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2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF 

MÜZİK DERSİ PROJESİ 

 

KONU: KONULU MÜZİKLER  

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Beklenen Performans Süre Puanlama Yöntemi 

9. Sınıf KONULU MÜZİKLER   
Araştırma Becerisi, Yaratıcı 

Düşünme Becerisi 

Belirtilen 

tarihler 

içerisinde 

 

Rubrik 

 

 

Sevgili Öğrenciler, 

 

Müzik duygu, düşünce, izlenim ve tasarımları ve başka gerçeklerin de katkısıyla belli durum, olgu ve olayları, 

belli bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına göre birleştirerek, biçimlendirilmiş seslerle işleyerek 

anlatan estetik bir bütündür. Herkesin anlaya bildiği ve anlayabileceği yegâne dildir. Müzik dil ve ırk fark 

etmeksizin direk olarak duygulara hitap eden etki eden bir sanat dalıdır. Tüm bunlar ışığında müziğin bir iletişim 

aracı olduğu fikri ortaya çıkmaktadır. Müziğin gelişim sürecinde diğer sanat dalları ile etkileşim içerisinde olduğu 

yadsınamaz. Özellikle Klasik Batı Müziği tarihinde bestecilerin içerisinde bulundukları toplumsal ve kültürel 

yapıdan etkilendikleri, üretimlerin farklı boyut kazandığı, gözlemlenmektedir. Besteciler, toplumsal olaylar, 

süreçler, bir nesne, bir duygu yâda kişi gibi müziksel olmayan kavramları müzik yolu ile anlatabilirler ve bu 

yollarla duygularını ifade edebilir ve bir tasvir yapabilirler mi? Müziğin diğer sanat dalları ile ilişkisi nasıl 

olabilir?  

 

KONU 

 

Bu çalışmada Klasik Batı Müziği’nin tarihsel süreci içerisinde “ Besteciler toplumsal olaylar, süreçler, bir nesne, 

bir duygu ya da kişi gibi müziksel olmayan bir kavramı müzik yolu ile anlatabilirler mi?” sorusuna yanıt 

aramanız, belirlediğiniz bir konulu müzik örneğini araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak, ritim, doku, form 

armoni, enstrüman, teması ve içeriğini tanımlayarak hakkında bilgi sahibi olmanız ve tasarım çemberini 

kullanarak ortaya çıkartmanız beklenmektedir. Çalışmanın sonucunda araştırdığınız konu ile ilgili 400-600 

kelimelik sunum raporu hazırlayabilir, bir afiş tasarlayabilir yâda bir tanıtım broşürü hazırlayabilirsiniz. 

Yapacağınız çalışmanızı sizin dışınızda diğer arkadaşlarınıza da sunmanız beklenmektedir. 

 

TASARIM ÇEMBERİ 

ARAŞTIRMA 

 

• Konulu müzikler kavramını araştırın ve tanımlayın 

• Dinletilen konulu müzik örneği size ne düşündürdü? ne hissettirdi? Tartışın ve düşüncelerinizi gelişim 

defterine kaydedin 

• Kontrollü dinleme yapın. Araştırmalarınız sonucunda bulduğunuz konulu müzik örneklerinin isimlerini 

listeleyiniz 

• Gereksinim duyduğunuz kaynak ve referansları belirterek kullanın 

• Belirlediğiniz konulu müzik örneklerinden bir tanesini seçiniz ve incelemek istediğiniz müziğin 

1- Bestecisi hakkında bilgi toplamanızı 

a) Müzikal geçmişi 

b) Eserleri, müzik tarzı  

2- Belirlediğiniz eserin konusu ve oluşum sürecini incelemeniz 

3- İncelediğiniz eserin 

a) Kullanılan enstrümanlar 

b) Doku, ritim, form, armoni 
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c) İşlenen tema, konular ve amacı 

d) Süresi, bölümleri 

 

Açısından araştırıp konu ile ilgili 600 - 800 kelimelik bir kompozisyon yazmanız beklenmektedir. Mutlaka 

Bibliyografya hazırlayın. 

 

PLANLAMA 

 

• Araştırmalarınız sonucunda sergileyeceğiniz ürünün organizasyonunu belirleyin. ( Broşür, sunum raporu, 

afiş ) 

• Neleri içerecek? (sanatçının biyografisi, albümleri, müzik türü vs.) 

• Kaç fotoğraf olacak? 

• Ne tip görseller kullanacaksınız? 

• Nasıl sunacaksınız? (Yer, zaman, biçim) 

• Yapmanız gereken görevlerin bir listesini hazırlayın 

• Planı detaylandırın. Planda, yapacağınız her basamak hakkında bilgi verin. 

• Zaman planı çıkararak her aşamaya ne kadar zaman ayıracağınızı belirleyin ve her çalışmayı 

tarihlendirin. 
 

 

1. ARA KONTROL 

 

Projenizde yer vermeyi planladığınız orkestraları ve bu orkestralara ilişkin bilgileri ara kontrol tarihine kadar 

belirlemeniz, hazırlıklarınızı ve projenin devamında yapmayı düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşmanız 

gerekmektedir.   

 

YARATMA 

 

• Topladığınız bilgileri oluşturup bir araya getirin, ürünü oluşturmaya başlayın 

• Öğrenme sürecinizi gelişim defterinize kaydedin 

• Araştırdığınız konu ürününü ilgili ses kayıt örnekleri ile destekleyin 

 

2. ARA KONTROL  

 

Projenize son halini vermeniz ve taslak bir örneğini getirmeniz beklenmektedir. 

 

DEĞERLENDİRME (Öğrenci) 

 

1. Her basamakta kendi performansınızı değerlendirin. 

2. Projenin bir sonraki aşamada nasıl geliştirilebileceğini yazınız. Daha uzun bir zaman ve destek materyale 

sahip olsaydınız nasıl geliştirilebilirdi? 

3. Bu müzik türünü dinlerken kafanızda hangi sorular belirdi? Hangi tema ve olayların farkına vardınız? 

4. Çalışma boyunca kültürel/müzikal açıdan bilgi ve yaklaşımınız nasıl değişti? 

5. Yaptığınız afiş/sunum raporu/broşür bu müzik türüne yeni dinleyici kitlesi kazandırmak için etkili oldu mu? 

Bir sonraki aşama ne olabilirdi? 

Proje sonunda yaptığınız ürünü süre şekil ve çevre açısından değerlendiriniz ve bulgularınızı gelişim defterine 

kaydediniz. 

  

DEĞERLENDİRME (Öğretmen) 

 

Projeniz, öğretmeniniz tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. 

 

İçerik    

- Bilgilerin doğru ve tutarlı olması 

- Projenizde orkestralara ait fotoğraf örneklerinin ve bilgi yazılarının bulunması 



 

3 
2021-2022  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR MÜZİK DERSİ PROJE ÖDEVİ  

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI  

ÖZEL LİSESİ 

- Projenin ppt ya da dosya düzeninde oluşturulması 

 

Düzen, Dil ve Anlatım 

- Yazım, noktalama ve sözcüklerin yazımına dikkat edilmesi 

- Sayfa düzenine dikkat edilmesi 

- Kapak dizaynı 

- İçindekiler bölümünün oluşturulması 

- Sınıf düzeyinize uygun anlaşılır bir dil kullanılması 

- Konular arası bağlantıların ve bütünlüğün doğru olarak kurgulanması 

 

Materyal kullanımı 

- Fotoğraf ve resimlerin içeriğe uygun, yeterli sayıda ve çeşitli türlerde seçilmesi 

 

Kaynakça kullanımı 

- İçeriğe uygun en az 4 kaynaktan yararlanma ve bu kaynakları belirtme 

 

Zamanı kullanma  

- Belirtilen ara kontrol ve proje teslim tarihine uyma 
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