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2021–2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

9. SINIF TARİH DERSİ PROJESİ 

 

KONU: Bir Tarih dergisinde yer alabilecek nitelikte Hititlerin siyasi, sosyal, kültürel, sanatsal ve 

ekonomik yapılarını içeren bir tarih yazısı hazırlanması. 

 

 

Sınıf  

Düzeyi  
İçerik Proje Kazanımları Süre Puanlama Yöntemi 

9. Sınıf 

 

Bir Tarih dergisinde yer 

alabilecek nitelikte Hititlerin 

siyasi, sosyal, kültürel, 

sanatsal ve ekonomik 

yapılarını açıklar. 

 

  

Araştırma, veri toplama, 

neden-sonuç ilişkisi 

kurma, karşılaştırma 

yapma, Türkçeyi doğru 

kullanma ve yazma, 

yaratıcılık  

Öğretim yılı 

süresince 

Dereceli Puanlama 

Anahtarı 

 

 

Sevgili Öğrenciler;  

Bu projede sizden, bir Tarih dergisinde yer alabilecek nitelikte Hititlerin siyasi, sosyal, kültürel, sanatsal 

ve ekonomik yapılarını içeren bir metin hazırlamanız beklenmektedir. Ödeviniz, Times New Roman 12 

punto olarak bilgisayarda hazırlanmalı ve Google Classroom üzerinden teslim edilmelidir. 

 

ARAŞTIRMA/ÖN ÇALIŞMA-UYGULAMA  

 

Projeniz aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır: 

  

1. Kapak: Projenizin adı, projeyi veren öğretmenin adı ve kendi adınız yer almalıdır. Sayfanın en 

altında ise, proje teslim tarihiniz (sadece ay ve yıl olarak) yazmalıdır. 

 

2. İçindekiler – Çalışmanızın alt başlıklarını, sayfa numarası belirtilerek oluşturunuz. 

 
İçerik  

• Hititlerin siyasi özellikleri, 

• Hititlerin sosyal özellikleri, 

• Hititlerin kültürel özellikleri, 

• Hititlerin sanatsal özellikleri, 

• Hititlerin ekonomik özellikleri, 

 

1. Sonsöz  

• Ödevin seçilme nedenini 

• Ödev hazırlığı sürecinde yaşadıklarınızı 

• Ödevin kişisel gelişiminize, bakış açınıza katkısını belirmelisiniz. 

2. Kaynakça  

• Yararlandığınız tüm kaynakları ayrı ayrı (Kitap, dergi, makale, ansiklopedi, internet vb.) 

belirtmelisiniz. 
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I. ARA KONTROL (Planlama) 

Projenizde yaptığınız hazırlıkları, araştırmalarınızı, gözlemlerinizi ve proje ile ilgili yapmayı 

düşündüklerinizi öğretmeninizle paylaşınız. Öğretmeninize projenizi hangi başlıklar altında 

yürüteceğinizi gösteren planınızı ve kaynakçanızı veriniz. 

 

II. ARA KONTROL (Taslak) 

Projeniz ile ilgili çalışmalarınızın taslağını öğretmeninizle paylaşınız. Öğretmeninizin, eksiklerinizi 

giderme ya da çalışmalarınızın geliştirilmesine yönelik önerilerini dikkate alınız. 

 

ÖNERİLER  

• İnternet ortamından, konuya ilişkin ansiklopedi, tarih dergileri ve ilgili yazılardan hem ek bilgi hem 

de görseller elde edebilirsiniz. 

• Bulduğunuz kaynakçaları öğretmeninizle paylaşmanız projenizin içeriğinin gelişimi açısından çok 

önemlidir.  

• Çalışmanızı Word dosyası olarak teslim etmelisiniz. 

 

DEĞERLENDİRME  

• Proje düzen ve temizliği (10p),  

• Kaynakça (10p),  

• Konuyu Kavrama ve Doğru Anlama (15p),  

• Yapılan Araştırmalar, Araştırma Kapsamının Yeterliliği (20p),  

• Yaratıcılık ve Özgünlük (15p),  

• Sonsöz (10p),  

• Dil ve anlatım / Türkçeyi doğru kullanma ve yazma (10p),  

• Zamanlama (Ara kontrol ve teslim tarihlerine uyulması) (10p) 

 
 

 

 

 

 

 

 


