ÖZEL DİLKO ORTAOKULU
2016-2017 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MALZEME LİSTESİ
5. SINIFLAR
İngilizce Bölümü









1 adet 80-100 yaprak çizgili harita metod defteri
1 adet 40 yaprak çizgili harita metod defteri
1 adet PRITT yapıştırıcı
1 adet yuvarlak uçlu makas
1 adet USB ( 2 GB yeterli olur )
3 adet plastik zarf dosya( farklı renkte)
Evde bulunan İngilizce –Türkçe// Türkçe –İngilizce sözlükler ders öğretmenlerine gösterildikten
sonra yenisinin alınıp alınmaması gerektiğine karar verilecektir.
10’lu A4 renkli fon kartonu

Matematik Bölümü

Geometri için pergel ve cetvel takımı (plastik set)

1 adet 40 yaprak kareli harita metod defter

Kırmızı kurşun kalem

1 adet plastik zarf dosya
Türkçe Bölümü











1 adet 80-100 yaprak, çizgili, harita metod defteri
1 adet 60-80 yaprak, telli, çizgisiz, koparilabilir, harita metod defter ( kenarı tırtıklı)
2 adet plastik zarf dosya
İlköğretim TDK Türkçe sözlük (TDK yayınları yoksa TDK uyumlu)
İlköğretim TDK Yazım ve İmla Kılavuzu (TDK yayınları yoksa TDK uyumlu)
İlköğretim TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü (TDK yayınları yoksa TDK uyumlu Bilgi Yayınevi )
1 paket renkli, çizgisiz A4 dosya kağıdı
1 adet dosya kağıdı için klips (mandal)
1 adet 40’lı Sunum dosyası
5 renk 35X50 karton

Fen Bilimleri Bölümü

1 adet sunum dosyası
Görsel Sanatlar Bölümü
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 adet resim çantası 35x50
1 adet resim defteri 35X50
Big Kids Visaquarelle 10’LU (keçeli kalem)
2 adet 2B kurşun kalem
12’li Maries Akrilik Boya
No.2-4-6 (küçük-orta-büyük boy) Kesik uçlu fırça
1 adet küçük kavanoz
Resim Paleti
Hamur Silgi 1 adet
Tuval 25*35

Sosyal Bilgiler Bölümü

Coğrafya Atlası

Sunum dosyası.
Ana renklerde kuru boya.

Türkiye Siyasi Haritası(Duvar haritası)

Türkiye Fiziki Haritası (Duvar haritası)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü

1 adet 40 yaprak ders defteri

1 adet ödev dosyası
Müzik Bölümü



32 tuşlu melodika ( Öğrencinin tercih edeceği bir marka olabilir)
1 adet 1 ortalı müzik defteri

NOT:
1.
2.

Okuldan alınan tüm kıyafetler (tişört,eşofman ,şort vb) ile , kitap ,defter ve resim dosyası gibi kırtasiye
malzemeleri üzerine karışıklığı ve kaybolmayı önlemek için ad soyad yazılmalıdır.
Alınan malzemelerin bir kısmı ileriki eğitim öğretim yıllarında da kullanılacaktır. Sözlükler, yazım kılavuzu ve
atlasların evde bulunması halinde tekrar alınmasına gerek yoktur.

