
2018-2019 Öğretim Yılı 

Özel Dadyan Ermeni İlkokulu-Ortaokul  

 5-A/B Sınıfı İhtiyaç Listesi 

    

             Ermenice 

 3 ortalı harita metod defteri çizgili 

 1 ortalı küçük çizgili defter 

 30 dosyalı clearbook 

 1 paket A4 kağıdı 

             Din Kültürü 

 1 ortalı çizgili küçük defter 

             Türkçe 

 60 yapraklı harita metod çizgili defter 

 1 adet sunum dosyası (40’lık) 

 Türkçe sözlük (TDK) 

 İmla ve Yazım Kılavuzu (TDK)     ? 

 Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 

 Kraft kağıdı (1 adet büyük boy) 

 Mini boy ödev – not defteri 

 Yardımcı kaynak daha sonra bildirilecektir. 

             Matematik 

 3 ortalı kareli harita metod defteri (Spiralli olmasın) 

 Şeffaf ürün dosyası 

 Yardımcı Kaynaklar bildirilecektir. 

 

             Fen Bilimleri 

 1 ortalı kareli harita metod defteri (defteri olanlar geçen senekini kullanabilir.) 

 1 adet zarf  dosyası 

 Kaynak kitaplar okul tarafından temin edilecektir. 

 

 İngilizce 

 Kitaplar okuldan temin edilecektir. 

 5 ortalı çizgili A4 metod defteri 

 Sunum Dosyası 40’lı 

 Redhouse İngilizce- Türkçe Türkçe-İngilizce orta boy sözlük 

(Kitapların ve araç-gereçlerin üstüne etiket yapıştırılması rica olunur.) 

 



             Fransızca  

 2 ortalı çizgili harita metod defter 

 Fransızca – Türkçe Sözlük (Fono’nun mavi kaplı cep sözlüğü) 

 1 adet zarf dosya veya 30’lu Clear Book dosya (Evde varsa onu kullanabilir, yeni 

almaya gerek yok) 

 Ders kitapları okuldan temin edilecek. 

            Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 

 Bilişim Teknolojileri Ceren Yayınları - Bitav 

 

Müzik 

 Var olan klasörlerini kullanacaklar. 

 

Resim  

 35x50 Resim kağıdı(10 adet) 

 35x25 Fon kartonu ( tüm renkler) 

 35x25 Elişi kağıdı ( tüm renkler)  

 Kraft Kağıdı 

 Rulo kağıt havlu (1 adet) 

 Pastel Boya (Yumuşak)(İçinde beyaz renk bulunan) 

 Prit (Büyük Boy),Makas 

 Kalın uçlu gazlı kalem 12’lik 

 2B resim kalem 

 Palet 

 3 adet fırça ( kalın, orta, ince) 

 Guaj Boya (tüplü) 

 

Sosyal Bilgiler 

 Yardımcı Kaynaklar bildirilecektir.     

 

 

NOT-1 Paket Copier Bond marka A4 fotokopi kağıdı  sınıf öğretmenine teslim 

edilecektir. 


