2017 - 2018 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

7.SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ
TÜRKÇE

MATEMATİK

FEN BİLİMLERİ
SOSYAL BİLGİLER

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
FRANSIZCA

İNGİLİZCE
İTALYANCA
SANATTA FARKINDALIK
/GÖRSEL SANATLAR

MÜZİK

● Çizgisiz Harita Metot Defteri (120 Yaprak)
● Fotokopi ve sunumlar için 40’ lık kendinden poşetli dosya
● Yazım Kılavuzu (TDK)
● Türkçe Sözlük (TDK)
● Deyimler Ve Atasözleri Sözlüğü (ÖMER ASIM AKSOY)
● Silinebilir Pilot Kalem (Mavi-Siyah-Kırmızı)
NOT: Geçen yıldan kalan defterlerine devam edebilirler. Ayrıca geçmiş yıllarda TDK
Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu alınmışsa yenisinin alınmasına gerek yoktur.
●
Pergel-iletki-gönye- cetvel seti (Kare-dikdörtgen,çember vs.çizmek için)
●
Pritt-Daxil-Makas
●
120 sayfa harita metod kareli defter,
●
40 lık kendinden poşetli sunum dosyası
●
Postit
● 40’lık kendinden poşetli sunum dosyası
● 80 yaprak kareli harita metot defteri
● 60 yapraklı harita metod defter
● 20 yapraklı sunum dosyası
● Tarih ve Coğrafya atlası (varsa alınmayacak)
Bir adet 20 yapraklı sunum dosyası
●
●
●
●
●
●

renkli kalemler (6)
fosforlu kalem (2)
40lı sunum dosyası
Büyük boy çizgili ince defter (100 sayfalık)
orta boy post-it
Culturethèque aboneliği

● 60 sayfalık çizgili harita metod defter
● 1 adet zarf şeklinde çıt çıtlı dosya (A4 boyutunda)
. 40 sayfalık sunum dosyası ve 60 sayfalık harita metod çizgili defter
●

ÇİZİM/ESKİZ DEFTERİ - A5 ölçülerinde (yaklaşık 13*21 veya 15*21 cm) spiralli olmamalı
(dikişli, zımbalı veya ciltli), çizgisiz, çizim/eskiz defteri-(SKETCHBOOK). Yaklaşık 100-120
sayfa (ayrı ayrı 30arlı sayfalı defterler halinde de olabilir) - (Defterleri okul dışında da
yanlarında bulunduracakları düşünülerek belirtilen çanta boy ölçülere uyulması
gerekmektedir.)
caran d’ache veya faber castell marka pastel boya – minimum 36’lı
faber Castell sulu boya minimum 12’li
faber castell marka kuru boya – minimum 12 renk
faber castell marka keçeli kalem – minimum 12 renk
Pebeo veya Maries marka tüp akrilik boya (kutu içinde) - fırça (ince-orta-kalın)

●
●
●
●
●
NOT:
Boyaların ve diğer malzemelerin verilen marka ve sayıda alınmaları,
tüm malzemelerin üstünde öğrencinin isminin yazılı olduğu bir etiket bulunması
rica olunur.
● 1 ADET 20’li Sunum Dosyası

