
2018-2019 Öğretim Yılı 

Özel Dadyan Ermeni İlkokulu-Ortaokul  

 4-A/B Sınıfı İhtiyaç Listesi 

 4 ortalı çizgili defter (Ermenice için) harita metod 

 1 ortalı çizgili harita metod (Fen Bilimleri) 

 2 ortalı kareli harita metod (Matematik) 

 2 ortalı çizgili küçük boy defter (2 adet)(biri ödev defteri, diğeri Din Bilgisi) 

 Magazinlik (daha önceki yıllarda kullanılanlar olabilir.) 

 2 renk zarf dosya A4 boyutunda (istenilen renkte) 

 Gönye, iletki, pergel, 30 cm lik cetvel 

 1 paket A4 kağıdı  

 2 paket büyük boy ıslak mendil 

 2 adet rulo havlu 

 1 paket A4 boyutunda renkli fon kartonu 

 1 paket renkli A4 kağıt 

 1 paket tack-it (Faber Castel mavi) 

 1 kutu renkli raptiye 

 10 adet şeffaf dosya 

 1 paket renkli post-it 

 1 adet prit, 1 adet uhu, 1 adet selobant, 1 paket zımba teli 

 5 adet A4 boyutunda beyaz karton 

 2 paket sticker 

 1 paket A4 kağıdı 
 

 
 Kalem kutusunda bulunması gerekenler: 

 Makas, kalemtıraş 

 Kırmızı kalem 

 Kurşun kalem  

 Silgi 

 Renkli boya kalemleri 

 Prit 

 Uhu  
 

 

 Türkçe 

 2  ortalı çizgili küçük   boy defter 
 
  
 

Sosyal Bilgiler 

 2  ortalı çizgili büyük  boy defter 
  
 
 
Not: Türkçe-Sosyal Bilgiler ve İnsan Hakları dersleri için kullanılacak kaynak kitaplar 
daha sonra bildirilecektir. 

 
 
 



  

 

İngilizce 

 Kitaplar okuldan temin edilecektir. 

 5 ortalı çizgili A4 harita metod defteri 

 12’li kuru boya 

 1 adet Pritt 

 Makas 

 Sunum Dosyası 30’lu 

 Redhouse İngilizce- Türkçe Türkçe-İngilizce orta boy sözlük (Sözlüğü olmayanlar 
alacaktır.) 
(Kitapların ve araç-gereçlerin üstüne etiket yapıştırılması rica olunur.)  
 

      Bilişim Teknolojileri 

 Bilişim Teknolojileri Ceren Yayınları – Bitav 
 

       Zeka Oyunları 

Zeka oyunları kitabı okuldan temin edilecektir. 
 
Satranç 

 İş Bankası Yayınları Başlangıç düzeyi Satranç Kitabı (Geçen seneden kalan varsa 
kullanabilir.) 

 

  Müzik 

  Var olan sunum dosyaları kullanılabilir. 

 
Resim 

 35x50 Resim kağıdı(10 adet) 

 25x35 Fon kartonu ( tüm renkler) 

 25x35 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 kalemi 

 Palet 

 3 adet fırça ( kalın, orta, ince) 

 Guaj Boya (tüplü) 

 

Not:  

 Öğretmene teslim edilecek malzemeler ayrı bir poşette getirilecektir. Bütün 
malzemelerin üzerine küçük etiketlerle isim yazılacak. Defterler kaplanıp hangi 
derse ait olduğunu belirten etiket yapıştırılıp isim soyad yazılacaktır. Kitaplar 
şeffaf kapla kaplanacaktır.  

 Resim dersine ait malzemeler ayrı bir poşette  4- A ve  4-B sınıfına Cuma  günü 
getirilecektir. 

 Matematik ve Fen Bilimleri dersleri için kullanılacak kaynak kitaplar daha sonra 
bildirilecektir. 


