
 

ÖZEL MİLAS ÖZGE KOLEJİ ORTAOKULU 
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7.SINIFLAR İHTİYAÇ LİSTESİ 

 

TÜRKÇE DERSİ 

 100 yaprak telli çizgili defter 

 60 yaprak telli çizgili yaratıcı yazarlık defteri 

 Türkçe sözlük 

 Deyimler ve atasözleri sözlüğü TDK 

 Kompozisyon ve öykü kartları 

 

 MATEMATİK DERSİ 

 120 sayfa kareli harita metod 

 Cetvel, pergel, gönye ve iletki 
 

FEN BİLİMLERİ DERSİ 

 96 yaprak büyük boy kareli defter 

 20’li sunum dosyası 

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 

Sınıflar Bazında İhtiyaç Listesi 

 80 yaprak kareli defter (yada geçen yıldan kalan defter) 

 Tarih ve Coğrafya atlası  

 Puzzle Türkiye iller haritası  

 

YABANCI DİL DERSİ 

 Mini whiteboards+tahta kalemi ve mini tahta silgi 

 80 yaprak A4 defter 

 40 yaprak A4 defter 
 2 farklı renkte Post-ıt 

 Ing – Ing sözlük 

 

 

 

 



MÜZİK DERSİ 

 Melodika(Müzik evlerinden temin edilebilir) 

 Müzik Defteri 

 20’li sunum dosyası 

 

GÖRSEL SANATLAR DERSİ 

 

Tüm malzemeler etiketlenerek isimler yazılmalı 50x70 resim çantasında muhafaza edilmelidir.  

Marka zorunluluğu söz konusu değildir. 

Listedekiler bir yıl boyunca genel kullanım malzemeleridir.Geçen yıldan kalan malzemeler öncelikli 

olarak değerlendirilebilir.Dönem içerisinde etkinliklere göre atık malzemelere ihtiyaç olacaktır. 

                                  Görsel Sanatlar: Hilal ÇIRAK 

 12’li sulu boya 

 Yumuşak uçlu ince orta ve kalın fırça seti(pebeo veya adel önerilir.) 

 12’li pastel boya 

 12’li kuru boya 

 Sarı, kırmızı, mavi, siyah, beyaz orta boy akrilik boya 

 Resim paleti 

 12’li keçeli boya 

 2B, 2H, 4B, 6B resim kalemi 

 1 adet hamur silgi  

 1 adet normal silgi 

 10’lu fon kartonu(A3 veya A4 boyutlarında) 

 1 adet 50x70 kraft kağıdı 

 1 adet 50x70 bristol resim kağıdı 

 1 paket kil hamuru(beyaz kil daha kullanışlıdır.) 

 Orta boy tutkal yapıştırıcı 

 Büyük boy pritt yapıştırıcı 

 Sıvı yapıştırıcı 

 Makas 

 Etiket 

 Boyama önlüğü(veya koruyucu kıyafet) 

 Islak Mendil (1 paket atölyeye teslim edilecek ve tüm yıl ortak kullanılacak) 

 50x70 tuval 

 Koli bandı ve maskeleme bant 

 Resim Çantası  

 


