
 

 

   2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TED ESKİŞEHİR KOLEJİ 
6.SINIFLAR 

DERS ARAÇ VE GEREÇLERİ LİSTESİ 
Sayın velimiz, çocuklarımızı geleceğe hazırlarken onların tutumlu, sorumluluk sahibi, 

kişilikli, özgüveni yüksek bir o kadar da başkalarının haklarına saygılı bireyler olmaları için eğitim 
öğretim yılı süresince kullanacağımız araç gereçleri tamamlarken yenilerini almadan önce var 
olanların veya kullanılabilir düzeyde olanların değerlendirmesi menfaatimiz gereğidir. Pek çok 
araç gereçlerinin geçen yıldan var olduğunu biliyoruz. Verilen listede eksik olan araç gereçleri 
tamamlarken bunları dikkate almanız ricamızdır. 

 
TÜRKÇE DERSİ 

 TDK Yazım Kılavuzu TDK (Son Basım 2012) 
 TDK Türkçe Sözlük   (ORTAOKUL İÇİN)  Ali PÜSKÜLLÜOĞLU 
 Atasözleri - Deyimler Sözlüğü Ömer Asım AKSOY 
 Çizgili Harita Metod Defteri 8O sayfa 
 Clear File Sunum Dosyası 20’lik 

MATEMATİK DERSİ 
 20’li plastik sunum dosyası 
 Geometri Takımı 
 4 Ciltli kareli harita metot defteri 

FEN BİLİMLERİ DERSİ 
 20’li plastik sunum dosyası 
 12’li renkli kuru boya kalem seti 
 3 Ciltli kareli harita metot defteri 

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 
 20’lik Sunum Dosyası 
 Kareli harita metot defteri 100 sayfa 

YABANCI DİLLER DERSLERİ 
 Sunum dosyası (60’lık)(İngilizce) 
 Sunum dosyası (20’lik) (Almanca  
 Flash Disc 
 2 paket Tack-it ve 4 adet yapıştırıcı (pritt) 

GÖRSEL SANATLAR DERSİ 
 Pastel boya 36'lı/ 48’lik 
 12 li Sulu boya  
 35*50 Suluboya Kağıdı/ Defteri 
 Akrilik boya (kırmızı, sarı, mavi, siyah, beyaz, isteğe bağlı fosforlu renkler)  
 2(yuvarlak uçlu) -8(yuvarlak uçlu) -12(kesik uçlu) numara Akrilik Boya Fırçası 
 10 lu /24 lu İnce Fırça Uçlu –Kalın Uçlu Keçeli Kalem  

(FERMUARLI KALEM KUTUSU İÇİNDE GÖNDERİLECEK)  
 Tuval (35X50 boyutlarında) 
 Hava ile kuruyabilen Seramik Kili 
 Goodwin Sanat Kili 
 2 adet 2B Resim kalemi, silgi, Makas  
 2 adet Pritt 
 Resim önlüğü (Her öğrencinin sınıflarındaki kendi dolaplarında tutulup derse gelmeden 

önce giyilerek atölyeye çıkarılacak.) 
 Malzemeler tek tek etiketlenip Görsel Sanatlar Malzemeleri diğer malzemelerden ayrı bir 

şekilde torbalanıp gönderilecek. 

 



 

 

 
 Tüm derslerde kullanılmak üzere cetvel, makas, pergel, iletki ve renkli silinebilir 

kalem gereklidir. 
 Tüm defter ve kitapların üzerine etiket yapıştırıp doldurmanız ve yapışkanlı şeffaf 

kaplıkla kaplamanız uygun olur.  
 Öğrencimiz için alınan tüm araç ve gereçlerin üzerine etiket yapıştırılmasına özen 

gösterilmeli.  
 Geçen yıldan kalan veya evinizde bulunan malzemeleri düzgün ve temiz olması 

koşuluyla kullanabilirsiniz. 
 Fasikül şeklinde hazırlanmış olan kaynaklar kaplanmadan kullanılacaktır.  
 Kaynak kitaplar okulumuzdan temin edilecektir.  

 

İyi bir eğitim-öğretim yılı dileğiyle 


