
 

 

   2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TED ESKİŞEHİR KOLEJİ 
7. 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) 
 80 sayfa çizgili harita metot defteri  
 20’li plastik sunum dosyası 

 
MATEMATİK DERSİ 

 Geometri Takımı 
 20’li plastik sunum dosyası 
 Fosforlu işaretleme kalemi 

FEN BİLİMLERİ DERSİ 
 40 yaprak kareli harita metot defter 
 20’li plastik sunum dosyası 

 
SOSYAL BİLGİLER DERSİ 

 20’li Sunum Dosyası 

 
YABANCI DİLLER DERSLERİ 

 Sözlük ( önceki yıllarda kullanmış olduğu ya da yeni alınacaksa İngilizce-ingilizce Oxford 
ya da Cambridge yayınlarının sözlüğü ) 

 2 adet post-it 
 2 adet farklı renkte highlighter 

 
GÖRSEL SANATLAR DERSİ 

 35*50 Resim Çantası  

 35*50 Dokulu (schoeller - şöhler) resim defteri   

 12 li Kuru Boya   

 12 li Sulu Boya   

 12 li Keçeli Kalem   

 30 cm Şeffaf Cetvel   

 Akrilik Boya ( en az 5 renk )   
 Yağlı Boya Fırçası (numara: 6, 12, 24) 
 35*50 Tuval   

 
 

 



 

 

 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 


