
ÖZEL BAHÇEŞEHİR NESLİN DEĞİŞEN SESİ ORTAOKULU
      2022-2023 ÖĞRETİM YILI 

YABANCI DİL AĞIRLIKLI  5. SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ

Sayın Veli,

2022-2023  Eğitim  –  Öğretim Yılında  okutulacak  Fransızca  ders  kitapları  fiyat  listesi  aşağıda
bilginize sunulmuştur. Kitaplar, 31 Ağustos Çarşamba gününden 5 Eylül Pazartesi gününe kadar
hafta içi 09.30 – 15.30 saatleri arasında okuldan temin edilecektir. 23 Ağustos Salı günü tarafınıza
gönderilen e-postada ödeme ile ilgili detayları bulabilirsiniz. 

Titre - Kitap adı Editeur - Editör Fournisseur - Tedarikçi Prix TL / Ücret TL

5ème prépa - 5. Sınıf Hazırlık
Amis et compagnie 1 – Méthode de 
Français CLE International

EFY
545

Amis et compagnie 1 – Cahier d’exercices CLE International EFY 400
Les fables de la Fontaine Cideb EFY 140
Aladin Cideb EFY 140
Deux ans de vacances Cideb EFY 170
Grammaire en contexte A1 Hachette EFY 315
Vocabulaire en contexte A1 Hachette EFY 315
Eli vocabulaire illustré ELI EFY 280
Delf prim A1 Hachette EFY 510
Bescherelle la conjugaison pour tous Hatier EFY 285
Spécial Dictionnaire Ankara ELT Beyaz Adam 85

TOTAL Havale / EFT 3185
TOTAL Kredi Kartı 3247

İngilizce ders kitapları Beyaz Adam Kitabevinden temin edilecektir. 

Aşağıda yer alan Türkçe okuma kitapları  ve kırtasiye malzemelerini  arzu eden velilerimiz  24
Ağustos  Çarşamba  gününden  itibaren  Beyaz  Adam  kitabevinin   internet  sitesinden
(https://www.beyazadam.com/nds)  temin  edebilir  ya  da  kitabevinin  Bakırköy  /  Osmanbey
şubelerinden satın alabilirler.   

          
TÜRKÇE:

 Dört ortalı büyük boy çizgisiz defter
 Spiralsiz, çizgisiz  A4 bloknot 50 yaprak 
 Türkçe Küçük Dev Sözlük (Ali Püsküllüoğlu – Arkadaş Yayınları) (yeni alanlar için) 
 Yazım Kılavuzu (Ali Püsküllüoğlu – Arkadaş Yayınları) (yeni alanlar için)
 Atasözleri ve  Deyimler Sözlüğü (1-2) (Ömer Asım Aksoy – İnklâp Yayınları) (yeni alanlar için)
 40'lık sunum dosyası.

TÜRKÇE OKUMA KİTAPLARI

“Kardeş Mardeş Deme Bana” Kaan Elbingil- Günışığı Yayınları (Etkinlik Kitabı)
“Gizemli Tarih Oyunu 1.0 Karain’de Taş Çağı” Demet Ekmekçioğlu- Kırmızı Kedi Yayınları
“Konuşmak Yok” Andrew Clements - Günışığı Yayınları
“Haritada Kaybolmak” Vladimir Tumanov -Günışığı Yayınları
“Şimdiki Çocuklar Harika” Aziz Nesin-Nesin Yayınevi
“Kelebek Aslanı” Micheal Morpurgo- Tudem Yayınevi

https://www.beyazadam.com/nds


MATEMATİK:

 80 yaprak büyük boy kareli defter.
 Bir adet 40  yapraklı sunum dosyası
 Renkli kalemler

FRANSIZCA 

 3 adet 100 sayfa çizgili büyük boy metot defter 
 1 adet 60 sayfalık sunum dosyası
 1 adet pritt/ponart
 1 adet makas

İNGİLİZCE

 60 sayfalı, büyük boy, çizgili defter (Geçen seneki deftere devam edilebilir)
 Bir adet zarf dosya

  
  FEN   BİLİMLERİ  

 120 yaprak kareli harita metot defteri
 40 yapraklı sunum dosyası
 Fen Bilimleri dersine ait  renkli kuru boya, renkli tükenmez kalemler, makas, yapıştırıcı 

(pritt/ponart), tel zımba, ödev defteri, silgi, kurşun kalem, kurşun kırmızı kalem, kalemtıraş, 1 
paket ıslak mendil, 1 paket kağıt mendil, kalem kutu

 Fen Bilimleri dersine ait evde var olan bir adet bez çanta ya da klasör

SOSYAL BİLGİLER

 Tek ortalı büyük boy kareli defter
 Türkiye Siyasi Haritası (Duvar haritası)  (isteğe bağlı ev için)
 Türkiye Fiziki Haritası (Duvar haritası)   (isteğe bağlı ev için)

DİN     KÜLTÜRÜ     VE     AHLAK     BİLGİSİ     

 50 yapraklı çizgili küçük boy defter (Geçen yılki defterlerine devam edebilirler)
 1 adet zarf dosya (üzerine etiket yapıştırılmalı) 

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR

     Sayın Veli,

        Çocuklarımızın Beden Eğitimi ve Spor dersini sağlıklı ve düzenli işleyebilmeleri için, birkaç 
noktaya dikkatinizi çekmek istiyoruz;

1- Derslerimizde okul eşofmanı (alt ve üstü) giyilir.
2-Temiz spor ayakkabı giyilir.(ilkokul öğrencilerinin  cırt cırtlı ayakkabı kullanmaları tercih edilir.)
3- Beyaz okul spor tişörtü giyilir.(ders sırasında tişört içine atlet giyilmez)
4- Beyaz pamuklu çorap giyilir. (ayak terini çekmesi ve dersteki rahatlığı için zorunludur)



5- 2022 – 2023 eğitimi-öğretim yılında yüzme dersleri ilkokulun tüm sınıflarında zorunlu, ortaokul 
sınıflarında seçmeli(kulüp) olarak yapılacaktır. Yüzme dersine katılacak öğrencileri için gerekli 
malzemeler;
               - Erkekler ve kızlar için yüzücü mayosu ( kız öğrencilerin bikini,erkek öğrencilerin şort 
giymeleri yasaktır.)
               - Slikon bone kullanılması zorunludur.(Bez bone kullanılmaz)
               - Havlu-gözlük -terlik ( terliği yanında olmayan öğrenci derse alınmayacaktır)
6- Beden Eğitimi ve Spor - Yüzme  ders malzemelerini bir gece önceden çocuğunuzun hazırlamasını 
sağlayınız.
7- Derste öğrencilerin takı takmaları yasaktır. Kız öğrencilerimizin derse kendilerine zarar vermeyecek 
saç tokası ile saçlar toplu olarak katılmaları gerekmektedir.
8- Derste saat takmak sakıncalı olduğundan  öğrencilerin derse saatsiz girmeleri gerekmektedir. Eğer 
okula saat ile gelmişler ise, derse girmeden evvel kaybolmaması için saatlerini bize teslim edebilirler.
9- Çocuklarımız ,Beden Eğitimi ve Spor dersine giremeyecek kadar hasta, fakat okula gelmek zorunda 
kalmış ise; velisinden imzalı bir belgeyi bizlere göndermeniz gerekmektedir.
10- Çocuklarımızın giysi türünden tüm kıyafetlerinin içinde isim numara etiketi bulunuyor.
** TÜM BU GİYSİLERİN İÇİNE (EŞOFMAN, TİŞÖRT, AYAKKABI DAHİL) AD, SOYAD, 
OKUL NO YAZILMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.
11- Öğrencilerimizin derse hazırlığı tümü ile kendilerine aittir.(Küçük sınıflara sene başında gerekli 
yardımlar yapılacaktır.)
      Bu disiplini almaları için, ders başında ve sonunda uygulatılan aşağıdaki hazırlık çalışmalarının, 
evdeki özel yaşamına paralel olarak oluşturulmasını rica ederiz. 
             - Ayakkabı bağlama
             - Kıyafetlerini düzgün giyme- çıkarma
             - Kıyafetlerini düzgün katlama ve yerleştirme
             - Ders sonrası temizliğinin kavratılması
             - Verilen süreyi uygun kullanma
12- Sağlık sorunları sebebi ile öğretim yılı boyunca Beden Eğitimi ve Spor - Yüzme dersine 
katılmayacak öğrencilerin, sağlık raporlarının öğretim yılının en geç ikinci haftasında temin edilerek 
okul idaresine verilmesi rica olunur.
           
               Tüm nds ailesine başarılı bir öğretim yılı diliyoruz.

Sema GENÇ – Hikmet ESER – Kahraman ARSLAN
                                                    BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ


