
6. sınıflar için 

 

1)  Blues brothers: (Cazcı kardeşler) hiçbir şey için olmasa bile müzikleri için izlenmesi gereken bir 

film. 

2) Remember the titans : (unutulmaz titanlar)  

3) Hidden figures: (gizli sayılar)  

4) Dead poets society : (ölü ozanlar derneği) Bence her ebeveynin çocuğuna “şu ol, bu meslekte iyi 

para var, tabii ki o olacaksın” gibi şeyler söylemeden önce izlemesi gereken bir film. Özellikle “carpe 

diem” felsefesi ile hayatı yaşanmaya kılan değerleri gözümüzün önüne seren bir film. 

5) Star wars phantom menace :  Yıldız savaşları Gizli Tehlike 

6) Star wars attack of the clones : (Yıldız savaşları Klonların saldırısı) 

7) Star wars revenge of the sith : (yıldız savaşları sith’in intikamı) 

8) Star wars a new hope : (Yıldız savaşları yeni bir umut) 

9) Star wars empire strikes back: (yıldız savaşları imparatorun dönüşü) 

10) Star wars the return of the jedi : (yıldız savaşları jedi’nin dönüşü) 

11) star wars force awakens : (yıldız savaşları güç uyanıyor) 

12) Star wars rouge one: (rouge one: bir star wars hikayesi) 

13) star wars the last jedi: (yıldız savaşları son jedi) 

14) Chappie : (Chappie) Özellikle “silah kötü müdür?” argümanını ortaya farklı bir biçimde ele alan bir 

yapıt.  

15) butch cassidy and the sundance kid : (sonsuz ölüm)  

16) inşaat  

17) phone booth : (telefon kulübesi)  

18) catch me if you can: (sıkıysa yakala)  

19) A.I. : (yapay zeka)  

20) the matrix : (matrix)  

21) what dreams may come: (aşkın gücü)  

22) superstar: (superstar) 

23) Lord of the rings: The fellowship of the ring (Yüzüklerin Efendisi: Yüzük kardeşliği) 



24) Lord of the Rings: The two towers(Yüzüklerin Efendisi: İki kule) 

25) Lord of the rings: Return of the king (Yüzüklerin Efendisi: Kralın dönüşü) 

26) Hobbit: Unexpected Journey: Hobbit (Beklenmedik Yolculuk) 

27) Hobbit: Desolation of Smaug: Hobbit (Skaug’un Çorak Toprakları) 

28) Hobbit: Battle of Five armies: Hobbit (Beş ordunun savaşı) 

29) Hükümet Kadın:  

30) DaVinci Code: (DaVinci Şifresi)  

31) Million Dollar Baby: (Milyonluk bebek)  

32) İnterstellar: (Yıldızlararası)  

33) Martian: (Marslı)  

  

 

 

 

 


