
 

Please bring: 

 

 

 

 

 

 

English (A.L) 

 ( classwork)   بدون سلكورقة طويل  40كشكول 1*  

   ورقة طويل بدون سلك  40كشكول 1*  
 

 اللغة العربية  

 ( classwork)  ورقة طويل بدون سلك  100كشكول 1*  

   ورقة طويل بدون سلك  60كشكول 1*  

                                                                                                                     

English (O.L.) 

 ( classwork)  ورقة طويل بدون سلك  40كشكول 1*  

   ورقة طويل بدون سلك  40كشكول 1*  
      

Maths 

 ( classwork)  ورقة  80كشكول 1*  

 ورقة 60كشكول 1*  

                    

French 

   .ورقة طويل بدون سلك 40كشكول 1*  

   . ورقة 40كشكول 1*  
  

Science 

 ( classwork) وجه ووجه ورقة  40كشكول 1*  

 ورقة 40كشكول 1*  

                                                                                                            

Social 

 ( classwork) وجه و  وجهورقة  40كشكول 1*  

 ورقة  40كشكول 1*  
 

Computer 

 )نشاط (  ورقة 40كشكول  1    (وزارة )  ورقة 40كشكول  1* 

Religion 

 )دين اسالمى "جالد اخضر"(  )دين مسيحى "جالد ابيض"(   ورقة 40كشكول  1*  

 
 

1 – (6)recent personal photos.     2 - File.    

3 - Face Mask   – Wipes – Hand sanitizer  - a bottle of water 

4- Make 3 cards: 

1- Red card ( For asking question about the lesson ) 

2- Blue card ( For answering question ) 

3- Green card ( Asking for anything else ) 

 Please write the name of the student at the back of each card. These cards are very 

important because without them the student can’t ask for anything during the lesson. 

 نات الطالب كالتالى :اورقة تحديث بي  

 –وظيفة االب واالم  -تليفون احد االقارب  -ارقام االب واالم وارقام العمل  -تاريخ الميالد  -)االسم رباعى 

 تليفون المنزل(  –العنوان 
  

Prep (1) 2020 - 2021 

Language Department 

 

 
 (قرزجالد ا(جميع الكشاكيل 

 (اصفرجالد )جميع الكشاكيل 

 (احمرجالد )جميع الكشاكيل 

 (ابيضجالد )جميع الكشاكيل 

 (احمرجالد )جميع الكشاكيل 

 (بنىجالد )جميع الكشاكيل 

 (جالد اخضر)جميع الكشاكيل 

 (جالد اخضر)جميع الكشاكيل 



 

Please bring: 

 

 

 

 
 

 

 

English (A.L) 

 ( classwork)  ورقة طويل بدون سلك  40كشكول 1*  

  Close Up B1  Please bring         ورقة طويل بدون سلك  40كشكول 1*  
 

 اللغة العربية  

 ( classwork)  ورقة طويل بدون سلك  100كشكول 1*  

   ورقة طويل بدون سلك  40كشكول 1*  

                                                                                                                     

English (O.L.) 

 ( classwork)  ورقة طويل بدون سلك  40كشكول 1*  

   ورقة طويل بدون سلك  40كشكول 1*  
      

Maths 

 ( classwork)  ورقة  80كشكول 1*  

 ورقة  60كشكول 1*  

                   

French 

   .ورقة طويل بدون سلك 40كشكول 1*  

   . ورقة 40كشكول 1*  
  

Science 

 ( classwork) وجه ووجه ورقة  40كشكول 1*  

 ورقة  40كشكول 1*  

 

Social 

 ( classwork) وجه ووجه ورقة  40كشكول 1*  

 ورقة  40كشكول 1*  
 

computer 

 )نشاط (  ورقة 40كشكول  1    )وزارة (  ورقة 40كشكول  1* 
                 

Religion 

 )دين مسيحى "جالد ابيض"(  )دين اسالمى "جالد اخضر"(   ورقة 40كشكول  2*  

 
 
1 – (6) recent personal photos.         

2 - Face Mask   – Wipes – Hand sanitizer - a bottle of water 

3- Make 3 cards: 

1- Red card ( For asking question about the lesson ) 

2- Blue card ( For answering question ) 

3- Green card ( Asking for anything else ) 

 Please write the name of the student at the back of each card. These cards are very 

important because without them the student can’t ask for anything during the lesson. 

 نات الطالب كالتالى :اورقة تحديث بي  

 –وظيفة االب واالم  -تليفون احد االقارب  -ارقام االب واالم وارقام العمل  -تاريخ الميالد  -)االسم رباعى 

 تليفون المنزل(  –العنوان 
 

Prep (2) 2020 - 2021 

Language Department 

 

 (قرجالد از)جميع الكشاكيل 

 (جالد اصفر)جميع الكشاكيل 

 (جالد احمر)جميع الكشاكيل 

 (جالد احمر)جميع الكشاكيل 

 (جالد بنى)جميع الكشاكيل 

 (جالد اخضر)جميع الكشاكيل 

 (جالد اخضر)جميع الكشاكيل 

 (جالد ابيض)جميع الكشاكيل 



 

Please bring: 

 

 

 
 

 

 

 

English (A.L) 

  2Close Up B  Please bring                                    ( classwork)  ورقة طويل بدون سلك  40كشكول 1*  

   ورقة طويل بدون سلك  40كشكول 1*  
 

 اللغة العربية  

 ( classwork)  ورقة طويل بدون سلك  100كشكول 1*  

   ورقة طويل بدون سلك  60كشكول 1*  
 

English (O.L.) 

 ( classwork)  ورقة طويل بدون سلك  40كشكول 1*  

   ورقة طويل بدون سلك  40كشكول 1*  
      

Maths 

 ( classwork)  ورقة  80كشكول 1*  

 ورقة  60كشكول 1*  

                    

French 

   .ورقة طويل بدون سلك 40كشكول 1*  

   . ورقة 40كشكول 1*  
  

Science 

 ( classwork) وجه ووجه ورقة  40كشكول 1*  

 ورقة  40كشكول 1*  
 

Social 

 ( classwork) وجه ووجه ورقة  40كشكول 1*  

 ورقة  40كشكول 1*  
 

Computer 

 )نشاط (  ورقة 40كشكول  1    )وزارة (  ورقة 40كشكول  1* 

                                                                                        

Religion 

 )دين مسيحى "جالد ابيض"(  )دين اسالمى "جالد اخضر"(        ورقة 40كشكول  *  

 
 

1 – (6) recent personal photos.         

2 - Face Mask   – Wipes – Hand sanitizer - a bottle of water 

3- Make 3 cards: 

4- Red card ( For asking question about the lesson ) 

5- Blue card ( For answering question ) 

6- Green card ( Asking for anything else ) 

 Please write the name of the student at the back of each card. These cards are very 

important because without them the student can’t ask for anything during the lesson. 

 نات الطالب كالتالى :اورقة تحديث بي  

 –وظيفة االب واالم  -تليفون احد االقارب  -ارقام االب واالم وارقام العمل  -تاريخ الميالد  -)االسم رباعى 

 تليفون المنزل(  –العنوان 

Prep (3) 2020 - 2021 

Language Department 

 

 (جالد ازرق)جميع الكشاكيل  

 (جالد اصفر)جميع الكشاكيل 

 (جالد احمر)جميع الكشاكيل 

 (جالد احمر)جميع الكشاكيل 

 (بنىجالد )جميع الكشاكيل 

 (جالد اخضر)جميع الكشاكيل 

 (ازرقجالد )جميع الكشاكيل 

 (جالد ابيضميع الكشاكيل )ج


