
 

Primary 1 language Department ( 2020 – 2021 ) 

English (Connect plus)  

 1  طويل( كشكولA4   سطرين )ورقة  جالد أصفر   60English activity. 

English (Connect) 

 1   ورقة  جالد أبيض   40كشكول سطرينConnect activity. 

 سكتش صغير رسم ا 

Arabic 

  كراسة صوتيات بجالد احمر.       -     .    بجالد بني ورقة 60كشكول نشاط اثرائي 

          .كراسة مناسبات بجالد ابيض.  -    كراسة تقييم تكويني بجالد اخضر 

Math 

 1  طويل( كشكولA4   سطرين )ورقة  جالد أزرق   60Math activity 

 

Multi 

 1  ورقة بجالد احمر  40كشكول سطرينActivity       

 رسم. اسكتش صغير 

 برجاء احضار االتي في اليوم االول :

  + صابونة كبيرة  2+ الطفلزجاجة مياه مكتوب عليها اسم علبة مناديل كبيرة + فوطة بيضاء 

  قلم  –علبة الوان  –قلم صمغ  –مسطرة هندسية  –استيكة  –براية  –مقلمة بها ) قلم رصاص

 .الطفلجميع االدوات مكتوب عليها اسم  سبورة (

 2 شخصية للطفل حديثة برجاء كتابة االسم وتاريخ الميالد عليها . صور 

 2 .دوسية بالستيك بكبسونة علية تيكيت باالسم والفصل 

  واقي وجهFace Shield) ( . خاص باالطفال + جيل معقم  

  سبورة صغيرة(White Board)  .للطفل مقاس الكتاب تقريبا 

 

 



  

Primary 2 language Department ( 2020 – 2021 ) 
 

connect plus) –English (connect  
 جالد ازرق بدون سلك  سطر واحد. connect plusورقة   A4   80كشكول  -

  .جالد بنى بدون سلك سطر واحد  connect ورقة   A4   60كشكول  -

 جالد بنى سطر واحد      Formative assessmentورقة   40 كشكول   -

       احد.  ورقة جالد شفاف سطر و 28كراسة  -

Arabic 

 ورقة جالد احمر          40كشكول صوتيات    -           . ورقة جالد اخضر 60كشكول اثرائى  -
 دوسيه كبسونة    -ورقة جالد ابيض.      40كراسة تقيم تكوينى  -

Math 

 ورقة سطر واحد  جالد اصفر. 28كراسة   -

 ورقة  سطر واحد جالد ازرق. 60كشكول   -

Discover 

 .A4 communication notebookجالد احمر    ورقة  40ل كشكو -

Religion 

 ورقة جالد بنى. 60كشكول      

Please bring  

 three cards: -  

"Red card"                  for asking. 

"Blue card"                for answering. 
"Green card "              for anything (Drink or W. C) 

-towel  - wipes  -  a bottle of water -  hand sanitizer – soap 
- Face Shield for kids . 

" Please write the name of the student on his tools"           
ارقام االب واالم  –تاريخ الميالد  –الرجاء احضار ورقة تحديث بيانات الطفل ) االسم رباعى 

 تليفون المنزل( –العنوان  –وظيفة االب واالم  –احد االقارب  تليفون -وارقام العمل  

 



  

Primary 3 language Department ( 2020 – 2021 ) 
 

connect plus) –English (connect  

 جالد اخضر بدون سلك سطر واحد.  connect plusورقة   A4    80كشكول 

  .ك سطر واحد جالد ازرق بدون سل connect ورقة   A4   60كشكول 
    جالد بنى سطر واحد Formative assessmentورقة  40كشكول 

Arabic 

 ورقة جالد احمر           40كشكول  صوتيات      -          ورقة جالد اصفر   60كشكول اثرائى 
 دوسيه كبسونة        -    ورقة جالد شفاف 40كشكول  تقيم تكوينى 

Math 

 د  جالد اصفر .ورقة سطر واح 28كراسة  
 ورقة  سطر واحد جالد ازرق. 60كشكول  

Discover 

 .A4 communication notebookجالد اصفر  ورقة   40كشكول 

Religion 

 ورقة جالد بنى. 60كشكول      

Please bring  

 three cards: -  

"Red card"                  for asking. 

"Blue card"                for answering. 
"Green card "              for anything (Drink or W. C) 

-towel  - wipes  -  a bottle of water - hand sanitizer – soap 
- Face Shield for kids. 

" Please write the name of the student on his tools"          
ارقام االب واالم  –تاريخ الميالد  –اعى الرجاء احضار ورقة تحديث بيانات الطفل ) االسم رب

 تليفون المنزل( –العنوان  –وظيفة االب واالم  –تليفون احد االقارب  -وارقام العمل  

 

 



 

 Primary 4 language Department ( 2020 – 2021 ) 
 

English(A .L) 

 بدون سلك .طويل  ورقة   40كشكول 
 رق (ورقة طويل .  )الجالد از  40 كشكول  

Arabic 

 )الجالد اخضر(     ورقة    100كشكول     -ورقة                   100كشكول 

Math 
 ورقة مسطر .    )الجالد ابيض( 60كشكول   -           ورقة مسطر 60كشكول 

English(O.L)  
 ورقة طويل بدون سلك .  40كشكول  
 )الجالد اخضر(    ورقة طويل بدون سلك .  40كشكول  

eligionR 

 ورقة.          )الجالد احمر ( 40كشكول 

Arts 

 باكيت فوم جليتر .  -        أقالم تلوين خشب  -كراسة رسم طويل          

Science 

 ( الجالد بني) ورقة مسطر . 40كشكول   -     ورقة وجه و وجه  40كشكول 

Social 

 ( ) الجالد احمرورقة مسطر . 40كشكول  -     ورقة وجه و وجه 40كشكول  

 French 

 ورقة مسطر .) الجالدابيض ( 40كشكول  -              ورقة طويل 40كشكول 

Computer 

 ورقة مسطر .) الجالد احمر ( 40كشكول  

Please bring  

 three cards: -  

"Red card"                  for asking. 

"Blue card"                for answering. 
"Green card "              for anything (Drink or W. C) 

- wipes -  Face Shield for kids -  hand sanitizer -  a bottle of water - soap  

  " Please write the name of the student on his tools" 
االب واالم ارقام  –تاريخ الميالد  – االسم رباعىالرجاء احضار ورقة تحديث بيانات الطفل ) 

 تليفون المنزل( –العنوان  –وظيفة االب واالم  –تليفون احد االقارب  -وارقام العمل  
 

 

 



 

2021)-(2020 anguage DepartmentL5  Primary 
 

English(A .L) 

  بدون سلكطويل  ورقة   40 كشكول   
 )الجالد ازرق (               طويل  ورقة  40   كشكول  

Arabic 

         ورقة   100 كشكول 
 )الجالد اخضر(             ورقة 100كشكول  

Math 

 ورقة مسطر  60كشكول  
 (احمر)الجالد      مسطرورقة  60كشكول   

English(O.L) 

 طويل بدون سلك ورقة  40كشكول  
 (ابيض)الجالد   ورقة طويل بدون سلك   40كشكول  

Religion 

 ( احمر)الجالد    ورقة 40كشكول   

Arts 
 باكيت فوم جليتر   -        أقالم تلوين خشب  -            كراسة رسم طويل  

Science 

  ورقة وجه و وجه  40كشكول 
 ( الجالد بني)  ورقة مسطر  40كشكول 

Social 

 ورقة وجه و وجه  40كشكول 
 ) الجالد احمر (  ورقة مسطر  40كشكول 

 French 

 ورقة طويل40كشكول 
 ( ابيض) الجالدقة مسطر  ور 40كشكول 

Computer 

 ) الجالد احمر ( ورقة مسطر  40كشكول  
 

 three cards: -  

"Red card"                  for asking. 

"Blue card"                for answering. 
"Green card "              for anything (Drink or W. C) 

- wipes -  Face Mask -  hand sanitizer – a bottle of water..  
 " Please write the name of the student on his tools"           

 ارقام االب واالم وارقام العمل   –تاريخ الميالد  – االسم رباعىالرجاء احضار ورقة تحديث بيانات الطفل )            
 تليفون المنزل( –العنوان  –وظيفة االب واالم  –تليفون احد االقارب  -            

 

 



Please bring: 

 

 

Primary Six " language Department " 2020-2021 
 

 

 
 

English (A.L) 

 ورقة طويل بدون سلك  40كشكول  2*  
 

 اللغة العربية    
 ورقة )فصل( 80كشكول  1* 

  ورقة  80كشكول  1* 

English (O.L.) 
 ورقة بدون سلك  40كشكول طويل  2*  

   

Maths 
 (            ( Class workورقة  60كشكول  1* 

 ورقة  60كشكول  1* 

French 
 ورقة طويل بدون سلك  40كشكول  1* 

 ورقة 40كشكول  1*  

Science 
 (           ( Class workورقة  40كشكول وجه ووجه  1*  

 ورقة  40كشكول  1*  

Social 
         (    ( Class work ورقة وجه ووجه 40كشكول  1*  

                                                                                                                                                                                            .ورقة  40كشكول  1*  

   Art 
 باكيت فوم جلتر.                                                                                -  ن فلوماستر.الوا -  الوان خشب  -  اسكتش كبير -

Computer 
 ورقة  )جالد احمر ( 40كشكول  1*  

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

 
 

1 - 6 recent personal photo . 
2 - Face Mask  - Wipes – Hand sanitizer - a bottle of water.  
 "Please write the name of the student on his tools" 
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. 

 
  احضار ورقة تحديث بيانات الطالب كالتالى :  -ملحوظة :

تليفون احد  -ارقام تليفونات العمل والموبايل  -وظيفة االب واالم  –الد  تاريخ المي -األسم رباعى  
 العنوان   –االقارب 

 

 ازرق(جالد )جميع الكشاكيل 

 اخضر(جالد )جميع الكشاكيل 

 اصفر(جالد جميع الكشاكيل )

 ابيض (جالد جميع الكشاكيل ) 

 بيج (جالد  )جميع الكشاكيل 

 (جالد احمر)جميع الكشاكيل 

 شفاف(جالد )جميع الكشاكيل 


