
 

 

 ورقة بجالد بنى . 60كشكول نشاط اثرائى  1

  كراسة صوتيات بجالد أحمر . 1

 كراسة تقييم تكوينى بجالد أخضر . 1

 كراسة مناسبات بجالد أبيض . 1

 : الرجاء احضار هذه الطلبات ) اليوم الثانى ( . ملحوظة 

 

 ورقة بجالد ازرق . 60كشكول نشاط اثرائى  1

 كراسة تقييم تكوينى بجالد اصفر . 1

 : الرجاء احضار هذه الطلبات ) اليوم الثالث ( ملحوظة. 

  

 كراسة نشاط بجالد شفاف . 1

   Activity connectورقة بسطرين بجالد أبيض .  60كشكول  1

  Activity connect plusرقة بسطرين بجالد اصفر . و 60كشكول  1

 : الرجاء احضار هذه الطلبات ) اليوم الثالث ( . ملحوظة 

 

  + صابونه كبيره 2علبه مناديل كبيره + فوطه بيضاء + زجاجة مياة. 

   واقى وجه(Face Shield)  خاص باالطفال + جيل معقم. 

 قلم صمغ  – مسطره هندسيه –استيكه  –برايه  -مقلمه بها ) قلم رصاص 

 " يكتب اسم الطفل على جميع ادواته ". قلم سبوره ( –علبه الوان  –

 3 صور شخصيه للطفل حديثه .  

 2  دوسيه بالستيك بكبسونه عليه تيكيت باالسم والفصل. 

  ( سبوره صغيرهWhite Board للطفل مقاس الكتاب تقريبا ) . 

 

 



 

 2021/ 2020للعام الدراسي 

 

  زجاجة مياة للشرب . –كبيرة  صابونة – مناديل مبلله –فوطة 

  واقي وجهFace Shield) ( خاص باالطفال + جيل معقم . 

  (      مسطره هندسية  –رصاص   –مقلمة كاملة ) قلم جاف.......   

  . الرجاء كتابة اسم الطفل على كل ادواته 

  اخضر ( –ازرق  –كروت صغيرة ) احمر  3مع احضار. 

  بيانات الطفل  تحديث باالضافة الى احضار ورقة بها 
 .تليفون احد االقارب ( –ارقام تليفون العمل والموبايل  –وظيفة االب واالم  –تاريخ ميالده  –العنوان  –)االسم 

 3   صور شخصية للطفل حديثة مع كتابة االسم عليها وتاريخ الميالد. 

 البـيـــــــــــــــــــــــــان العدد المادة

اللغة 

 العربية

1 

1 

1 

2 

 ورقة بجالد اخضر  60كشكول نشاط اثرائي 

 ورقة بجالد احمر  40كشكول صوتيات 

 ورقة بجالد ابيض  40كشكول تقييم تكوينى 

 دوسية كبسونه 

 الرياضيات
1 

1 

 ورقة بجالد ازرق  60كشكول نشاط اثرائي 

  ورقة بجالد بنى 40كشكول تقييم تكوينى 

 اكتشف
1 

1 

 ورقة بجالد اصفر  40كشكول نشاط اثرائي 

 ورقة بجالد شفاف   40كشكول تقييم تكوينى 

E 
1 

1 

1 

 ورقة بجالد احمر للكونكت  A4  60كشكول 

  ورقة بجالد ازرق للكونكت بلس A4  40كشكول 

 Formative ورقة40كشكول تقييم تكونى

Assessment 



 

 

 طلبات الصف الثالث اإلبتدائى )القسم العربى (

 م 2020/2021للعام الدراسى  

 

 

 فوطة  –جل معقم أوكحول   –مناديل مبللة  – كبيرة صابونة– Face Shield  خاص باالطفال 
  )يراعي كتابة األسم على كل األدوات الخاصة بالطالب (زجاجة مياه للشرب 

 3  الطالبصور حديثة  
  الطالبباالضافة الى احضار ورقة بها تحديث بيانات   

 ارقام تليفون –وظيفة االب واالم  – الميالدتاريخ  –العنوان  – رباعى )االسم

 .تليفون احد االقارب ( – " العمل والموبايلاالب واالم " 

 اللغة العربية

 لون الجالد المطلوب عدد

 جالد أصفر  ورقة  60كشكول نشاط إثرائى      1

 جالد شفاف ورقة 40كشكول تقييم التكوينى      1

 جالد أحمر  ورقة 40كشكول إمالء               1

  دوسية كبسونة عليه تكيت باسم الطالب والفصل  2

 رياضيات

 جالد أزرق ورقة 40كشكول حصة               1

 جالد أزرق ورقة 28كراسة  حصة               1

 متعدد التخصصات

 جالد أصفر ورقة 40كشكول  نشاط إثرائى        1

 جالد أصفر  ورقة  28كراسة تقييم التكوينى          1

 اللغة اإلنجليزية

 جالد بنى  Connectورقة  60كشكول سلك طويل   1

 جالد أزرق Connect plusورقة  60كشكول سلك طويل   1

 جالد أبيض Formative Assessmentورقة 40كشكول بسطرين     1

 اللغة الفرنسية

 كراسة إسكتش 1

 التربية الدينية

 جالد أحمر ورقة28كراسة  1

 كمبيوترنشاط

 جالد أزرق ورقة28كراسة  1



 الصف الرابع االبتدائى )القسم العربى( طلبات

 م2020/2021لعام ل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فوطة  –جل معقم أوكحول   –منادي مبللة  – كبيرة صابونة– Face Shield  خاص باالطفال 

  )يراعي كتابة األسم على كل األدوات الخاصة بالطالب (زجاجة مياه للشرب 

  الطالبباالضافة الى احضار ورقة بها تحديث بيانات   

 ارقام تليفون –وظيفة االب واالم  – الميالدتاريخ  –العنوان  – رباعى )االسم

 .تليفون احد االقارب ( – " العمل والموبايلاالب واالم " 

 لون الجالد المطلوب العدد

 اللغة العربية

 اخضر ورقة  60كشكول  2

 الرياضيات

 ازرق ورقة  60كشكول  2

 اللغة االنجليزية عام

 احمر ورقة  60كشكول  2

 انجليزى مستوى

 ابيض ورقة  60كشكول  2

 اللغة الفرنسية

 بنى ورقة  40كشكول  2

 الدراسات

 احمر ورقة  40كشكول  2

 علوم

 اصفر ورقة  40كشكول  2

 رسم

  كراسة رسم كبيرة 1

 كمبيوتر

 ازرق ورقة 28كراسة  1

 دين

 احمر ورقة 40كشكول  1



 

   

  ةورق 80كشكول  

 

  ةورق 60كشكول  

 

 ورق وجه ووجه 40كشكول  
 ورقة مسطر 40 كشكول 

 

 

 ورق وجه ووجه 40كشكول  
 ورقة مسطر40كشكول 

 

 

  ورقة سطر واحد 40كشكول  

 

  سطر واحد ورقة 40كشكول  

 

  سطرين ةورق 40كشكول  

 

  ورقة 40كشكول  

 

  ورقة 28كراسة  

 

 خشبسم كبيرة +علبة الوان اسكتش ر 1
 باكت فوم جليتر +

 

 .زجاجة مياة للشرب –مناديل مبلله –جيل مطهر أوكحول  -Face Mask احضار) كمامة(  -
 كتابة االسم على جميع ادوات الطالب. -

 ارقام االب واالم وارقام  -تاريخ الميالد  -ى احضار ورقة تحديث بيانات الطالب )االسم رباع -

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



 مادة اللغه العربيه

 ورقه مسطر  ) جالد اخضر ( 80كشكول  2عدد 

 يزيه ) عام (مادة اللغه االنجل

 كشكول بسطر واحد   ) بجالد احمر ( 2عدد 

 مادة العلوم

 ورقه  60كشكول وجه ووجه  1عدد

 ورقه    ) بجالد اصفر ( 40كشكول مسطر  1عدد 

 مادة الدراسات االجتماعيه 

 ورقه وجه ووجه  40كشكول  1عدد 

 ورقه مسطر  ) بجالد احمر ( 40كشكول  1عدد 

 مادة الرياضيات

  ورقه مسطر ) بجالد ازرق ( 80كشكول  2

 مادة اللغه االنجليزيه ) مستوى (

  ورقه ) بجالد ابيض ( 40كشكول مسطر  2

 ماده اللغه الفرنسيه

  ورقه ) بجالد بنى ( 40كشكول مسطر  2عدد 

 مادة التربيه الدينيه

  ورقه مسطر ) حصه وواجب ( ) بجالد ابيض ( 40كشكول  1

 مادة الكمبيوتر

  ورقه مسطر ) بجالد ازرق ( 28كراسه 

 مادة التربيه الفنيه

 باكيت فوم جيليتور –الوان خشب  –الوان فلوماستر  –اسكتش رسم كبير  1عدد 

 

 . زجاجة مياة للشرب - مناديل مبلله –جيل مطهر أو كحول  -Face Mask )كمامة(احضار -
 كتابة االسم على جميع ادوات الطالب. -
 ارقام االب واالم وارقام  -تاريخ الميالد  -احضار ورقة تحديث بيانات الطالب )االسم رباعى  -
 تليفون المنزل( . –العنوان  –وظيفة االب واالم  -تليفون احد االقارب  -العمل   
 


