
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 صابونة غسيل لاليدى خاص باالطفال + جيل معقم +  ) (face shieldواقي وجه  ➢

 .    زجاجة مياه للشرب+ + مناديل مبللة 

 .كتابة األسم على جميع أدوات الطالب ➢

 باالضافة الى احضار ورقة بها تحديث بيانات الطفل    ➢

  -االب واالم وارقام العمل  ارقام  -تاريخ الميالد  -الرجاء احضار ورقة تحديث بيانات الطالب )االسم

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

 لون الجالد  المطلوب  العدد 

  )نحو( ورقة 80كشكول  1

 ( واجبورقة ) 40كشكول  1 اخضر 

 (  اتتدريبتعبير ـ امالء ـ ورقة )28كراسة 3

 ازرق  )تقييم( ورقة  40كشكول  1

1 
   (Assessment) ورقة 40كول كش

 طويل بسطر واحد بدون سلك 
 اصفر 

 طويل بسطر واحد بدون سلك ورقة  40كشكول  1
 ازرق 

 Skills Notebookكراسة   +(Evaluation) ورقة 28كراسة  2

 ( class)ورقة  40كشكول  1
 بيج 

 )تقييم(  ورقة28كراسة 1

 )حصة وواجب(ورقة  80كشكول  1
 احمر

 )تقييم(  ةورق28كراسة 1

 اصفر  ( تقييمورقة )28كراسة 1

 

  أى نوع فوم  قطعة2+ + الوان فلوماستر  اسكتش رسم كبيرة +علبة الوان خشب 

 ازرق  ورقة  40كشكول  1

 ابيض  ورقة  40كشكول  1

  

  كراسة موسيقى  1

  

 ابيض  ورقة28كراسة 1



 

   

 ورقة 40كشكول واجب 

 

 ورقة  100كشكول نحو 

 ورقة  40كشكول تعبير 

 ورقة  28كراسة امالء 

 ورقة  28كراسة تدريبات 

 

 )جبر+ هندسة(  ورقة 80 حصة كشكول

 ورقة 80كشكول واجب 

 ورقة  28 تدريبات كراسة

 

 واجب( + حصة ) ورقة 80 كشكول
 

 ورقة  28 تدريبات كراسة

 

 )حصة + عملى(  ورق وجه ووجه  40كشكول  

 ورقة 40كشكول واجب 

 ورقة  28كراسة تدريبات 

 

 ورقة سطر واحد 40 حصة كشكول 
 

 ورقة  28كراسة تدريبات 

 

 ( Gr+Ex+H.W)سطر واحد  ورقة 60كشكول  

 ورقة 28  (Story+Comp)كراسة  

 Skills Notebookكراسة   +(Evaluation) ورقة 28كراسة 

 

 سطرين ورقة 60كشكول  
 

 ورقة  28كراسة تدريبات 

 

  )حصة + واجب(  ورقة 60كشكول  

 

  ورقة  40 كشكول 

 

  أى نوع فوم  قطعة2+ + الوان فلوماستر  اسكتش رسم كبيرة +علبة الوان خشب 

 . ـ زجاجة مياه للشربمناديل مبلله   –جيل مطهر أو كحول  -face mask ) كمامة (  الرجاء احضار -

 ـ كتابة األسم على جميع أدوات الطالب

تليفون احد   -ارقام االب واالم وارقام العمل  -تاريخ الميالد  -لرجاء احضار ورقة تحديث بيانات الطالب )االسما -

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



 

   

 ورقة 40كشكول واجب 

 

 ورقة  100كشكول نحو 

 ورقة  40كشكول تعبير 

 ورقة  28كراسة امالء 

 ورقة  28كراسة تدريبات 

 

 ورقة )جبر+ هندسة(  80كشكول حصة  

 ورقة 80كشكول واجب 

 ورقة  28 تدريبات كراسة

 

 ب( ورقة )حصة + واج 80كشكول 
 

 ورقة 28 قييمت كراسة

 

 وجه )حصة + عملى( ورق وجه و 40كشكول  

 ورقة 40كشكول واجب 

 ورقة 28 تقييمكراسة 

 

 ورقة سطر واحد 40كشكول حصة  
 

 ورقة 28 (Evaluation)كراسة 

 

 ( Gr.+Ex.+H.W)سطر واحد  ورقة 60كشكول  

 ورقة 28 ( .Story+Compكراسة ) 

 Skills Notebookكراسة   + (Evaluation) ورقة 28كراسة

 

 (Class) سطرين ورقة 60كشكول  
 

 (Exercice)ن سطري ورقة 28 كراسة 

 

  ورقة )حصة + واجب(  60كشكول  

 

  ورقة  40كشكول  

 

  أى نوع فوم  قطعة2+ + الوان فلوماستر  اسكتش رسم كبيرة +علبة الوان خشب 1

 مناديل مبلله ـ زجاجة مياه للشرب.  –جيل مطهر أو كحول  -face mask الرجاء احضار) كمامة (   -
 ـ كتابة األسم على جميع أدوات الطالب

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

 


