قائمة مستلزمات صفوف  5-4-3للعام الدراسي 2019-2018










 1مقلمة
 1علبة أقالم رصاص مدون عليها أسم الطالب (غير مسموح باألقالم الميكانيكية)
 2محاية
 1مقص
أقالم خشبية
 1صمغ
 1مسطرة
 1قلم تحديد Highlighter
علب مناديل ورقية ( سيتم اختيار  2من الطلبة وذلك بناء على قائمة األسماء إلحضار  2علبة مناديل ورقية
كل أسبوع)

 1 براية أقالم مغلقة (يجب أن تكون براية األقالم مغلقة)

 ملف شفاف سميك كبير بسحاب لكل مادة (أي لون ويجب أن يكون مدون عليها البيانات) ** برجاء إحضار
النوع السميك الكبير وذلك كي يسع الكتب واألوراق.











 1ملف لمادة اللغة اإلنجليزية
 1ملف لمادة العلوم
 1ملف لمادة التربية اإلسالمية
 1ملف لمادة اللغة العربية
 1ملف لمنهج رؤية تربوية
 1ملف لمادة االجتماعيات (فقط لصفوف  4و)5
 1ملف لمادة الرياضيات

 1ملف شفاف سميك لمالبس الصالة (للطالبات فقط ويجب أن يكون مدون عليه أسم الطالبة والصف)

مع العلم أنه سيتم توفير أثواب الصالة لكل طالبة حسب اللون المحدد لكل فصل وذلك في بداية العام الدراسي بقيمة دينار ونصف.

1 سبورة بيضاء صغيرة رفيعة  1 +قلم سبورة  1 +محاية سبورة وذلك لمادة الرياضيات (سيتم لصق تلك السبورة البيضاء
على كتاب تدريبات الرياضيات)
 1 سماعات رأس ذات جودة عالية ويكون بها مقبس واحد فقط ويجب أن يتم وضعها داخل حقيبة الطالب يوميا



حقائب الظهر (غير مسموح بالحقائب ذات العجالت)

 حقيبة الطعام ويجب وضع قنينة الماء داخلها طوال الوقت

2019-2018  للعام الدراسي5-4-3 مستلزمات مادة التربية الفنية لصفوف

Pastel  مجموعة ألوان زيتية
Play dough  (طين اللعب) عجين اللعب
) دفتر رسم ذو أوراق بيضاء (سيتم االحفاظ به في المرسم
 دفتر رسم ذو أوراق ملونة
 مجموعة ألوان شينية1 

Grades 3-4-5 Art Supply List
2018-2019

 1 oil pastel color set
 1 box of play dough
 1 white paper sketchbook (This will be kept in the art class)
 1 colored papersketchbook
 1 set of felt tip colors (markers)

Grades 3-4-5 Supply List
2018-2019


1 pencil case



1 box of pencils with your name written on it (No mechanical pencils are allowed)



2 erasers



Scissors



Colored pencils



1 glue stick



1 ruler



1 highlighter



Tissue boxes (Advisors will assign 2 students
according to the name list to bring 2 tissue boxes every week)



1 closed sharpener (sharpeners MUST be closed)



Durable transparent Zipper folders for each subject (any color as long as it is labeled) **Please buy the
durable kind so that it will last and fit their books/papers.









English > 1 folder
Science > 1 folder
Islamic Studies > 1 folder
Arabic > 1 folder
Al Ru'ya > 1 folder
Social Studies > 1 folder (Grades 4 & 5 only)
Math > 1 folder

 1 Durable transparent Zipper folder for prayer clothes
(girls only; must be labeled with name and class )
Note: The school will provide prayer clothes for each girl at the beginning of the school year according to the
assigned color for each class for 1.5 KD only.



1 small thin white board + 1 board marker + 1 small white board eraser for Math (these white boards stick
on the Math Practice Book)



Good quality headphones with 1 jack that must be kept in each student's backpack daily.



Backpack (no trolleys are allowed)

 Lunch bag with water bottle inside at all times.

