
 

 م 2020 -2019قرطاسية الصف الخامس االبتدائي للعام  

 المواد المطلوبة العدد المواصفات

علوم -سلك  –مسطر كبير  100دفتر     1  
 

 اللغة العربية

  ملف بالستيك على شكل ظرف كبير 
 

2  

سلك مسطر –( ورقة 60دفتر )  3  

Plastic file pockets شفافيات 

 
1  

  Meed composition Wide ruled 1دفتر 

   

 A4 lined Notebook without spiral 
      

1 English 

 Meed composition Wide ruled Notebook 
 

2  

Sticky notes (Medium) 3  

Clear bags (Files) 3  

A3 Construction paper (colored) 

 
1 

 

 

   

ورقة  100دفتر مربعات كبير   2 Math 

Ruler 30 cm 1  

 

 

 

 

 

 



 

 :المطلوب

                                  .علبة ألوان خشبية -

 .علبتان أقالم رصاص 

بداية كل فصل دراسيلكل فصل دراسي يتم تسليم المناديل  6علبة مناديل 12درزن   . 

 .مناديل ديتول كبير لكل فصل دراسي

     .Index card- 

  -على كل طالبة أن يتوفر في مقلمتها  :

قلم أخضر   3قلم أزرق  و   3 –صمغ –مقص صغير –مسطرة –مبراة –ممحاة   

 أقالم تظليل 

 

 مالحظة:

 يتم ارجاعها الى المنزل.الرجاء عدم شراء شنطة مدرسية. وعند احضارها سوف 

 أيضا احضار مقلمة صغيرة لألدوات المهمة فقط . 

 .expanding file bagاستبدال الحقيبة بملف جيوب بحامل 

 



 

 

 
 

 
 

 ...... الى الصف التاسع الرابع نا بالصفاألباء الكرام األمهات الكريمات لطالبنا وطالبات
 ..……العطره التحيات أطيب نهديكم

 

 طرق لتوفير التكنولوجيا داخل الصفوفاستمرار لما بدئنا به خالل االعوام الدراسية الماضية من تفعيل 
 اثراء البيئة التعليمية.للتركيز على تحسين تعلم الطالب وفي مدارسنا و والتعلم التعليم عملية في ومبتكرة جديدة

وليدة هي بل  فراغ من والتي لم تأتيالظهران األهلية  سمدار في تجربة دمج التكنولوجيا في التعليممن خالل 

 جاهدين عملنا قدو ,تجارب العالمية في هذا المجالالبحاث مستفيضة حول ودراسات وأ إجتماعات متعددة
 األهداف تحقيق في تستخدم أن على الحرص كل وحرصنا التعليمية منظومتنا الى مفيد هو ما كل إدخال على

 . لطالبنا الفائدة وتحقيق, العصرية التعليمية

 2020-2019ام الدراسي القادم للع وطالباتنا األعزء واستعدادًانطالقا من حرصنا على مصلحة طالبنا إو 
يجب ان  حاسوب تتوافق مع منظومتنا وخطتنا التعليمية والتيجهزة أ احضارأبنائنا الطلبة  فإنه يتوجب على

االستفادة من الفرصة التي تقدمها مدارس  ر بها المواصفات التي سيتم ذكرها في األسفل  أو يمكنكمتتوف
تتالءم لبعناية  لطالب المرحلة االبتدائية والتي حرصنا على اختيارها الظهران في توفير اجهزة حديثة 

 .وتشمل جميع البرمجيات المطلوبةمتطلبات التعليم  وتتوافق مع
 

سيتم توفير األجهزة وتحديد سعرها مع بداية العام الدراسي القادم كما انكم باستطاعتكم شراء البرمجيات المطلوبه من المدارس مالحظة: 
 .بأسعار تشجيعية او يمكنكم زيارة الروابط في االسفل لشراءها من مصادر خارجية 

 
 و خارج المدارس واألسعار في حال الشراء من داخل أ قائمة المتطلبات

  شراء البرمجيات من مصادر خارجية شراء البرمجيات من مدارس الظهران

بداية العام  االعالن عن السعر مع
 2020-2019 الدراسي

Laptop 2 in 1 1 

 

 
 
 
 
 
 

 ريال  500قيمة جميع البرمجيات 

Windows 10  2 
https://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/cat/categoryID.70036700?icid=Homepage_ 

LeftNav_02_Windows_en_US 

 
Office Home & Student 2019 3 

-office-microsoft-all-us/compare-https://products.office.com/en
tore_UH_software_Office&activetab=tab%3aprimaryr1products?&icid=en_US_S 

McAfee Anti-Virus 4 
/https://www.mcafeestore.com 

NetSupport Classroom Management 5 
http://www.netsupportmanager.com/ 

 
Gizmos 6 

 

Minecraft for Education 7 
 

 

https://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/cat/categoryID.70036700?icid=Homepage_%20LeftNav_02_Windows_en_US
https://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/cat/categoryID.70036700?icid=Homepage_%20LeftNav_02_Windows_en_US
https://products.office.com/en-us/compare-all-microsoft-office-products?&icid=en_US_Store_UH_software_Office&activetab=tab%3aprimaryr1
https://products.office.com/en-us/compare-all-microsoft-office-products?&icid=en_US_Store_UH_software_Office&activetab=tab%3aprimaryr1
https://www.mcafeestore.com/
http://www.netsupportmanager.com/
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