
    

 قرطاسية األهايل للفصل الدراسي األول

stationery for the first semesterStudents  

 األدوات اليت سيحتاجها الطالب يف التعلم عن بعد
Students Stationary 

 اسم القرطاسية
Item 

 األدوات
Materials 

 العدد
No. 

 
 
 
 
 
 

 القرطاسية العامة
General Stationery 

 

 (. )كرتونأقالم رصاص عريضة  -1
Wide pencils (carton). 

1 

 (. )خشبية وسحريةأقالم تلوين  -2
Crayons (wooden and magic). 1 

 الطفل.مقص يناسب حجم يد  -3
Scissors fits the size of a child's hand. 1 

 صمغ. -4
Glue 

2 

 ممحاة. -5
Eraser 

1 

 براية. -6
Sharpener 1 

 مسطرة. -7
Ruler 1 

 و ملون (  )أبيضA3)كانون(كراسة ورق  -8
Notebook (Canon) A3 (white and colored). 

2 

 الفرادة.تشكيل الصلصال و  وأدواتصلصال ملون  -9
Colored playdough with it forming tools. 

1 

 (.أعواد املثلجات )ملونة -11
Ice cream sticks (colored). 

 حزمة واحد
One pack 

م0202-0202 قسم رياض األطفال  



 رملية. مؤقت أو ساعة  -11
Timer or hourglass. 

 أو  

1 

قلم  –وملحقاهتا)مساحةA4حجم سبورة بيضاء ذات  -11
 .ماركر(

A4 size whiteboard and its accessories. 
1 

 العمل.ملف حلفظ أوراق  -12
File to save worksheets. 

1 

قرطاسية مادة اللغة 
 العربية

Arabic Language 
Stationery 

 بطاقات احلروف اهلجائية. - 1
Alphabets cards. 1 

  
 
 

 قرطاسية الرياضيات
Math Stationery 

 احلجم. مكعبات الليغو متوسطة  -1
Medium sized Lego cubes. 51 حبة 

 .)كرتون(مشابك كبرية  -2
Large clips 

 
1 

 بطاقات األعداد. -3
Number cards 

1 

 (الكرة –)املكعباجملسمات ثالثية األبعاد  -4
Three-dimensional models (cube –ball). 

1 

  ملستطيل(ا–الدائرة  –املربع  –)املثلثاألشكال اهلندسية املستوية  -5
 طباعتها.كما أنه ميكن 

Plane geometric shapes (triangle - square - 
circle  rectangle). 

1 

 
 قرطاسية الطهي

Cooking Stationery 

 بالستيكية  ومالعقوسكنيصحون  -1
Plastic plates, spoons and knife 

1 

 ُسفره بالستيكية. -2
Plastic mat. 

 حزمة واحد
One pack 



 الطهي.مريلة  -3
.Cooking apron. 

1 

 
 قرطاسية الفن

Art Stationery 

 لألطفال. واآلمنةألوان مائية القابلة للتنظيف  -1
Watercolors for children. 

1 

 الفن.مريلة  -2
Art apron 

1 

 
 

 قرطاسية الرتبية الرياضية
Physical Education 

Stationery 

 تيب()شريط الصق ملون  -1
Colored tape 

1 

 شد.حبل  -3
Tension rope. 

1 

 أقماع صغرية. -3
Small funnels. 

4 

 هوب()هيالأطواق  -4
Holla hops. 

2 

 .كرتني هلما نفس اللون (  )كلكرات صغرية حبجم كف اليد -5
Small sized balls (two balls each have the same 

color). 
 

4 

 قرطاسية اللغة اإلجنليزية
English Language 

Stationery 

 ة.بطاقات احلروف اهلجائي -1
English alphabets cards. 

1 

 رمل -2
Sand 

1 

 ملف حلفظ أوراق العمل. -3
File to save worksheets. 

1 

 

 .لسنكون بإذن هللا يف كل عام أفضل من العام الذي قب


