
    

 قرطاسية األهايل للفصل الدراسي األول

emesterSirst Ftationery for the Student’s S 

 األدوات اليت سيحتاجها الطالب يف التعلم عن بعد
Student’s Stationary 

 اسم القرطاسية
Subject 

 األدوات
Materials 

 العدد
Quantity 

 
 
 
 
 
 

 القرطاسية العامة
General Stationery 

 
 

 (. كرتون) أقالم رصاص عريضة  -1
Thick pencils (Pack) 

1 

 أقالم تلوين ) خشبية  و سحرية (. -2
Coloring pencils and magic colors. 1 

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

 صمغ . -4
Glue. 

2 

 . ممحاة -5
Eraser 

1 

 براية . -6
Sharpener 1 

 مسطرة . -7
Ruler 1 

 ) أبيض و ملون (  A3) كانسون ( كراسة ورق  -8
Notebook (Canon) A3 (white and colored). 

2 

 صلصال ملون و أدوات تشكيل الصلصال و الفرادة . -9
Colored playdough with its forming tools. 

1 

 أعواد املثلجات )ملونة( . -1
Colored popsicle sticks. 

 حزمة واحد
One Pack 

م0202-0202 قسم رياض األطفال  



 مؤقت أو ساعة رملية . -11
Timer or hourglass 1 

و ملحقاهتا ) مساحة  A4سبورة بيضاء ذات حجم   -11
 قلم سبورة ذو لون واضح و رأس مدبب(. –

A4 size whiteboard and its accessories. 
(whiteboard marker with dark color 

and pointed head and eraser) 

1 

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

1 

13- USB .حلفظ األعمال االلكرتونية 
USB to save electronic work. 

1 

قرطاسية مادة اللغة 
 العربية

Arabic Language 
Stationery 

 ورقة (61سلك حلزوين ) و دفرت مسطر ذ -1
Lined notebook with Spiral wire (60 

sheets) 
1 

 .يفضل اختيار اكثر من لون ( ملونللتعلم ) رمل  -2
Colored sand for kids ( more than 1 

color) 
1 

 أكواب بالستيكية أو ورقية ملواقع احلروف . -3 
. Paper or plastic cups. 

 حزمة واحد
One Pack 

 قرطاسية اللغة اإلجنليزية 
English 

Language 
Stationary 

دفرت إجنليزي مسطر لثالث سطور ذو سلك حلزوين )  -1
 ورقة( 61

English lined notebook with Spiral wire (60 
sheets) 

1 
 
 

 ملف حلفظ أوراق العمل.  -2
File to save worksheets.  1 

  
 
 

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

 حبة 51
50 pcs 

 .)كرتون(مشابك كبرية  -2
Paper clips (pack) 

1 



 قرطاسية الرياضيات
Math 

Stationary 

 –اهلرمي  –الكرة  –اجملسمات ثالثية األبعاد ) املكعب -2
 األسطوانة ( –املخروطي 

3D (cube, round, hierarchical, conical, 
cylindrical Shapes) 

1 

 –الدائرة  –املربع  –األشكال اهلندسية املستوية ) املثلث -3
 السداسي ( كما أنه ميكن طباعتها . –املستطيل 

Plane geometric shapes 
(triangle,square,circle, rectangle, 

hexagon). 
 

1 

 
 
 

 قرطاسية الطهي
Cooking 

stationary 

 سكني بالستيكية و شوك  ،مالعق،صحون  -1
Plastic plates, spoons and knife 

1 

 بالستيكية.ُسفره  -2
Plastic mat. 

 حزمة واحد
One pack 

 مريلة الطهي . -3
Cooking apron. 

1 

 عصارة برتقال يدوية. -4
Manually orange squeezer. 

1 

 .متعددة املقاييسمالعق القياس  -5
Measuring spoons. 

1 

 أداة اخللط اليدوية . -6
Manually mixer. 

 

1 

 
 قرطاسية الفن

Art Stationary 

 مائية القابلة للتنظيف و اآلمنة لألطفال. ألوان -1
Watercolors for children. 

1 

 فرش تلوين متعددة األحجام  -2
Coloring brushes in different sizes. 

 حزمة واحدة
One Pack 

 مريلة الفن . -3
Art apron. 

1 



 
 .قطنية ذنأأعواد  -4

Cotton sticks. 
1 

 
 ورق مفرغ بأشكال خمتلفة لطباعة  -5 

 ورقاالستنسل() 
Cutout paper in different shapes for 

printing 
(Stencil paper) 

 

1 

 
 

 قرطاسية الرتبية الرياضية
Physical 

Education(PE) 
Stationary 

 
 شريط الصق ملون ) تيب ( -1

Bright colored tape 
 

 
1 

 حبل شد . -2
Rope 

 

1 

 أقماع صغرية. -3
Small funnels. 

4 

 أطواق ) هيال هوب (   -4
Holla hops. 

2 

) كل كرتني هلما نفس كرات صغرية حبجم كف اليد   -5
 .اللون (

Small sized balls (two balls each have the 
same color). 

 

4 

 

 سنكون بإذن هللا يف كل عام أفضل من العام الذي قبله
Every year we will be better than the year before. 


