
 
 

 ( 5-3قرطاسية الطالب في المراحل ) 

 2021-2020لعام 

 . ( علبة ألوان خشبية 1) •

 ( علبة أقالم رصاص. 1) •

 ( قلم أخضر. 1( قلم أزرق، ) 1( قلم أسود، )1) •

 سم.  30( مسطرة بطول 1) •

 ( ممحاة. 2) •

 ( مبراة قلم رصاص. 1) •

 ( أنبوب صمغ. 1) •

 ( مقص. 1) •

 صفحة.   A4 ،100( دفتر بحجم 4) •

 ( رزمة ورق مالحظات الصق. 1) •

 ( مجموعة بطاقات فهرسة. 1) •

 ( علبة معجون صلصال. 2) •

 

 لوازم التعليم االفتراضي: 

 مكان مخصص للتعلم )يُفضل ان يكون طاولة وكرسي(.  •

 جهاز إلكتروني )الب توب( مع كاميرا وميكروفون.   •

 شبكة إنترنت قوية.  •

 



  الخامسللصف قرطاسية المواد الخاصة 

ICT 

 

 

ART 

 

PE 

 

 أماكن التواجد   الصور   األدوات   أماكن التواجد   الصور   األدوات   مالحظات   الصور   األدوات  

Internet connection      

 كراسة  
)قياس بورق  

ناعم 
 ( A3للباستل

 
تتواجد هذه   

األدوات في  
محالت الزامل  

 مكتية جرير  /

 حبل واحد   

 
 

غرناطة  )

للرياضة _  
للرياضة   الفالح

 (_يو مارك

Google chrome  

 
 

 محاية فحم   

 
تتواجد هذه   

األدوات في  
محالت الزامل  

 مكتية جرير  /

 طوق واحد  

 
 غرناطة) 

للرياضة _  
الفالح للرياضة  

 (_يو مارك

Username/password 
(school account) 

    

أقالم رصاص  
 درجات كامله 

درجات  
 الرصاص  

(H(و)B ) 

 
هذه  تتواجد  

األدوات في  
محالت الزامل  

 مكتية جرير  /

ثالث أقماع حجم   
 وسط  

 
 

 غرناطة)
للرياضة _  

الفالح للرياضة  
 (_يو مارك

Personal computer ( 
laptop or desktop) 

 
 

   مسطره   

تتواجد هذه  
األدوات في  

محالت الزامل  
 مكتية جرير  /

كرة بالستيك   
 وسط واحدة   

 
 غرناطة) 

للرياضة _  
الفالح للرياضة  

 (_يو مارك



    
الوان خشبيه  

جميع الدرجات   
 لون( 24)

 
تتواجد هذه   

األدوات في  
محالت الزامل  

 مكتية جرير  /

فرشة تمرينات   
 واحدة  

 
 

 غرناطة)
للرياضة _  

الفالح للرياضة  
 (_يو مارك

 

 

  
صمغ خشب  

 سائل 

 
هذه  تتواجد  

األدوات في  
محالت الزامل  

 مكتية جرير  /

      

   UHU صمغ   

تتواجد هذه  
األدوات في  

محالت الزامل  
 مكتية جرير  /

      

 الوان باستل    

  
تتواجد هذه  
األدوات في  

محالت الزامل  
 مكتية جرير  /

      

   

 مداعك
)مداعك أقالم  
الرصاص  
تساعد على  

 الدمج(

 
هذه  تتواجد  

األدوات في  
محالت الزامل  

 مكتية جرير  /

      



 ممحاة      
 
 

تتواجد هذه  
األدوات في  

محالت الزامل  
 مكتية جرير  /

      

   قالم شاربي    

 
 

تتواجد هذه  
األدوات في  

محالت الزامل  
 مكتية جرير  /

   

 مبراة   

هذه  تتواجد   
األدوات في  

محالت الزامل  
 مكتية جرير  /

   

   
ورق طباعه  

 ملون

 
 

تتواجد هذه  
األدوات في  

محالت الزامل  
 مكتية جرير  /

   

 ألوان فلوماستر    

 
تتواجد هذه   

األدوات في  
محالت الزامل  

 مكتية جرير  /

   



   

ورق مقوى  
 مقاس

A3   اسود 
  

هذه  تتواجد 
األدوات في  

محالت الزامل  
 مكتية جرير  /
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