
الصورةالعدد
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علبة واحدة

2

2

2

1

1
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 سم15مسطرة 

ألوان خشبية

مقص

(جاف) UHOصمغ أصابع غير سائل حجم  صغير 

هـ الموافق 1442للعام الدراسي   (بنين وبنات)قرطاسية الصف األول االبتدائي  

مـ2021/2020

أقالم رصاص

قلم حبر أزرق أو أخضر

ممحاة

مبراة

تحية طيبة و بعد .. السالم عليكم و رحمة هللا وبركاته 

المواد المطلوبة

مع ظل جائحة كورونا و بناًء على تطبيق نظام التعلم عن بعد للمحافظة على سالمة أبنائنا الطالب، نتمنى منكم 

:توفيراألدوات التالية وتجهيزها للطالب ليستخدمها أثناء جلسات التعلم

مصحف جزء ّعم



1

مجموعة من عدة ألوان

مجموعة واحدة

1

1

1

1  ورقة60دفتر مسطر عادي 

دفتر مسطر خاص 

باالنجليزي

 

Mead Primary Composition    k-2

معجون

Mead primary journal 

ممحاة للسبورة + ( ألوان4)أقالم سبورة + سبورة بيضاء صغيرة

 للطباعةA4ورق ملون مقاس 

 ورقة60دفتر مسطر باللغة االنجليزية 



1

 حبة من 20مجموعة من 

نفس النوع

2

1

علبة واحدة من كل حجم
حجم الصغير - مم 50مم و الطول 10حجم كبير عرض ) (كبيرة+ صغيرة  )مشابك ورقية 

(مم28مم والطول 8العرض 

(سماعة ، كاميرا أمامية ، مايكروفون) توفير جهاز خاص يحتوي على 

(....أزرار ملونة، قطع ليغو، حبات معكرونة، : مثال )أدوات عد 

أعواد ايس كريم ملونة

 عربي نصف فارغ نصف مسطرMEADدفتر 



  للصف األولقرطاسية المواد الخاصة 

ICT 

 

 

ART 

 

PE 

 

 أماكن التواجد   الصور   األدوات   أماكن التواجد   الصور   األدوات   مالحظات   الصور   األدوات  

Internet connection       اقالم رصاص 

 

 
تتواجد هذه  

األدوات في  

محالت الزامل /  

 مكتية جرير 

(Aerobic 

mattress)  فرشة

 تمرينات

 

 
غرناطة  )

 للرياضة _ الفالح

للرياضة _يو  

 (مارك

Google chrome  

 

 
 ممحاة  

 

 

تتواجد هذه  

األدوات في  

محالت الزامل /  

 مكتية جرير 
 

 

غرناطة  )  

 للرياضة _ الفالح

للرياضة _يو  

 (مارك

Username/password 

(school account) 
 مبراة    

 

 
تتواجد هذه  

األدوات في  

محالت الزامل /  

 مكتية جرير 

(Hulahope)  طوق

 تمرينات

 

غرناطة  ) 

 للرياضة _ الفالح

للرياضة _يو  

 (مارك

Personal computer ( 

laptop or desktop 

computer )+ having 

mouse  

 

 

  
مقص آمن 

 لألطفال 

 

تتواجد هذه   

األدوات في  

محالت الزامل /  

 مكتية جرير 

(cones) أقماع 

 

 غرناطة) 

للرياضة _ الفالح  

للرياضة _يو  

 (مارك

Windows10 

operating system  

 

 

 UHUصمغ   

 

تتواجد هذه   

األدوات في  

محالت الزامل /  

 مكتية جرير 

      



Microsoft paint  

 

 
 A4كانفس مقاس   

 

تتواجد هذه   

األدوات في  

محالت الزامل /  

 مكتية جرير 

      

      

كراسة رسم أو  

ورق مقوى مقاس  

A3 

 

تتواجد هذه   

األدوات في  

محالت الزامل /  

 مكتية جرير 

      

 ألوان فلوماستر       

 

هذه  تتواجد  

األدوات في  

محالت الزامل /  

 مكتية جرير 

      

 ألوان خشبيه       

 

تتواجد هذه   

األدوات في  

محالت الزامل /  

 مكتية جرير 

      

 كراس ورق ملون      

 

تتواجد هذه   

األدوات في  

محالت الزامل /  

 مكتية جرير 

      

 


	قرطاسية الثف الأول الابتدائي
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