
 

 م 2023-  2022  قرطاسية الصف الرابع االبتدائي للعام

  المواد المطلوبة  العدد   المواصفات 

فتر عربيد     4  صفحة 100 
  

  اللغة العربية 
لون أخضر –ملف بالستيك على شكل ظرف كبير    2  

سلك مسطر –( ورقة  60دفتر )    2  

composition Wide ruled Notebook  
       

4  English  

Plastic envelope file   2  

Large grid Notebooks (100 papers)  
  صفحة( 100دفتر كبير مربعات )

  

2  Math  

A4 blank papers  1  ورق طباعة  

Plastic envelop file(white) أبيض   ملف بالستيك ظرف كبير   2  

Geometry box  1  علبة هندسة  

Ruler 30 cm  1  مسطرة  

  

Materials for classroom  

Materials األدوات   
  العدد 

Highlighter pack   1  

A4 Construction paper book (colored)  1  

Index card  1  

Sticky notes- rectangle lined medium size (Post-it)  3  

COLORED PEN (Green, blue, black)  أسود، أخضر، أزرق(  أقالم حبر ملونة(  2  

Box of pencil – 3   أقالم رصاص  

Colored pencils 1   الوان خشبية  

Each student must get their own box of tissue to keep in their 
bag and replace when needed.  

   طالبة توضع في حقيبتها خالل العام الدراسي بشكل دوريخاصة بكل   علبة مناديل

       

Dettol wet wipes  2  

Colored markers  1 set  

scissor  1 مقص  

eraser  1 ممحاة  

sharpener  1 مبراة  

glue  3 صمغ  

A4 loose lines sheets  1   

 



 

 م 2023- 2022 قرطاسية الصف الخامس االبتدائي للعام

المواصفات         المواد   العدد   

  المطلوبة 

   2  100دفتر عربي مسطر 
  اللغة العربية

    2   ذو شفافيات  ملف

    composition Wide ruled 1  الكتابة لورشةدفتر 

composition Wide ruled Notebook  
  

5  English  

Plastic envelope file (one red, one yellow)  2    

Large grid Notebooks (100 papers)  
  صفحة( 100دفتر كبير مربعات )

2  Math  

A4 blank papers  1  ورق طباعة    

Plastic envelop file بالستيك ظرف كبير  ملف (white)  2    

Geometry box  1  علبة هندسة    

Ruler 30 cm  1  مسطرة    
 

Materials for classroom 

Materials العدد األدوات 

A4 Construction paper (colored)  1  

Refill A4 Paper (loose paper lined)  1  

Sticky notes-  rectangle lined (Post-it)  2  

Sticky notes - squares  2  

Pencils   3  

Colored pencils  1  

  1  تسليم المناديل بداية كل فصل دراسيلكل فصل دراسي يتم   6علبة مناديل 

  2  كيس مناديل ديتول كبير واحد لكل فصل دراسي

Markers (two different colors)  2  

 scissor  1 مقص  

 eraser  1 ممحاة  

 sharpener  1 مبراة  

 glue  1 صمغ  

Colored pens (blue, green)  3  

  



 

 م 2023-   2022قرطاسية الصف الثالث االبتدائي للعام 

  
   

Materials for classroom 

Materials العدد  األدوات  

Plastic file pockets  1  شفافيات  

A3 Construction paper (colored)  1  

Refill A4 Paper (loose paper lined)  4  

Sticky notes- rectangle lined (Post-it)  2  

Sticky notes - squares  2  

Box of pencil   2  

Colored pencils and colored markers  1 each  

  1 علبة مناديل لكل طالبة توضع في حقيبتها بشكل دوري خالل العام 

  2 كيس مناديل ديتول كبير 

Highlighter (two different colors)  2  

scissor  1 مقص  

eraser  1 ممحاة  

sharpener  1 مبراة  

glue  2 صمغ  

Colored pens (blue, green)  4  

 

  المواد المطلوبة  العدد   المواصفات 

    composition Wide ruled 3 دفتر
  

  2 ملف بالستيك على شكل ظرف كبير   اللغة العربية

Composition Wide Ruled Notebook 4  English  

A4 Zip Pouch 2 

Large grid Notebooks (100 papers) 

  صفحة(  100دفتر كبير مربعات )

2  Math  

A4 blank papers  1 ورق طباعة  

Plastic envelop file  ملف بالستيك ظرف كبير (white) 2  

Geometry box  1 علبة هندسة  

Ruler 30 cm  1 مسطرة  


