Alhoda Azhar Language School
Preparatory Stage
Preparatory 2 ( List of books and demands )
Provided by school
يتن تسليوها هي قبل الوذرست
Books

Subject

English







Traveler W.B
Traveler Student B.
Click on 2
Successful writing
Unlock 3



Maths book



Science book

Math
Science

Arabic

القرءاى

الوىاد الشرعيت

Colour

Teacher's
Name

2 A4 Copybooks / 100 sheets display file / 1 pack Blue tack / 2 Permanent Markers / 2
Highlighters / 2 Canson Sheets / 1 Canson Sketch / 2 glitter foam / Scissors / Colours / 2 Glue
Sticks / 2 envelop files / 2 white board markers

Red

 شيرين حسين/أ

2 Copybooks 80 sheets A4 (small squares) / Geometric set / Display file 40 sheets.

Blue

 بسمة محمد/أ

40 sheets display file / 2 Copybooks 60 sheets (1 regular and 1 page & page)

Green

 هبة السخاوى/أ

 الكتاب المدرسى للغة العربية
) كراسة الخط العربى (وزارة

 حافظة أوراق/ A4  ورقة06  كشكول3 /  مم ) ممنوع اللون األحمر2 /  مم1 (  أقالم خط عربى/ أسكتش ملون او فرخ كانسون
بكبسونة

Yellow

 بسمة شاكر/أ

" كتاب تدريبات " القرآن الكريم
"  بغية الطالبين " تجويد

 ورقة46  كشكول2 / المصحف

White

 هالة الدسوقى/أ

"  توحيد/  سيرة/  تفسير/ أصول الدين " حديث
"تيسير التقريب "فقه




 اسكتش ملون/  كراسة نشاط/  ورقة للتفسير والحديث166  كشكول/  ورقة للتوحيد46  كشكول/  ورقة للفقه06 كشكول

White

 سلوى حجازى/أ
 سارة إبراهيم/أ

كتاب الوزارة



46  حافظة أوراق/  ورقة166  كشكول1 /  ألوان خشب/ )  ورق ( رسم خرائط/ إسكتش

Beige

 لبنى عبد العزيز/أ

Social
Studies

 أسكتش/  ألوان خشبFaber Castel /  ) بالته10 & 12(  فرش رسم مقاس/  قلم دوكو/  طينة/  فرخ ناصبيان/  فرخ كانسون2
 بكرة خيط صوف/  فرخ فوم/ poster color  ألوان فلوماستر/ مقص/  جلوستيك2 /  ورقة26 أبيض وآخر ملون



Art

French

.................

Materials and demands

LE MAG' 1 (book + exercise book) +
CD

Display file 20 sheets / copybook 3 lines 40 sheets / drawing sketch (small size)

 Please cover all the books in transparent and label them.

Orange

 غادة حسن/أ

Purple

 إيناس نذير/أ

.جويع الكتب تجلذ بلىى شفاف حتى يسهل على الطالبت التعرف عليها
. الرجاء االلتزام بألىاى الجالد و حافظاث االوراق الخاصت بكل هادة
 Please ensure that your daughter has the following tools and materials on Sunday 25/9 in addition to the other supplies above:
4 construction papers different colors (Canson sheets)
(2 tissue boxes + 4 tissue rolls)
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