
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

English—Math—Science Books  القرآن  -التربية االسالمية -كتب اللغة العربية 

 Oxford Discover "3" Student Book 

 Oxford Discover "3" Work Book 

 English Azhar “  ِ A” level - Work Book 

 Math Booklet 

 Math Ministry Book 
  
 

 كتاب التربية االسالمية 

 كتاب اللغة العربية 

 )كراسة التدريبات )قرآن كريم 

 )كراسة متابعة )قرآن كريم 

 كراسة متابعة الطالب 

  ربع ياسين 
  

) ملف كبسولة ) أزرق 
 

 التربية االسالمية

 (ملف كبسولة ) أخضر 

 

 القرآن الكريم

(3 كشكول )صفحة 60 

 اللون أزرق                                          ( ملف كبسولة 1)

(1كراسة اسكتش ألوان ) Canson  
 

 اللغة العربية

 
 

 (1) white board marker 
 (1) sticky note  
 (1) Display file 20 sheets 

 (2) A4 copy books 60 sheets (double lined) covered in yellow  
 

English  (1) yellow envelope file of  

 (1) Highlighter. 

 (1) Pack of A4 coloured sheets  
 (1) A5 notebook 

 

 
 

 (1) Glitter Foam different colors 
 (1\2) Sheet of Imported Foam 
 (1) Pack of small colored printing papers 
 (1) Pack of small colored labels 

  

Math 
  (1) Protractor               

 (1) Envelope file                           Red color 

 1) Display File 20 sheets. 
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  03رقم االصدار: 

  

 

 (1) White Envelope file 

 (2) Small canson sketch  
 

Science 



 

 

 لون  24الوان خشبFABER CASTELL 

 رزمة ورق تصوير اوCanson Sketch  4(الوانA( 

ملف بكبسولة أحمر 
 

Art (1صلصال ) 

(1 )Glue Stick 

فوم مستورد 

 8فرشاة مقاس 

مقص صغير 

Sketch رسم ابيض 

 مالحظات هامة خاصة بالطالب 

 * برجاء متابعة موقع المدرسة :
   Facebook- www.alhodaschools.com  

 * للتواصل مع إدارة المرحلة االبتدائية :
     Primary@alhodaschools.net؛

 جميع الكتب ، وكراسة المتابعة  تجلد باللون شفاف حتي يسهل علي الطالب التعرف عليها ، ومكتوب عليها اسم الطالب وفصله 

   . برجاء التأكد من إرسال " كراسة المتابعة " مع الطالب يومياً مع التوقيع على كل ملحوظة مرسلة فى كراسة المتابعة 

  برجاء التوقيع علي جميع الواجبات 

 ن يرجى كتابة اسم الطالب على كل األدوات الخاصة به و مدرسة الفصل غير مسئولة عن فقدان أى من هذة األدوات إذا لم يك

 عليها اسم الطالب  .

 . مراعاة احضار األدوات المكتبية السابقة و فقاً للمواصفات المذكورة 

 14/9/2017الي  10/9/2017 المدرسة من يوم الب الي تسلم جميع الكتب والكراسات مجلدة ومكتوب عليها االسم الثالثي للط. 
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  03رقم االصدار: 

  

General Supplies  
 

 (3) Whiteboard Marker 

 (1) Dettol wet wipes packet 

 (12) Tissue Rolls 
 

 (3) Glu-Stick (Pritt or UHU) 
 (3) Blu-Tac Packet 
 (2)  Tissue Boxes 

 

Pencil case that contains:  

 * Sharpened pencils  *Pens (blue – black – green) * Rubber * Ruler  
 * Sharpener                 * Highlighters (different colores)  
  

 

http://www.alhodaschools.com/
http://www.alhodaschools.com/

