Alhoda Azhar Language School
Secondary Stage

Secondary 2 ( List of books and demands )

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

Provided by school
يتن تسليوها هي قبل الوذرست

Subject

Materials and demands

Colour

Teacher’s
Name

Books
 Enterprise 4
 Moby Dick
 Macbeth-AL (school property)

1 Copybook / 1 Display File

Red

 نهاد عبد الغفار/أ



3 Maths Books

2 Copybooks (small squares) 80 sheets

Blue

 سحر محمود/أ

Biology



Biology Book

20 sheets display file /Regular copybook 80 sheets / Envelop file / Drawing Sketch
(small size)

Green

Chemistry



Chemistry Book

1 Copybook 60 sheets / 1 Display File 20/ Envelop file

Green

 أمل رمضان/أ

Physics



Physics Book

1 Copybook 60 sheets/ Display file

Green

 محمد عبد الحميد/أ

 موضوعات ) بلوتاك0 (  ورقة154  كشكول/ ) ورقة04(  كشكول1

Yellow

 زينب يمنى/أ

كراسة تدريبات القرآن الكريم

 ورقة04  كشكول2 / المصحف الشريف

White

 هالة الدسوقى/أ







)المصحف+  ورقة للقرآن04 (كشكول
) ورقة للتوحيد04 (كشكول
) اسكتش ملون للفقه و التفسير و الحديث+  للتفسير والحديث0A  ورقة144  كشكول+  للفقه0A  ورقة144 (كشكول

White

 دينا طه/أ
 سلوى حجازى/أ

English

Math

Arabic

البالغة
المطالعة واالنشاء
تاريخ األدب ونصوصه
شرح ابن عقيل
الصرف الميسر







القرءاى

الوىاد الشرعيت

المختار من االقناع
مذكرة الفرق
تيسير تفسير انسفى جزء تبارك
تيسير فتح المبدى بشرح مختصر الزبيدى
تيسير شرح الجوهرة

) 10 & 12(  فرش مقاس/ poster color /  دوكو قلم/ faber castel  ألوان/  اسكتش ألوان/اسكتش رسم أبيض
 طين أسوانى/  بالته/

Art
الوىاطنت

 نرمين نبيل/أ

 ورقة04  كشكول1

الكتاب المدرسى

 Please cover all the books in transparent and label them.

Orange

 هبة صدقى/أ

Beige

 لبنى عبد العزيز/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 Monday 18/9 in addition to the other supplies above:
4 construction papers different colors (Canson sheets) / 2 whiteboard markers / (3 tissue boxes + 4 tissue rolls)
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