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33 :سلى االصذاس

 ورة  ٚوراساخ اٌٍغح اٌؼرتيح

 English Books & Copy Books

 Values Phonics.


كزبة رذسيجبد انهغخ انعشثيخ (فصم دساعٗ أٔل ) .



كشاعخ  5أعطش ( عيزى اعزاليٓب يٍ انًذسعخ ).



كشاعخ يزبثعخ .

 English Booklet .
 Math Booklet ( First Term ).
 Caption Copybook. (provided by the school).
 Writing Copybook (First Term) (provided
by the school).

 ٌْٛ جالد ورة  ٚوراساخ اٌٍغح اٌؼرتيح  ٚاٌٍغح اإلٔجٍيسيح



 1كشاعخ سعى صغيشح نهمشآٌ انكشيى رجهذ ثبنهٌٕ األثيض .



 2كشاعخ سعى صغيشح  1 -كشاعخ  5أعطش نهغخ انعشثيخ رجهذ ثبنهٌٕ األصسق .



 2كشاعخ سعى صغيشح نهغخ اإلَجهيضيخ رجهذ ثبنهٌٕ األحًش.



 1كشاعخ سعى صغيشح نهزشثيخ انفُيخ رجهذ ثبنهٌٕ األخضش.



كشاعخ )  ( Writing Copybookنهغخ اإلَجهيضيخ رجهذ ثبنهٌٕ األحًش.



كشاعخ )  ( Caption Copybookنهغخ اإلَجهيضيخ رجهذ ثبنهٌٕ األصفش.



كزت انهغخ انعشثيخ رجهذ ثجالد شفبف ( حزٗ يغٓم عهٗ انطفم انزعشف عهٗ انكزبة ) .



كزت انهغخ اإلَجهيضيخ رجهذ ثجالد شفبف ( حزٗ يغٓم عهٗ انطفم انزعشف عهٗ انكزبة ) .



كشاعخ انًزبثعخ رجهذ ثجالد شفبف ( حزٗ يغٓم عهٗ انطفم انزعشف عهٗ انكزبة ) .
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 1حافظح تسٛسرٗ ( يٛػغ تٙا األدٚاخ اٌّىرثيح اٌّطٍٛتح ) ِىرٛب ػٍيٙا اسُ اٌطفً



ٍِ1ف شفاف (تالسريه تىثسٔٛح )( ٌٍمرآْ اٌىريُ ).



ٍِ1ف أحّر– ٍِ 1ف أطفر (تالسريه تىثسٔٛح )( اٌٍغح اإلٔجٍيسيح ).

ٍِ1 ف أزرق ٍِ 1 -ف أخؼر (تالسريه تىثسٔٛح )( اٌٍغح اٌؼرتيح ).



 6وراسح رسُ طغيرج ( 2اٌٍغح اٌؼرتيح 2 -اٌٍغح اإلٔجٍيسيح ٌٍ 1 -مرآْ اٌىريُ 1 -اٌررتيح اٌفٕيح )



 2فرخ ف05 X55 ( َٛسُ) سادج 1-فرخ ف َٛجٍيرر

 3 فرخ وأس ( .ْٛيشًّ  1أتيغ  1 -أسٛد )
1 ػٍثح تٍ -ٛذان .Faber-Castell



ٌ 3ظك اسريه(تريد) ٌ 1 -ظك أٛ٘ٚ

2 ػٍثح طٍظاي ؽثى )(Jovi

ِ 1 مٍّح ػٍيٙا اسُ اٌطفً



 4ألالَ رطاص )(Faber-Castell

ِ1 ثراج

ِ1 مض ٚرق (تالسريه تسالح حديد ٔٛع جيد)

)(Faber-Castell

ِّ 2 حاٖ ( وثيرج ) )(Faber-Castell

 3 لٍُ سثٛرج – سثٛرج طغيرج (ِٓ اٌىرذ ْٛحرطا ً ػٍى سالِح اٌطفً)
1 ػٍثح أٌٛاْ خشة  ٌْٛ 12وثيرSimbalion/Faber-Castell-Staedtler .
1 ػٍثح أٌٛاْ شّغ  ٌْٛ 6ػريغJovi//Faber-Castell .
 1 فرشح أٌٛاْ ِماش  9أِ ٚماش  12أ ٚػدد  1رٚي د٘اْ طغير
 1 ػٍثح تالسريه فارغح طغيرج ِىرٛب ػٍيٙا اسُ اٌطفً ٌٛػغ اٌظٍظاي
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 اسرذاء انطفم كًبيخ ٔإحضبس كًبيخ إضبفيخ يعّ .
 يشيٕل نهزشثيخ انفُيخ ثأكًبو طٕيهخ نهحفبظ عهٗ يالثظ انطفم يكزٕة عهيّ اعى انطفم ) ( Apron
 حبفظخ ثالعزيك ثغٕعزّ تاسُ اٌطفً رحزٕٖ عهٗ صٖ يذسعخ اضبفٗ ٔغيبس داخهٗ يحزفع ثّ فٗ انًذسعخ .
 حبفظخ طعبو خبصخ ثبنطفم .
12 كٕة ثالعزيك نهششة ٔ صيضييخ خبصخ يكزٕة عهيٓب اعى انطفم .
 يُبديم ٔسق ( دعزخ ثكش يُبديم رٕانيذ 6 -عهت يُبديم  -يُبديم يجههخ Wipes


 رغهى جًيع انكزت ٔ انكشاعبد يجهذح ٔ يكزٕة عهيٓب االعى انثالثٗ نهطفم إنٗ يدذسعدخ اندفدصدم يدٕو األحدذ اندًدٕافدك
2323 / 13 / 25
 ثشجبء انزأكذ يٍ إسعبل " كشاعخ انًزبثعخ " يع انطفم يٕييب ً يع انزدٕلديدع عدهدٗ كدم يدهدحدٕظدخ يدشعدهدخ فدٗ كدشاعدخ
انًزبثعخ .
 عٕف يكٌٕ اعزخذاو األدٔاد انًكزجيخ ثشكم شخصٗ نٓزا انعبو ثشجبء إسعبل أدٔاد عبديخ غيش يهفزخ نهُظش.
 يشجٗ كزبثخ اعى انطفم عهٗ كم األدٔاد انخبصخ ثّ ٔكزنك انجبكذ انخبص ثبنطفم ٔ يفضم أٌ يكٌٕ يطشص نزشدبثدّ
انشكم ٔ انًمبط ٔ يذسعخ انفصم غيش يغئٕنخ عٍ فمذاٌ أٖ يٍ ْزِ األدٔاد إرا نى يكٍ عهيٓب اعى انطفم .
 يشاعبح احضبس األدٔاد انًكزجيخ انغبثمخ ٔ فمب ً نهًٕاصفبد انًزكٕسح .
 حشصب ً عهٗ عاليخ انطفم ٔجٕدح األدٔاد انًغزخذيخ فإَّ فٗ حدبندخ اسعدبل أٖ أدٔاد غديدشيدطدبثدمدخ ندهدًدٕاصدفدبد
انًزكٕسح فغٕف يزى إعبدرٓب.

Note for Child’s Books & Materials



 All books and copybooks should be covered, labeled and sent to the class teacher, on
Sunday 25 / 10 / 2020

 Please make sure that you send the Follow up copy book everyday with your child and
sign every message included.

 Stationery items shouldn't be fancy or expensive so as the child will not share them with
his / her peers.

 Please write the child's name on all his / her stuff (including jackets).
 The class teacher is not responsible for any stuff that doesn’t have the child’s name.
 All stationeries should be according to the mentioned qualifications .
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