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 األعزاء :األهالي واألوالد 

. بعض الرجاء تسمية المواد باسم و كنية طفلك  .فيما يلي قوائم المواد للسنة الدراسية القادمة 

المواد المحددة )مثل دفاتر بتوحيد بعض المواد ستحصل عليها من المدرسة ، حيث اننا نهتم 

فيما بعد شراء تلك الدفاتر الدفاتر التي يريدها المعلمون ، يمكنك معرفتك لنوع  بعد التمارين ( .

 وفقا لذلك .

العديد من هذه األشياء سيأخذها  لجميع األطفال .الجزء األول من قائمة المواد مخصص 

بالنسبة للمواد الفنية ، اريد  .معهم إلى المنزل قبل العطلة ، لمعرفة ما يمكن استخدامه األطفال 

في حال وجود  الفرشاة ، وغسل بدلة األلوان .تنظيف أدوات الرسم ، صندوق األلوان ، منكم 

 بأخرى جديدة وتسميتها مرة اخرى .لالستخدام يرجى استبدالها او غير صالح مجلد مفقود 

 الحقيبة مرة بشكل كامل وتنظيفها .يرجى افراغ 

المعلمون في الحصول عليها في بكامل المعلومات بالنسبة للمشتريات التي يرغب سيتم إبالغك 

 . العام الدراسي الجديد

 قائمة المواد                                             

 الحقيبة  1

 مقلمة تتضمن األدوات التالية :  1

 . قلم رصاص ثالثي سميك 

 . اقالم رصاص رفيعة ، ممحاة 

 . مبراة ألقالم الرصاص الرفيعة والسميكة 

 أقالم تلوين خشبية . 

 رة مسطرة صغي 1. 

 ا يلي : مقلمة تختوي على م 1

 فية اليدوية .مقص لألعمال الحر 1 .

 غراء قوي ( )قلم صمغ  1. 

 قلم رصاص بديل  1. 

 ( Sاو F ل للمسح ) مقاسقلم تحديد ازرق قاب 1. 



 أولياء رسائل من أجل Din A4 الزاوية مجلد) األمور أولياء مجلد/  أصفر بريد مجلد 1 

 (المدرسةتتلقاها من  األمور

 ,Pelikanسميكة ضد الماء من ماركة مثل )  طباشير 12 متاحا : بالتأكيد ال يزال 

Stockmar, Faber Castell . ) 

 !(:فقط تنظيفها يرجى ، وجودةالتي ال تزال م األشياء استخدام يرغب ) الفن لحصة بالنسبة

 ، Pelikan ، المثال سبيل على) لوًنا 12 تجارية عالمة ذات مائية ألوان طالء علبة1 .

Staedtler) 

  مستقر الطالء لصندوق بالستيكي ماء وعاء1 .

 شعر فرش 3 ،( 10 و 6 مقاس) خشنتان فرشتان(: فرش 5 عادة) للمبتدئين فرشاة مجموعة1. 

 (6 ، 4 ، 2 الحجم)

  قديمة قماش قطعة1 .

 او على سبيل المثال بدلة الرسم . (كم ف نص كنزة )او قميص 1. 

 ( . يعلق من كال الجانبين ثقب صغير وتكون األوراق سميكة)  A3 Din  رسم دفتر  1 .

 الملونة وألوان الشمع ( للرسم باأللوان  )  A4 Din ) دفتر للتلوين(دفتر رسم 1. 

 A3 Dinمصنف  1. 

 بالنسبة لحصة الرياضة :  

 ةرياضي حقيبة ١. 

 لم إذا رو،الفيلكالصق  مع فضلك من) خفيف نعل مع الصلبة الرياضية األحذية من زوج 1 . 

 (بعد األحذية ربط من طفلك يتمكن

 رياضية مالبس . 

 :باإلضافة إلى 

 ة(الحديق نعالتكون  أن يفضل) النعال من زوج 1. 

 نهتم بأن يكون ألننا فقط بالماء دائما ملئها يرجى) اإلغالق سهلة واحدةماء) قنينة( ارورة ق 1.  

 . (صحًيا إفطاًرا

 طعام .علبة  1 .

  (أبيض ، بني ، وردي ، أسود ، بنفسجي ، أخضر ، أزرق ، أحمر) بالستيكية ملفات 8  .

 في فرزها متت التي األوراق حفظ يتم) للمنزل فاصلة صفائح مع واسع Din A4 ملفات مجلد  .

 (المنزل

 : 2الصف  



 :األلمانية 

 غالف1. ( 2 لطالب الصف ) مسطرة كتابة دفتر ،  Din A4 طرةمس ،  Kieser 02. دفتر 

  أحمر A4 DIN دفتر

 برتقالي A4 DINدفتر الفغ 1 .

 الرياضيات :

  Din A4، مخطط على شكل مربعات Kieser 15Cدفتر  .

 ) كحلي(  غامقأزرق  Din A4دفتر  ) مصنف رفيع ( الفغ 1.  

 فاتح أزرق Din A4 مالحظات دفتر الفغ١ . 

 :(Sachunterricht)باقي المواد 

 ( وافح بدون) 22 مخطط ، ذو مربعات  Din A4 مدرسي دفتر  .

 داكن أخضر A4 DIN غطاء) مصنف رفيع( دفتر 1  .

  :3الصف  

 :األلمانية

  دفتر الفغ. (  3 مخطط للصف) كتابة دفتر ،  Din A4 مسطرة ، Kieser  03Cدفتر  .

DIN A4  أحمر 

 برتقالي A4 DIN الف دفترغ 1 .

 :رياضيات 

 Din A4دفتر ذات مربعات ،  Kieser 15Cدفتر  .

  غامق أزرق DIN A4غالف دفتر1 .

 فاتح أزرق DIN A4غالف دفتر 1 .

 (:Sachunterricht)باقي المواد  

 )بدون حواف(22، مخطط Din A4 مدرسي ذو مربعات دفتر .

 داكن أخضر DIN A4غالف دفتر 1 .

 : 4 صفال 

 :األلمانية

الف غ1.(  4 مخطط للصف) كتابة دفتر ، مسطرة Din A4 مسطرة ، Kieser 17C. دفتر 

  أحمر DIN A4دفتر



 برتقالي DIN A4 دفتر الفغ 1.

 :رياضيات 

، Kieserدفتر 1 .   15C ذو مربعاتDIN A4 

  غامق أزرق DIN A4 دفترالف غ1 .

 فاتح أزرق DIN A4 دفتر الفغ1. 

 

 :nterrichtSachuادباقي المو

 بدون حواف ()  22مخطط ، Din A4. دفتر مدرسي ذو مربعات 

 رصاصي غامق  DIN A4غالف دفتر  1. 

 :يلي ام المدرسة وفرت

جميع الطالب الكتاب ل يكون بحيث المنزلي للواجب كتاًبا/  للتعلم زمنًيا كتاًبا المدرسة توفر .

 نفسه .

 قواعد وكتاب حساب وكتاب ، األلمانية للغة قواعد وكتاب للكتابة دفتر أيًضا المدرسة توفر .

 .للرياضيات

 

 


