مدارس العروبة لغات
جدول استالم الكتب الدراسيه للفصل الدراسي االول للعام
2023/2022

الي ــوم

الصـف الدراسـي

االحد 9/25

الثالث والثاين االعدادي

االثنني 9/26

االول االعدادي والسادس االبتدائي

الثالاثء 9/27

والرابع والثالث االبتدائي

االربعاء 9/28

الثاين واالول االبتدائي

اخلميس 9/29

اخلامس االبتدائي

ملحوظة:
يتم إستالم الكتب من الساعـة التاسـعة والنصف صباحـا حـىت الساعـة
الواحـدة ظهرا .

مدارس العروبة لغات
للعام الدراسي 2023/2022

الص ــف االول االبتدائي

اللغة العربيــة

اللغة اإلجنليزيـة

رايضيات

 2صورة شخصية حديثة  ،جتليد مجيع الكتب جبالد شفاف 2 ،كراسة طويلة مسطرة  40ورقة  . A4جتليد
مجيع الكراسات جبالد امحر.

2كراسة طويلة  60( A4ورقة اجنليزي )

double line

جتليد الكتب جالد شفاف وكتابة االسم عليها .

 1كراسه صغريه (مربعات كبرية)  40ورقة ( .ال يسمح بكراسه طويلة او فرنساوي أو مسطر)  ،جالد أزرق

الرتبية الفنية

 1اسكتش للرسم  +اسكتش ورق ملون .

احلاسب االيل

 1اسكتش رسم وسط .

األدوات
املكتبية

 2 +صورة فوتوغرافية للطفل ( )6X4حديثة +

علبة الــوان خشبيـة صغرية  +علبة الـوان فلـوماسـرت صغرية  +جلوستيك  1 +سبورة صغرية ال تزيــد

عن (  ) 30X 20ليسهل وضعها يف احلقيبة  +قلم السبورة .

برجاء كتابة اسم التلميذ على مجيع متعلقاته الشخصية ( الشنطة – املالبس – اخل ) ........

للعام

مدارس العروبة لغات
للعام الدراسي 2023/2022

الص ــف الثاين االبتـ ــدائي
اللغة العربيــة
اللغة اإلجنليزيـة

 1كشكول 40ورقة طويل  +فايل بكبسوله وكتابة اسم الطالب عليه  -جتليد كل الكتب جبالد شفاف
ومجيع الكراسات جبالد أخضر وكتابة االسم عليها.

 2فايل بالستيك بكبسوله اصفر 2 +صوره شخصيه للطالب وجتليد الكتب جبالد شفاف 1 +كراس طويل
 40 double lineورقه (واحد للرتم االول وواحد للرتم الثاين)

 1كراس سياس طويل  40 A4ورقه  +جالد امحر مع كتابة اسم الطالب على التيكت – U-Shaped

اللغة الفرنسيـة  20 fileوحدة أمحر  +اسكتش ورق ملون  +صوره شخصيه للطالب ( جتليد الكتب جالد بالستك
شفاف مع كتابة اسم الطالب على تيكيت ).

رايضيات
الرتبية الفنية
العلوم
األدوات
املكتبية

1كراسة (مربعات صغريه ) 40ورقة (.ال يسمح ابلفرنساوي أو كراسه طويله او مسطر)  ،جالد أزرق .
 1اسكتش للرسم  +اسكتش ورق ملون .
كراسة  28ورقه ( +جالد اصفر) .
علبة الوان خشبية صغرية  +علبة الوان فلوماسرت صغرية  +جلوستيك .

برجاء كتابة اسم التلميذ على مجيع متعلقاته الشخصية ( الشنطة – املالبس – اخل ....

للعام

مدارس العروبة لغات
للعام الدراسي 2023/2022
الص ــف الثالث االبتـ ــدائي

اللغة العربيــة

اللغة اإلجنليزيـة

اللغة الفرنسية

رايضي ــات
العل ــوم
الرتبية الفنية
األدوات املكتبية

 1كراسة طويلة مسطرة  40ورقة  2 +فايل بكبسوله  -جتليد كل الكتب جبالد شفاف ومجيع الكراسات
جبالد أخضر وكتابة االسم عليها ،

1صورة فوتوغرافية حديثه  +كراسه  28ورقة اجنليزي  1 +كشكول  60ورقة اجنليزي طويل  +فايل
بكبسوله -جتليد الكتب جبالد شفاف بالستيك مع كتابة اسم الطالب +

)(Sticky note

مسطره  20 file U- shaped +وحدة .

حجم وسط

 1كراس سياس طويل  40 A4ورقه  +جالد امحر مع كتابة اسم الطالب على التيكت – U-

 20 file Shapedوحدة أمحر  +اسكتش ورق ملون  +صوره شخصيه للطالب ( جتليد الكتب جالد
بالستك شفاف مع كتابة اسم الطالب على تيكيت ).

 1كراسة  40ورقة مربعات صغرية  ،جالد أزرق ( اليسمح بكراسه طويله ) .
كراسه  28ورقة  ( +جالد اصفر ) .
 1اسكتش للرسم  +اسكتش ورق ملون .
صمغ 1 +ماركر (أصفر وفسفوري أو أخضر)  +منقلة شفافة  +مسرتة ابلسنتيمرت شفافة  +علبة الوان
خشبية صغرية  +علبة الوان فلوماسرت صغرية  +مقص ورق  +جلوستيك .

برجاء كتابة اسم التلميذ على مجيع متعلقاته الشخصية ( الشنطة – املالبس – اخل ........

للعام

مدارس العروبة لغات
للعام الدراسي 2023/2022

الص ــف الرابع االبتـ ــدائي
اللغة العربيــة
اللغة اإلجنليزيـة

اللغة الفرنسية

1كشكول  40ورقة طويل  +جالد اخضر 0
 1فايل بالستيك  20 file U-Shapedوحدة  2 +كشكول  40A4ورقه 2+ high lightes +
صوره شخصيه للطالب 0 Small note book -

 1كراس سياس طويل  40 A4ورقه  +جالد امحر مع كتابة اسم الطالب على التيكت +

 20 file U-Shapedوحدة أمحر  +اسكتش ورق ملون  +صوره شخصيه للطالب ( جتليد الكتب
جالد بالستك شفاف مع كتابة اسم الطالب على تيكيت ).

رايضي ــات

 1كشكول مربعات صغرية  40ورقة طويل  ،جالد أزرق 1 ،كراس رسم بياين طويلة0

الدراسات

 1كشكول مسطر  40ورقة طويل  ، A4جالد أبيض أو شفاف  +فايل بكبسونة ابيض  +0اسكتش

االجتماعية
العل ــوم
الرتبية الفنية
األدوات املكتبية

ورق ملون .

 1كشكول  40ورقة مسطر  ،جالد أصفر  ،دوسيه بالستيك 0
 1اسكتش للرسم  +اسكنش الوان .
 1صمغ  1 +ماركر (فسفوري وأصفر أو أخضر)  +علبة أدوات هندسية شفافة  +علبة الوان خشبية
صغرية  +علبة الوان فلوماسرت صغرية 0

برجاء كتابة اسم التلميذ على مجيع متعلقاته الشخصية ( الشنطة – املالبس – اخل ) ........

مدارس العروبة لغات
للعام الدراسي 2023/2022

الص ــف اخلامس االبتـ ــدائي
اللغة العربيــة

 1كشكول  40ورقة طويل  +جالد اخضر .

اللغة اإلجنليزيـة

20 file U-Shapedوحدة 2 +كراسه 0 note book + high lightes + A4

اللغة الفرنسية

 1كراس سياس طويل  40 A4ورقه  +جالد امحر مع كتابة اســم الطالب على التيكت +

 20 file U-Shapedوحدة أمحر  +اسكتش ورق ملون  +صوره شخصيه للطالب ( جتليد الكتب
جالد بالستك شفاف مع كتابة اسم الطالب على تيكيت ).

رايضي ــات

 1كشكول مربعات صغريه (طويل)  40ورقة  1 ،كراسة رسم بياين طويلة  ،جالد أزرق .

الدراسات

 1كشكول مسطر  40ورقة طويل  ، A4جالد أبيض  +دوسيه كبسونه ابيض  +اسكتش ملون 0

االجتماعية
العل ــوم

 1كشكول  40ورقة مسطر  ،جالد أصفر +.دوسيه بالستيك اصفر 0

الرتبية الفنية

 1اسكتش للرسم .

األدوات

 1صمغ  1 +ماركر (أصفر وفسفوري أو أخضر)  ،علبة أدوات هندسية شفافة  +آلة حاسبة  +علبة

املكتبية

ألوان خشبية صغرية  +علبة ألوان فلوماسرت صغرية  +جلوستيك .

برجاء كتابة اسم التلميذ على مجيع متعلقاته الشخصية ( الشنطة – املالبس – اخل ) ........

م

مدارس العروبة لغات
للعام الدراسي 2023/2022

الص ــف السادس االبتـ ــدائي
اللغة العربيــة

 3كشكول  40ورقة طويل جالد أخضر  2 +كراسة  28ورقة .

اللغة اإلجنليزيـة

 20 file U-Shapedوحدة  +كشكول  60A4ورقة . Sticky notes + High lightes -

اللغة الفرنسية

 1كراس سـياس طويل  40 A4ورقه  +جالد امحر مع كتابة اسم الطالب على التيكت +

 20 file U-Shapedوحدة أمحر  +اسكتش ورق ملون  +صوره شخصيه للطالب ( جتليد الكتب

جالد بالستك شفاف مع كتابة اسم الطالب على تيكيت ).

رايضي ــات

 1كشكول (طويل) مربعات صغرية  40ورقة  1 ،كراسة رسم بياين طويلة  ،جالد أزرق .

الدراسات

1كشكول مسطر  40ورقة طويل  ، A4جالد أبيض  +دوسيه كبسونه ابيض .

االجتماعية
العل ــوم
الرتبية الفنية
األدوات املكتبية

 1كراسة طويلة  28ورقة  ،جالد أصفر  ،دوسيه بالستيك أصفر .
 1اسكتش للرسم .
 1صمغ  1 +ماركر (أصفر وفسفوري أو أخضر) علبة أدوات هندسية  +آلة حاسبة متطورة  ،علبة الوان
خشبية صغرية  +علبة الوان فلوماسرت صغرية  +جلوستيك .

برجاء كتابة اسم التلميذ على مجيع متعلقاته الشخصية ( الشنطة – املالبس – اخل ) ........

