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 .المحترم.................................................                              المكرم ولً أمر الطالبة 
 

 وبعد ،،وبركاته  هللا ةورحم علٌكم السالم

الموافق  هـ1437/1438لعام  األولتود إدارة مدارس دار الحنان أن تهّنئكم بالفصل الدراسً 

 :م، ونأمل تأمٌن القرطاسٌة الالزمة البنتكم وهً كالتال2015/2016ً

 
 الصف األول االبتدائي 

 

 المادة االحتياجات

 (شكل ظرف)ملف بالستٌك  – جٌب( 60)ملف  -ورقة ( 80)دفتر عربً 2
 ملونصلصال 

 اللغة العربٌة

 القرآن الكرٌم جزء عم

 اللغة االنجلٌزٌة كراسة ورق ملون -جٌب ( 40)ملف 

 اللغة الفرنسٌة جٌب( 20)ملف 

ٌّة  كراسة رسم كانسون   التربٌة الفن

 
 :مالحظة

ألوان خشبٌة  -براٌة -ممحاة -مسطرة -أقالم رصاص: الٌومٌة الخاصة بالطالبة لقرطاسٌةباإلضافة إلى ا 
 .مقص صغٌر   -UHU STICK))غراء جاف 

 ٌمنع استخدام أي دفتر بسلك حدٌد. 

  ًتوفر فً المدرسةوالجاكٌت الخارجً مالزي الرٌاض. 

 الحذاء أسود أو أبٌض. 
 

 مع خالص الشكر والتقدٌر ،،،

 وكل عام وأنتم بخٌر
 

 مديرة المدرسة االبتدائية

 منال خيري بدر
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 .المحترم.................................................                              المكرم ولً أمر الطالبة 
 

 وبعد ،،وبركاته  هللا ةورحم علٌكم السالم

الموافق  هـ1436/1437لعام األول بالفصل الدراسً تود إدارة مدارس دار الحنان أن تهّنئكم 
 :م، ونأمل تأمٌن القرطاسٌة الالزمة البنتكم وهً كالتال2015/2016ً

 
 الصف الثاني االبتدائي 

 

 المادة االحتياجات

 اللغة العربٌة  جٌب ( 80)ملف  -ورقة ( 80)دفتر عربً  2

 القرآن الكرٌم جزء تبارك

 الرٌاضٌات  (شكل ظرف)ملف بالستٌك 

ٌّة  بالطو أبٌض -صلصال ملون  -كراسة ورق ملون  –كراسة رسم كانسون   التربٌة الفن

 اللغة االنجلٌزٌة كراسة ورق ملون -جٌب ( 40)ملف 

 (32×24)مقاس conquerant)  )دفتر فرنسً مربعات كبٌرة 
  صغٌر -حجم وسط  post itورق  -أقالم ملونة قابلة للمسح 

 اللغة الفرنسٌة

USB  ًالحاسب اآلل 

 
 :مالحظة

ألوان خشبٌة  -براٌة -ممحاة -مسطرة -أقالم رصاص: الٌومٌة الخاصة بالطالبة لقرطاسٌةباإلضافة إلى ا 
 .مقص صغٌر  -UHU STICK))غراء جاف 

 

 ٌمنع استخدام أي دفتر بسلك حدٌد. 

 الزي الرٌاضً والجاكٌت الخارجً متوفر فً المدرسة. 

 الحذاء أسود أو أبٌض. 
 

 خالص الشكر والتقدٌر ،،،مع 

 وكل عام وأنتم بخٌر

 
 

 مديرة المدرسة االبتدائية

 منال خيري بدر
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 .المحترم.................................................                              المكرم ولً أمر الطالبة 

 

 وبعد ،،وبركاته  هللا ةورحم علٌكم السالم

الموافق  هـ1436/1437لعام األول بالفصل الدراسً تود إدارة مدارس دار الحنان أن تهّنئكم 
 :م، ونأمل تأمٌن القرطاسٌة الالزمة البنتكم وهً كالتال2015/2016ً

 
 الصف الثالث االبتدائي 

 

 المادة االحتياجات

 اللغة العربٌة ورقة ( 80)دفتر  2

 القرآن الكرٌم مصحف العشر األخٌر 

 الرٌاضٌات ( كبٌر –وسط )مسطر  post itورق  -ورقة ( 60)دفتر 

 العلوم (شكل ظرف)ملف بالستٌك 

 التربٌة الفنٌة بالطو أبٌض -صلصال ملون  -كراسة ورق ملون  –كراسة رسم كانسون 

 اللغة الفرنسٌة  صغٌر+ حجم وسط  post itورق + أقالم ملونة قابلة للمسح 

 اللغة االنجلٌزٌة  كراسة ورق ملون -جٌب ( 40)ملف 

USB  ًالحاسب اآلل 
 

 :مالحظة
ألوان خشبٌة  -براٌة -ممحاة -مسطرة -أقالم رصاص: الٌومٌة الخاصة بالطالبة لقرطاسٌةباإلضافة إلى ا 

 .مقص صغٌر  -UHU STICK))غراء جاف 
 

 ٌمنع استخدام أي دفتر بسلك حدٌد. 

  ًمتوفر فً المدرسةالزي الرٌاضً والجاكٌت الخارج. 

 الحذاء أسود أو أبٌض. 
 

 مع خالص الشكر والتقدٌر ،،،

 وكل عام وأنتم بخٌر
 

 مديرة المدرسة االبتدائية

 منال خيري بدر                                                                                             
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 .المحترم.................................................                              المكرم ولً أمر الطالبة 

 

 وبعد ،،وبركاته  هللا ةورحم علٌكم السالم

الموافق  هـ1436/1437لعام األول بالفصل الدراسً تود إدارة مدارس دار الحنان أن تهّنئكم 
 :البنتكم وهً كالتالًم، ونأمل تأمٌن القرطاسٌة الالزمة 2015/2016

 
 الصف الرابع االبتدائي 

 

 المادة االحتياجات

 اللغة العربٌة   ورقة( 80)دفتر 

 القرآن الكرٌم ربع ٌس

 الرٌاضٌات ( كبٌر –وسط )مسطر  post itورق  -ورقة ( 60)دفتر 

 العلوم    Highlighterقلم تحدٌد  -حجم كبٌر  post itورق  -ورقة( 60)دفتر 

 التربٌة االجتماعٌة مسطر  post itورق  -ورقة ( 60)دفتر 

 فرش تلوٌن -ألوان اكرٌلك  ( -ملون+ أبٌض )كّراسة رسم كانسون
 لوح خشب مقاسات مختلفة 2+ لوح كانفس  2 -بالطو أبٌض 

 التربٌة الفنٌة

 (32×24)مقاس conquerant)  )دفتر فرنسً مربعات كبٌرة 
  صغٌر+ حجم وسط  post itورق + أقالم ملونة 

 اللغة الفرنسٌة

 اللغة االنجلٌزٌة كراسة ورق ملون -جٌب ( 40)ملف  -ورقة ( 100)دفتر عربً  2

USB  ًالحاسب اآلل 

 

 :مالحظة
ألوان خشبٌة  -براٌة -ممحاة -مسطرة -أقالم رصاص: الٌومٌة الخاصة بالطالبة لقرطاسٌةباإلضافة إلى ا 

 .مقص صغٌر  -UHU STICK))غراء جاف 
 

 ٌمنع استخدام أي دفتر بسلك حدٌد. 

 الزي الرٌاضً والجاكٌت الخارجً متوفر فً المدرسة. 

 الحذاء أسود أو أبٌض. 
 

 مع خالص الشكر والتقدٌر ،،،

 وكل عام وأنتم بخٌر
 

 مديرة المدرسة االبتدائية

 منال خيري بدر                                                                                             
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 .المحترم.................................................                              المكرم ولً أمر الطالبة 
 

 وبعد ،،وبركاته  هللا ةورحم علٌكم السالم

الموافق  هـ1436/1437لعام األول بالفصل الدراسً تود إدارة مدارس دار الحنان أن تهّنئكم 
 :م، ونأمل تأمٌن القرطاسٌة الالزمة البنتكم وهً كالتال2015/2016ً

 
 

 الصف الخامس االبتدائي 
 

 المادة االحتياجات

 اللغة العربٌة   ورقة( 60)دفتر عربً 

 الكرٌمالقرآن  ربع ٌس

 علبة هندسة  -ورقة ( 40)دفتر مربعات صغٌرة 
 مسطرحجم كبٌر post itورق 

 الرٌاضٌات

 العلوم    Highlighterقلم تحدٌد  -حجم كبٌر  post itورق  -ورقة( 60)دفتر 

 فرش تلوٌن -ألوان اكرٌلك  ( -ملون+ أبٌض )كّراسة رسم كانسون
 مقاسات مختلفةلوح خشب  2+ لوح كانفس  2 -بالطو أبٌض 

 التربٌة الفنٌة

 اللغة االنجلٌزٌة  جٌب( 40)ملف  -ورقة ( 100)دفتر عربً  2

 اللغة الفرنسٌة صغٌر+ حجم وسط  post itورق + أقالم ملونة 

USB  ًالحاسب اآلل 

 
 :مالحظة

ألوان خشبٌة  -براٌة -ممحاة -مسطرة -أقالم رصاص: الٌومٌة الخاصة بالطالبة لقرطاسٌةباإلضافة إلى ا 
 .مقص صغٌر  -UHU STICK))غراء جاف 

 

 ٌمنع استخدام أي دفتر بسلك حدٌد. 

 الزي الرٌاضً والجاكٌت الخارجً متوفر فً المدرسة. 

 الحذاء أسود أو أبٌض. 
 

 مع خالص الشكر والتقدٌر ،،،

 وكل عام وأنتم بخٌر
 

 

 مديرة المدرسة االبتدائية

 منال خيري بدر                                                                                             
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 .المحترم.................................................                              لمكرم ولً أمر الطالبة ا
 

 وبعد ،،وبركاته  هللا ةورحم علٌكم السالم

الموافق  هـ1436/1437بالفصل الدراسً الثانً لعام تود إدارة مدارس دار الحنان أن تهّنئكم 
 :م، ونأمل تأمٌن القرطاسٌة الالزمة البنتكم وهً كالتال2015/2016ً

 
 الصف السادس االبتدائي 

 

 المادة االحتياجات

 اللغة العربٌة  جٌب( 60)ملف   -ورقة( 60)دفتر عربً 

 القرآن الكرٌم مصحف كامل 

 علبة هندسة  -ورقة ( 40)دفتر مربعات صغٌرة 
 مسطرحجم كبٌر post itورق 

 الرٌاضٌات

 العلوم    Highlighterقلم تحدٌد  -حجم كبٌر  post itورق  -ورقة( 40)دفتر 

 فرش تلوٌن -ألوان اكرٌلك  ( -ملون+ أبٌض )كّراسة رسم كانسون
 لوح خشب مقاسات مختلفة 2+ لوح كانفس  2 -بالطو أبٌض 

 التربٌة الفنٌة

 اللغة االنجلٌزٌة جٌب ( 40)ملف  -ورقة ( 100)دفتر عربً  2

 اللغة الفرنسٌة صغٌر+ حجم وسط  post itورق + أقالم ملونة 

USB  ًالحاسب اآلل 
 

 :مالحظة
ألوان خشبٌة  -براٌة -ممحاة -مسطرة -أقالم رصاص: الٌومٌة الخاصة بالطالبة لقرطاسٌةباإلضافة إلى ا 

 .مقص صغٌر  -UHU STICK))غراء جاف 
 

 ٌمنع استخدام أي دفتر بسلك حدٌد. 

 الزي الرٌاضً والجاكٌت الخارجً متوفر فً المدرسة. 

 الحذاء أسود أو أبٌض. 
 

 مع خالص الشكر والتقدٌر ،،،

 وكل عام وأنتم بخٌر
 

 مديرة المدرسة االبتدائية

 منال خيري بدر                                                                                             


