Grade 4 Student Supply list 2022-2023
These items will remain at school and that some items will need to be replenished throughout the school year.
For individual use:
1x pencil case (a 2nd one is accepted for colouring pencils and
crayons)
4 x Boxes of Staedtler HB2 Noris 122 Pencil with Eraser
1 x Closed Staedtler Pencil Sharpener
4 x White Staedtler Erasers
1 x 30cm Ruler with Inches and Centimeters
NO FOLDING/BENDY RULERS
2 x Box of Crayola Colored Pencils and twistables
2 x Box of sharpies
8 x UHU Glue Sticks (large)
1 x Pair of Scissors
8 x Whiteboard Markers NOT YELLOW
1 x A4 Whiteboard (25cm x 33cm)
1 x Whiteboard Eraser
2 x 4 Subject Notebook A4 not smaller please. Pages are 21cm wide
and perforated on the side.
1 x 1 Subject Notebook A4 not smaller please. Pages are 21cm wide
and perforated on the side.
1 x Engineering Drawing notebook 1cm (A4 grid paper book, not
smaller please)
1 x pack of highlighters
A4 Mesh or Plastic Folders
- 2 for Arabic (RED)
- 2 of Islam (YELLOW)
- 1 for Library (GREEN)
- 1 for Homework/Letters (PURPLE)
- 1 for classwork (ORANGE)
1x Helix Oxford Math Instruments
1 x Headphones (any brand) NOT RECHARGABLE
1 x Device (Laptop or iPad) See specifications on the next page
For Class Use:
3 x boxes of Kleenex
3 x packages of Dettol wet wipes (Large bag)
1 x box of small or large Ziplock bags
1 x Sanitizer (big bottle for class)
1 x pack of plastic plates (for classroom use)
1 x pack of plastic cups (for classroom use)
1 x pack of plastic cutlery (for classroom use)

Please ensure ALL stationary for
individual use is LABLED with the
student’s name

أكاديمية البداع األمريكية
قسم التربية السالمية
المرحلة االبتدائية

الطلبات المدرسية للعام الدراسي الجديد
2023 — 2022

الصف

الطلبات

الصف األول

ملف أحمر  +ر
دفت  40ورقة  +ألوان خشبية
أقالم رصاص  +ممحاة

الصف الثان

الصف الثالث

الصف الرابع

ـ ـ ـ ـ ملف أحمر  +ر
دفت  40ورقة  +ألوان صغتة
أقالم رصاص  +ممحاة
ملف أحمر  +ر
دفت  60ورقة  +علبة ألوان صغتة
أقالم رصاص  +ممحاة  +سجادة للصالة صغتة
مع ثوب صالة
ملف أحمر  +ر
دفت  60ورقة  +ألوان صغتة
أقالم رصاص  +ممحاة  +سجادة للصالة صغتة
مع ثوب صالة

الصف الخامس

ملف أحمر  +ر
دفت  60ورقة  +ألوان صغتة
أقالم رصاص  +ممحاة  +سجادة للصالة صغتة
مع ثوب صالة

قسم اللغة العربية
المرحلة االبتدائية  :بنات
متطلبات قسم اللغة العربية للعام الدر ّ
اس 2023/2022
ي
السادة أولياء أمورنا الكرام :
اآلت أثناء حصة اللغة العربية لجميع
نرجو من سيادتكم ر
توفي ي
التال :
المراحل عىل النحو ي
الصف

احتياجات الطالبة

دفي أزرق  60ورقة حجم(  + )A4سبورة الصقة  +ألوان خشبية
 /1الصف األول
 +صمغ
 +ملف أصفر لحفظ الكتاب والدفي +أقالم سبورة
ّ
وردي  60ورقة حجم(  + )A4سبورة الصقة  +ألوان خشبية
الثات دفي
 /2الصف ي
 +صمغ
 +ملف أصفر لحفظ الكتاب والدفي +أقالم سبورة
 /3الصف الثالث دفي أزرق  80ورقة حجم(  + )A4دفي أصفر  40ورقة لإلمالء
 +سبورة الصقة  +ألوان خشبية  +صمغ  +ملف أصفر لحفظ
الكتاب والدفي
دفي أزرق  80ورقة حجم(  + )A4دفي أصفر  40ورقة لإلمالء
 /4الصف الرابع
 +سبورة الصقة  +ملف أصفر لحفظ الكتاب والدفي
 +ألوان خشبية  +دفي أوراق شفافة  +صمغ
ّ
وردي مئة ورقة حجم(  + )A4سبورة الصقة  +ملف لحفظ
دفي
 /5الصف
الكتاب والدفي
الخامس
ّ
وسعيد
بعام موف ٍق
ٍ
مع أطيب التمنيات للجميع ٍ

