
5th Grade Supply List 
 

1 Laptop (iPads or tablets are acceptable) If you are buying a new device, please 
buy a laptop. They will need one in middle school. 

 

 

 

 

 

Recommended alternative: IPAD Air 2022 or Pro 2021 with Magic Keyboard and Mouse. 

1 Elementary size backpack  

1 Lunch box 

Reusable water bottle 

Boxes of Pencils 

Pencil case   

4 Pencil Erasers 

2 Closed pencil sharpeners 

Set of colored pencils (no more than 12 colors) 

Set of markers 

3 Large glue sticks 

1 Pair of round tip scissors 

1 Hard Plastic clear ruler with centimeters and inches (30 cm / 12 inches)  

4 A4 one-subject spiral bound notebooks 

3 boxes of tissue 

2 packs of Dettol wipes 

Requirement CPU Ram Storage Graphics 
Card Other Specs 

Recommended 
Grades 5 
  

Intel 
Core i3 
Gen 8 or 
higher 

4GB 
128 GB 
Free 
Space  

2GB or 
Higher  

Screen Size 12.9" or Larger 
WIFI Enabled 
Sound (Mic enabled Headphone) 
USB C Port (Recommended)  
Battery life 6 Hour 
Charging Adapter 
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 الصف    طلبات

 

للتلوين   خشبية ورقة + الوان  40ملف احمر + دفتر  ــــــــ   
ممحاة أقالم رصاص +   

 
 G1 الصف األول

ة للتلوين 40ملف احمر + دفتر ــــــــ  ورقة + الوان صغتر  
ممحاةأقالم رصاص +    

 
  
 G2 الصف الثان 

 

ة للتلوين 60ملف احمر + دفتر  ــــــــ  ورقة + الوان صغتر  
ة   محاةأقالم رصاص + م + سجادة للصالة صغتر  

 
 G3الصف الثالث 

ة للتلوين 60ملف احمر + دفتر ــــــــ  ورقة + الوان صغتر  
ة  + محاةأقالم رصاص + م سجادة للصالة صغتر  

 
 

 G4 الصف الرابع 
 

ة للتلوين  60ملف احمر + دفتر  ورقة + الوان صغتر  
ة  ممحاةأقالم رصاص +  +  سجادة للصالة صغتر  

 
 الصف الخامس 

طلبات العام الدراسي الجديد   

2022  —  2023   

 مع تحيات قسم التربية اإلسالمية

 

 قسم التربية اإلسالمية

 المرحلة االبتدائية 




