مدرسة البيان ثنائية اللغة الخاصة

AL- BAYAN BILINGUAL SCHOOL

Supply List for Grades 3 & 4
2020/2021

Items
Pencils (pack)
Glue
Zip-lock bags (large or small) - Packet
Erasers
Sharpener
Scissors
Highlighters
Ruler (30 cm)
White board markers (pack)
Simple over the ear headphones (clearly labelled in a plastic bag)

Quantity
4
5
1
3
2
1
2
1
2
1

Plastic folders that zip (clearly labelled):
English (1 blue, 1 orange)
Math (1 purple)
Science (1 yellow)
Arabic (2 white)
Arabic 1 (plastic folder( with 40 sleeves
Islamic (1 red)
Islamic (1 yellow)
Social Studies (1 green) Grade 4 only
Double – sided pocket folder (A4 size)
Grade 4 only
Clear System Display Book-60 pockets A4 size (Social Studies)
Grade 4 only
Notes:


Please submit all of the school supplies to the homeroom teacher.



The Religion teachers will receive their required supplies from the
homeroom teachers at the beginning of the school year.
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مدرسة البيان ثنائية اللغة الخاصة

AL- BAYAN BILINGUAL SCHOOL

قائمة اللوازم المدرسية  -العام الدراسي 2020/2021
الصفان الثالث والرابع االبتدائي

المادة
أقالم رصاص

الكمية

 4علب
5

صمغ
أكياس بالستيكية قابلة للغلق (حجم كبير أو صغير)

علبة واحدة

ممحاة

3

مبراة

2

مقص

1
2

قلم فوسفوري
مسطرة ( 30سم)

1

أقالم ملونة للكتابة على اللوح األبيض (علبة)

2

سماعة بسيطة ( Headphoneتوضع في كيس بالستيكي مكتوب عليه اسم التلميذ
وصفه).

1

ملفات بالستيكية مكتوب عليها اسم التلميذ وصفه:


لمادة اللغة اإلنجليزية 1( :ملف أزرق و ملف برتقالي)



لمادة الرياضيات 1( :ملف بنفسجي)



لمادة العلوم 1( :ملف أصفر)



لمادة اللغة العربية( :ملف أبيض عدد )2



لمادة اللغة العربية :ملف 1بالستيك بجيوب شفافة عدد 40



لمادة التربية اإلسالمية 1( :ملف أحمر)



لمادة التربية اإلسالمية 1( :ملف أصفر)

لمادة االجتماعيات 1( :ملف أخضر) لتالميذ الصف الرابع فقط!
ملف بجيب من كلي الجانبين مقاس A4
للصف الرابع فقط
ملف شفاف بجيوب –  60جيباً مقاس  A4لمادة االجتماعيات للصف الرابع فقط.
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مالحظات:


تسلم جميع اللوازم المدرسية إلى معلم/معلمة الصف.



يستلم معلمو التربية اإلسالمية لوازمهم من مرشدي الصفوف في بداية العام الدراسي.

