
G1-G12 English Curriculum 
Stationery List for the Academic Year 2017-2018

المنھج االنجلیزي

محتویات الحقیبة المدرسیة Qty عدد
دفتر ب 80 ورقة نوع MEAD للعلوم 1

سجل الواجبات للغة اإلنجلیزیة 1
A4 ملف بالستیك شفاف ذو أزرار حجم 4

Mead primary journal دفتر للكتابة 2
الب توب أو آیباد 1

األدوات المرسلة إلى المدرسة 
بطاقات (حجم متوسط, مسطرة من جھة واحدة, ألوان مختلفة) 1

دفتر أوراق ملونة حجم متوسط (ألوان فاتحة) 100 ورقة في الدفتر 1
Primary Composition دفتر 200 ورقة مسطر للكتابة لالنجلیزي 2

علبة أقالم رصاص مساحة في أعاله - 12 قلم في العلبة مبریة 1
ممحاة  1

علبة ألوان 1
Mead دفتر رسم بیاني 1

UHU صمغ (غیر سائل) حجم كبیر 1
أقالم تلوین مائیة 1

ملف أبیض حجم ( 1 انش ) 1
مقص 1

ملصقات 4
مسطرة 1

برایة  1
منادیل دیتول   2

Mead primary journal 
Laptop (windows based with microsoft) or  Ipad 

Send to School 
Index cards (lined on one side, medium, different colors)

دفتر بـ100ورقة نوع MEAD لعلوم و أدب اللغة اإلنجلیزیة    سجل الواجبات   للغة اإلنجلیزیة دفتر نوع MEAD  مربعات للریاضیات

Ruler 

Construction paper - bright color (medium -100 sheets per pack)
Primary composition- early writing tablet 200 pages for English 

Grades  1- 2 English Curriculum
Put in Student's Backpack

Lined-notebook (80 pages) MEAD notebook for science
Mead homework diary for English
Clear Plastic file folder with button A4 size 

Pencils HB2 with eraser tip, 12 pencils per box
Erasers 
Colored pencils - 1 box of 24
Mead graphlined notebook for math 
Glue Sticks, Not Liquid, Big 
Sketch pens for coloring 
White binder (1 inch ) - for portfolio
Scissors
Stickers

Sharpners
Pack of Wet-Wipes (Dettol)

Please ensure that you provide your child with the standard, requested notebook on the list (MEAD, wide-ruled).  This is important ! 
    نرجو الحرص على توفیر النوعیة الموضحة للدفاتر (MEAD,متباعد األسطر) و ذلك لألھمیة !

PLEASE WRITE THE NAME OF YOUR CHILD ON EACH ITEM. الرجاء التأكد من كتابة أسم الطالب / الطالبة على جمیع األدوات المدرسیة

 Lined-notebook for Language Arts and Science         Homework Diary Graph-lined paper notebook for Math



G1-G12 English Curriculum 
Stationery List for the Academic Year 2017-2018

المنھج االنجلیزي

محتویات الحقیبة المدرسیة Qty عدد
دفتر بحجم (11 انش × 8,5 انش ) (27,9 سم × 21,5 سم ) 4

دفتر نوع MEAD للریاضیات 1
A4 ملف بالستیك شفاف ذو أزرار حجم 4

سجل الواجبات للغة اإلنجلیزیة 1
الب توب أو ( آیباد أو تابلت للصف الثالث ابتدائي) 1

األدوات المرسلة الى المدرسة
بطاقات (حجم متوسط, مسطرة من جھة واحدة, ألوان مختلفة) 1

دفتر أوراق ملونة حجم متوسط (ألوان فاتحة) 100 ورقة في الدفتر 1
علبة أقالم رصاص مساحة في أعاله - 12 قلم في العلبة مبریة 1

ممحاة  1
علبة ألوان 1

UHU  ( غیر سائل) صمغ 1
صمغ سائل 1

أقالم تلوین مائیة 1
علبة ھندسة 1

مقص 1
ملصقات 4

منادیل دیتول 2
برایة  1

أوراق مالحظات الصقة - متوسطة الحجم  1
مسطرة بالستیكیة تحتوي على إنشات وسنتیمترات 1

 Lined-notebook for Language Arts and Science Homework Diary Graph-lined paper notebook for Math
دفتر بـ70ورقة نوع MEAD لعلوم و أدب اللغة اإلنجلیزیة    سجل الواجبات   للغة اإلنجلیزیة دفتر نوع MEAD  مربعات للریا

Grades  3-6 English Curriculum
Put in Student's Backpack

Lined notebooks (11 in x 8.5 in) (27.9 cm x 21.5 cm)

Index cards (lined on one side, medium, different colors)

Graph paper MEAD notebook for math lined small squares
Clear Plastic file folder with botton A4 size 
Mead homework diary for English
Laptop (Windows based with Microsoft Office) for G3-G6 or iPad/ tablet for G3

Send to School 

Sharpners

Construction paper - bright color (medium -100 sheets per pack)
Pencils HB2 with eraser tip, 12 pencils per box
Erasers 
Colored pencils - 1 box of 24
Glue Sticks, Not Liquid, Big 
Liquid glue 
Water colors
Geometry tool box 
Scissors
Stickers
Pack of Wet-Wipes (Dettol)

Post-It sticky notes - medium 
Ruler, Small, Plastic (inches and cm)

Please ensure that you provide your child with the standard, requested notebook on the list (MEAD, wide-ruled).  This is important ! 
    نرجو الحرص على توفیر النوعیة الموضحة للدفاتر (MEAD,متباعد األسطر) و ذلك لألھمیة !

PLEASE WRITE THE NAME OF YOUR CHILD ON EACH ITEM. الرجاء التأكد من كتابة أسم الطالب / الطالبة على جمیع األدوات المدرسیة



G1-G12 English Curriculum 
Stationery List for the Academic Year 2017-2018

المنھج االنجلیزي

محتویات الحقیبة المدرسیة Qty عدد
دفتر بـ100ورقة نوع MEAD لعلوم و أدب اللغة اإلنجلیزیة 3

دفتر نوع MEAD  مربعات للریاضیات 1
Post-it Notes  ورق مالحظات الصقة حجم صغیر 12 حبة 1

A4 ملف بالستیك شفاف ذو  أزرار حجم 4
سجل الواجبات للغة اإلنجلیزیة 1

ملف بالستیك مخرم 2
حاسبة بیانیة TI84 (لمادة الریاضیات) إجباري 1

محتویات  محفظة األقالم
قلم رصاص ضغاط عریض النھایة 1

قلم حبر ناشف أزرق  - أسود 2
1

األدوات المرسلة الى المدرسة

حقیبة تشریح مع كتابة األسم علیھا (لمادة األحیاء والتشریح) 1
قفازات مطاطیة Latex (علبة واحدة) 1

أقنعة مختبر (علبة واحدة) 1
نظارات السالمة 1

األدوات المرسلة الى المدرسة عند الطلب

كمبیوتر محمول بنظام ویندوز ومیكروسوفت أوفیس 1

دفتر نوع MEAD  مربعات للریاضیات والعلوم          سجل الواجبات   للغة اإلنجلیزیة           دفتر بـ70ورقة نوع MEAD  ألدب اللغة اإلنجلیزیة   

Grades  7-12 English Curriculum
Put in Student's Backpack

Clear Plastic File Folder with button A4 size  
Mead Homework Diary for English 
 Plastic Sleeves - 1 pack of 12

 Lined-notebook for Language Arts Homework Diary        Graph-lined paper NB for Math & Science           Lab Coat

Dissection Set (put your name on it)(for Biology, Anatomy and Physiology)
Disposable Latex Gloves (box)
Disposable Ear Loop Mask (box)
Safety Goggles

Bring to School as Needed

Technology Aids

Computer laptop (windows based) and Microsoft Office (must be charged before 
bringing to school)

TI-84 Graphic Calculator (required for math)

Please ensure that you provide your child with the standard, requested notebook on the list (MEAD, wide-ruled).  This is important ! 
    نرجو الحرص على توفیر النوعیة الموضحة للدفاتر (MEAD,متباعد األسطر) و ذلك لألھمیة !

PLEASE WRITE THE NAME OF YOUR CHILD ON EACH ITEM. الرجاء التأكد من كتابة أسم الطالب / الطالبة على جمیع األدوات المدرسیة

Put in Students' Pencil Case
Mechanical Pencils
Ball-Point Pens, Blue and Black
Ruler, 12", Plastic (inches and cm)

Send to School 
Science Lab Requirement List

Lined-notebook (100 pages) MEAD notebook for science and language arts
Graph paper MEAD notebook for math
Post it notes, small size pack of 12



G1-G12 Arabic Curriculum 
Stationery List for the Academic Year 2017-2018

المنھج العربي

Grade 1 Girls and Boys أول إبتدائي  بنات وبنین Qty عدد
Put in Student's Backpack محتویات الحقیبة المدرسیة

Notebook, Lined, Spiral, 80 Pages دفتر بـ80ورقة ( عربي) سلك حجم كبیر 3
Plastic Envelope Files, A4 ملف بالستیك ظرف كبیر مقاس A4 بسحاب 3
Coloring Pencils, Thin, box of 12 or more الوان خشبیة رفیعة 1
Stickers ستیكرات متنوعة 4
Map Drawing Book, Spiral, Big كراسة رسم خرائط كبیرة سلك 1
Erasers, White مساحة بیضاء 1
Ruler, Small, Plastic (inches and cm) مسطرة صغیرة 1
Pack of Wet-Wipes (Dettol) منادیل معطرة دیتول 2
Sharpener برایة أقالم 1

Send it to School األدوات المرسلة إلى المدرسة
Small White Board with Board Markers سبورة بیضاء كبیرة + قلم خاص بالسبورة 1
Index Cards, Large, Lined بطاقات  حجم كبیر  مسطرة 1
Box of HB2 Pencils with Eraser Tip, 12 Pencils per Box علبة اقالم رصاص  مساحة في أعاله – 12 قلم في العلبة  مبریة 1
Glue Sticks, Not Liquid, Big UHU صمغ (غیر سائل) حجم كبیر 1
Pack of Construction Paper, Bright Color, Medium, 100 Sheets per Pack دفتر اوراق ملونة حجم متوسط (الوان فاتحة )100 ورقة في الدفتر 1
Box of Photocopy Paper,  White, A4, 5 Reams per Box كرتون ورق تصویر ( 5 رزم في الكرتون) A4 ( أبیض) 1



G1-G12 Arabic Curriculum 
Stationery List for the Academic Year 2017-2018

المنھج العربي

Grade 2 Girls and Boys ثاني إبتدائي  بنات وبنین Qty عدد
Put in Student's BackPack محتوبات الحقیبة المدرسیة

Notebook, Lined, Spiral, 80 Pages دفتر بـ80ورقة ( عربي) سلك 4
Plastic Envelope Files, A4 +  ملف  عدد 1 ذو صفحات شفافة A4ملف بالستیك ظرف كبیر 4
Coloring Pencils, Thin, box of 12 الوان خشبیة رفیعة  (12 لون) 1
Map Drawing Book, Spiral, Small كراسة رسم خرائط صغیرة سلك وسط 1
Stickers ستیكرات متنوعة نجوم أو صور 2
Erasers, White مساحة بیضاء 1
Ruler, Small, Plastic (inches and cm) مسطرة صغیرة 1
Pack of Wet-Wipes (Dettol) منادیل معطرة دیتول 1
Sharpener برایة أقالم 1
Glue Sticks, Not Liquid, Big UHU صمغ (غیر سائل) حجم كبیر 1
Pack of Construction Paper, Bright Color, Medium, 100 Sheets per Pack دفتر اوراق ملونة حجم متوسط (الوان فاتحة )100 ورقة في الدفتر 1

Send it to School األدوات المرسلة إلى المدرسة
Index Cards, Lined, Large بطاقات  حجم كبیر  مسطرة  حجم كبیر 1
Box of HB2 Pencils with Eraser Tip, 12 Pencils per Box علبة اقالم رصاص  مساحة في أعاله – 12 قلم في العلبة  مبریة 1
Glue Sticks, Not Liquid, Big UHU صمغ (غیر سائل) حجم كبیر 1
Box of Photocopy Paper, White, A4, 5 Reams per Box A4 (5 رزم في الكرتون ) كرتون ورق تصویر 1



G1-G12 Arabic Curriculum 
Stationery List for the Academic Year 2017-2018

المنھج العربي

Grade 3 Girls and Boys ثالث إبتدائي بنات وبنین Qty عدد
Put in Student's Backpack محتویات الحقیبة المدرسیة

Notebook, Lined, Spiral, 60 Pages دفتر بـ60ورقة ( عربي) سلك 4
Plastic Envelope Files, A4 A4 ملف بالستیك ظرف كبیر مقاس 4
Coloring Pencils, Thin, Box of 12 الوان خشبیة رفیعة 1
Map Drawing Book, Big كراسة رسم خرائط كبیرة 1
Stickers ستیكرات متنوعة نجوم أو صور 1
Erasers, White مساحة بیضاء 1
Ruler, Small, Plastic (inches and cm) مسطرة صغیرة 1
Pack of Wet-Wipes (Dettol) منادیل معطرة دیتول 1
Sharpener برایة أقالم 1
Post-it Notes, Lined (12.5 x 7.5) Post-it Notes  ورق مالحظات الصقة حجم 12.5 *7.5  مسطر 1
Plastic Envelope Files, A4 A4 ملف بالستیك ذو صفحات شفافة مقاس 1
Pack of Styrofoam Cups+ Pack of Paper Plates صحون ورقیة + كؤوس فلین 1
Plastic Envelope Files, A5 A5 ملف بالستیك ظرف صغیر مقاس 1

Send it to School األدوات المرسلة إلى المدرسة
Index Cards, Lined, Large and Small بطاقات مسطرة ( حجم كبیر    + صغیرة ) 1
Box of HB2 Pencils with Eraser Tip, 12 Pencils per Box علبة اقالم رصاص  مساحة في أعاله – 12 قلم في العلبة 1
Glue Sticks, Not Liquid, Big UHU صمغ (غیر سائل ) حجم كبیر 1
Pack of Construction Paper, Bright Color, Medium, 100 Sheets per Pack دفتر اوراق ملونة حجم متوسط (الوان فاتحة )100 ورقة في الدفتر 1
Scissors مقص 1
Box of Photocopy Paper, White, A4, 5 Reams per Box A4 (5 رزم في الكرتون ) كرتون ورق تصویر 1

Grade 4 رابع إبتدائي Qty عدد
Put in Student's Backpack محتویات الحقیبة المدرسیة

Notebook, Lined, Spiral, 60 Pages (عربي ) دفتر بـ60ورقة 2
File with 2 Rings ملف  ذو حلقتین 3
Box of Pocket Files, Clear, A4 (A4 ) 1 بالستیك شفاف جیوب لحفظ أوراق العمل   كرتون
Coloring Pencils, Thin, box of 12 الوان خشبیة رفیعة 1
Erasers, White مساحة بیضاء 1
Ball-Point Pens, Blue and Black قلم حبر جاف أزرق وأسود 1
Scissors مقص 1
Pencils with Eraser قلم رصاص مبري  مساحة في أعالة 1
Ruler, Small, Plastic (inches and cm) مسطرة صغیرة 1
Pack of Wet-Wipes (Dettol) منادیل معطرة دیتول 1
Sharpener برایة أقالم 1

Send it to School األدوات المرسلة إلى المدرسة
Post-it Notes, Lined (12.5 x 7.5) Post-it Notes  ورق مالحظات الصقة حجم 12.5 *7.5  مسطر 1
Box of HB2 Pencils with Eraser Tip, 12 Pencils per Box علبة اقالم رصاص  مساحة في أعاله – 12 قلم في العلبة 1
Glue Sticks, Not Liquid, Big UHU صمغ (غیر سائل) حجم كبیر 1
Pack of Construction Paper, Bright Color, Medium, 100 Sheets per Pack دفتر اوراق ملونة حجم متوسط (الوان فاتحة )100 ورقة في الدفتر 1
Box of Photocopy Paper, White, A4, 5 Reams per Box A4 (5 رزم في الكرتون ) كرتون ورق تصویر 1

Grade 5 خامس إبتدائي Qty عدد
Put in Student's Backpack محتویات الحقیبة المدرسیة

Lined-notebook (60 pages) Spiral دفتر بـ60ورقة ( عربي) سلك 2
File with two Rings ملف  ذو حلقتین لحفظ أوراق العمل 3
Pocket File Clear  A4 (1 Box ) (A4 ) 1 بالستیك شفاف جیوب لحفظ أوراق العمل   كرتون
Colored Pencils (Thin) الوان خشبیة رفیعة 1
Erasers, White مساحة بیضاء 1
Scissors مقص 1
Ball-Point Pens, Blue and Black قلم حبر جاف أزرق  - أسود 2
Ruler, Small, Plastic (inches and cm) مسطرة صغیرة 1
Pack of Wet-Wipes (Dettol) منادیل معطرة دیتول 1
Sharpener برایة أقالم 1

Send it to School األدوات المرسلة إلى المدرسة
Post-it Notes (12.5*7.5) (lined) Post-it Notes  ورق مالحظات الصقة حجم 12.5 *7.5  مسطر 1
Pencils HB2 with Eraser Tip, 12 pencils per box علبة اقالم رصاص  مساحة في أعاله – 12 قلم في العلبة  مبریة 1
Glue sticks, Not Liquid, Big UHU صمغ (غیر سائل) حجم كبیر 1
Pack of Construction Paper, Bright Color, Medium, 100 Sheets per Pack دفتر اوراق ملونة حجم متوسط (الوان فاتحة )100 ورقة في الدفتر 1
Box of photocopy paper A4 (5 reams per box) White A4 (5 رزم في الكرتون ) كرتون ورق تصویر 1



G1-G12 Arabic Curriculum 
Stationery List for the Academic Year 2017-2018

المنھج العربي

Grade 6 سادس إبتدائي Qty عدد
Put in Student's Backpack محتویات الحقیبة المدرسة

Lined-notebook (60 pages) Spiral دفتر بـ60ورقة ( عربي) سلك 2
File with two Rings ملف  ذو حلقتین  لحفظ أوراق العمل 3
Coloring Pencils (Thin), box of 12 الوان خشبیة رفیعة 1
Erasers, White مساحة بیضاء 1
Scissors مقص 1
Ball-Point Pens, Blue and Black قلم حبر جاف أزرق  - أسود 2
Ruler, Small, Plastic (inches and cm) مسطرة صغیرة 1
Pack of Wet-Wipes (Dettol) منادیل معطرة دیتول 1
Sharpener برایة أقالم 1

Send it to School األدوات المرسلة إلى المدرسة
Post-it Notes (12.5*7.5) (lined) Post-it Notes  ورق مالحظات الصقة حجم 12.5 *7.5  مسطر 1
Pencils HB2 with eraser tip, 12 pencils per box علبة اقالم رصاص  مساحھ في أعاله – 12 قلم في العلبة 1
Pack of Construction Paper, Bright Color, Medium, 100 Sheets per Pack دفتر اوراق ملونة حجم متوسط (الوان فاتحة )100 ورقة في الدفتر 1
Glue Sticks, Not Liquid, Big UHU صمغ (غیر سائل) حجم كبیر 1
Box of photocopy paper A4 (5 reams per box) White A4 (5 رزم في الكرتون ) كرتون ورق تصویر 1

Grade 7 - 8 - 9 أول - ثاني - ثالث  متوسط Qty عدد
Put in Student's Backpack محتویات الحقیبة المدرسیة

Plastic Binder File-Two Rings ملف ذو حلقتین بالستیك لحفظ أوراق العمل 3
Pocket File Clear  A4 (1 Box) (A4 ) 1 بالستیك شفاف جیوب لحفظ أوراق العمل   كرتون
Coloring Pencils (Thin), box of 12 الوان خشبیة رفیعة 1
Erasers, White مساحة بیضاء 1
Ball-Point Pens, Blue and Black قلم حبر جاف أزرق  - أسود 2
Scissors مقص 1
Pencil with Erasers قلم رصاص مبري  مساحة في أعالة 2
Ruler, Small, Plastic (inches and cm) مسطرة صغیرة 1
Pack of Wet-Wipes (Dettol) منادیل معطرة دیتول 1
Sharpener برایة أقالم 1

Send it to School األدوات المرسلة إلى المدرسة
Post-it Notes (12.5*7.5) (lined) Post-it Notes  ورق مالحظات الصقة حجم 12.5 *7.5  مسطر 1
Pencils HB2 with eraser tip, 12 pencils per box علبة اقالم رصاص  مساحة في أعاله – 12 قلم في العلبة  مبریة 1
Glue Sticks, Not Liquid, Big UHU صمغ (غیر سائل) حجم كبیر 1
Pack of Construction Paper, Bright Color, Medium, 100 Sheets per Pack دفتر اوراق ملونة حجم متوسط (الوان فاتحة )100 ورقة في الدفتر 1
Box of photocopy paper A4 (5 reams per box) White A4 (5 رزم في الكرتون ) كرتون ورق تصویر 1



G1-G12 Arabic Curriculum 
Stationery List for the Academic Year 2017-2018

المنھج العربي

Grade 10 أول ثانوي Qty عدد
Put in Student's Backpack محتویات الحقیبة المدرسیة

Pocket Clear Book A4 (80 Pages) ملف بالستیك شفاف جیوب لحفظ أوراق العمل  (80 ورقة) 3
Erasers, White مساحة بیضاء 1
Ball-Point Pens, Blue and Black قلم حبر  أزرق  - أسود 2
Pencil with Erasers قلم رصاص مبري  مساحة في أعالة 1
Scissors مقص 1
Ruler, Small, Plastic (inches and cm) مسطرة صغیرة 1
Pack of Wet-Wipes (Dettol) منادیل معطرة دیتول 1
Sharpener برایة أقالم 1

Send it to School األدوات المرسلة إلى المدرسة
Post-it Notes (12.5*7.5)  (lined) Post-it Notes  ورق مالحظات الصقة حجم 12.5 *7.5  مسطر 1
Pencils HB2 with eraser tip, 12 pencils per box علبة اقالم رصاص  مساحة في أعاله – 12 قلم في العلبة  مبریة 1
Pack of Construction Paper, Bright Color, Medium, 100 Sheets per Pack دفتر اوراق ملونة حجم متوسط (الوان فاتحة )100 ورقة في الدفتر 1
Glue Sticks, Not Liquid, Big UHU صمغ (غیر سائل) حجم كبیر 1
Case of photocopy paper A4 (5 reams per box) White A4 (5 رزم في الكرتون ) كرتون ورق تصویر 1

Grade 11 ثاني ثانوي Qty عدد
Put in Student's Backpack محتویات الحقیبة المدرسیة

Pocket Clear Book A4 (80 Pages) ملف بالستیك شفاف جیوب لحفظ أوراق العمل               (80 ورقة) لمادة العربي و الدین 2
Coloring Pencils (Thin), box of 12 الوان خشبیة رفیعة 1
Erasers, White مساحة بیضاء 1
Ball-Point Pens, Blue and Black قلم حبر  أزرق  - أسود 1
Scissors مقص 1
Ruler, Small, Plastic (inches and cm) مسطرة صغیرة 1
Pack of Wet-Wipes (Dettol) منادیل معطرة دیتول 1
Sharpener برایة أقالم 1

Send it to School األدوات المرسلة إلى المدرسة
Post-it Notes (12.5*7.5) (lined) Post-it Notes  ورق مالحظات الصقة حجم 12.5 *7.5  مسطر 1
Pencils HB2 with eraser tip, 12 pencils per box علبة اقالم رصاص  مساحة في أعاله – 12 قلم في العلبة 1
Pack of Construction Paper, Bright Color, Medium, 100 Sheets per Pack دفتر اوراق ملونة حجم متوسط (الوان فاتحة )100 ورقة في الدفتر 1
Glue Sticks, Not Liquid, Big UHU صمغ (غیر سائل) حجم كبیر 1
Case of photocopy paper A4 (5 reams per box) White A4 (5 رزم في الكرتون ) كرتون ورق تصویر 1

Grade 12 ثالث ثانوي Qty عدد
Put in Student's Backpack محتویات الحقیبة المدرسیة

Pocket Clear Book A4 (80 Pages) ملف بالستیك شفاف جیوب لحفظ أوراق العمل                            (80 ورقة) لمادة العربي و الدین 2
Colored Pencils (Thin) الوان خشبیة رفیعة 1
Erasers, White مساحة بیضاء 1
Ball-Point Pens, Blue and Black قلم حبر  أزرق  - أسود 1
Scissors مقص 1
Ruler, Small, Plastic (inches and cm) مسطرة صغیرة 1
Pack of Wet-Wipes (Dettol) منادیل معطرة دیتول 1
Sharpener برایة أقالم 1

Send it to School األدوات المرسلة إلى المدرسة
Post-it Notes (12.5*7.5) (lined) Post-it Notes  ورق مالحظات الصقة حجم 12.5 *7.5  مسطر 1
Pencils HB2 with eraser tip, 12 pencils per box علبة اقالم رصاص  مساحة في أعاله – 12 قلم في العلبة  مبریة 1
Pack of Construction Paper, Bright Color, Medium, 100 Sheets per Pack دفتر اوراق ملونة حجم متوسط (الوان فاتحة )100 ورقة في الدفتر 1
Glue Sticks, Not Liquid, Big UHU صمغ (غیر سائل) حجم كبیر 1
Case of photocopy paper A4 (5 reams per box) White A4 (5 رزم في الكرتون ) كرتون ورق تصویر 1
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