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 المواد المذكورة أدناه تنطبق عىل جميع المرحلة المتوسطة: 

 
 

  ولاسوب المحمحالجهاز : 

 مشحون بالكامل مع وجود كابل الشحن . 

  ية والعربية أو لوحة غطاء  عىليجب أن تحتوي لوحة المفاتيح عىل أحرف اللغتي   اإلنجلب  
  المكتبات(. 

 
 مفاتيح اللغة العربية )موجودة ف

 يسمح بتحميل برنامج ال VPN   

  :امج   المواصفات المطلوبة لألجهزة والبر
 

 يجب أن يكون لدى الطالب الحد األدن  من مواصفات األجهزة التالية:  .1
a. الحاسوب المحمول 

 المعالج    Intel Core i3 

 رام جيجابايت ٨ذاكرة سعة ال 

 (1990) 10نظام التشغيل: ميكروسوفت ويندوز b  

  جيجا 64سعة تخزين 
b. ماك بوك 

  المعالجIntel Core i3 

 جيجابايت رام ٨ذاكرة سعة ال 

  :نظام التشغيلCatalina 10.15.3 
 

 مع  .2
ً
جميع أنشطة عىل الطالب تحميل واستخدام التطبيقات التالية ألنها أكبر توافقا

 . الفصل
 )تأكد من تحديث هذه التطبيقات(

  غب   الملحقاتمثل "جوجل كروم"، يجب عليك تعطيل  االتصاالت شبكة
تتعارض مع الناحية األمنية وتسبب قد نها إالمتعلقة ب "جوجل" حيث 

 تهديدات. 
  .ة وأقالم للسبورة  سبورة بيضاء صغب 
  :بية البدنية: المتطلبات العامة: المالبس واألحذية الرياضية، مساحة خالية لممارسة التمارين، والمواد التالية  البر

 حبل القفز 
 ( ة  كرة القدم(  طبية،كرة الطائرة، كرة الكرة السلة، عىل سبيل المثال:  كرة كبب 
   أكواب لالستعمال لمرة واحدة/ أكواب (، 3) دبابيس البولينغ(، 5-3ة ومواد أخرى مثل: كرات التنس )كرات صغب

 درزن( لرص األكواب.  2بالستيكية )عدد 
  .)سجادة )سجادة يوجا/ سجادة للتمارين الرياضية 
  .)أثقال )حسب القدرة عىل الرفع 
  :امج مجانية ومتاحة عبر تطبيقتحميل برامج اختياري      اللياقة البدنية التالية عىل الهاتف المحمول )هذه البر

App Store  وPlay Store .) 
بات القلب تطبيق  -  مراقبة معدل ض 
 Map my walk تطبيق -
 Map my runتطبيق  -
 الساعة الذكية -

  بية الفنية متنوعة وال تنطبق إال عىل بعض   حصص البر
 
بية الفنية  الطلبة ف  الطلبةالمرحلة المتوسطة. سيشارك معلمو البر

  األسبوع األول من المدرسة. 
 
بية الفنية ف  قائمة المستلزمات الخاصة بدروس البر

 


