
Международная школа г. Нур-Султан 

Список канцелярских товаров на 2022 – 2023 учебный год 

                   7 класс 
 

1. Тетради общие в клетку (48 листов) – по 1 шт. по количеству предметов 

2. Тетрадь А4 формата – 1 шт. 

3. Ручки 

4. Карандаш простой – 3 шт. 

5. Хайлайтеры – 3 разных цвета 

6. Клей-карандаш - 1 шт. 

7. Маркеры 

8. Файловая папка на 30-40 листов – по 1 шт. по каждому предмету 

9. Штрих – 1 шт. 

10. Атлас. История Казахстана в средневековье. 7 класс. 

11. Контурная карта по истории Казахстана и по Всемирной истории. 

12. Альбом для рисования (А4) желательно 24 листа – 1 шт. 

13. Линейка – 1 шт. 

14. Циркуль – 1шт. 

15. Ластик – 1шт. 

16. Цветные карандаши (количество цветов и т.д. по желанию) 

17. Фломастеры (количество цветов и т.д. по желанию) 

18. Цветной картон (количество цветов и т.д. по желанию) 

19. Клей ПВА – 1шт. 

20. Ножницы канцелярские – 1шт. 

21. Стикеры 

22. Точилка – 1 шт. 

23. Транспортир – 1 шт. 

24. Цветная бумага 

25. Скотч – 1 шт. 

26. Скрепки – 1 шт. 

27. Словарь русско-казахский, казахско-русский. 

28. Калькулятор 

29. Лабораторный белый халат 

30. Таблица Менделеева 

Примечание: По предмету «Дизайн»: для выполнения финального проекта учащимся будет 

необходимо приобрести дополнительные материалы. Список необходимых материалов учащиеся 

будут составлять самостоятельно на уроках дизайна, в зависимости от своего финального эскиза, 
предварительно проконсультировавшись с учителем. Составление списка необходимых материалов 

для проекта является частью констатирующей работы (части исследования) и будет оценено, 

поэтому учитель не должен давать готовый список. Сообщение о необходимости покупать 

дополнительные материалы вы получите от куратора. 

По предмету «Изобразительное искусство»: выполнение суммативной работы будет 

создание батика, для которого необходимы будут канцелярские товары с 27 по 30 пункты 

(кнопки, краски, рамка, ткань). Или же можно будет приобрести готовый набор для 

создания батика (магазин «АБДИ»). 

 

 

 

 

 

 

 



 

International School of Nur-Sultan 

List of office supplies for the 2022 – 2023 academic year 

7th grade 

1. General notebooks (checkered and in line) (48 sheets) – 1 pc. for each subject 

2. A4 notebook – 1 pc. 

3. Pens 

4. A simple pencil – 3 pcs. 

5. Highlighters – 3 different colors 

6. Glue-pencil - 1 pc. 

7. Markers 

8. File folder for 30-40 sheets – 1 pc. for each subject 

9. Barcode – 1 pc. 

10. Atlas. The history of Kazakhstan in the Middle Ages. 7th grade. 

11. Contour map on the history of Kazakhstan and World history. 

12. Sketchbook (A4) preferably 24 sheets – 1 pc. 

13. Ruler – 1 pc. 

14. Compass – 1 pc. 

15. Eraser – 1 piece. 

16. Colored pencils (number of colors, etc. optional) 

17. Markers (number of colors, etc. optional) 

18. Colored cardboard (number of colors, etc. optional) 

19. PVA glue – 1 pc. 

20. Stationery scissors – 1 pc. 

21. Stickers 

22. Sharpener – 1 pc. 

23. Protractor – 1 pc. 

24. Colored paper 

25. Scotch tape – 1 pc. 

26. Paper clips – 1 pc. 

27. Russian Russian-Kazakh, Kazakh-Russian dictionary. 

28. Calculator 

29. Laboratory white coat 

30. The Periodic Table 

Note: On the subject of "Design": To complete the final project, students will need to purchase 

additional materials. The list of necessary materials will be compiled by students themselves in design 

lessons, depending on their final sketch, after consulting with the teacher. Drawing up a list of 

necessary materials for the project is part of the ascertaining work (part of the study) and will 

evaluated, so the teacher should not give a ready list. You will receive a message about the need to 

buy additional materials from the tutor. 

On the subject of "Fine Art": the implementation of the summative work will be the creation of a 

batik, which will require stationery items from 27 to 30 items (buttons, paints, frame, fabric). It will 

be possible to purchase a ready-made set for creating batik (shop "ABDI"). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Нұр-Сұлтан қаласындағы Халықаралық мектеп 

 

2022-2023 оқу жылына арналған кеңсе тауарларының тізімі 

                               7 сынып 

1. 48 беттік тор көз және жолақ дәптерлер – әрбір пәнге 1 данадан 

2. А4 пішініндегі дәптер – 1 дана. 

3. Қаламсаптар 

4. Жай қарандаш – 3 дана. 

5. Хайлайтерлер – 3 әртүрлі түс 

6. Желім - 1 дана. 

7. Маркерлер 

8. 30-40 беттік файлдық папка - әрбір пәнге 1 данадан 

9. Штрих – 1 дана. 

10. Атлас. Ортағасырдағы Қазақстан тарихы. 7 сынып. 

11. Қазақстан тарихы және Дүниежүзі тарихы бойынша контурлық карта 

12. Суретке арналған альбом (А4) - 24 беттік 

13. Сызғыш – 1 дана. 

14. Циркуль – 1дана. 

15. Өшіргіш – 1дана. 

16. Түрлі-түсті қарандаштар (түстер саны қалауыңыз бойынша) 

17. Фломастерлер (түстер саны қалауыңыз бойынша) 

18. Түрлі-түсті картон (түстер саны қалауыңыз бойынша) 

19. ПВА желімі – 1дана. 

20. Кеңсе қайшысы – 1дана. 

21. Стикерлер – 1дана. 

22. Ұштағыш– 1дана. 

23. Транспортир – 1дана. 

24. Түрлі-түсті қағаздар 

25. Скотч – 1дана. 

26. Қыстырғыштар – 1дана. 

27. Орысша-қазақша, қазақша-орысша сөздік 

28. Калькулятор 

29. Зертханалық ақ халат 

30. Менделеев кестесі 

Ескерту: «Дизайн» пәні бойынша: Қорытынды жобаны аяқтау үшін оқушыларға қосымша 

құралдарды сатып алуға тура келеді. Қажетті материалдар тізімін қорытынды эскизға 

байланысты оқушылар дизайн сабағында алдын-ала мұғаліммен ақылдасып өздері 



жасайды. Жоба үшін қажетті материалдардың тізімін жасау зерттеу жұмысының бір бөлігі болып 

табылады, және де бағаланады. Сондықтан мұғалім дайын тізім бермеуі тиіс. Қосымша 

материалдарды сатып алу туралы хабарламаны куратордан аласыз. 

«Бейнелеу өнері» пәні бойынша: жиынтық жұмысы үшін батик дайындау қажет болады, ол 

үшін кеңсе тауарлар тізімінің 27 ден 30 пункттерін (түймелер, бояулар, рамка, мата) алу қажет. 

Немесе батик дайындау үшін дайын жиынтық сатып алуға болады («АБДИ» дүкендерінен). 

 


	7 класс

