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Year 5 topics for term 2

English Maths Science ICT

1. Where we live  
Exploring words 
and grammar 
related to 
adjectives 
through context 
of where we live. 

2. Famous People  
Exploring words 
and grammar 
related to 
adjectives 
through context 
of famous 
people.

1. Prime numbers
2. Fractions 

(Addition, 
subtraction, 
multiplication, 
division)

3. Improper 
fractions

4. Mixed fractions
5. Understanding 

Math word 
problems 

6. Measuring 
length 

1. Unit 3: States of 
matter and how 
to they change. 
Evaporation, 
Condensation 
and Boiling.  

2. 2. Unit 4: 
The way we see 
things. Light 
travels and 
changes 
directions.

1. Powerpoint 
(continued)
• Copy/paste
• Slide 

transitions
• Effects
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التربية املدنية التربية االجتماعية التربية االسالمية التربية املسيحية اللغة العربية

حقوق األطفال 1.
في التعليم 
واملساواة 
والجماعة

انا طفل فاعل2.

املصالح العامة 3.
والحفاظ عليها

حضارة شبة 1.
الجزيرة العربية 

حضارة بالد 2.
الشام

حضارة بالد 3.
الرافدين العراق

الحضارة 4.
املصرية

حضارة وافدة 5.
الى العالم 
العربي   

القرآن الكريم1.

العقيدة 2.
االسالمية

الحديث الشريف3.

السيرة النبوية4.

الفقه5.

الفكر والتهذيب6.

وحدة القداسة  الحديث النبوي 1.
الشريف

شرطي املرور2.

تحية لك يا علم 3.
بالدي

املشروع4.

االمير عبدالقادر 5.
الجزائزي

العالم قرية 6.
صغيرة

رحلة الى قصر 7.
الحمراء

زراعة 8.
الحمضيات في 

بالدنا
آباء لكل االبناء9.

صناعة السفن10.
االجازة الصيفية11.
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Year 4 topics for term 2

English Maths Science ICT

1. Homes 
Identifying types 
of houses, 
materials and 
features of eco-
houses. 
Improving 
listening.

2. School lunch

1. Angles and 
turning

2. Position and 
direction

3. Positive and 
negative 
numbers

4. Fractions 
(Addition, 
subtraction, 
multiplication, 
division)

5. Improper 
fractions

6. Mixed fractions

1. Unit 3: Solids, 
liquids and 
gases. States of 
matter and their 
properties 

2. Unit 4: Sound as 
energy. How it 
travels differently 
through different 
materials. 

1. Powerpoint 
(continued)
• Copy/paste
• Slide 

transitions
• Effects

التربية االجتماعية التربية املسيحية التربية االسالمية اللغة العربية

تراث أجدادي في بالدي١.

بيتنا الفلسطيني القديم٢.

مالبسنا التراثية ٣.

أكالتنا الشعبية٤.

عرسنا فلسطيني٥.

ألعابنا الشعبية٦.

قصة مثل شعبي٧.

مسؤوليتي ٨.

املمتلكات العامة ٩.
والخاصة 

ما أجمل النظام !١٠.

بيئتي مسؤوليتي١١.

انظم وقتي١٢.

أنا مواطن فاعل١٣.

استكمال الوحدة االولى:
جئت ألكمل1.
أحب اهلل شعبه2.
اإلنجيل نور وحياة3.
من أجل خالصنا4.

الكتب السماوية1.

املعجزات2.

سورة الغاشية3.

صالة الجماعة4.

مبطالت الصالة5.

اليتيم6.

فضائل القران7.

سورج الفجر8.

حب الرسول9.
احفظ القران 10.

في قريتنا عرس1.

هذه الشمس2.

كن كالطيور3.

الدفء الحقيقي4.

عشنا باملنا5.

جزاء االحسان6.

حلم جميل7.

من حكم االباء8.

الكوفية9.
السيارة اآلولى10.
فساد كبير11.
ال تتسرع12.
موسيقى الطبيعة13.
كن صادفا14.
الجاد قبل الدار15.
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Year 3 topics for term 2  

English Maths Science ICT

1. Working together 
after working on 
some basics to 
catch Year 3 up, 
we started book: 
working together 
looking at 
actions and 
simple grammar 
rules.

  
2. Look again

1. Estimating and 
rounding 
numbers

2. Ordering large 
numbers (4 
digits)

3. Addition and 
subtraction 
(money)

4. Multiples of 2, 3, 
4, 5, 6, 9, 10

5. Division by 10, 
100

1. Microsoft word 
(continued)

• Copy/paste
• Margins
• Alignment
• Insert 

section

التربية االجتماعية التربية املسيحية التربية االسالمية اللغة العربية

مؤسسات وطني توفر لي 1.
الحمایة  

سالمتي من واجبي 2.

.3  

الشرطة الفلسطینیة 4.

.5  

الدفاع المدني  6.

.7

الھالل األحمر 8.

ر 9.
ھیئة شؤون األسرى 10.

والمحررین  
.11
.12
مجتمعي صغیر  13.
أسرتي سعادتي 14.
.15
مدرستي تعلمني  16.
.17
عالقتي مع جیراني 18.
.19  
أنا وأصدقائي  20.
.21
الحي الذي أعیش فیھ22.

وصايا لنا1.

يسوع يتجول ويعلم2.

يسوع يعلم باالمثال3.

يسوع يعطينا التطويبات4.

يسوع يغير حيانتا لالفضل5.

اكرام الوالدين6.

يوم الرب7.

بالدنا املقدسة8.

نحب وطننا9.
انتم نور العالم10.

اإلحسان 1.

الدعوة إلى اإلسالم 2.
( الدعوة الجھوریة ) 

أذى الكفار 3.

الصبر 4.

سورة القدر  غیبا  5.

خلق هللا  6.

هللا المنعم  7.

درس رحلة إلى القدس 8.

آداب الدعاء  9.
من أدعیة الرسول 10.
سورة اللیل  غیبا 11.
بر الوالدین  12.
مساعدة المحتاج 13.
أنا نظیف 14.
سورة التكویر تالوة فقط  15.
 سورة القارعة تالوة 16.

فقط 
سورة العادیات تالوة 17.

فقط 

حيفا والنورس1.

يوم الشجرة2.

الراعي والذئب3.

احب ان اكون4.

من اخالقنا5.

في ميناء غزة6.

الغراب والثعلب7.

املبدعة الصغيرة8.

ذكاء القاضي اياس9.
في حديقة الحيوان10.
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Year 2 topics for term 2  

English Maths Science ICT

Let’s	count	and	
measure		

• Measurement
s	and	
introduce	
metric	system	

• Past	simple	
regular	and	
irregular		

• Countable	and	
uncountable		

Bugs:	fact	and	fic>on		

• Insects	and	
spiders		

• Parts	of	insect		

• Preposi>ons		

• Determiners		

• Subject	verb	
agreement		

• Phonics		

1. Number	paGern	
• Doubles	
• Number	sor>ng 

2. Adding	and	
subtrac>ng 

3. Finding	the	
difference  

4. Grouping	and	
sharing	
• Arrays  

5. Coun>ng	in	twos,	
fives	and	tens 

6. Division  

7. Handling	data	and	
problem	solving  

8. Block	graphs  

9. Comparing 

10. Venn	diagrams	

1. Electricity	around	
us		

2. Staying	safe	
3. Making	a	circuit	
4. Using	motors	and	

buzzers	
5. Switches

1.	How	computer	
parts	are	connected	
and	why
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التربية االجتماعية التربية املسيحية التربية االسالمية اللغة العربية

نباتات	ومزروعات		1.

أجزاء	النبات	2.

نمو	النباتات	3.

أنواع	النباتات	4.

حيوانات	في	بالدي		5.

الحيوانات	تتغذى	وتنمو		6.

الحيوانات	تتكاثر	7.

الحيوانات	تعيش	في	8.
جماعات		

سماء	بالدي		9.
الشمس	10.
القمر	11.
الجهات	األربع	12.

استكمال	الوحدة	االولى:	
يسوع	معنا	دائما	1.
اصنعوا	هذا	لذكري	2.
يسوع	يغفر	خطايانا	3.
هكذا	احبنا	يسوع4.

اإلحسان 1.

الدعوة إلى اإلسالم 2.
( الدعوة الجھوریة ) 

أذى الكفار 3.

الصبر 4.

سورة القدر  غیبا  5.

خلق هللا  6.

هللا المنعم  7.

درس رحلة إلى القدس 8.

آداب الدعاء  9.
من أدعیة الرسول 10.
سورة اللیل  غیبا 11.
بر الوالدین  12.
مساعدة المحتاج 13.
أنا نظیف 14.

حيفا والنورس1.

يوم الشجرة2.

الراعي والذئب3.

احب ان اكون4.

من اخالقنا5.

في ميناء غزة6.

الغراب والثعلب7.

املبدعة الصغيرة8.

ذكاء القاضي اياس9.
في حديقة الحيوان10.
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Year 1 topics for term 2  

English Maths Science ICT

1. Unit	5	on	the	farm:	

• Farms	and	
animals,	seeds,	
vegetables,	plants		

• Describe	animals	
and	their	ac>ons	

• Present	
con>nuous		

• Guided	wri>ng	 

2. Unit	6	my	five	
Senses:		

• Know	the	5	
senses		

• Music		

• Talk	about	
favourites		

• Describe	and	
discuss	tastes	
likes	and	dislikes

1.	Combine	and	take	
away	

-Ten	number	pairs	
plus	
-Addi>on	as	
combining	
-Subtrac>on	as	
take	away	
-Number	line	(1)	
finding	the	
difference	
-Number	line	(2)	
adding	and	
subtrac>ng	two.	

2.Ordering	numbers		
-	Combina>ons	
-	Measure	and	
problem	solving	
-	What	is	money?	
-	A	class	shop	

3.	Measuring	and	
es>ma>ng	capacity	

-Capacity	
-Non-standard	
measures	of	
capacity	

1. In	the	playground	
2. How	toys	work	
3. Pushes	and	pulls	
4. Changing	

movement

Extended	computer	
parts		

• Hard	disk	
• Chip	
• CD	
• Floppy	Disk		
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التربية االجتماعية التربية املسيحية التربية االسالمية اللغة العربية

الغطاء	النباتي	في	1.
وطني		

نباتات	بالدي	2.

تعد	امي	فطائر	الزعتر		3.

املحافظة	على	الغطاء	4.
النباتي	

الحيوانات	متنوعة		5.

خصائص	الحيوانات	6.

الحيوانات	مفيدة		7.

الرفق	بالحيوانات		8.

الفصول	في	وطني		9.
حول	املدفأة	10.
رحلة	مدرسية		11.
عطلة	صيفية		12.
أوراق	متساقطة13.

استكمال	الوحدة	االولى:	
يسوع	يشفي	البرص	1.

العشرة	
يسوع	يشفي	الكسيح	2.

يسوع	يطعم	خمسة	3.
آالف

سورة	الفاتحة		غيبا		1.

أركان	اإلسالم	2.

تحية	اإلسالم		3.

احترم	جاري	4.

سورة	العصر		غيبا		5.

رسولنا	الحبيب	6.
(	رضاعته	،كفالتة	،	

ورعايته	)	
اهلل	الرحيم		7.
اداب	قضاء	الحاجة		8.
الوضوء	9.

حديقتي	الجميلة		10.

احب	وطني	11.

املساجد	الثالث	12.
(	الحرام	والنبوي	

واألقصى	)	
سورة	التني	غيبا		13.
الدعاء		14.
سورة	التكاثر15.

استكمال	الحروف	التالية	

حرف	الثاء		1.

حرف	الخاء	2.

حرف	الذال	3.

حرف	الغني	4.

حرف	الطاء5.

 


