
 

 

 

                                                      Year 1 Topics to be taught in Term 1. Sept - Dec 

English Maths Science Computer Studies 

1. Welcome to school  
identify and describe objects in their classroom  

greet each other and introduce themselves  

talk about what they do at school  

learn about ways children go to school  

ask each other simple questions  

introduce new friends  

2. Family Time  
describe their family and talk about what they do 

together  

describe their family's eating habits  

learn about eating habits in other countries  

count from one to ten and ask simple questions 

about numbers: how many.. are there? 

understand a recipe and write one  

ask each other simple questions about food: do 

you like? 

3. Unit three: Fun and Games 
understand, follow and give instructions  

create a game  

compare and contrast games 

ask each other simple questions  

4. Unit four: Making things  
say and ask what they and other people are doing  

describe what they and others are wearing or 

doing make, and talk about making , quilts and 

pictures using shapes and colours  

write a thank you letter  

 

1. Number and problem  

solving 

- Counting to 10 

- Recognising and saying 

numbers 

- Playing with 10s 

 

2. Measuring length 

- Estimating numbers 

- 2D and 3D shapes and 

patterns 

- Symmetry and patterns 

 

3. Counting beyond 20 

- Number pairs 

 

4. Volume 

- Measuring volume 

- Estimating volume 

 

5. Money and Time 

6. Comparing weight 

 

1. Being Alive 

- Animals and plants 

- Local environments 

- Animal babies 

- Healthy food and 

drinks 

 

2. Growing Plants 
- Plant parts 

- Growing seeds 

- Plants and light 

 

3. Ourselves 

- We are similar 

- We are different 

- Our bodies 

- Our fantastic senses 

1. Introduction to 

computers 

2. Letter  types 

3. Typing long sentences 

4. Editing 

5. Saving a document 

6. Paint application 

7. Pictures and shapes 

8. Introduction to graphs 

9. Column charts 

10. 3D Colum, charts 

11. Comparing charts 

12. Challenge activities 

 



 

 

                                                                                   Year 2  Topics to be taught in Term 1. Sept - Dec 

English Maths Science Computer Studies 

 Look in a Book  
discuss what books are for and what types of 

books there are 

identify and describe different types of objects  

ask each other questions: what is your name? Can 

you spell your name please  

introduce a new friend: this is my friend . His/ 

Her name is  

 

Good Neighbours  
talk about family and neighbours  

identify and describe different types of shops  

talk and write about jobs 

ask for and give directions 

read and talk about a poem 

 

Ready, steady, go!  

use action words to give instructions  

count up to 20  

talk about birds and what they can and can't do  

read and write words with long vowel sounds 

say what they like and don't like doing  

read, talk about and act out a play script  

 

the big sky  
speak about what makes day and night  

speak about what they did in the past  

read and write words with long vowel sounds  

learn about scientific developments in the past  

read and talk about an information text  

 

The 100 square 

Making a 100 square 

Counting in 2 5 10s 

Number line to 100 

Adding /Subtracting pairs to 100 

Using a number line 

Playing with 20s 

Adding and subtracting 

Equal and equivalence 

Multiplication arrays 

2D and 3D shapes 

Symmetry  

Measuring length 

Making a box 

Measuring time and distance 

Measuring height and weight 

Going outside 

13. Different places to live 

14. Can we care for the 

environment 

15. Our weather 

16. Extreme weather 

Looking at rocks 

17. What are rocks? 

18. Uses of rocks 

19. Soil 

20. Other natural materials 

Changing materials 

21. Materials changing 

shape 

22. Bending and twisting 

23. Fantastic elastic 

24. Heating and cooling 

25. Why is the sea 

salty? 

Computer parts – mouse 

keyboard  

Exploring documents 

Inserting text and images 

Long documents (format) 

Paint app 

Designing a specific letter 

Spellchecker 

Creating patterns 

Editing a text 

Challenge activities 

 



 

 

                                                                                   Year 3  Topics to be taught in Term 1. Sept - Dec 

English Maths Science Computer Studies 

Greetings and responses 

Needs and feelings 

Expressing agreement and disagreement 

Food 

Vocabulary improvement 

Place value – 100s 10s 1s 

Adding small numbers up to 100 

Doubling and halving 

2D 3D shapes and symmetry 

Measuring problems in money, 

time measures  

Learning about our senses 

Investigating materials  

26. Metals v non metals 

27. magnetism 

 

 

 

                                                                                   Year 4  Topics to be taught in Term 1. Sept - Dec 

English Maths Science Computer Studies 

Identifying people and objects 

Family 

Occupations 

Home 

Winter celebrations 

Vocabulary improvement 

Reading numbers to 10,000 

Partitioning numbers 

Rounding numbers 

Addition/Subtraction 5 digits 

Measuring and problems with 

weight 

Area and perimeter 

Graphs / Caroil / Venn Diagrams 

Humans and animals 

28. skeletons and medicines 

Living things and their 

environments 

29. types of habitats 

30. vertebrates and 

invertebrates 

31. factors affecting the 

environment 

 



 

 

 

                                                                                   Year 5  Topics to be taught in Term 1. Sept – Dec 

English Maths Science Computer Studies 

  Number system 

Mental and written strategies 

Multiples, squares, factors 

Test of divisibility 

Factors 

Shapes and geometric properties 

Position and movement 

Measuring mass /area/ perimeter 

Investigating the growth of 

plants through germination 

The life cycle of flowering 

plants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

تشرين اول –ايلول  خالل الفصل الدراسي االول: للصف االولرس دالمواضيع التي ست                                                      

االجتماعيةالتربية   اللغة العربية التربية االسالمية 

  أنا طفل -

  الحواس الخمسة -

 أنا وأسرتي -

  زيارة إلي بيت جدي -

 أنا مواطن -

  أنا ومدرستي -

 أنا ومجتمعي -

 أنا فلسطيني -

  بيئتي جميلة -

  أكتشف بيئتي -

  أتنفس هواءا  نظيفا -

  في بيتنا بئر -

 تربة بالدي خصبة -

 

 

 

 

  أبدا باسم هللا -

 الشهادتان -

 خالقيأحب  -

  اقرأ القران -

رسولنا الحبيب " أسمة  -

 " ونسبة ومولدة

  أمي وأبي -

 سورة اإلخالص -

 ما أجمل الكون -

 سورة الفلق -

 أختي وأخي -

 الطالب النشيط -

  هيا نلعب -

  سورة الناس -

 حب الناس -

 في مدرستي -

 معلمتي -

تطوير مهارات االستماع  -
من خالل االستماع إلى 

 .قصة مسموعة
-  

تطوير مهارات التعبير 
الشفوي من خالل الحديث 

 .الدرس ةعن لوح
-  

من  ةءقراتطوير مهارة ال
كلمات الدرس  خالل قراءة

 االساسية
 

تطوير مهارات الكتابة من  -
خالل كتابة كلمات الدرس 
 األساسية.

 
 



 

 

تشرين اول –ايلول  خالل الفصل الدراسي االول: لثانيللصف ارس دالمواضيع التي ست                                                    

 اللغة العربية التربية االسالمية التربية االجتماعية

  اكتشف وطني -

 اغني لفلسطين -

 ارسم بالدي -

 العاب شعبية -

 التراث الفلسطيني -

  مواسم الخير في وطني -

 خيرات بالدي -

  معاً نقطف الزيتون -

  خبز أمي -

 أعتني بأرضي -

  قطرة ماء -

  بالماء نحيا -

 المحافظة على المياه -

 يمياه بالد -

 

 

 

اإليمان باهلل  والمالئكة والكتب  -

 السماوية  والرسل واليوم األخر 

 

 سورة الضحى  -

 

 الدعوة السرية  -

 

 أوائل المؤمنون -

  

األذان واإلقامة  الترديد خلف  -

 المؤذن 

 

 فضل الصالة أعمال الصالة  -

 

 هللا السميع ، هللا الحافظ  -

 

 سورة الزلزلة  -

 

 الكلمة الطيبة -

 

 سورة البلد -

 

 سورة الشمس   -

 

 سورة الهمزة -

  الحرية أجمل  -
 مد الياء –مد الواو  –مد األلف  -
  الرسامة الصغيرة  -
التعرف على حركة الفتحة والضمة  -

 والكسرة والسكون 
 عودة الطائر  -
 حرف )د( ) ذ(  -
  األرض  -
 ش  –حرف س  -
   ض –ص   -
 الغراب والجرة  -
 ظ  –حرف ط  -
 غ –ع   -
 مصنع االلبان  -
 ل  -ق  –حرف ف  -
 جحا وحميره العشرة  -
 حرف ن نـ  ه -
  الهمزة -
 التنوين -
 المؤنث والمذكر -

المفرد والمثنى والجمع   

 



 

 

اول كانون –ايلول  خالل الفصل الدراسي االول: لثالثللصف ارس دالمواضيع التي ست  

 اللغة العربية التربية االسالمية التربية االجتماعية

 

  فلسطينأحب وطني  -

  علم وطني فلسطين -

  النشيد الوطني الفلسطيني -

  مدينة القدس عاصمة وطني فلسطين -

  ذكرى إعالن استقالل فلسطين -

  بيئة وطني جميلة -

  كيف أتصرف مع اآلخرين -

  نتحاور -

 نختلف في الرأي ونبقى أصدقاء -

  اختالفنا ال يلغي إنسانيتنا -

 نتسامح -

 سورة الضحى  -

 الدعوة السرية  -

 أوائل المؤمنون  -

األذان واإلقامة  الترديد  -

 خلف المؤذن 

فضل الصالة أعمال  -

 الصالة 

 هللا السميع ، هللا الحافظ  -

 سورة الزلزلة  -

 الكلمة الطيبة -

 سورة البلد -

 سورة الشمس   -

 سورة الهمزة -

 ذهب االرض  -
 األرنب والسلحفاة  -
 الكلمة وضدها -
 ذكاء فارة  -
 مثنى وجمع بصيغة المؤنث -
 ني عشهاالعصفورة تب -
 المذكر و المؤنث  -
 هي -----هو  -
 ال التعريف      -
 المرادفات -
 حذاء الحكيم  -
 صيغة المبني للمجهول -
 اضاد الكلمات -
 عاقبة الطمع  -
 التاء المربوطة -
 الذئب ومالك الحزين  -
 انتن –أنتم  -
 أنت انتما انتم  -
 نحن –أنا  -
 من نوادر جحا  -
 عالمات الترقيم -



 

 

  
اول كانون –ايلول  خالل الفصل الدراسي االول:لرابع للصف ارس دالمواضيع التي ست  

 اللغة العربية التربية االسالمية التربية االجتماعية

 أعرف وطني فلسطين -

 شكل فلسطين -

 فلسطين عربية إسالمية  -

 مدينتي  -

 قريتي جميلة  -

 الجئ في المخيم  -

 رحلة في البادية  -

 نأكل مما نزرع ونربي  -

 حقوقي وواجباتي  -

 األمنحقي في العيش  -

 حقي في الغذاء -

 حقي في الرعاية الصحية -

 حقي في التعليم  -

 حقي في اللعب  -

 حقي في التعبير -

آية الكرسي                               -

 الهجرة إلى الحبشة -

آية الكرسي                              -

 أبو بكر الصدّيق

مهام الرسل                                  -

 والحصارالمقاطعة 

وظائف المالئكة                            -

 خروج الرسول إلى الطائف

فرائض الصالة                             -

 سورة الطارق  -

سنن الصالة                                -

 سورة الطارق 

قصة وعبرة، بئر زمزم                   -

 التالوة 

           قصة وعبرة، بناء الكعبة        -

 توحيد هللا                                   -

 1سورة األعلى  -

 2سورة األعلى  -

 الناس سواسية -

 1الثبات على الحق  -

 2الثبات على الحق  -

 

متي                         الفضل لمعل   -
 الجدجد والن ملة

السمكة والحري ة                              -
 رسائل بال ساع  

لعطاء والصمود                   يا رمز ا -
 وطني أغلى

زهرة الحن ون                                 -
 أحالم اليقظة

جولة في أسواق القدس                      -
 النفع طبعي

دمية حسنة                                   -
 ما أجمل السماء

 إرادتي سر  نجاحي -
جاع -  اإلطفائي  الش 
 قصتها قطرة ماء تروي  -

 

 



 

 

اول كانون –ايلول  خالل الفصل الدراسي االول:لخامس للصف االمواضيع التي ستدرس   

 

 اللغة العربية التربية االسالمية التربية االجتماعية الجغرافيا الطبيعية

 الكرة األرضية -

 موقع األرض وشكلها وحركاتها -

 أجزاء األرض وأغلفتها -

 عوامل تشكل سطح األرض -

 سطح األرض -

 السهول والجبال -

 الهضاب -

 األنهار واألودية -

 المحيطات والبحار والبحيرات -

 القارات -

 المناخ -

 المناخ وعناصره -

أثر المناخ في حياة اإلنسان والحيوان  -

 والنبات

 التربة -

 التربة ومشاكلها وطرق الحفاظ عليها -

 الغطاء النباتي  الطبيعي -

 أنواع الغطاء النباتي الطبيعي -

 أهمية النبات الطبيعي -

 الحفاظ على النبات الطبيعي -

 الخرائط الجغرافية -

 مفهوم الخريطة وأهميتها -

 عناصر الخريطة -

 أنواع الخرائط -

 خطوط الطول ودوائر العرض -

 الصور الجوية والفضائية -

 األسرة الفلسطينية -

 تكوين األسرة  -

 أنماط األسرة  -

 تنظيم األسرة  -

 موارد دخل األسرة  -

 التكافل األسري -

 عة القرار المرأة الفلسطينية صان -

 مشكالت األسرة الفلسطينية  -

 المجتمع الفلسطيني  -

 مقومات المجتمع الفلسطيني  -

 تطور المجتمع الفلسطيني -

 التجمعات السكانية للفلسطينيين  -

 فلسطين والعالم  -

 جامعة الدول العربية  -

 منظمة المؤتمر اإلسالمي  -

 هيئة األمم المتحدة -

 مميزات القرآن الكريم                                 -

 فطنة المسلم ويقظته                  -

 من أحكام الطهارة -

 نزول القرآن الكريم منّجماً                            -

من وصايا الرسول )ص(  -

 الِحلم   

 التيّمم    -

 من صفات المؤمنين                                   -

 اإليمان أخوة -

 (                         11-1سورة البروج ) -

 (                    22 -12سورة البروج ) -

 المقاطعة                              -

 مكانة فلسطين والمسجد  -

 هللا خالق األرض وما عليها                         -

عام الحزن                              -

 اإلسالم.األقصى في 

 هللا خالق السماء وما فيها                            -

 الخروج إلى الطائف                   -

 خصائص المجتمع المسلم. -

 آثار اإليمان باهلل تعالى                              -

 اإلسراء والمعراج                      -

من حقوق اإلنسان في  -

 اإلسالم.

الحسنى من أسماء هللا  -

 )الرحمن والرحيم(

 

 آيات من سورة األحزاب -1

 موقف حرج  -2

 العّش                                     -3

 الهالل األحمر الفلسطيني -4

 صّحة األسنان                           -5

 توماس أديسون -6

 النّجاح مثابرة وارتقاء               -7

 حكمة قاض    -8

 ثوب من حجر                         -9

 حكايات من التّراث -10

 خليل السكاكيني -11

 



 

 

 


