
 

 

 

 

YARA INTERNATIONAL SCHOOL, RIYADH   

CAMBRIDGE SECTION 
 

TERM  PLAN 
 

 
 

ACADEMIC YEAR: 2020-2021                             TERM: I                                                               Y-1            

 

SUBJECT PORTION 

English 

  

Learner’s Book                                                                 

Unit 1- Welcome To School 

Unit 2- Family Time 

Unit 3- Fun And Games 

Unit 4- Making Things 

         Mathematics 

  

 

1. Missing Numbers (0-100) 

2. Ascending Order and Descending Order(0-100) 

3. Length 

    Learner’s Book pgs-10,43,47 

4. Height and Weight  

    Learner’s book pgs-48,29,30,74,49,50 and 81 

5. Capacity  

    Learner’s Book pgs-23,24,82 and 83 

6. Addition 0- 10  

    Learner’s Book pg 19 

7. Symmetry and Patterns  

    Learner’s Book pg-20 

8. Even and Odd Numbers  

    Learner’s Book pgs- 33 and 35 

9. Shapes 

    Learner’s Book pgs-16-18 

              Science 

 

Learner’s Book 

Unit 1- Being Alive 

Unit 2- Growing Plants 

Unit 3- Ourselves  

 

 

French 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 1 : Bonjour comment ça va p 6-7-8-9-10-11 

Unit 2 : Comment tu t’appelles p 12-13 

              Les chiffres p 14-15-16 

               Communiquez-vous p 17. 

Unit 3 : Tu as quel âge? P 18-19 

             Grammaire p 20. 

             Les animaux p 21 

             Au zoo p 22-23 

Unit 4 : Qu est-ce que c’est p 24-25 

             Grammaire p 26 

             Objet de la classe p 27 

             Chanson p 28 



 

 

 

 

 

 

 

           Urdu 

             Communiquez-vous p 29  

 

۔حروِف تہجی، چیزوں ۲سبق نمبر  *۔ لکھنے کی مشق ۱سبق نمبر 

۔حروف کی آدھی ۳سبق نمبر  * کے نام،تصویر کو حرف سے مالئیں

آواز، حروف مال کر ۔"ا"درمیان اور آخر کی ۴سبق نمبر *شکلیں

۔ "ی" ۶سبق نمبر *۔ "و" درمیان اور آخر کی آواز ۵سبق  نمبر *لکھنا

۔ "ے" درمیان اور آخر کی ۷سبق نمبر *درمیان اور آخر کی آواز 

  *۔حمد ۹سبق نمبر  *۔ بھاری حروف ۸سبق نمبر  *آواز

  ۔ نعت۱۰سبق نمبر 

 

Social Studies 

Learner’s Book 

 Unit-1 Who am I 

 Unit-2 Everything Around 

 Unit -3 I Live on Earth 

 

      

 

 

Computer Science 

 

Chapter 1: Computer – A Machine 

Chapter 2: Turning Computers On and Off 

Chapter 3: Using the Mouse 

Chapter 4: Windows Paint - Introduction  

Chapter 5: Windows Paint - Shapes 

  Islamic Studies 

   ( Non Arabs) 

       

 

Chapter 1: Allah is One 

Chapter 2: Allah is the Creator 

Chapter 3: Allah is the Giver of Life 

Chapter 4. Allah is All Hearing 

Chapter 5: Iman – The Faith of A Muslim 

Chapter 6: The Messenger of Allah 

Chapter 7: The Angels 

Chapter 8: The Books of Allah 

Chapter 9:  In the Name of Allah 

Chapter 10: The Five Pillars Of Islam 

Chapter 11: Al Masjid 

Chapter 12:  Al-Adhan 

Quran 

 سورة الكوثر, سورة الفيل

ARABIC 

 

 m8كتاب التهيئة واالستعداد صفح

النشيد الوطني()  

(15الى9من صفحة)المجموعة األولى   

 

نشيد اسرتي حفظ النشيد كامل()  – يالوحدة األولى: أسرت  

 نص االستماع ونشاط التهيئة



 

 

( 20)حل التدريبات صفحة  –الدرس األول )حرف الميم(   

( 28)حل التدريبات صفحة –الدرس الثاني )حرف الباء(   
 

( 36حل التدريبات صفحة ) –الدرس الثالث )حرف الالم(   

( 44)حل التدريبات صفحة -رابع )حرف الدال(  الدرس ال  

 

( 52)حل التدريبات صفحة  –الدرس الخامس )حرف النون   

( 60)حل التدريبات صفحة  -الدرس السادس )حرف الراء(   

 

 مراجعة الوحدة األولى + تسميع النشيد+ ورقة عمل 

 

(26الى 18من صفحة )المجموعة الثانية  –كتاب التهيئة واالستعداد   

 

نص االستماع(-اسطر( )نشاط التهيئة 4حفظ -نشيد مدرستي حديقتي) –الوحدة الثانية: مدرستي   

(7حل التدريبات صفحة) -حرف الصاد( )الدرس األول   

(86)حل التدريبات صفحة  -حرف الفاء( )الدرس الثاني   

 ورقة عمل +مراجعة عامة على الوحدة األولى والثانية

 

(93)حل التدريبات صفحة  -الدرس الثالث)حرف السين(   

(100)حل التدريبات صفحة  -الدرس الرابع)حرف القاف(    

 

( 108حل التدريبات صفحة )حرف التاء()الدرس الخامس   

( 116حل التدريبات صفحة )حرف الحاء( )الدرس السادس   

 

 مراجعة الوحدة كاملة +تسميع النشيد+ ورقة عمل

نص االستماع( -اسطر()نشاط التهيئة 4أرض بالدي حفظ –الوحدة الثالثة: مدينتي)نشيد   

(133)حل التدريبات صفحة  -الدرس األول)حرف االلف(   

(140)حل التدريبات صفحة  -الدرس الثاني)حرف الطاء(   

 

(148)حل التدريبات صفحة -الدرس الثالث)حرف الزاي(   

(156صفحة  ت)حل التدريبا -الدرس الرابع)حرف الواو(   

 

(163حل التدريبات صفحة )حرف الجيم( )لخامس الدرس ا  

( 171حل التدريبات صفحة )حرف الشين( )الدرس السادس   

+ ورقة عمل + مراجعة الوحدة كاملة   

 

(33الى  28المجموعة الثالثة من صفحة  –كتاب التهيئة واالستعداد  

( + تسميع النشيد41الى36المجموعة الرابعة من صفحة   

 

 مراجعة عامة

)المجموعة الخامسة والمجموعة السادسة( -التهيئة واالستعدادكتاب   

 

المجموعة السابعة والثامنة() –كتاب التهيئة واالستعداد   

 أوراق عمل + مراجعة عامة على الوحدات

 

المجموعة التاسعة والعاشرة() –كتاب التهيئة واالستعداد   

 

 مراجعة عامة على جميع الوحدات + أوراق عمل

الواجبات و التحقق منها   اكمال جميع   
 

 

ISLAMIC STUDIES 

( Arabs ) 

 

13_12التوحيد/ ما يجب علي معرفته من صفحة   

 

33_ 30الفقه/ تعظيم القران الكريم من صفحة   
 

 



 

 

 

 

Approved By 
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Principal 

 

 

 

 

 

 

ISLAMIC STUDIES 

( Arabs ) 

 القران الكريم تالوة سورة الفيل

 

 القران الكريم/ حفظ سورة الكوثر

 

 

 

  15_14التوحيد/هللا ربي من صفحة 

41_36الفقه/من سيرة نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم صدقه ,أمانته ,رحمته من صفحة   

 

 القران الكريم/ مراجعة سورة الفيل

 تسميع سورة الكوثر

 

  19_16التوحيد / هللا الخالق من صفحة 

 

49_44الفقه/ السالم من صفحة   

  

32_22حة التوحيد/هللا الرازق من صف  

   63_60الفقه/ حق المعلم من صفحة 
 

 القران الكريم مراجعة سورة الكوثر

 

 القران الكريم مراجعة سورة الفيل
 

 حل ورقة عمل

 اختبار الشهر االول

 

الى صفحة  24التوحيد/ هللا رازقي من صفحة   

  68_66الفقه/آداب قضاء الحاجة من صفحة 
 

 القران الكريم/ مراجعة سورة الكوثر

 مراجعة سورة الفيل

20_12التوحيد/ مراجعة من صفحة   

49_30الفقه/ مراجعة من صفحة  

 

 القران الكريم/ مراجعة سورة الفيل

 القران الكريم/ مراجعة سورة الكوثر

 

25_20التوحيد/ مراجعة من صفحة   

57_49الفقه/مراجعة من صفحة  

 ورقة عمل

 

 اختبار الشهر الثاني

 القران الكريم/ مراجعة عامة

21_20التوحيد/هللا خالقي من صفحة   

57_52الفقه/بر الوالدين من صفحة   

 القران الكريم/ مراجعة

 

21_20التوحيد/مراجعة من صفحة   

75_52الفقه/ مراجعة من صفحة   


