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ACADEMIC YEAR: 2020-2021                               TERM: I                                                            Y-2              

 

SUBJECT PORTION 

English 

  

Learner’s Book                                                                 

Unit 1- Look in a book 

Unit 2- Good neighbours 

Unit 3- Ready, steady, go! 

Activity Book pgs. 4-15, 16-27, 28-39 

Refer Notebook and Worksheets 

         Mathematics 

  

 

 Numbers  

Learner’s book pgs. 4-17 

Geometry 

Learner’s book pgs. 18-21 

Measurement 

Learner’s book pgs. 22 – 30 

Number patterns 

Learner’s book pgs. 31-36 

              Science 

 

Learner’s Book 

Unit 1- Going outside  

Unit 2- Looking at rocks 

Unit 3- Changing materials 

Activity Book pgs. 8-20 

Refer worksheet and notebook 

Social studies 

 Learner’s Book 

Unit 1-My extended family 

Unit 2-Living in a community 

Unit 3- Laws in my community 

Refer Notebook and worksheets 

Urdu 

آدھی حروِف تہجی اور اس کی  ۔ آٔو پڑھنا سیکھیں،۱سبق نمبر 

سبق نمبر *۔ اچھا سلوک ۳سبق  نمبر *۔میرا خدا۲سبق نمبر *شکلیں

۔  ۶سبق نمبر  *۔ جب بھی کھانا کھاؤ ۵سبق نمبر *۔ زم زم کی کہانی ۴

   *۔ پیپل کے ننھے دوست ۷سبق نمبر  *قائِدآعظم

 ۱۰سبق نمبر  *۔ باغبانی ۹سبق نمبر * ۔ وطن کی محبت۸سبق نمبر 

 ]ایکٹیویٹی[۔ اب کیا کروں 

حروِف تہجی ، حروف کی آدھی شکلیں ،حروف کے  قواعد :

جوڑ،ارکان، جملے،متضاد،خالی جگہ،درست الفاظ،مصرعوں کی 

 ترتیب،درست اِمال،حروف کا توڑ،درست جواب،سوال و جواب
 



 

 

French 

Unite 0: Rappelez-vous p 4-5 

            Qu est ce que c’est p 6-7 

Unite 1: A l école p 8 

             Mon emploi du temps p 9 

             En classe p 10-11 

             Les chiffres p 12 

             Communiquez -vous p 13 

Unité 2 : ou es-tu? P 14-15 

                La maison p 16-17 

                Cri des animaux p 18-19 

                Communiquez-vous p 19 

Unité 3 : Ou vas-tu p 20-21 

                Les moyens de transport p 21 

                Les parties du corps p 22 

                Grammaire p 23 

                Le centre du Royaume p 24 

                Communiquez-vous p 25 

Unité 4 : A Paris p 26-27 

               L’eau p 28 

                Grammaire p 29 

                Communiquez -vous p 31 

 

 

 

Computer 
 

 

 

 

Chapter 1: Windows Paint Drawing Tools  

Chapter 2: Windows Paint Editing Tools 

Chapter 3: Right Clicking a Mouse  

Chapter 4: Special Keys 

Chapter 5: Editing in Windows Notepad 

 

Islamic Studies 

(Non-Arabs) 

1.Allah is the creator (1). 

2.Allah is the creator (2). 

3.Allah is All -knowing, All -seeing. 

4.The five pillars of Islam. 

5.The five daily prayers (1). 

6.The five daily prayers (2). 

7.Istinjaa 

8.How to perform wudhu? 

9.The masjid 

10.Al adhan 

11.The Tashahhud 

12.Iman-The faith of a Muslim 

13.The Angels 

Quran 

 

 سورة الهمزة

 

ARABIC 
 

 

 

أسطر( 4حفظ – 26نشيد جدتي صفحة )-نص االستماع(  -نشاط التهيئة)الوحدة األولى: اقاربي   

الرحم  ةالدرس األول: صل  

 الدرس الثاني: عذرا يا جدي 

 

حفظ -59نشيد الجار والصديق صفحة -نص االستماع(  -وجيراني )نشاط التهيئة يالوحدة الثانية: أصدقائ

أسطر( 4  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARABIC 

 الدرس األول: الصديقان 

 

 

(80الصغير )الواجب صفحة  رالدرس الثاني: الجا  

ألولى والثانيةمراجعة لكل من الوحدة ا  

 

 

 تسميع النشيد + ورقة عمل
 

 مراجعة عامة جميع ما سبق

 

 أوراق عمل على جميع الوحدتين األولى والثانية

 

 4حفظ – 92نشيط وطني السعودية صفحة )نشاط التهيئة  –االستماع  صالوحدة الثالثة: وطني السعودية ن

 أسطر(
 

 الدرس األول: مدينتان مقدستان 

 

الوحدات +حل التدريباتمراجعة جميع   

 

و التدريبات والتحقق منها تاكمال جميع الواجبا  
 

حفظ -125هيا نزرع صفحة -نص االستماع )نشيد -الوحدة الرابعة: محاصيل من بالدي )نشاط التهيئة

اسطر(4  

 

حبة قمة  ةالدرس األول: رحل  

قورقة عمل + مراجعة عامة على ما سب+   

 

والواجبات والتحقق منهااكمال جميع التدريبات   
 

 الدرس الثاني : من أنا ؟  

مراجعة عامة    

 

 أوراق عمل

الفتى الشجاع+ حل التدريبات  -انا أقرأ   
 

اليوم الوطني أوراق عمل –انا اقرأ   

 

الحمامتان+ مراجعة عامة –انا أقرأ   

 

 حل جميع التدريبات + أوراق العمل + الواجبات

 

 مراجعة عامة لجميع ما سبق

 

 

ISLAMIC STUDIES 

( Arabs ) 
 

 

 

 

 

 

15_12التوحيد/ المسائل الثالث الي يجب على العبد معرفتها من صفحة   

43_40من صفحة  1الفقه/ اآلداب  

 

ا 17_16التوحيد/دليل المسائل الثالث من صفحة   

49_44من  2الفقه/ آداب   

 

21_20معرفة العبد ربه من صفحةالتوحيد/المسألة األولى:   

 

52_50من صفحة  3الفقه/اآلداب   

 

23_22التوحيد/أعرف ربي بآياته ومخلوقاته من صفحة   



 

 

 

 

  

Approved By 

Mrs. Aasima Saleem 

Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISLAMIC 

STUDIES 

( Arabs ) 

 

 القران الكريم/ حفظ سورة الهمزة 

 

 

 

23_12التوحيد/ مراجعة من صفحة   
 

  57_54الفقه/أدعية دخول المسجد والمنزل والخالء والخروج منها من صفحة 
 

27_26لماذا خلقنا هللا من صفحة التوحيد:   

ا61_58الفقه/أذكار العطاس والنوم من صفحة   
  

27_23التوحيد/ مراجعة من صفحة  

61_58الفقه/مراجعة من صفحة   

 

 القران الكريم/ تسميع سورة الهمزة

 

 حل ورقة عمل

+ 

الشهر األول راختبا  

 

31_ 28التوحيد/ العبادة من صفحة   

16_54الفقه/مراجعة من صفحة   

 

33_32التوحيد/ عبادة هللا وحده من صفحة   

69_64الفقه/ نظافة البدن من صفحة  

 

  35_34التوحيد/ عبادة غير هللا شرك من صفحة 

  75_  70الفقه/نظافة المالبس والمكان من صفحة 

 

 حل ورقة عمل

+ 

 اختبار الشهر الثاني

 

 القران الكريم/مراجعة سورة الهمزة
 

 

 حل ورقة العمل

+ 

النهائي اختبار  

 

 

 


