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SYLLABUS - CLASS ONE 

ENGLISH 

1ST TERM 
Unit # 1 to 6 are included 
Revision One – Letters & Words 

1. Vowels and consonants  
2. Digraphs 

Revision Two – Good Behaviour 
1. Use of commas in a list  
2. Write ordinal numbers 

Revision Three – Ants and the Toffee 
1. Definition of Noun 

 Comprehension  
(Paragraphs will be taken from the following units for practice. 
Modified questions will be given in exams.) 

1. Admirable dead      3. Foolish dog 
2. Red car       4. The world outside 

 Composition 
(A good practice will be made in class. Similar kind of questions will be given 
in exam.) 

Unit # 1  - 1.Design a poster on how to treat animal kindly with sentence making 
Unit # 2 – 1. Use common naming and action words to make sentences about picture 
Unit # 3 –1. Look at picture and write sentences 
Unit # 4 – 1.Rewrite the story with words instead of pictures  
Unit # 5 – 1.Reorder the letters and find the words 2. Completing the paragraph 

3.Animals and their sounds  
Unit # 6 – 1.Picture description 

 Grammar 
(A good practice will be made in class. Similar kind of question will be given in 
exam.) 

Unit # 2 – look at the picture write naming words 
Unit # 3 - use of pronouns (he, she, it, we, you, they). 
Unit # 4 – make phrases by using my, your, his , her , our or their. 
Unit # 5 – use of it (Rewrite the sentences by using it) 
Unit # 6 – Singular / Plural 
Use of is , am , are and has/have  
Singular/Plural + Masculine/Feminine + Words /Opposites 
 Creative writing 

1. “ My Pet” (Any pet animal can be given to describe with word bank) 
 Reader 

(Loud reading +favourite character sketch will be practiced and given in 
exams.) 
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Unit # 1 – The Milkmaids’ Dream 
Unit # 2 – The cave that talked  
Unit # 3 – The Ugly Duckling  
Unit # 4 – Red Riding Hood 

 Public Speaking: 
1. My School   2. My Mother              3. What I want to be 

2nd  TERM 
Unit # 7 to 12 are included. 

 Comprehension Topics: 
(Paragraphs will be taken from the following units for practice. 
Modified questions will be given in exams.) 

Unit #  1: Lost 
Unit # 2 : Better together 
Unit # 3 : A clean street 
Unit # 4 : Play together  

 Composition 
(A good practice will be made in class. Similar kind of questions will be given 
in exam.) 

Unit # 8 – Rearrange the letters to find words 
Unit # 9 – Rewrite the story using the correct adjectives 
Unit # 10 – Draw the picture of rainbow and write its colours 
Unit # 11 – Write 5 rules to be a good citizen 
Unit # 12 – Write a story about rocket with the help of given words 

 Grammar 
(A good practice will be made in class. Similar kind of question will be given in 
exam.) 

Unit # 7 – use of apostrophe for possession , words/opposites 
Unit # 9 – use of adjectives 
Unit # 10 – use of a or an , use of is , am , are 
Unit # 11 – identify the action words 

  Use of was/were and had  
 Singular/Plural + words/opposites + Masculine/Feminine 

 Reader  
(Loud reading +favourite character sketch will be practiced and given in 
exams.) 
Unit # 5 – Bala’s Tune 
Unit # 6 – Tony and Moni + I often wonder 
Unit # 7 – The Brave King  

 Creative Writing 
“ Personality description” 

 Public Speaking: 
1. My Mother   2. My Father                 3. My Teacher 
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  اردو جماعت اول

 پہلی سہ ماہی
خوب مشق کرائی جائے گی۔  سےتفہیم کی  : مندرجہ ذیل اسباق )comprehension(تفہیم

 امتحان میں اسی انداز سے تبدیل شدہ سواالت دئیے جائیں گے۔

میرا    .4    کرن کا گھرانہ.3    آؤ مل کر کام کریں.2      ملسو هيلع هللا ىلص حضرت محمد آخری رسول .1

 بات چیت کے آداب    .5 سکول

خوب مشق کرائی  سے انشاء پردازی کیمندرجہ ذیل اسباق  :)composition(انشاء پردازی

 جائے گی۔ امتحان میں اسی انداز سے تبدیل شدہ سواالت دئیے جائیں گے۔

میرا    .  6      کرن کا گھرانہ .5    آؤ مل کر کام کریں.   4    . آخری رسول  3    . نعت2   .حمد1

 بات چیت کے آداب    .7  سکول

 واحد کے جمع   ، مذکر  کےمؤنث    ، الفاظ کے متضاد کی مشق کرائی جائے گی۔   

   

 سکھائے لکھنےجملے 7 سے 5 متعلق سے جانورپالتو  بھی کسی): پالتو جانور تخلیقی لکھائی

 (گے جائیں

 . میری والدہ3   . میرا سکول2  . میں کیا بنوں گا1: اظہاِر خیال

خوب مشق کرائی جائے گی۔ امتحان میں اسی  سے گرامر کی میںمندرجہ ذیل اسباق  گرائمر:

 انداز سے تبدیل شدہ سواالت دئیے جائیں گے۔

 ملتی جلتی آوزوں والے الفاظ     : 2سبق نمبر

   فعل امر و نہی کے سادہ جملے۔   :3سبق نمبر

 ہوں، ہے اور ہیں" کا استعمال "   :4سبق نمبر  

  ہیں" کا استعمال" ہوں، ہے اور   : 5سبق نمبر 

 + مذکر /مونث کا تصور : واحد جمع کا تصور6سبق نمبر 

 ( بلند خوانی اور کرداری خاکہ کی مشق کرائی جائے گی۔) ریڈر:

 مدد کرو .1

 : مندرجہ ذیل اسباق سے بلند خوانی کے لیے مشق کرائی جائے گی۔بلند خوانی

میرا    .4    کرن کا گھرانہ.3    آؤ مل کر کام کریں.2      ملسو هيلع هللا ىلص حضرت محمد آخری رسول .1

 بات چیت کے آداب    .5 سکول

 دوسری سہ ماہی
۔ گی جائے کرائی مشق خوب  کی سےتفہیم  اسباق ذیل مندرجہ :)comprehension(تفہیم

 ۔گے جائیں دئیے سواالت شدہ تبدیل سے انداز اسی میں امتحان

 چوک میں لگی بتیاں  .    4     پہنوںمیں کیا   .3    آج کیا پکائیں۔  .2           ننھے اقبال .1

 کرائی مشق خوب کی پردازی انشاء سے اسباق ذیل مندرجہ :)composition(انشاء پردازی 

 ۔گے جائیں دئیے سواالت شدہ تبدیل سے انداز اسی میں امتحان۔ گی جائے

    پہنوں کیا میں  .5(   نظم) ہمارا دیس    .4  ۔پکائیں کیا آج  .3 سیر کی باغ   .2   اقبال ننھے.1

  بتیاں لگی میں چوک . 6

 پھیالؤ نیکی ، بنو نیک .8 دھنک.7
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 واحد کے جمع   ، مذکر  کےمؤنث    ، الفاظ کے متضاد کی مشق کروائی جائے گی   

   

  پسندیدہ شخصیت )میری ماں ، میرے بابا ، میری اُستاد(تخلیقی لکھائی: 

 (گے جائیں سکھائے بولنے جملے 7 سے 5 کسی بھی پسندیدہ شخصیت کے متعلق)

 (اُستاد میری ، بابا میرے ، ماں میری) شخصیت پسندیدہ: اظہاِر خیال

 (گے جائیں سکھائے بولنے جملے 7 سے 5 کسی بھی پسندیدہ شخصیت کے متعلق)

خوب مشق کرائی جائے گی۔ امتحان میں اسی انداز سے  گرامر مندرجہ ذیل اسباق میں گرائمر:

 تبدیل شدہ سواالت دئیے جائیں گے۔

 ۔تھا ، تھی اور تھے کا استعمال کرایا جائے گا : 1سبق نمبر

 تھا ، تھی اور تھے کا استعمال کرایا جائے گا۔: 3سبق نمبر 

 تھا ، تھی اور تھے کا استعمال کرایا جائے گا۔: 5سبق نمبر 

 : گا، گی اور گے کا استعمال کرایا جائے گا۔6 سبق نمبر

 : ختمہ ، سوالیہ نشان کا استعمال کرایا جائے گا۔7سبق نمبر 

 ( بلند خوانی اور کرداری خاکہ کی مشق کرائی جائے گی۔) ریڈر:

 یہ ہوئی نہ بات .1

 : مندرجہ ذیل اسباق سے بلند خوانی کے لیے مشق کرائی جائے گی۔بلند خوانی

 چوک میں لگی بتیاں  .    4     میں کیا پہنوں  .3    آج کیا پکائیں۔  .2           ننھے اقبال .1

 

 

 

 

MATH 

1ST TERM 
Note: modified paper will be given. 
Topic: Counting in numbers (1 – 100) 

Counting in words (one – hundred) 

Topic: Dodging Tables (2,3,4) 

Topic: Revision (pg # 1 to 16) 

Topic: Whole Numbers (pg # 17 to 27) 

Topic: counting in words up to 100 (pg # 28 to 42) 

Topic: Greater than to less than to (pg #43 to 47) 

Concept of “greater than to” and “less than to “  

Topic: 2 digits Addition (pg # 57 to 65) 

Topic: 2 digits subtraction (pg # 72 to 80) 

Topic: Measurement (pg # 89 to 94) 

Topic: Time (pg # 112 to 114) 

Topic: Calendar ( pg # 115 to 117) 
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2ND TERM 

Topic: Dodging Tables (2,3,4,5,6) 

Topic: Ordinal numbers (pg # 49 to 56) 

Topic: Addition (pg # 66 to 71) 

Topic: subtraction (pg # 81 to 88) 

Topic: Measurement (pg # 95 to 105) 

Topic: Money (pg # 104 to 111) 

Topic: Geometry ( pg # 118 to 127) 

Review Pages: Work sheet 

G.Science 

1ST TERM 
Note: 20 marks' (long questions) will be taken from Exercise. 
30 marks' questions (objective + short questions) will be conceptual. 
Unit # 1: My Body 

Unit # 2: Keeping Ourselves Clean 

Unit # 3: Things around us  

Sub Topics 

 Living and non-living things  

 Plants around us! 

2ND TERM 

Unit # 1: Things around us  
Sub Topics 
 Animals around us 

Unit # 2: Earth and Sky 
Unit # 3: Objects in the sky 

 واقفیت عامہ) معاشرتی علوم(
 پہلی سہ ماہی

 30شامل کیے جائیں گے اور  مشق میں سے  نمبر کے تفصیلی سواالت کے جوابات 20نوٹ:  

 جائیں گے۔ور معروضی سواالت اسباق میں سے لیئے نمبر کے مختصر ا

  ٹریفک قوانین .3      میرا تعارف. 2   میرے دوست میرا خاندان اور .1

  صحت و صفائی .4 

 (Discussion) کھیل اور قوانین.5

 دوسری سہ ماہی

عبادت گاہیں.4(Discussion) ہمارا عالقہ.3 میرا سکول.2  ہمارا پیارا وطن پاکستان.1

 (Discussion)   

 اچھے اخالق وعادات.6   ذرائع آمد رفت.5

 جماعت اولاسالمیات 
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 پہلی سہ ماہی
 30شامل کیے جائیں گے اور  مشق میں سے  نمبر کے تفصیلی سواالت کے جوابات 20نوٹ: 

 جائیں گے۔ور معروضی سواالت اسباق میں سے لیئے نمبر کے مختصر ا

 ۔اچھے اخالق3  ۔نبوت و رسالت2  ۔ توحید کا تعارف1  اسباق:

 کا تعارف السالم۔ انبیائےاکرام علیھم 5  ا۔سالم کرن4   

   دوسر ی سہ ماہی
   ۔ نماز 3 ۔ اذان 2    ۔ مسجد1 اسباق:

  حسنہکے اخالقِ ملسو هيلع هللا ىلص ۔ حضرت محمد 5  ملسو هيلع هللا ىلص۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد 4  

 

 

 

 

 جماعت اول ناظرہ 
 پہلی سہ ماہی

نمبر کے سواالت "قواعد  10نمبر کا ناظرہ قرآن تجوید کے ساتھ ُسنا جائے گا۔  10نوٹ: 

 نمبر کے زبانی حفظ کے سواالت ہونگے۔ 10تجوید" کے ہونگے۔ 

 بھناظرہ: سورۃ الل

۔ ہللا تعالٰی کے بمعہ ترجمہاچھے کلمات  ،    بمعہ ترجمہ  پہال کلمہ۔  سورۃ االخالص حفظ:

 صفائی نام یاد کریں )دس(۔

حروف تہجی ، زبر ، زیر، پیش ، ، 9تا سبق نمبر  1:  سبق نمبر )قواعِد تجوید(کتاب ناظرہ قرآن

 ،  ( ّّ  ّ  جزم ، قلقلہ، ہمزہ ساکن ، شد )

 (     ٗ ) الٹا پیش،  (  ّ   )  کھڑا زیر ( ،    ّٰ  ) کھڑا زبر 

 دوسر ی سہ ماہی 
 الفلق ، سورۃ الناسناظرہ: سورۃ 

ترجمہ: حدیث  نبوی   بمعہ ُدعائیں بمعہ     ، مکمل نماز سورۃ الکوثر حفظ:

 ترجمہ

 17تا سبق نمبر  10سبق نمبر : )قواعِد تجوید(کتاب ناظرہ قرآن

، حروف  ّّ  ، َمد  ّّ  ، ُغنہ  (  )    ٌ ( ،    )    ٍ  ( ،  )    ً ہ ، حروف لین ، تنوین حروف مدّ 

مقطعات ،وقف کے قواعد، رموز اوقاف اور قرآن مجید کی آخری چار سورتیں یاد کروائی جائیں 

 گی۔


