
PAKISTAN COMMUNITY WELFARE SCHOOL  
Overview of Term-3 grade 2 session 2018-2019  

 
Subject  Syllabus  

 
English 

Unit 7: Our Environment 
Listening, phonics, speaking, reading, writing (design a poster), vocabulary, punctuation 
(question mark), grammar (subject-verb agreement). 
Unit 8: A world of Fantasy 
Listening, phonics, speaking, reading, writing (elements of a fantasy story), vocabulary 
(similes), punctuation (exclamation mark), grammar (asking questions using ‘may’ and 
‘should’. 

 
Maths 

Number and Problem Solving     ,   Geometry  and Problem Solving 
Measure and Problem Solving 

 
Science 

Plants and Animals  around Us     ,   Day and Night  

 
Arabic 

Listening  

*أن يستطيع المستمع 

التعرف على عدد من 

الكلمات والعبارات الشائعة 

في سياقها ومن ثم فهمها 

الكلمات بما في ذلك 

المستعارة من لغات أخرى 

 . 

*تكرار العبارة أكثر من 

 مره للمستمع ) الطالب (

Speaking  

*أن يتواصل المتحدث بشكل 

محدود مستخدماً عدداً من 

الكلمات المتفرقة والعبارات 

المحفوظة المقتصرة على الذي 

 السياق اكتسبت فيه اللغة.

*أن يستجيب المتحدث ألسئلة 

ن او ثالث في كل مباشرة بكلمتي

 مرة أحياناً بإجابة محفوظة. 

* أن يصمت المتحدث مراراً 

فيما يبحث عن المفردات 

البسيطة أو يعيد استخدام كلماته 

أو كلمات مجاورة أو كلمات من 

 لغته  االولى .  

Writing  

*أن يستطيع الطالب كتابة 

عدد محدود من المفردات 

والعبارات المحفوظة في 

 سياقها. 

ن يستطيع الطالب كتابة * أ

معلومات محدودة لملء 

استمارة رسمية بمعلومات 

 ذاتية بسيطة.  

Reading  

*أن يتعرف الطالب على 

كافة الحروف األبجدية 

وأشكالها على اختالف 

 مواقعها بالكلمة

*أن يتعرف الطالب عدداً 

من الكلمات والعبارات في 

سياقها بما في ذلك 

المستعارة من الكلمات 

 لغات اخرى .

*اعادة القراءة لتركيز فهم 

 واستيعاب الطالب .   

UAE 
Studies  

Unit 4: Residential areas  (Coastal areas ,  Residential areas in the coastal regions 

(khor fakhan)  , Houses in the coastal areas) 

unit 5 : Culture and heritage  (  · Making the Areesh  ,   A traditional dish “Chbab”  ,   

Emrati local clothing.)  

 
Islamic 
Studies  

Unit Three ( Worship Refines Me) 
1   I Pray (1)            2    Excellence of Prayer.        3    Muhammad,the Truthful,the Honest.  
The Holy House Allah     
4     Surat Quraysh         5     Honesty      6  I Pray (2)   An Enriching Story : The Master of Morals 

Social 
Studies     ( 
Pakistan) 

Unit 5 : Our Earth                            Unit 6 : The World of Maps  

 
Urdu  

                                                  



 

 


