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Subject  Syllabus  

 
English 

Unit 7: Explorers and Travellers 

Listening, phonics, speaking (types of transport), reading, writing (creative writing), vocabulary 
(words with multiple meanings), punctuation (the Comma), grammar (subject-verb agreement). 
Unit 8: Futuristic world 

Listening, phonics, speaking (classrooms of future), reading, writing (creative writing), 
vocabulary (the time factor), punctuation (the Comma), grammar (Connecters ‘and’ and ‘then’). 

 
Maths 

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

Science The Senses   ,   material All Around us  ,  Solids  Liquids and gases  

 
Arabic 

Listening   
ستمع فهم بعض *أن يستطيع الم

المعلومات من جمل بسيطة ) 
جملة منفردة في كل مرة (في 

سياقات شخصية واجتماعية حيث 
 يتوفر دعم سياقي أو غير لغوي 

* أن يتمكن المستمع من فهم 
جمل تتناول حاجات عملية 

والعبارات والتعليمات المستخدمة 
 على نحو متكرر . 

Speaking  
ع *أن يستطيع المتحدث التعامل م 

عدد قليل من  المهام التواصلية الغير 
 معقدة في مواقف اجتماعية بسيطة . 

* أن يقتصر كالم المتحدث على 
بعض المواضيع المألوفة والمعروفة 

المتعلقة في حياته . *أن يجيب 
المتحدث عن أسئلة بسيطة مباشرة 

 أو طلبات للمعلومات بجمل مفهومة . 
*أن يستطيع التحدث أن يوجه بعض 

سئلة المحفوظة . األ  
*أن يستطيع المتحدث التعبير عن 

معان شخصية باالعتماد الشديد على 
العبارات المحفوظة أو المكونة من 
كلمات مألوفة وعلى ما يسمعه من 

 محاوره . 
*أن يتألف كالم المتحدث من جمل 

 قصيرة في الزمن المضارع . 
*تؤثر لغة المتحدث األولى على نطقه 

يبه تأثيراً كبيراً مما ومفرداته وتراك
 يؤثر على فهم حديثه فهماً واضحاً .  

Writing  
* أن يستطيع الكاتب تلبية حاجات 

عملية بسيطة ومحدودة من خالل 

تواصله كتابيا مستخدما القوائم 

والرسائل القصيرة والبطاقات 

 البريدية بشكل محدود.

*أن يعبر الكاتب عن نفسة ويكتب 

ياة عن عناصر عاديو من الح

اليومية معتمداً بصفة أساسية على 

 مادة محفوظة . 

أن يستطيع الطالب دمج كلمات 

محفوظة مع تراكيب النشاء  جمل 

بسيطة حول مواضيع مألوفة جداً، 

لكنه ال يستطيع دائماً الثبات على 

الكتابة في مستوى الجملة . وقد ال 

تكون مقاصد الكاتب واضحة دائماً 

معرفته بسبب محدودية مفرداته و

 بقواعد اللغة .

Reading  
*أن يفهم الطالب بسهولة وبشكل تام كلمات  

اساسية ومستعارة من لغات أخرى وعبارات 
محفوظة في عدد من النصوص القصيرة 

 والبسيطة ذات السياق الواضح.
مفردات او عبارات او جمل *أن يفهم الطالب 

متوقعة بسيطة مستعيناً بمفردات سبق تعلمها 
كالتي توجد في جداول مواعيد القطارات 

 وخرائط الطرق والالفتات المرورية .
* أن يستطيع الطالب  أن يستمد المعنى من 

نصوص قصيرة غير معقدة تتضمن معلومات 
أساسية ، مستعينا بما تحوية هذه النصوص 

و دعم لغوي .  من سياق أ  

 
UAE 
Studies  

Unit 2 (Emirati Figures)            Lesson 2. The founding father 

Unit 3 (Geographical Areas)    Lesson 3 hinterland plains &amp; mountainous areas 

Unit 4 (Human Settlements)    Lesson 1. Areas of human settlements 

Lesson 2. Sharjah city  ,  Unit 5 (culture &amp; heritage)    Lesson 3. The art of youla 

performance 

 
Islamic 
Studies  

Unit Three : Worship Refines my Soul       
Lesson One : The Morals of visits and Hospitality     Lesson Two: Fasting  
Lesson Three: Suraht Al-Humazah             Lesson Four : The Qualities of the Believer 
Lesson Five: Suraht Al-Layl        Lesson Six: Tolerance   An Enriching Story: The Owners of the Orchard    

S. Studies  
 Pakistan) 

Our culture    ,      The world of maps 

 
Urdu  

 یونٹ نمبر5- موضوع : ہمد ردی

67صفحہ  -بلبل اور جگنو)نظم(   ,   تفہیم: عالمہ اقبال  

,    تفہیم: روشنی      70صفحہ  -کتاب پر تبصرہ            68صفحہ  -کہ اورکے کا استعمال -واحد/ جمع –قواعد: مذکر/ مّونث 

73صفحہ  -,  نثر نگاری: ہمدردی   71صفحہ   -  

 یونٹ نمبر6- موضوع : یادیں         جب عائشہ کا دانت ٹوٹا

77    صفحہ  –,    نثر نگاری    77صفحہ        -,      الفاظ سازی     76صفحہ  –صوتیات   

81صفحہ  –,   تفہیم: مہینوں کے نام سیکھیے     80-79صفحہ  -قواعد: عالمات وقف  

,    ڈائری لکھنا    83-83تفہیم: وقت کیا ہوا ہے؟ صفحہ   



 

 


