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Subject  Syllabus  

 
English 

Unit 7: Health matters 

Listening, phonics, speaking, reading, writing (a healthy diet), vocabulary (word organization), 
punctuation (question mark), grammar (transitive and intransitive verbs). 
Unit 8: Bones that tell tales 

Listening, phonics, speaking (dinosaur tales), reading, writing (a jurassic report), vocabulary 
(homophones), punctuation (the hyphen), grammar (pronouns). 
 

 
Maths 

Number and Problem Solving 
Measure and Problem Solving 

Geometry  and Problem Solving 

 
Science 

Heat and Temperature     ,   More about forces  .  Movement of earth .  

 
Arabic 

Listening   
*أن يستطيع الطالب فهم معظم 

المعلومات من الجمل المنفردة في 
 كل مرة في سياقات شخصية

 واجتماعية أساسية .
*أن يبدي  الطالب مقدرة بسيطة 

على فهم النصوص الشفوية 
 المكونة من عدة جمل . 

Speaking  
* أن يستطيع الطالبالتعامل بنجاح 

مع عدد محدود من المهام 
التواصلية الغير معقدة في مواقف 

 اجتماعية بسيطة 
*أن يتمحور كالم الطالب على 

مواضيع بعض الحوارات الحياتية و
متوقعه وضرورية للعيش في 

 مجتمعة . 
*أن يستطيع الطالب  األجابة عن 

أسئلة مباشرة  أو طلبات 
 للمعلومات . 

* أن يستطيع الطالب  التعبير عن 
معان شخصية من خالل ما بين 

عناصر عناصر لغوية معروفة لديه 
مع عناصر مما يسمعه من 

المتجاور معه لينشيء جمالً منفردة 
ت خاصة .وتعبيرا  

Writing  
*أن يستطيع الطالب التعبير عن 
حاجات عملية كحدودة فهو قادر 

على إنشاء العبارات وصياغة 
 األسئلة معتمداً على مادة مألوفة . 

*أن يستطيع الطالب انشاء عدد 
محدود من الجمل المركبة من 
 مفردات وتراكيب محفوظة . 

Reading  
*أن يستطيع الطالب فهم يعض 

مات من نصوص قصيرة ذات المعلو
ترابط بسيط مع تجنب التكرار لتجنب 

 حدوث لبس بالفهم . 

 

 
UAE 
studies  

Unit 5 : Culture and Heritage :  

Culture   ,  customs   and traditional Heritage             ,     Emirati Fashions  

Media and culture                ,     The story  of Queen Al-Zabaa   

Unit 6 : The UAE  and  the world  

The UAE and the Gulf Cooperation council countries           ,       Gulf Ties 

 
Islamic 
Studies  

Unit 3: Good Treatment 
Lesson One:Sunan Rawatib(Sunnah Prayers associated with obligatory prayers) 
Lesson Two: The Emigration to Abyssinia      Lesson Three: Good treatment  
Lesson Four : Surat Al- A'la                                Lesson Five: Congregational Prayer 

S. Studies  
Pakistan 

The way we live    ,   The choices we make    ,   Means of communication 

 
Urdu  

 یونٹ نمبر5- موضوع : خود اعتمادی

   زبانی+ مشق اسد کی کہانی اس کے دوست کی,    68تا  64صفحہ  –+ مشق )فرضی/فکشن( )نظم(ر گلہری وپہاڑ ا

,        نظم: دھیان اور پھرتی + مشق  73صفحہ -نثر نگاری: کچھ اپنے بارے میں,      72صفحہ,    –مومن ,  تفہیم: 

77-76صفحہ -زمانے، اسم نکرہ اور معرفہ قواعد:  

 یونٹ نمبر6- موضوع : حکایات

 -سے کہانی لکھنا : خاکے,   نثر نگاری  83-82 صفحہ –بوستان سعدی ,     81تا  78صفحہ  -کچھ شیخ سعدی کے بارے میں

89 89, یسی:فحہطوط نو,    -86صفحہ  –رشتے ,  تفہیم:   85صفحہ  -فعل، فاعل، مفعول ,   قواعد:   84 صفحہ  

 


