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Subject  Syllabus  

 
English 

Unit 7: Advertisement  

Listening, speaking (advertisement on radio and TV), reading, writing (writing an appeal letter), 
vocabulary (persuasive words and phrases, punctuation (capital letters review), grammar (clauses). 
 Unit 8: Making Movies 
Listening, speaking (presenting a movie review), reading, writing (writing a letter of decline), 
vocabulary (antonyms), punctuation (the full stop, question mark and exclamation mark), grammar 
(complex sentences with clauses). 

 

 
Maths 

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

 
Science 

Body system   ,  Electricity   ,  Earth’s Movements ,   

 
Arabic 

Listening  
الطالب فهم جمل في عدة  *يستطيع

سياقات أساسية وشخصية 
 واجتماعية

 

*يستطيع الطالب من  •

فهم جزئي لمعنى 

 النصوص 

Speaking  
*ان يستطيع الطالب التعامل بنجاح 
مع مهام تواصلية مألوفة في حياته 

 وضرورية للعيش في مجتمعه
 

*ان يستطيع الطالب اإلجابة عن 
 أسئلة وطرح أسئلة مباشرة

  
ع الطالب التعبير عن معان *يستطي

 شخصية والتعبير يشكل مفهوم 
  

Writing  
*ان يستطيع التواصل كتابيا بنصوص 

قصيرة بسيطة تتكون  من جمل 
 تترابط مع حياته اليومية

 
* ان يستطيع الطالب كتابة خطاب 

 شفوي مستعيناً باألزمنة 
 

*يستطيع كتابة تراكيب جديدة 
 وتصريفات األفعال

  

Reading  
*ان يستطيع القارئ فهم نصوص قصيرة 

وغير معقدة تحتوي على معلومات 
أساسية وتتناول مواضيع شخصية 

 واجتماعية ويفهمها
 

*يستطيع الطالب استخالص بعض 
المعاني من نصوص وصفية  تتناول 

 مواضيع مألوفة 
 

 القراءة
 

 
UAE 
Studies  

Unit 5 : Culture and Heritage :  

Lesson 1 : Emirati folklore  

Lesson 2 : Welcoming guests in UAE  

Lesson 3 : Theater and folklore in the UAE community .   

Unit 6 : The UAE  and  the world 

Lesson 1 : UAE and South Asian countries  

Lesson 2 : Social relations between the UAE and south Asian countries .   

 
Islamic 
Studies  

Unit Three 
1    Surat Abasa (He Frowned)        ,            2    Echo letters ''Qalqalah'' 
3     The Holy Qur'an is my Intercessor      4     The Etiquette of using means of public transportation 
5     Fatima bint Abdul Malik 

Social 
Studies          
(Pakistan) 

Governance   ,   Sources of information   ,   The importance of trade    ,    Money and 

banking  . 

 
Urdu  

 يونٹ 4 ، 5 – موضوعات: ہماری زميں، سفرنامہ

 نظميں :  رنگ برنگے پهول- صفحہ 75، شہد کی مکهی – صفحہ 83 

 تفہيم: ايک سرگرمی سب کے ليے- صفحہ 67، شہد کی مکهی کا سفر- صفحہ 81 

 آپ بيتی: ايک کوڑے دان کی آپ بيتی- صفحہ 69، ايک درخت کی آپ بيتی- صفحہ 70 

 قواعد: محاورے- صفحہ 71، اسم صفت کی اقسام اور استعمال- صفحہ 88 

 سفر نامہ: سنگا پور کی سير- صفحہ 77 

  87صفحہ  -سفر نامہ لکهنا

 اشتہار لکهنا- صفحہ 89 

 د رخواست- صفحہ 73

 


