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Subject  Syllabus  

 
English 

Unit: 10 Suspense stories 

Listening, Reading, writing, vocabulary, grammar, oral communication, thinking strategies, 

values and ideas. 

Unit: 11 Documentaries 

Listening, Reading, writing, vocabulary, grammar, oral communication, thinking strategies, 

values and ideas. 

Unit: 12 Persuasive magazine article 

Listening, Reading, writing, vocabulary, grammar, oral communication, thinking strategies, 
values and ideas 

 
Maths 

Number & Calculation                                 Handling data                        Geometry  

 
Science 

Environmet and its feeding relationships.  ,  Transmission of Heat  ,  Sound waves  ,  
Investigating the Space  . 

 
Arabic 

Listening  
ان يفهم الطالب المستمع مجمل *

المعنى في نصوص قصيرة ذات 
جمل مترابطة وتراكيب لغوية 

 مختلفة
*يحقق الطالب  المستمع فهماً مجمال 

للنصوص السردية والوصفية 
  الشفوية 

Speaking  
*يتمكن الطالب من التحاور بيسر 

وثقة حيت يتعامل مع المهام العادية 
 والمواقف االجتماعية

طالب في اداء مهام تواصلية *ينجح ال  
*يستطيع الطالب استخدام العديد من 

 التراكيب اللغوية 
* يستطيع الطالب غالباً السرد 

 والوصف في جميع االزمنة

Writing  
* يستطيع الطالب كتابة فقرة انشائية 

 وملخصة حول مواضيع متنوعة
*يظهر الطالب القدرة على السرد و 

الوصف بين االزمنة الحاضر 
والماضي والمستقبل حين يكتب عن 

 االحوال واالحداث اليومية 
  

Reading  
*يستطيع الطالب من فهم 

فهماً  نصوص قصيرة غير معقدة
مواضيع تاماً بيسر وهي تقدم 

 شخصية واجتماعية متنوعة
*يستطيع الطالب فهم نصوص 

 مترابطة تتسم بالسرد والوصف 
 

 
UAE 
studies  

1- Accession Day                          2-     The UAE’s success          3- Aid to the world                                

 4-   Our expectations from employees         5- Motivating teams                             6-  One Nation  

7- No time to waste            8-  Family  tourism                   9- Leadership redefined         

10- Cabinet reshuffle          11-bA child’s dream             12-  A  Sound Leader in a sound body . - 

 
Islamic 
Studies  

Unit 3: ( And for all are degrees  from what they have done) 
Lesson One: Glad Tidings  and consolation          Lesson Two : Rules of silent meem 
Lesson Three: Moderate spending       Lesson Four: Imam Abu Hanifa Al-Nu'man ( may Allah have 
mercy upon him)      ,    Lesson Five: The arab islamic civilization 

S.Studies  
Pakistan 

Democracy and equality  ,   Child labour   ,   The role of women in Nation building   ,   

Effective communication Skills 

 
Urdu  

 

 


