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Subject  Syllabus  

 
English 

Unit:9 Patriotic lyrics and inspirational poetry 

Listening, Reading, writing, vocabulary, grammar, oral communication, thinking 
strategies, values and ideas. 
Unit:10 Arguments 

Listening, Reading, writing, vocabulary, grammar, oral communication, thinking 
strategies, values and ideas. 
Unit:11 Persuasive brochures 

Listening, Reading, writing, vocabulary, grammar, oral communication, thinking 
strategies, values and ideas (discussing local issues). 

 
Maths 

Numbers  and  Calculations               ,            Algebra and Geometry   

Handling Data & Measures          ,    

 
Science 

Pollution and Environment.  , Electricity.  , Lenses.  , Exploring Space. 

 
Arabic 

Listening 
يستطيع الطالب فهم نصوص *
ردية ووصفية تتكون من اكثر س

ةمن فقر  
*يفهم الطالب الحقائق الرئيسية 
  والعديد من التفاصيل الداعمة 

Speaking  
*يستطيع الطالب ان يؤدي بنجاح مهام 

 تواصلية متعددة 
كقدرته على المشاركة في المحادثات  

غير الرسمية وعدد محدود من 
مية المحادثات غير الرس  

*يبدي الطالب قدرته على السرد 
والوصف في جميع االزمنة من ماض 

 وحاضر ومستقبل
*يستطيع الطالب اعادة صياغة وتوضيح 

 االفكار وشرحها 

Writing  
*يستطيع الطالب إنشاء فقرات سردية 

ووصفية مستخدماً جميع األزمنة 
 وتراكيب لغوية متنوعة

*يستطيع الطالب ان يربط بين التراكيب 
 باستخدام ادوات ربط متنوعة 

  

Reading 
*يستطيع الطالب القارئ فهم نصوص 

سردية ووصفية تتكون من أكثر من 
 فقرة

* يفهم االفكار الرئيسية والتفاصيل 
ويستمد االستيعاب من معرفته 

 بالسياق والمادة
*ان يفهم الطالب فهماً واضحاً للبنى 

 والتراكيب 

 
UAE 
Studies  

Icon of struggle for National Liberation   ,  Singapore’s  Godfather   ,  Britannia’s 
Symbol of Unity   ,  Maker of the “ American Dream “  ,  The  Irony  Lady  ,  Pioneer  of  
Modern Science  ,  Director  of  the  Twentieth Century   

 
Islamic 
Studies  

Unit 3 
1  The Story of the believer in Surat Ya-sin (Surat Ya-sin 20-32)  ( Divine Revelation) 
2   The holiest Mosques         ( Divine Revelation) 
3    The Conquest of  Makkah     ( Biography  of the Prophet and personalities) 
4    Travel Manners   ( Islamic values and manners) 
5    Umrah Rules        ( Rules of islam and their Purposes) 

S.Studies 
Pakistan 

Integrity   ,  Civic organizations  ,   Respect for   ,  Visiting public  ,  Tolerance 

 
Urdu  

 
 


