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SYLLABUS -  CLASS 4TH 

ENGLISH 

1ST TERM 
Unit 1 to 7 are included: 

 Identification of “adjectives” and “adverb”. 

 Comprehension Topics: 
(Paragraphs will be taken from the following units for practice. 
Modified questions will be given in exams. Words meaning, word sentences 
will be taken and practiced). 

Unit # 2 : humming bird who chewed bubblegum 
Unit # 3: I want to stay awake. 
Unit # 6: who did Patrick’s home work. 
Unit # 7: The Son of Pakistan. 

 Composition: 
(A good practice will be made in class. Similar kind of questions will be given 
in exam.) 

Unit # 1: 
 Letter writing +story writing 
 Formal invitation letters 

Unit # 2: 
 Rearrange to sequence the story  

Unit # 3:  
 Pictorial story  
 Match the beginning of each sentence of the story with the ending. 

Unit # 6: 
 “Experience sharing” letter (using words such as first, next, then, again, 

later and finally 
Unit # 7:  
 Personality describing letters  

 Grammar: 
(A good practice will be made in class. Similar kind of questions will be given 
in exams). 

Unit # 1: 
 Identifying adjectives  
Unit  # 2: 
 Use of “because or so” 
Unit # 3: 
 Pronoun and its forms (subject, possessive, object) 
 Use of helping verb (is , am , are , was, were, has , have) 
 Use of this, that, these, those  
Unit # 4: 
 Use of “some, may or no : 
 Use of articles (a, an , the)  
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Unit # 5: 
 Collectives nouns + use of can 
Unit # 6: 
 Degrees of adjective 
Unit # 7: 
 Countable and uncountable nouns + compound words 
Pair of words 
 Use of “Or” 
 Use of correct form of helping verbs (has, have, do, does) 

 Oral communication activities: 
 Speaking drills: Use of is, am, are, was, were 
 Group discussion about respecting women. 
 Dialogue between two friends 
 Use of can/can not and may/may not 
 Role play of customer and shopkeeper 
 Debate about “It is useful for children to watch films”. 

 Public speaking:  

1. What I want to be   

2. My favourite person 

 Creative writing: 

1. My favourite subject. (About any favourite subject 10 lines will be asked to 

create). 

 Reader: 

(Loud reading +favourite character sketch will be practiced and given 
in exams.) 
1. a.King of all animals   b. Tigers forever(Poem) 

2. a.Presents for mother  b. Walking with Grandpa (Poem) 

3. a.The dog who barked backwards. b. Why kill? 

 

2ND TERM 
 Comprehension Topics: 
(Paragraphs will be taken from the following units for practice. 
Modified questions will be given in exams. Words meaning, word sentences will    

      be taken and practiced). 

 Unit # 8: The Abraham prize  
 Unit # 10: Scaling Heights 
 Unit # 12: A trip to Naltar valley 
 Unit # 13: Helping at school 

 Composition: 
(A good practice will be made in class. Similar kind of questions 
will be given in exams).  
Unit # 8: 

 Picture description 
Unit # 9: 

 Paragraph writing (vacations) 
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Unit # 10: 
 Paragraph writing(my father) 

Unit # 12: 
 Paragraph writing  (A memorable trip) 
 Use of first, second, next, again, later 

Unit # 13: 
 Formal letter 
 Story writing 

Unit # 12 
 Paragraph writing (My favourite festival) 
 Grammar: 

(A good practice will be made in class. Similar kind of questions will be given 
in exams).  
Unit # 8: 
 Use of ‘let’ 
Unit # 9: 
 Words/synonyms 
 Practice of anagrams 
 Use of similes 
Unit # 10: 
 Use of a-less form  
 Simple present tense 
 Use of “as… as” to say that two things are the same 
 Identifying ‘diagraphs’ and ‘trigraphs’   
 Common short forms of words. 
Unit # 11: 
 Review of Grammar 
Unit # 12: 
 Use of conjunction (“and “ & “or”)  
Unit # 13: 
 Words/Antonyms 
 Identifying regular/irregular verbs 
 Use of ‘there is’ / ‘there are’  
 Forms of verb 

Unit # 14: 
 Simple future tense 
 Use of adverbs 

 Oral communication activities: 

 Group activity. Discussion about it is important to use water with care. 

 Dialogue between two friends (use of should / should not). 

 Dialogue between two friends (use of let’s) 

 Talk about your friend’s daily routine. 

 Speaking drills: Use of is, am, are, was, were, has , have 

 Public Speaking:  
1. My aim in life.   
2. My house 
3. My school 



4 
 

 Creative writing: 
1. My favourite place.(About any favourite place 10 lines will be asked to 

create). 

 Reader:  
(Loud reading +favourite character sketch will be practiced and given 
in exams.) 
1. a.The Hornbill   b. The Hornbill family (Poem) 
2. A dress for the Moon 
3. a. The thrush girl   b. If ever I see (Poem) 
4. Let the boy speak!  

 اردو جماعت چہارم
 پہلی سہ ماہی

خوب مشق کرائی جائے گی۔  تفہیم کی سے(: مندرجہ ذیل اسباق comprehensionتفہیم)

 ۔امتحان میں اسی انداز سے تبدیل شدہ سواالت دئیے جائیں گے
. آتے ہیں جو کام 4  . صحت و صفائی3  .ہم بنیں گے اچھے شہری2 . مثالی معلم1

  دوسروں کے

 . ہم پاکستانی بچے ہیں۔6 . نیا کمپیوٹر5

 (برائے مطالعہ (  . گل دستہ2  (مطالعہبرائے  (.ننھا ہاتھی1

مندرجہ ذیل اسباق میں انشاء پردازی کی  خوب مشق کرائی  :)composition(انشاء پردازی

 جائے گی۔ امتحان میں اسی انداز سے تبدیل شدہ سواالت دئیے جائیں گے۔

 مرکزی خیال    حمد )نظم(:.1

 مرکزی خیال   :نعت)نظم(.2

 لکھنا ، کالم مکمل کرنا۔خط     مثالی معلم:  . 3

 مضمون لکھنا، پارک وغیرہ میں ہدایات وغیرہ پڑھنا   ہم بنیں گے اچھے شہری:.4

 اعراب، کہانی لکھنا     آتے ہیں کام جو دوسروں کے:.5

 خالی جگہیں ، الفاظ کی نشاندہی ، درخواست نویسی، مضمون نویسی۔    نیا کمپیوٹر:.6

 کہانی سننا اور سنانا اور رد عمل ظاہر کرنا   ہاتھی: )برائے مطالعہ( ننھا .7

 درست تلفظ سے پڑھنا اور رد عمل ظاہر کرنا   گل دستہ: )برائے مطالعہ(. 8

 مرکزی خیال    :پہاڑ اور گلہری )نظم(. 9

گرامر کی خوب مشق کرائی جائے گی۔ امتحان میں اسی انداز  سےمندرجہ ذیل اسباق  گرائمر:

 سے تبدیل شدہ سواالت دئیے جائیں گے۔

 متضاد الفاظ ، ہم آواز الفاظ     حمد )نظم(:۔ .1

 درست تلفظ سے ادائیگی ، مرکب الفاظ ، حروف جار    نعت)نظم(:۔ 2

 کالم مکمل کرنا۔،حروف مال کر الفاظ بنانا ، اسم خاص اور اسم عام      مثالی معلم:.3

 اسم معرفہ و نکرہ ، مذکر / مونث    :ہم بنیں گے اچھے شہری .4

 عددی ترتیب ، سابقے الحقے    صحت و صفائی:۔5

 فاعل و مفعول ، مترادف الفاظ     :ہم پاکستانی بچے ہیں۔ )نظم(. 6

 اعراب،ضمیر فاعلی  آتے ہیں کام جو دوسروں کے:  .7

 بچے کی دعا سنانا   :پہاڑ اور گلہری )نظم(. 8

 حروف عطف ، سابقے ،     نیا کمپیوٹر:.9
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کسی بھی مضمون کے بارے میں ذخیرہ الفاظ کے مدد سے لکھنا سکھایا جائے  تخلیقی لکھائی:

        گا۔

 . اپنی شخصیت کے بارے میں بتائیں2  ہوں۔میں کیا بننا چاہتا . 1:   اظہار خیال

 بلند خوانی اور کرداری خاکہ کی مشق کرائی جائے گی۔( ریڈر: )

بادشاہ .4   . قرآن پاک کا ادب3 . نماز نیند سے بہتر ہے2 .قاضی کا انصاف1ظلم کا انجام:

 دانا حاکم .5    نے مار کھائی

 دوسری سہ ماہی
خوب مشق کرائی جائے گی۔  تفہیم کیسے(: مندرجہ ذیل اسباق comprehensionتفہیم)

 ۔امتحان میں اسی انداز سے تبدیل شدہ سواالت دئیے جائیں گے
 . حضرت سیدہ فاطمہ الزہرؓا 3 . جب ہر چیز سونے کی بن گئی۔2 .زیبا کے پڑوسی1

 .باتیں دانائی کی۔4 

  . تاریخی عمارتیں6  . رائے کا احترام5 

 . شان دار فیصلے2 . تصوریری کہانی1برائے مطالعہ: 

انشاء پردازی کی  خوب مشق کرائی  سےمندرجہ ذیل اسباق  :)composition(انشاء پردازی

 جائے گی۔ امتحان میں اسی انداز سے تبدیل شدہ سواالت دئیے جائیں گے۔

 مرکزی خیال ، مضمون لکھنا    میں کیا بنوں گا؟ )نظم(: .1

 کہانی نویسی ، تخیالتی موضوع پر مضمون  ب ہر چیز سونے کی بن گئی: ج .2

 ، کہانی نویسی محاورے   حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی ہللا عنہا : .3

 کہانی لکھنا      باتیں دانائی کی: .4

 مختصر مضمون    رائے کا احترام: .5

اپنے الفاظ میں کہانی بیان کرنا ، کہانی اپنے الفاظ میں      تصویری کہانی: .6

 لکھنا۔

 محاورے ، پیراگراف لکھنا    عمارتیں:تاریخی  .7

مندرجہ ذیل اسباق میں گرامر کی خوب مشق کرائی جائے گی۔ امتحان میں اسی انداز  گرائمر:

 سے تبدیل شدہ سواالت دئیے جائیں گے۔

 الفاظ کے مترادف    میں کیا بنوں گا؟ )نظم(: .1

 مالنامذکر / مونث ، ضمیر اضافی ، محاورے ، کالم     زیبا کے پڑوسی: .2

 متضاد الفاظ اور مرکب جملے محاروے ،    جب ہر چیز سونے کی بن گئی: .3

 لفظی گنتی ، متضاد الفاظ     صبح کی آمد )نظم(: .4

 متضاد ، محاورے ، واحد / جمع  /الفاظ   حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی ہللا عنہا : .5

 متضاد الفاظ ، جملے تبدیل کرنا۔    گرمی)نظم(: .6

اسم اور صفت الگ کرنا ، مذکر / مونث ، واحد جمع،     باتیں دانائی کی: .7

 مترادف الفاظ 

لفظوں کی زنجیر بنانا، محاورے ، عددی ترتیب ، سابقے     رائے کا احترام: .8

 الحقے 

 مذکر مونث ، واوین ، فعل ماضی ، حال اور مستقبل  :نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی .9

 الفاظ کی نشاندہی، فاعل و مفعول ، محاورے     تاریخی عمارتیں: .10

        کسی بھی جگہ کے بارے میں ذخیرہ الفاظ کے مدد سے لکھنا سکھایا جائے گا۔ تخلیقی لکھائی:
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 میری زندگی کا مقصد. 3  . میرا سکول2  میرا گھر۔. 1:   اظہار خیال

 بلند خوانی اور کرداری خاکہ کی مشق کرائی جائے گی۔( ریڈر: )

. پنجاب کا 4 . جہانگیر کا انصاف3  شیطان کا چیال.2 ۔ قلم تلوار سے جیت گیا.1

  . ظلم کا انجام5      دلیر گورنر

MATHS 
1ST TERM 

Note: modified paper will be given. 

 Topic       Exercise 
WHOLE NUMBERS & OPERATIONS   Ex.1a. 1b 
FACTORS AND MULTIPLES     Ex.2a. 2b. 2c. 2d 
FRACTION        Ex.3a. 3b 

DECIMALS        EX.4a 
MEASUREMENTS      Ex.5a.5b 
GEOMETRY       Ex.7a 
INFORMATION HANDLING     Ex.8a (bar graph) 
Dodging tables       2-14 
 (All words problems 1-3 are included) 

2ND TERM 

Topic       Exercise  

WHOLE NUMBERS AND OPERATION.  Ex.1c.1d.1e.1f. 
FACTORS AND MULTIPLES    Ex.2e. 2f 
FRACTIONS      Ex.3c. 
DECIMALS       Ex.4c 
MEASUREMENTS     Ex.5d 
GEOMETRY       EX.7c 
PERIMETER & AREA     Ex.6 
INFORMATION HANDLING    Ex.8a.8b  
Dodging Tables      15,16 
(All word problems 1-3 are included) 
 

GENERAL SCIENCE 
1ST TERM 

Note: 30 marks (long questions) will be taken from Exercise. 
45  marks questions (objective + short questions) will be conceptual. 
1. Characteristics and life processes of organisms  
2. Ecosystem’s (only discussion) 
3. Human Health  
4. Matter and its characteristics  
5. Forms of energy and energy transfer (discussion) 
 

2ND TERM 
1. Forces and motion. 
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2. Earth and its resources 
3. Earth’s weather and climate (only discussion) 
4. Earth in the solar system. 
5. Technology in everyday life. (only discussion) 

 معاشرتی علوم

 پہلی سہ ماہی
نمبر کے مختصر  45نمبر کے تفصیلی سواالت کے جوابات شامل کیے جائیں گے اور  30نوٹ: 

 اور معروضی سواالت اسباق میں سے لیے جائیں گے۔

 شہریت باب اول: 

 . تنوع اور رواداری 2   . شہریت اور انسانی حقوق1

 باب سوم: ریاست اور حکومت 

  (discussion). حکومت اور اعضاء )عناصر(2   . ریاست اور حکومت1

 تاریخباب چہارم: 

. قیام پاکستان میں صوبوں اور عالقوں کا کردار اور قیام 2 تاریخ میں انسانی تہذیب کا آغاز.1

  پاکستان کی اہم تاریخی شخصیات

 سہ ماہی دوسری
 ثقافتباب دوم:

 . ذرائع ابالغ2 ثقافت. 1

 باب پنجم:جغرافیہ:

.موسم اور آب و 3  پاکستان کے اہم طبعی خدوخال. 2    . گلوب اور نقشہ کی مہارتیں1 

 (discussion). آبادی4 ہوا

      (discussion) معاشیات: ششمباب 

 اسالمیات جماعت چہارم
 پہلی سہ ماہی 

نمبر کے مختصر  45نمبر کے تفصیلی سواالت کے جوابات شامل کیے جائیں گے اور  30نوٹ: 

 اور معروضی سواالت اسباق میں سے لیے جائیں گے۔

 ترجمہ و مفہوم   1-2:  احادیث 

 آسمانی کتابوں پر ایمان .2  ۔ فرشتوں پر ایمان1 ایمانیات و عبادات: 

)برائے  . حضرت موسی   2  ابراہیم   . حضرت 1 :ہدایت کے سر چشمے، مشاہیِر اسالم

 مطالعہ(

 تالوِت قرآن مجید .3 حقوق ہللا .2 روزہ صوم .1:عبادات

ہجرت حبشہ  .3  .دعوت تبلیغ2 نزول وحی کا واقعہ )برائے مطالعہ( .1:    سیرت طیبہ  

 )برائے مطالعہ(

 )برائے مطالعہ(شعب ابی طالب

 دوسری سہ ماہی 
 ترجمہ و مفہوم  3-4-5: حدیث 

 :ہدایت کے سر چشمے
 . حضرت عثمان   2 حضرت عمر فاروق .1 :مشاہیر اسالم
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. سفِر طائف 2     . عام الحزن)برائے مطالعہ(1 :   سیرت طیبہ  

 )برائے مطالعہ(

. وقت کی پابندی 3  )برائے مطالعہ(. آداِب مجلس2  . سادگی1 اخالق و آداب:

 )برائے مطالعہ(

. وطن سے 3  . حقوق العباد2  داری. دیانت 1 :حسن معامالت و معاشرت

 محبت )برائے مطالعہ(

. 2  . صفائی کی ضرورت و اہمیت1: اسالمی تعلیمات اور عصِر حاضر کے تقاضے

 پانی کی اہمیت )برائے مطالعہ(
  

 جماعت چہارم قرآن ناظرہ
 پہلی سہ ماہی 

سواالت "قواعد نمبر کے  15نمبر کا ناظرہ قرآن تجوید کے ساتھ ُسنا جائے گا۔  20نوٹ: 

 نمبر کے زبانی حفظ کے سواالت ہونگے۔ 15تجوید" کے ہونگے۔ 
 : سورۃ الماعونحفظ القرآن

 : سورۃ الکوثرحفظ و ترجمہ

 سونے  جاگنے ، بیت الخال میں آنے جانے کی دعا :دعائیں

 اعادہ      6-81: صفحہ نمبر  ناظرہ قرآن

، شد، مختصر اور ،قلقلہ، ہمزہ  ساکن حروف کی ملتی جلتی آوازیں،جزمحرکات،:قواعد تجوید

 کی شناخت ، تنوین، غنہ  ہ، حروف لین، مد  کھینچ کر پڑھنے والی آوازیں، حروف مد  

 (9-13)پارہ نمبر 118-19: صفحہ نمبر ناظرہ قرآن

 سے88آیت  سورۃاالعراف

 سورۃاالنفال

 سورۃ التوبہ

 سورۃ یونس

 سورۃ ھود

 سورۃ الرعد

 01سورۃ الحجر آیت 

 قواعِد تجوید زبانی یاد کریں اور ناظرہ پڑھتے ہوئے اُن کی مشق کریں۔ نوٹ:تمام

 دوسری سہ ماہی 
 اللھب سورۃ+  سورۃالکافرون: قرآن حفظ

 : کلماِت نمازحفظ و ترجمہ

 : مسجد میں جانے اور واپس آنے کی دعادعائیں

 (14-18)پارہ نمبر       118-218   : صفحہ نمبر قرآن ناظرہ

 اعادہ: قواعد تجوید

 سے 02سورۃ الحجر آیت 

 سورۃ النحل

 سورۃ بنی اسرائیل

 سورۃ الکھف

 سورۃ مریم
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 سورۃ االنبیاء

 الحج سورۃ

 سورۃ المؤ منون

 رسورۃ النو  

 تک 20آیت  سورۃالفرقان 

 نوٹ:تمام قواعِد تجوید زبانی یاد کریں اور ناظرہ پڑھتے ہوئے اُن کی مشق کریں۔    

 

 ٭٭٭٭٭٭


