
 

ENTRY TEST SYLLABUS FOR GRADE FIVE   
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1: Numbers to 100000, 

2: Multiplication &  

Division 

3: Fraction. 

4: Tables & lines graphs 

5: Perpendicular & 

Parallel Lines, 

6: Symmetry 

7: Decimal   

8: Angles 

9: Square & Rectangle 

10: Area & Perimeter 

11: Time 

12: Tessellation 
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1. Forms of Verbs, 

2. Synonyms, 

3. Antonyms, 

4. Singular Plural, 

5. Genders, 

6. Pairs of words 

7. Words Sentences, 

8. Adjective, 

9. Adverb, 

10. Clause, 

11. Stories: The fox and 

crene, The clever fox 

and crow, the hare and 

tortoise, the dog and his 

shadow, union is 

strength, thirsty crow, 

bee and dove,  

12. Letter: to mother, to 

father, to friend 

congratulating him, to 

uncle,     

13. Application: for sick leave, 

for urgent piece of work, for 

character certificate, for 

marriage, for school leaving 

certificate, for remission of 

fine,  

14. Essays: Holy Prophet 

(SAW), Quaid-e-Azam, the 

mosque, the flag, Holy book, 

My country, My city, Pollution, 

15. Creative writing: The 

watch, My cap, Eid-ul-Adha,  

16. Comprehension: Allama 

Iqbal, National Flag, Holy 

Book 

17. Continuous, Indefinite 

tense, 

18. Proverbs, 

19. Translation  
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دوست کے نام ، والدہ ۔ خطوط: 10
صاحبہ کے نام، دوست کو 

مبارکباد کا خط، والد صاحب کے 

نام، بڑے بھائی کے نام، والد 

صاحب کے نام خیریت کا خط، 
۔خطدوست کو شکریہ کا   

درخواست بوجہ ۔ درخواستیں: 11

بیماری، برائے فیس معافی، برائ 
ےجرمانہ معافی، داخلہ سکول، 

ے برائے حصول سرٹیفیکیٹ، برائ

۔شادی برادر  
عالمہ اقبال ، ۔ تفہیم نگاری: 13

 قومی پرچم، بادشاہی مسجد،

۔ خود ساختہ عبارت: میرا 14

پسندیدہ پیشہ، میرا پسندیدہ جانور، 
 ایبٹ آ باد، عید االضحٰی 

۔ تعریفیں، فعل کی اقسام، فعل ماضی ، 1
 حال، مستقبل، اسم اشارہ کی اقسام، 

۔ محاورات جملے،2  

مترادف،۔ الفاظ 3  

۔ الفاظ متضاد،4  
۔ مذکر مونث5  

۔ واحد جمع6  

۔مثبت منفی جملے،7  
۔ مضامین: صفائی میں خدائی، میرا وطن، 8

پابندی وقت، قائداعظم محمد علی جناح، 

میرا سکول، ہمارے رسوؐل، صبح کی سیر، 
 میرا گاوں، 

۔ کہانیاں: احسان کا بدلہ، غرور کا سر 9

یکی کا نیچا، چاالک لومڑی کی مکاری، ن

بدلہ، بلبل اور جگنو، کچھوا اورخرگوش، 
 انگور کھٹے ہیں، اتفاق میں برکت، 
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۔ قرآن مجید11  

۔ اسالم کی دعوت12  

۔ شعب ابی طالب13  
۔ اہل مدینہ کا قبول اسالم14  

۔ پیارے نبی کی پیاری دعائیں15  

۔ وقت کی قدر16  

۔ مسجد کا احترام17  
۔ خدمت خلق18  

۔ سادگی19  

 

ہللا پر ایمان،۔1  

۔ اسمائے حسنٰی،2  

۔ حفظ و ترجمہ3  
۔  نزول وحی4  

۔ ہجرت حبشہ5  

۔ نماز باجماعت،6  

۔ انسانوں کے حقوق7  
۔ سیدنا موسٰی  8  

۔ ہللا ہمارے ساتھ ہے۔9  

۔ ہللا کے حقوق10  
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