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PEN نجاب ٹیکسٹ بک جماعت پنجم پۓبرا: معاشرتی علوم )مجوزہ کتاب     پنجم برائے جماعت معاشرتی علوم  پ ا۔سلیبس بریک

 بورڈ(
 دورانیہ اپریل مئی ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری

 

 دہرائی

 1باب نمبر 

 2باب نمبر 

 

 دہرائی

 7باب نمبر 

 فت ثقا

بچوں کی ثقافتی تربیت کے اہم 

 ادارے 

  32  تا 33صفحہ نمبر 

 

 5باب نمبر 

 وفاقی طرِزحکومت

کے آئین کے  1723

مطابق شہریوں کے 

 ، مشقحقوق

  41تا  37صفحہ نمبر 

 

 دہرائی
 3باب نمبر 

 پاکستان کی آب و ہوا

گرما کی مون سون  موسم

ہوائیں،موسم سرما کی 

 ہوائیں

  11تا 12صفحہ نمبر 

1باب  نمبر   

 جغرافیہ

پاکستان کا محِل 

نقشہ، نقشہ  ع،خطوط، وقو

  کی اقسام

 4  تا 1صفحہ  نمبر 

پہال 

 ہفتہ

 

 دہرائی

 3باب نمبر 

 4باب نمبر 

Mock 

Examination 

  6112دسمبر    7

 تا

 6112دسمبر16

 7باب نمبر 

 فت ثقا

بچوں کو سماجی تربیت والے 

مشقی سواالت سر ادارے، 

 گرمیوں کے ساتھ 

   21تا 32صفحہ نمبر 

 6باب نمبر 

 ذرائع ابالغ

اخبارات و رسائل،ذرائع 

ابالغ کے فوائداور 

 نقصانات

  43  تا42 صفحہ نمبر 

 فرسٹ ٹرم پیپرز

 

  6112ستمبر   7

 تا  

 6112ستمبر   16

 3باب نمبر 

 پاکستان کی آب و ہوا

ن کے مختلف طبعی پاکستا

 ، واکی آب و ہِخطہ جات 

 مشقی سواالت 

 21تا17صفحہ  نمبر 

1باب  نمبر   

 جغرافیہ

،مشقی  اءنقشہ کے اجز

 سواالت

 1 تا3صفحہ  نمبر  

 دوسرا

 ہفتہ

 

 دہرائی

 5باب نمبر 

 6باب نمبر 

 

امتحانی نتائج  کی 

 تیاری اور  جائزہ

 8باب نمبر 

 معاشیات
تعریف،مختلف ممالک اور اُن 

 کی کرنسیاں

 23تا 21نمبرصفحہ 

 6باب نمبر 

 ابالغ ذرائع 

سیاسی عمل میں میڈیا کا 

 مشقی سواالت کردار،

   41تا 42صفحہ نمبر  

 4باب نمبر 

 تاریخ
قیاِم پاکستان کے بعد اہم 

تاریخی واقعات کی سال وار 

 یب، مشقی سواالت ترت

 34 تا  31 صفحہ نمبر

 4باب نمبر 

 تاریخ
شمسی اور قمری کیلنڈر 

پاکستان کے اہم تحریِک ،

 واقعات

  23 تا  22صفحہ نمبر 

 6باب نمبر 

 پاکستان کے طبعی خطہ جات

سطح کےلحاظ سے پاکستان  

 کے اہم طبعی خط جات

  12تا  7صفحہ نمبر

تیسرا 

 ہفتہ

 

 دہرائی

 7باب نمبر

 8باب نمبر 

تعطیالِت موسم 

 سرما

 6112دسمبر   64

 تا

 6112دسمبر 31 

 8باب نمبر 

 معاشیات
کی زندگی اور کاروبار افراد 

نک کا کردار، مشقی میں بی

 سواالت 

 27تا 22صفحہ نمبر

 7باب نمبر 

 ثقافت

تعریف اور 

مفہوم،پاکستان میں ثقافتی 

 تنّوع/ِجدّت

 32تا 47صفحہ نمبر  

 5باب نمبر 

 وفاقی طرِزحکومت

حکومت کی ضرورت،وفاقی 

 حکومت کا ڈھانچہ 

 31تا 33صفحہ نمبر 

 4باب نمبر 

 تاریخ
 ہمارا ماضی  اور حال

  30  تا 26صفحہ نمبر 

 6باب نمبر 

 پاکستان کے طبعی خطہ جات

پاکستان کے طبعی خط جات  

ی، کے لوگوں کی زندگ

 مشقی سواالت 

 13تا 13صفحہ نمبر

چوتھا 

 ہفتہ



PENپنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ(براۓجماعت )مجوزہ کتاب  : اسالمیات   پنجم برائے جماعت اسالمیات اپ۔سلیبس بریک 

جنور

 ی

دوران اپریل مئی ستمبر اکتوبر نومبر سمبرد

 یہ
 

 دہرائی
 

 

 دہرائی

اگلےدو 2پارہ :باب پہال

 صفحات

حفِظ قرآن:دروِد ابراہیمی 

 مکمل

 اخالق و آدابچوتھا باب:

 آداِب تالوت۔

 22تا  23 ،3نمبرصفحہ 

اگلےدو  3: پارہ باب پہال

 صفحات

حفِظ قرآن:التحیات باقی 

 آدھی

 اخالق و آدابچوتھا باب:
 وعدے کی پابندی۔

  33تا   31، 3 صفحہ نمبر

 

 دہرائی
اگلےدو  4پارہ  : باب پہال

 صفحات

 حفِظ قرآن:سورۃالنّاس مکمل

دوسرا باب: ایمانیات و 

 عبادات

 روزےکا تعارف اوراہمیت

 22تا  24 ،4صفحہ  نمبر

 القرآن الکریمباب: ا پہال

دو  4ناظرہ قرآن: پارہ 

 صفحات

 آدھیحفِظ قرآن: آیت الکرسی 

دوسرا باب: ایمانیات و 

 عبادات

 دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

 11  تا2، 4صفحہ  نمبر

پہال 

 ہفتہ

 دہرائی
 

 

Mock 

Examination 

 6112دسمبر   7

 تا

 6112دسمبر16

اگلےدو 2پارہ  :باب پہال

 صفحات

 آن: پہلی دُعا  حفِظ قر

پانچواں باب۔ہدایت کے سر 

 چشمے

 ی  حضرت عیس  

 11تا  21 ، 2صفحہ نمبر

اگلےدو 2پارہ :باب پہال

 صفحات

 حفِظ قرآن:التحیات مکمل

 اخالق و آدابچوتھا باب:

 عفوودرگزر اور بردباری

  21تا  32 ،3صفحہ نمبر

 فرسٹ ٹرم پیپرز

 

  6112ستمبر   7

 تا

 6112ستمبر   16  

اگلےدو  4پارہ  : باب پہال 

 صفحات

 حفِظ قرآن:سورۃالفاتحہ آدھی

تیسراباب:سیرِت 

 مواخات:طیبہ

 31تا 23 ،3صفحہ  نمبر

اگلےدو  4پارہ :باب پہال

 صفحات

حفِظ قرآن: آیت الکرسی باقی 

 آدھی

دوسرا باب: ایمانیات و 

 عبادات

اطاعِت اسوؐل اور اس کی 

 اہمیت

 14تا 11، 4صفحہ  نمبر

دوسر

 ہفتہ ا

 

 دہرائی

 
 

 

 

امتحانی نتائج  کی 

 تیاری اور  جائزہ

اگلےدو 2پارہ  :باب پہال

 صفحات

 فِظ قرآن: دوسری دُعا ح

پانچواں باب۔ ہدایت کے سر 

 چشمے

 ؓ   حضرت عثمان غنی
 13تا  12 ، 2صفحہ نمبر

اگلےدو 2: پارہ :باب پہال

 صفحات

حفِظ قرآن:دروِد ابراہیمی 

 آدھا

 اخالق و آدابچوتھا باب:

 رواداری۔رحم دلی

   22تا  21 ، 3 صفحہ نمبر

اگلےدو  3پارہ : باب پہال

 صفحات

 الکرسی،حفِظ قرآن: آیت 

سورۃالفلق،سورۃالنّاس، 

 سورۃالفاتحہ

غزو ہ  تیسراباب:سیرِت طیبہ

 بدر۔

تا 31 اور3،4صفحہ  نمبر 

41 

اگلےدو  3پارہ  :باب پہال

 صفحات

حفِظ قرآن:سورۃالفاتحہ باقی 

 آدھی

 تیسراباب:سیرِت طیبہ 

 مسجِد نبوؐی کی تعمیر

  24تا 31 ،3صفحہ  نمبر

اگلےدو  4پارہ :باب پہال

 صفحات

حفِظ قرآن: آیت الکرسی  

 )پوری(

دوسرا باب: ایمانیات و 

 عبادات

 سنِّت نبوؐی کی اہمیت۔

 11تا 13 ،4صفحہ  نمبر

تیسرا 

 ہفتہ

 

 دہرائی
 

 

 

تعطیالِت موسم 

 سرما

 31دسمبر  تا  64

 دسمبر

6112 

اگلےدو 2پارہ :باب پہال

 صفحات

دروِد  التحیات، حفِظ قرآن:

 ابراہیمی
باب۔ ہدایت کے سر پانچواں 

 چشمے

 حضرت خالد بن ولید  

 17تا 12 ، 3صفحہ نمبر

اگلےدو 2پارہ  : باب پہال 

 صفحات

حفِظ قرآن:دروِد ابراہیمی 

 باقی آدھا

 اخالق و آدابچوتھا باب:

کفایت شعاری۔اسالمی 

 اُخوت 

 24تا  22 ،  3نمبر صفحہ

اگلےدو  3پارہ : باب پہال

 صفحات

 حفِظ قرآن:التحیات آدھی

 سیرِت طیبہ تیسراباب:

 غزوہ اُحد۔غزوہ خندق 

 31تا 42 ،3صفحہ  نمبر

اگلےدو  3پارہ : باب پہال 

 صفحات

حفِظ قرآن: سورۃالفاتحہ 

 مکمل

 سیرِت طیبہ  تیسراباب:

 میثاِق مدینہ۔

 32تا 33 ،3صفحہ  نمبر

اگلےدو  4: پارہ باب پہال

 صفحات

 حفِظ قرآن: سورۃالفلق مکمل

 دوسرا باب: ایمانیات و

 عبادات

 ،جمعہ و عیدین: تعارف 

 معاشرتی اہمیت

 23تا 17 ،4 صفحہ  نمبر

چوتھا 

 ہفتہ

 41نمبر  کل         3، بامحاورہ3، لفظی ترجمعہ3قرآت،3، خوش الحانی، تجوید 3،حفظ قرآن 3،رموزواقاف3، روانی3، ناظرہ قرآن 2ذتعو حصہ ناظرہ، آداب و تالوت، نمبرنگ:

۔     4      قاف کا خیال رکھا جائے۔اعربی کے تلفظ اور رموزو۔         3       ہر باب میں سے معروضی سواالت لکھیں۔۔            2         2112رما جون تا اگست  تعطیالِت موسم ِ گ۔                      1

DSD  ۔3                 ٹیچر گائیڈ کا استعمال یقینی بنایا جائے۔PEC 2112ساالنہ امتحانات  فروری       



                           

  PEN پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ(ۓجماعت پنجم برا ردو)مجوزہ کتاب  : ا  پنجم برائے جماعت ردوااپ ۔سلیبس بریک 

 دورانیہ اپریل مئی ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری
 

 دہرائی
محترمہ  حمد تا مادِر ِملّت

 فاطمہ جناح

 

 دہرائی

 پاک چین دوستی

مشق ، گرامر ، 

 سرگرمیاں

 17تا 14صفحہ  نمبر 

 ہماری کائنات

مشق ، گرامر ، 

 سرگرمیاں

 21تا 32صفحہ  نمبر 

 

 دہرائی
  طن ہے پاکستان تاپاک و

فاطمہ محترمہ  تمادِر ِملّ 

 جناح

سرگرمیاں ، ، گرامرمشق   

23تا 12صفحہ  نمبر   

 حمد

 مشق ، گرامر ، سرگرمیاں

3تا 1صفحہ  نمبر   

پہال 

 ہفتہ

 دہرائی
الہور کی بادشاہی مسجد 

 تامیرا گاؤں میرا گھر

Mock 

Examination 

 6112دسمبر   7

 تا

 6112دسمبر16

 ایک گائے اور بکری

مشق ، گرامر ، 

 سرگرمیاں

 

 73تا 71صفحہ  نمبر 

 ماں کا خواب تا

 ہمارے پیشے

مشق ، گرامر ، 

 سرگرمیاں

 

 27تا 21صفحہ  نمبر 

 فرسٹ ٹرم پیپرز

 تا 6112ستمبر   7

 6112ستمبر   16  

 الہور کی بادشاہی مسجد

 مشق ، گرامر ، سرگرمیاں

 

 22تا 24صفحہ  نمبر 

 نعت

 مشق ، گرامر ، سرگرمیاں

 2تا 4صفحہ  نمبر 

 دوسرا

 ہفتہ

 

 دہرائی
تا ٹوٹ کھیوڑہ کی سیر

 بٹوٹ نے کھیر پکائی

 

امتحانی نتائج  

کی تیاری اور  

 جائزہ

 احمد کی سمجھ داری
مشق ، گرامر ، 

 سرگرمیاں

 

 72تا 74صفحہ  نمبر 

 میں سکاؤٹ بنوں گا

مشق ، گرامر ، 

 سرگرمیاں

 

  24تا 21صفحہ  نمبر 

 

تامیرا  صبح سویرے

 گاؤں میرا گھر

مشق ، گرامر ، 

 سرگرمیاں

 

 31تا 42صفحہ  نمبر 

دیکھو ناچ رہا ہے مور تا  

 میجر محمد طفیل شہید

سرگرمیاں مشق ، گرامر ،  

 

 33تا 21صفحہ  نمبر 

 حجِراَسودکی کہانی

 مشق ، گرامر ، سرگرمیاں

 

11تا 2صفحہ  نمبر   

تیسرا 

 ہفتہ

 

 دہرائی
آئیے مل   تا ہمارا ماحول

بوط کر پاکستان کو مض

 بنائیں

 

 

تعطیالِت موسم 

 سرما

  دسمبر  تا 64

 31 

 6112دسمبر

 

 آئیے  تا  بچے بہادر

مل کر پاکستان کو 

بنائیںبوط مض  

مشق ، گرامر ، 

 سرگرمیاں

 

113تا 72صفحہ  نمبر   

ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر 

 پکائی تا ہمارا ماحول

مشق ، گرامر ، 

 سرگرمیاں

 13تا 23صفحہ  نمبر 

 کھیوڑہ کی سیر

 

مشق ، گرامر ، 

 سرگرمیاں

 

 33تا 31صفحہ  نمبر 

 بھائی کے نام خط

 

 مشق ، گرامر ، سرگرمیاں

 41تا 32صفحہ  نمبر 

 

خلق۔ ایک عبادتخدمِت   

 سواالت،درست جواب،

الفاظ جملے، الفاظ 

حال، ماضی، معنی،

مستقبل کے 

 سرگرمیاںجملے،

 13تا 11صفحہ  نمبر 

چوتھا 

 ہفتہ

 بنائے(ے،  )ہر بچہ اپنی ڈکشنری خود انفرادی لغت سازی کروائی جائ۔            2 سرگرمیوں کی مدد سے کام کروایا جائے۔۔                         1

 2112ا گرما جون تا اگست  تعطیالِت موسم ِ ۔     4                                                     )مضمون(۔ ہفتہ وار تخلیقی لکھائی کروائی جائے۔           3

 2112ساالنہ امتحانات  فروری PEC۔2                                                                              ء نیز نئے الفاظ کے معنی یاد کروائے جائیں۔۔روزانہ ایک پیرا گراف کی امال 3

 

                             PEN Syllabus Break-up Science Class V (Recommended Book: General Science Punjab Text Book Board) 



Durati

on 

April May September October November December Janua

ry 

1st 

Week 

Unit # 1 
Classification of 

Living Things 
Five kingdom system, 

Classification & 
Characteristics of 

animals 

Pg # 1 to 5 

Unit # 2 
Microorganisms 

Infection and 
 all exercises 

Pg # 23 to 31 

 
 
 

Revision 
 
 

Unit # 5 
Forces And Machines 
Gravitational force, all 

exercises 

Pg # 62 to 69 

Unit # 7 
Electricity And 

Magnetism 
Electromagnets, 

compass, all 
exercises 

Pg # 85 to 91 

 
 

Revision 
 
 

Revision 
 

Unit #  2 
 

2nd 

Week 

Unit # 1 
Classification of 

Living Things 
Classification & 
Characteristics  

Pg # 6 to 10 

Unit # 3 
Environmental 

Pollution 
Pollution and pollutants, 

effects, measures 

Pg # 32 to 36 

 
1st Term Examination 

7 September 2016 
 To 

 12 September 2016 

Unit # 6 
Properties And 

Behavior Of Light 
Luminous and non- 

luminous 

Pg # 70 to 73 
 

Unit # 8 
Solar System 

Stars and planets, 
solar system 

Pg # 92 to 95 

Mock 
Examination 
7 December 

2016 
 To 

12 December 
2016 

 
Revision 

 
Unit # 3 

& 4   

3rd 

Week 

Unit # 1 
Classification of 

Living Things 
Classification & 

Characteristics of plants 
and all exercises 

Pg # 10 to 17 

Unit # 3 
Environmental 

Pollution 
Bio degradable and non 

biodegradable & all 
exercises 

Pg # 37 to 43 

Unit # 4 
Matter And Changes In 

Its States 
Evaporation, 

condensation in the 
water cycle, 
Pg # 50 to 56 

Unit # 6 
Properties And 

Behavior Of Light 
Eclipse, Activities, 

exercises 

Pg # 74 to 79 

Unit # 8 
Solar System 

Natural Satellites,  
all exercises 

Pg # 96 to 100 

Preparation 
of Exam 

Result 2016 

 
Revision 
 

Unit # 
5&6 

4th 

Week 

Unit # 2 
Microorganisms 

Main groups, 
advantages & 
disadvantages 

Pg # 18 to 22 

Unit # 4 
Matter And Changes In 

Its States 
States of matter, Effect of 

Heat, Activities 

Pg # 44 to 49 

Unit # 5 
Forces And Machines 

advantages and 
disadvantages & methods 

to reduce friction 

Pg # 57 to 61 

Unit # 7 
Electricity And 

Magnetism 
Component ,fuse, static 

electricity 

Pg # 80 to 84 

Revision 
 

Unit # 1 

Winter 
Vacation  

24 December 
2016 

To  
31 December 

2016 

 
Revision 

Unit # 
7&8 

                                        کتاب میں موجود ہر صفحے پر موجود سر گرمیاں کالس روم میں کروائی جائیں۔ -2    .                                                                       سرگرمیوں کی مدد سے  سکھایا جائے -1

  بچوں سے متعلقہ اشکال بنوائی جائیں۔-4                                                        سبق سے متعلقہ چارٹ کو ضرور استعمال کیا جائے۔                       -3

 ٹیچر گائیڈ کا استعمال یقینی بنایا جائے۔  DSD -2                                                                             متعلقہ اشکال کو لیبل کروایا جائے۔ - 3         

 2112ساالنہ امتحانات  فروری PEC-1                                                                     2112تعطیالِت موسم  گرما   جون تا اگست -2         

 

 

 

 



PEN Syllabus Break- up English Class V   (Recommended Book: English Punjab Text Book Board ) 
Duration April May September October November December January February 

1st 
Week 

Unit # 1 
Hazrat Muhammad 

(S.A.W) 

 
All Exercises 

Page # 1-8 

Unit # 5 
A Dream Come True 

 
All Exercises 

Page #33-40 

 
 

Revision 
 
 

Unit #11 
An Ants Story 

 
All Exercises 

Page #80-88 

 
Unit # 4 

 
 
 

 
Revision 

 
Unit# 11 

Revision 
 

 
Revision 

 
 

2nd 
Week 

Unit # 2 
The Strange Cattle 

 
All Exercises 

Page # 9-16 

Unit 6 
Invention of Glass 

 
All Exercises 

Page #41-50 

1st Term 
Examination 

7 September2016 
To12 September 

2016 

Unit #1 
Revision 

 

Unit # 5&6 

 

Mock 
Examination 
7 December 

2016 
To 

12December 
2016 

 
 

Revision 
 
 
 

 
 

Revision 
 
 

3rd 
Week 

Unit # 3 
The Youngest Genius 

 Arfa Karim 
 

All Exercises 

Page # 17-22 

Unit # 7 
Wise Decision 

 
All Exercises 

Page # 42-53 
 

Unit # 9 
The Mountain 

and the Squirrel 
All Exercises 

Page # 65-72 
 

Unit #2 
Revision 

 
 
 

Unit #7 & 8 
 
 

 
Preparation of 

Exam Result 

 
 
 

Revision 
 
 
 

 
Revision 
( 1st Half 
of Book) 

4th 
Week 

Unit # 4 
Little Things 

 
All Exercises 

Page # 23-32 
 

Unit # 8 
The Invisible 
Homework 

 
All Exercises 

Page # 54-65 
 

Unit # 10 
The First Straw 

All Exercises 

Page #72-80 
 

Unit # 3 
Revision 

 
 
 
 

Unit # 9 & 
10 

 
 
 

Winter 
Vacation 

24 December 
2016 

To  
13 December 

2016 

 
Revision 

 
 

 
Revision 
(2nd Half 
of Book) 

 کی سرگرمیاں کروائی جائیں۔  Pre – writingاور  Pre – reading -2                            الفاظ کی امالء کروائی جائے۔ 3بچوں کو پڑھایا جائے۔کم از کم سرگرمیوں کی مدد سے  -1

 2112تعطیالِت موسم  گرما   جون تا اگست– 4                                                                                     ۔ تدریسی معاونات کا استعمال کیا جائے -3

3- DSD  6ۓ ۔ٹیچرزگائیڈ کا استعمال یقینی بنایا جا                                                                             -  PEC2112النہ امتحانات  فروری سا 

                                                                                                                                                                                  

 



 زاویوں کو بنانا سکھایا جائے۔ –2                                                                         سرگرمیوں کی مدد سے بچوں کو پڑھایا جائے۔ -1

 ٹیسٹ لیا جائے۔ہر مشق کے ختم ہونے پر اسکا -4                                                                   ۔ مشق کروائی جائے زیادہجیومیٹری کی زیادہ سے -3

DSD   - 5             6                                                                       ۓ ۔ٹیچرزگائیڈ کا استعمال یقینی بنایا جا -  PEC 2112ساالنہ امتحانات  فروری 

                                                                                                                                                                        

PEN Syllabus Break- up Mathematics Class V   (Recommended Book: Mathematics Punjab Text Book Board ) 

Durati

on 

April May September October November December Januar

y 

 st1

Week 

Unit# 1 
Numbers and 

Arithmetic Operations 
Half Exercise  

Pg # 1 to 8 

Unit # 3 
Fractions 

All Exercises 
Pg # 28 to 35 

 
 
 

Revision 

Unit # 4 
Decimals and 
Percentages 
All Exercises 
Pg  49 to 59 

Unit #6 
Unitary method 

All Exercises 
Pg # 89 to 99 

 
 

Revision 

 
 

Revision  
 

Unit # 1, 2 

 nd2 

Week 

Unit# 1 
Numbers and 

Arithmetic Operations 
  Half Exercise  
Pg # 9 to 17 

Unit # 3 
Fractions 

All Exercises 
Pg # 36 to 41 

1st Term 
Examination 

7 September 2016 
 To 

 12 September 2016 

Unit # 4 
Decimals and 
Percentages 
All Exercises 
Pg # 60 to 66 

Unit #8 
Perimeter and Area 

All Exercises 
 Pg # 118 to 125  

Mock 
Examination 

7 December 2016 
 To 

12 December 
2016 

    
Revision 

 
Unit # 3 , 

4 & 5  

 rd3

Week 

Unit# 2 
HCF & LCM 
All Exercises 
Pg # 18 to 23 

 

Unit # 7 
Geometry 

All Exercises 
Pg # 100 to 106 

 

Unit # 7 
Geometry 

All Exercises 
Pg 111 to 117 

Unit # 5 
Distance, Time and 

Temperature 
  All Exercises 
 Pg # 67 to73 

Unit #9 
Information 

Handling 
All Exercises 

Pg # 126 to 136 

 
Preparation of 

Exam Result 2016 

 
Revision 

 
Unit # 6 & 

7 

4th  
Week 

Unit# 2 
HCF & LCM 
All Exercises 
Pg # 24 to 27 

 

Unit # 7 
Geometry 

All Exercises 
Pg # 107 to 110 

Unit # 4 
Decimals and 
Percentages 
All Exercises 
Pg # 42 to 48  

Unit # 5 
Distance, Time and 

Temperature 
All Exercises 
Pg # 74 to 88 

Unit #9 
Information 

Handling 
All Exercises 

Pg # 137 to 147 

Winter Vacation  
24 December 

2016 
To  

31 December 
2016 

 
 

Revision 
Unit # 8 & 

9 


