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Sweet Ways Public School 
thSyllabus of English (A) Class 8 

 

Words/Meanings: Tolerance, Destroy, Hardships, Gracious, 

Patience, Merciful, Revenge, Recognize, Displaying, Well-Wisher, 

Practised, Troubled, Model, Bloodshed, Worst, Custom, Conquest, 

Forbidden, Honoured, Murdered, Declaring, Served, Amnesty, 

Objected, Refuge, Deterioration, Preach, Conflict, Occasion, 

Prevailing, Trial, Lack, Menace, Cured By, Beloved. 

Words/Sentences: Tolerance, Revenge, Conquest, Well-Wisher, 

Custom. 

Chapter # 1. 

Tolerance of the 

Holy Prophet 

(PBUH) 

Words/Meanings: Particularly, Immediately, Recovered, Worried, 

Reopened, Tough, Vacation, International, Extra, Has Thought It Fit, 

Deficiency, Go In For, Certainly, Finish, Pretty Hard. 

Words/Sentences: Particularly, Recovered, Vacation, Pretty Hard, 

Tough. 

Chapter # 2. 

A Dialogue 

Words/Meanings: Copper sky, Idle, Bloody sun, Painted ship, 

Above, Boards, Mast, Shrink, Stuck, Motion. 

Words/Sentences: Copper sky, Bloody sun, Motion, Idle, Painted 

ship. 

Chapter # 3. 

On the Ocean 

Words/Meanings: Exhibition, Stamps, Paintings, Surprise, Hobby, 

Anxious, Collection, Rare, Appreciated, Postcards, Response, 

Appears, Probably, All Set Now, Mum, Invite, Uttered, Excited, 

Clapped. 

Words/Sentences: Exhibition, Appreciated, Hobby, Clapped, 

Excited. 

Chapter # 4. 

An Exhibition 

Words/Meanings: Excited, Lo And Behold, Safe and sound, 

Arranged, Cheers, Anxiously, Absolutely, Magician, Empty, Amuse, 

Borrows, Magic Tricks, Audience, Lid, Palm, Saw, Disappeared, 

Helper, Innermost, Removed. 

Words/Sentences: Magician, Amuse, Safe And Sound, Cheers, 

Anxiously. 

Chapter # 5. 

Magic Show 

Words/Meanings: Form, Feature, Limb, Folks, Puzzled, Kith And 

Kin, Fearful Pitch, Worse, Fate’s Decree, Whim, Fatal, Likeness, 

Dogged, Flogged, Fruitlessly. 

Words/Sentences: Puzzled, Feature, Kith And Kin, Fate’s Decree, 

Fruitlessly. 

 

Chapter # 6. 

The Twins 
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Sweet Ways Public School 

Syllabus of English (A+B) 8th 

1st Term 

Chapter No. 1 

Tolerance of the Rasool (PBUH) 

 
Words Meanings Words Meanings 

Tolerance  Destroy  

Hardships  Gracious  

Patience  Merciful  

Revenge  Recognize  

Displaying  Well-wisher  

Practiced  Troubled  

Model  Bloodshed  

Worst  Custom  

Conquest  Forbidden  

Honoured  Murdered  

declaring  Served  

Amnesty  Objected  

Refuge  Deterioration  

Preach  Conflict  

Occasion  Prevailing  

Trial  Lack  

Menace  Cured by  

Beloved  Society  

 

 



 

Syllabus for 8th class Page 3 
 

Chapter No. 2 

A Dialogue 

 
Words Meanings Words Meanings 

Particularly  Immediately  

Recovered  Worried  

Reopened  Tough  

Vacation  International  

Extra  Has thought it fit  

Deficiency  Go in for  

Certainly  Finish  

Pretty hard  Profession  

International  Depend  

Agriculture  Future  

Glad  Effort  

Chapter No. 3 

On The Ocean 

Words Meanings Words Meanings 

Copper sky  Idle  

Bloody sun  Painted ship  

Above  Boards  

Mast  Shrink  

Stuck  Motion  

Ocean  Everywhere  

Drop    
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Chapter No. 4 

An Exhibition 

Words Meanings Words Meanings 

Exhibition  Paintings  

Hobby  Collection  

Appreciate  Response  

Probably  Mum  

Uttered  Clapped  

Stamps  Surprise  

Anxious  Rare  

Postcards  Appears  

All set now  Invite  

Uttered  Excited  

Went up  Own  

childhood  While  

Bring  Popular  

Leader  Idea  

Chapter No. 5 

Magic Show 

Words Meanings Words Meanings 

Excited  Arranged  

Anxiously  Magician  

Amuse  Magic tricks  

Lid  Saw  

Helper  Removed  

Lo and behold  Safe and sound  

Cheers  Absolutely  
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Empty  Borrows  

Audience  Palm  

Disappeared  Innermost  

Strange  Handkerchief  

Crowd   Whole  

Chapter No. 6 

The Twins (Poem) 

 

Words Meanings Words Meanings 

Form  Limb  

Puzzled  Fearful pitch  

Fate’s decree  Fatal  

Dogged  Fruitlessly  

Feature  Folks  

Kith and kin  Worse  

Whim  Likeness  

flogged  Grew  

Soul  Matter  
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Sweet Ways Public School 

Syllabus of English (B) 8th 

1st Term 

 

March 

English (B) 
Letters: 1, 2. 

Applications: For sick leave, urgent piece of work. 

Stories: Necessity is the mother of invention, Union is strength 

Essays: My best teacher, My best friend, A morning walk. 

Grammar: Use Of It, There, Am, Is, Are, Was, Were, Has, Have, Had+Present 

(Indefinite, Continuous Perfect, Perfect Continuous) Active/Passive Voice, 

Form of Verb (Pg # 57 To 60) 

April 
Letters: 3, 4 

Story: Slow and steady wins the race  

Applications: For readmission, for fee concession. 

Essays: A house on fire, My country 

Grammar: Present (Indefinite, Continuous Perfect, Perfect Continuous) 

Active/Passive Voice, Form of Verb (pg # 61 to 69) 

Comprehension 1-5 
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Sweet Ways Public School 

Syllabus of Math Class 8th 

1st Term 

Unit # 1. Operations on sets 

Unit # 5. Polynomials 

Unit # 6. Factorization, simultaneous equations Exercise # 6.1 to 6.6) 

Unit # 6. Factorization, simultaneous equations (Exercise # 6.7 , 6.8) 

Unit # 3. Number System 

 

 

 

 

 

 

 

Sweet Ways Public School 
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Sweet Ways Public School 

Urdu Syllabus 

 

 

 

ر، سحر، ، اوسان، بیاباں، پیڑ، پُرہول، جھونکا، خطواُجاال، اصال، اندھیا :امال/الفاظ/معانی

 ، اکھیڑنا۔سناٹا، گھپ اندھیرا، لیک، مرگھٹ، مینہ، بے چارہ، خطا، کھنڈر، وہم، انگارے

 سُنسان، شب، اندھیرا، سفر، قوی، پُر ہول۔ الفاظ/جملے:

1سبق نمبر  

 حمد

 اخدا، پاراسرار، بزم کونین، بھٹکے ہوئے، توحید، چشِم بیدار، شمع، مرکز، ن :امال/الفاظ/معانی

 نا۔لگانا، بھٹکے ہوئے، قافلہ، اُمنڈنا، مدت، بخش

 توحید، قافلہ، پیغام، مدت، منزل۔الفاظ/جملے:

2سبق نمبر  

 نعت

اپاہج، اشرف المخلوقات، ایثار، اُخوت، اُنس، آڑے وقت، بدرجہ اتم، بنوں، : امال/الفاظ/معانی

بے مثل، ترجیح، تمتما اٹھنا، حاجت، خاطر خواہ، خلوص نیت، خوشنودی، داِر فانی، دستیاب، 

، کارآمد، لی ذوالنورین، ُروح پرواز کرنا، سخاوت، شیرازہ، صدیق، غنی، فاروق، قحط سا

ں، گہوارہ، مبتال ہونا، مداوا کرنا، مربوط، ممتاز، نچھاور کرنا، نذرانہ، نزع، نظیر۔کروبیا  

مخلوق، خوش گوار، بلند، خشک، سخاوت، انسانیت۔الفاظ/جملے:    

3سبق نمبر   

درِد دل کے 

واسطے پیدا 

 کیا انسان کو

متعدد، دست کار، سنگم، سہن، تہذیب، ثقافت، شناخت، اکائی، ُجدا گانہ،  رہن: امال/الفاظ/معانی

پوشاک، مساوات، اشتراک، کرسمس، دیوالی، حریف، اُخوت، دست کاری، تہوار، تشکیل، 

سیاح، فروغ، دسہرہ، قبائلی، نشان دہی، شائقین، انعقاد، منسلک، میسر آنا، اطوار، دہانہ، ِدل 

 ُربا۔

: مسافت، مویشی، محیط، نمائش، فروغ، دست کاری۔الفاظ/جملے  

4سبق نمبر   

پاکستان کے 

 چند اہم تہوار

: ضوفشاں، لرزاں، ترساں، سرنگوں، تیغِ رواں، جبیں، فروزاں، تھرانا، کوہ و امال/الفاظ/معانی

، غازی، قوی، صنودمن، ابد، ہیبت، آب، بخت بیدار، خم دار، دشت، رشک، زریں، سطوت، 

 کرامت، منور، عجم، خاقان، جم۔

ضوفشاں، جبیِن وطن، روایات، کرامات، ہیبت۔ الفاظ/جملے:  

5سبق نمبر  

ہمارے وطن 

 کا نشاں

 

آرزو، لت پت، نڈھال، حسرت، حجرہ، لخطہ بہ لخطہ، دھاڑیں مار مار کر : امال/الفاظ/معانی

، رفع ہونا، دیوانہ وار، بخترونا، دھڑام سے، ندامت، سکتے میں آجانا، بپھرا ہوا، مالل، بد 

پر ہونا، کانےمہلک، دستور، کاری، انتقام، دستک، شدت، ضبط، ضرب، ٹھنقاہت، غافل، 

 تقدیر۔

لحظ بہ لحظ، لت پت، مہلک، ندامت، سکتے میں آجانا۔الفاظ/جملے:   

 6سبق نمبر 

 خون کا بدلہ

: ایمر جنسی، خواہ مخواہ، گامزن، حمائل، لرزا دینا، لپکنا، عوض، رونما، امال/الفاظ/معانی

ور، مصنوعی، بے گناہ، شہری دفاع، آپریشن، تعین، بحال کرنا، متا ثرہ ، سرجن، شعھٹناجمگ

، فرسٹ ایڈ باکس، ٹنکچر، رضا کار، پیاںحصہ، ابتدائی طبی امداد، ہنگامی حالت، آگاہی، کھچ

 احساس ذمہ داری، بلیک آوٹ کرنا، فعال، مہارت، آیوڈین۔

اہتمام، رکاوٹ، رونما، حمائل۔: لپک کر، ایمر جنسی، خواہ مخواہ، گامزن، الفاظ/جملے  

7سبق نمبر   

 شہری دفاع

میں مالنا، دلیری، پروانہ کرنا، تدبر، میلی آنکھ سے دیکھنا،  جیالے، خاک: امال/الفاظ/معانی

پیش قدمی، ڈھیر ہونا، صفایا ہونا، جواں مردی، پیوست ہوجانا، تاب نہ النا، فراموش 

لبلی مچ جانا، سنسناتی ہوئی، قدم اکھڑ جانا، فرض کرنا،دستی بم، پالٹون، بوچھاڑ، رینگنا، کھ

 شناسی، درجات، خاک، تاک تاک کر، جرات، خندقی مورچہ۔

فرض شناسی، جواں مردی، فراموش کرنا، جیالے، کھلبلی مچانا۔ الفاظ/جملے:  

9سبق نمبر  

النس نائیک 

الل حسین 

 شہید
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Sweet Ways Public School 

Syllabus of Urdu (A+B) Class 8th 

 پہلی سہ ماہی
 اردو)الف(

ہمارے وطن کا  پاکستان کے تہوار۔، حمد، نعت، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو

نس نائیک الل حسین شہید ، ہاکی۔نشاں )نظم( شہری دفاع، ال  

 اردو)ب(

لفظ کی قسمیں، لفظ موضوع کی قسمیں، کلمہ کی قسمیں، اسم کی قسمیں، اسم گرامر: 

کی استعمال کے لحاظ سے قسمیں، اسم معرفہ کی قسمیں، اسم علم کی تعریف و اقسام، 

نکرہ کی تعریف و قسمیں، اسم ظرف کی تعریف و اسم اسم ضمیر کی تعریف و اقسام۔
قسمیں، اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے قسمیں، اسم مصدر کی قسمیں، اسم مشتق کی 

تعریف و قسمیں، اسم فاعل کی قسمیں، اسم مفعول کی قسمیں، اسم حالیہ کی تعریف، 

حاصل مصدر کی تعریف، اسم معاوضہ کی تعریف، اسم صفت کی تعریف و قسمیں، 
ت اصلی کے درجے، صفت مشبہصف  

(13)صفحہ نمبر  مذکر/مونث:  

(20)صفحہ نمبر  متضاد الفاظ:  
(20)صفحہ نمبر  مترادف الفاظ:  

(21)صفحہ نمبر  سابقے: (22-12)صفحہ نمبر الحقے:      

(92-82: )صفحہ نمبر واحد/جمع  

  : توانا، جہد مسلسل، تنبیہ کرنا، سنگین، طرہ امتیاز، دورانیہ، برق رفتاری،امال/الفاظ/معانی

ہیلمٹ، ریفری، گول پوسٹ، فراخ ہونا، بلند حوصلگی، متعارف کروانا، اونس، بین االقوامی، 

، ٹورنامنٹ، قابل رشک، ِصف ، درجہ بندی کرنا، نقرائی طالئی، جائزہ لینا، چمپئین، فتوحات

 اول، تمغہ، ذوق و شوق سے، مستقبل قریب۔

 

10سبق نمبر   

 ہاکی
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   5-4-3خط نمبر ،   8-7-6: خطوط
 ، سرٹیفیکیٹ کے حصول کے لیے درخواستفیس معافی کی درخواست، درخواستیں: 

 پرنسپل کے نام چھٹی کی درخواست ، بیماری کی درخواست۔

مریض اور طبیب کے درمیان دکاندار اور خریدار کے درمیان مکالمے:  
شیر کا گھر، گیڈر کی ، جس کا کام اسی کو ساجھے، قوم کی خاطر ایثار  کہانیاں:

 مکاری

 زم، عالمہ محمد اقبال-زم،  : یوم آزادی، عیدینمضامین
 5-4-3،   2-1:تفہیم عبارات

 محاورات کا استعمال

 ضرب المثال

 دوسری سہ ماہی
Sweet Ways Public School 

Syllabus of Islamiat Class 8th 

 پہلی سہ ماہی

 اپریل /مارچ

تا 1              آ یات                         سورۃ االنفا ل  )الف(        الدرس االول

10 

     19تا 11    سورۃ االنفا ل       آ یات        ب( )             

        28تا 20سورۃ االنفا ل       آ یات    ( ج)                
 ضوعاتی مطالعہمو

قرآن مجید تعا رف، حفا       

 ئلظت،فضا

     1،2،3           احادیث

       

 

 دوسری سہ ماہی

 اگست/ستمبر

)الف(  سورۃ االنفا ل               ثانیالدرس ال

  37  تا 29  آ یات                               

     (  سورۃ االنفا ل       آ یات                      ب)       

    4 4    تا  38
 موضوعاتی مطالعہ

  کی محبت و اطاعتملسو هيلع هللا ىلص اس کے رسولہللا تعا لٰی اور   

 اکتوبر
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 احادیث

  4،5 احادیث  
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Sweet Ways Public School 
Syllabus of Science Class 8th 

1st Term 
 

March  

Unit No. 1 Physical Quantities and Measurements  

Unit No. 2 Kinematics 

April 

Unit No.5 Introduction To Biology 

Sweet Ways Public School 
Syllabus of Al-Quran Class 8th 

 پہلی سہ ماہی

تا  1اسما الحسٰنی ، آیاتسی ، سورۃ الحشر کا آخری رالکُ آیت کلمے ایک تا چھ ، نماز، 

، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ االخالص، سورۃ الہب)عمہ پارہ حفظ ( معہ ترجمہ 50

ل، سورۃ الماعون، سورۃ القریش، سورۃ الفیسورۃ النصر، سورۃ الکفرون، سورۃ الکوثر، 

 سورۃ الھمزہ، سورۃ العصر، سورۃ التکاثر، سورۃ البینہ، سورۃا لفجر۔

 مسنون دعائیں:

یما ادودھ پینے کی دعا،  ایماِن مفصل ،  سوتے وقت کی دعا، بیدار ہونے کی دعا، رات  

جلی ن ِ مجمل ،  اذان کے بعد کی دعا، جب کچھ بھول جائیں تو کیا کہنا چاہیے؟ ، جب ب

اعوذ  چمکے تو کیا کہیں، غصے کے وقت کی دعا، جب قرآن پاک پڑھیں تو کہیں، )

( جب ونالیہ راجعانا ہلل و انا ( جب کچھ گم ہو جائے تو کہیں،  )باہلل من الشیطن الرجیم

ن اشا اال باس طھور ( تیمارداری کی دعا )اللھم صبیا  نا فعابارش ہو رہی ہو تو پڑھیں )

 ا )( علم میں اضافے کی دعرب ار حمھما کما ربینی  صغیرا( والدین کے لیے دعا )ہللا 

ا یر مبسم ہللا اللھم انی اسالک خیر ھذہ السوق و خ( بازار جانے کی دعا )رب زدنی علما

لخال یت الخال میں جانے کی دعا، بیت اب فیھا اللھم انی اعوذ بک من شدھا وشرما فیھا(

 علم میں اضافہ کی دعا، کھانا کھانے کے وقت کی دعا، کھانا ، سے باہر آنے کی دعا

 کھانے کے بعد کی دعا
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Sweet Ways Public School 

1st Term 

 ۔ قال رسول ہللا انما اال عمال بالنیات۔1

 

   رسول ہللا نے فرمایا: اعمال کا دارو مدار نیتوں پر  ہے۔

 

۔ قال رسول ہللا الطھور شطرا االیمان۔2  

 

       رسول ہللا نے فرمایا: پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔

 

قال رسول ہللا ان المومن ال ینجس۔۔ 3  

 

   رسول ہللا نے فرمایا: مومن نا پاک نہیں ہوتا۔

 

نور۔ ۔ قال رسول ہللا الصلوۃ4  

 

  رسول ہللا نے فرمایا: نماز روشنی ہے۔

 

۔ قال رسول ہللا خیر کم من تعلم القران وعلمہ۔5  

 

  رسول ہللا نے فرمایا: تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔

 

۔ قال رسول ہللا قل ھو ہللا احد تعدل ثلث القرآن۔6  

 

ایک تہائی قرآن کے برابر اجر رکھتی ہے۔رسول ہللا نے فرمایا:سورۃ قل ہو ہللا احد    

 

۔ قال رسول ہللا الدین النصیحۃ۔7  

 

  رسول ہللا نے فرمایا: دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔

 

۔۔ قال رسول ہللا کل معروف صدقۃ8  

رسول ہللا نے فرمایا: ہر نیک بات صدقہ ہے۔       ۔  

 
 

 


