
 کستان اردو اسکول مملکتہ البحرین پا                     

 پہلی سہ ماہی      جماعت : سوم                              2019-2018نصاب کی درجہ بندی ساالنہ                                                    

نمبر 
 شمار

 تعداد پیریڈ قومی نصابی حوالے      ئلوسا کتاب اوردیگرعنوانات/ آغاز/تاریخ ماہ/ہفتہ   

  5   فطرت سے متعلق نظم سے لطف اٹھا سکے حمد        اپریل8/12  جون8اپریل/8 1  

 5   کسی ادب پارے کا مرکزی خیال سمجھ کر  فیصلہ        اپریل 15/19   2  

 5   پڑھ سکے 29-28قواعد صفحہ        اپریل22/26  3  

کی امال تحریر کر  مخصوص ذخیرہ الفاظ رنگوں کی بہار      مئی 29/3  4  
 سکے

  5 

سادہ جملے اور ان پر مبنی عبارت کو  20۔1گنتیمضمون باغ کی سیر  مئی 6/10  5  
 سمجھ سکے

  5 

 5    پہال مڈ ٹرم       مئی 13/17  

 5   مشاہدے کی صالحیت کو نمو دینا  گرمی کی چٹھیاں       مئی 20/24  6  

 5   ذخیرہ الفاظ میں اضافہ سبزیوں کے نام      مئ 27/31  7  

 5   ذخیرہ الفاظ میں اضافہ پھلوں کے نام      جون 3/7  8  

      

      

      

                                      

         



 

 سہ ماہی دوسری   

نمبر 
 شمار

 تعداد پیریڈ قومی نصابی حوالے      اوردیگر وسائلعنوانات/کتاب  آغاز/تاریخ ماہ/ہفتہ   

    دن( 15)     امتحان       ستمبر 4/18 اگست 28 1  

 5   اپنے حوالے سے کسی عنوان پر دس  گھوڑے جلدی چلو،الفاظ سازی  ستمبر 23/27 تا     2  

جملے لکھ سکے مثال میرا گھر ،میرے  کھلونے       اکتوبر 30/4 نومبر 26 3  
 جانور، میرے دوست 

  5 

 5   تصویر دیکھ کراشیا کے نام لکھ سکے انوکھی سیر)نظم(    اکتوبر 7/11  4  

کسی علمی مضمون کی فکری اور  مضمون میرا اسکول       اکتوبر 14/18  5  
 خوبیوں سے آگاہ ہومعنوی 

  5 

 5    ٹرم دوسرا مڈ       اکتوبر 21/25  

 5   ذخیرہ الفاظ میں اضافہ جسمانی اعضا       نومبر 28/1  6  

شعر،نظم پڑھ کر نثر میں ایک یا دو  روٹی کون کھائے گا)نظم(    نومبر 4/8  7  
 سطور میں تحریر کر سکے

  5 

 5   اردو میں سادہ الفاظ جملے درست آواز میں بھی لوگوں کے کام آوں گا نومبر 11/15  8  

 3   اور تلفظ کے ساتھ ادا کر سکے     42۔41۔40۔39صفحہ نمبر نومبر 18/22  

کسی علمی مضمون کی فکری اور  مضمون میری امی    
 معنوی خوبیوں سے آگاہ ہو

  2 

      

 

       



 سہ ماہیتیسری      

نمبر 
 شمار

 تعداد پیریڈ نصابی حوالےقومی       عنوانات/کتاب اوردیگر وسائل آغاز/تاریخ ماہ/ہفتہ   

حروف الفاظ جملے درست طور پر نقل  روشنی      جنوری 30/3 دسمبر 30 1  
 کرنا

   5 

کسی علمی مضمون کی فکری اور  50۔41مضمون عالمہ اقبال،گنتی    6/10 تا    2  
 معنوی خوبیوں سے آگاہ ہو

  5 

نظم کو ادا کے حافظےمیں موجود   بلبل اور جگنو )نظم(      13/17 مارچ 9 3  
 سکے

  5 

 5    69۔68قواعد واحد ،جمع      20/24  4  

کسی علمی مضمون کی فکری اور       مضمون میری سہیلی     27/31  5  
 معنوی خوبیوں سے آگاہ ہو

  5 

 5        مڈ ٹرم  تیسرا        فروری 30/6  

کسی بھی گفتگو یا تحریر کی اہم باتیں   جب عائشہ کا دانت ٹوٹا       10/14  6  
 بیان کر سکے 

  5 

 5   نصاب کے عالوہ دیگر ضروریات کے   مہینوں کے نام     17/21  7  

 5   حوالے سےمطالعہ کی عادات پیدا کر  سواریوں کے نام     24/28  8  

 5   سکے جانوروں کے نام    مارچ 3/7  

   امتحان     مارچ تا10  

    مارچ 24  

 


