
                                                                      پاکستان اردو اسکول بحرین

   

(جماعت :چہارم2018-2019منصوبہ نصابی  نفاذ اردو برائے سال  )  
 

 دورانیہ
قومی نصاب حوالہ جات )صالحیت، 

 معیارات، موضوعات(

ٹیکسٹ بک یا دیگر کے موضوعات )یونٹ 

 اور نمبروں کی وضاحت( عنوانات

شروع کی 

 تاریخ
 ماہ / ہفتہ

شمنمبر

 ار

پریڈ 5 اپریل 8 حمد نظم کو سمجھ کر پڑھ سکیں  اپریل /پہال  

 ہفتہ

1 

پریڈ 5 کہانی کے بنیادی خیال سے نتائج اخذکر  

 سکیں

اپریل 15 حضرت داود اپریل/ دوسرا  

 ہفتہ

2 

پریڈ 5 عبارت میں دی گئی معلومات کو سمجھ  

 سکیں

پاکستان ہوں میں اپریل22  اپریل /تیسرا  

 ہفتہ

3 

پریڈ 5 موضوع کے متعلق دس جملے لکھ  

 سکیں

اپریل29 مضمون )ہمارا وطن( اپریل/چوتھا  

 ہفتہ

4 

پریڈ 5 مئی2 کلمہ اور اسم کی تعریف اورمثالیں اسم اور کلمہ کے متعلق جان سکیں   5 مئی/پہال ہفتہ 

عبارت میں دی گئی معلومات کو سمجھ  

 سکیں

مئی2 صحت اور صفائی  6 مئی/پہال ہفتہ 

(2018مئی  17مئی تا 13مڈٹرم امتحان)       

پریڈ 5 عبارت میں دی گئی معلومات کو سمجھ  

 سکیں

مئی6 صحت اور صفائی مئی/دوسرا  

 ہفتہ

7 

پریڈ 5 الفاظ کی بناوٹ اور ساخت کو جان  

 سکیں

مئی 13 نیکی کا بدلہ مئی /تیسرا  

 ہفتہ

8 

پریڈ 5 مئی 20 اضداد)قواعد( الفاظ کی اضداد کو جان سکیں  مئی/چوتھا  

 ہفتہ

9 

پریڈ 2 واحد سے جمع بنانے کے اصول سیکھ  

 سکیں

جون3 واحد ۔جمع جون /پہال  

 ہفتہ

10 

پریڈ3 موضوع کے متعلق دس جملے لکھ  

 سکیں

 مضمون نگاری کے اصول جان سکیں

جون3 مضمون)میرا اسکول(  11 جون/پہال ہفتہ 

اگست( 27جون تا 8تعطیالت برائے موسم گرما)       



 

 12   دوہرائی  

(2018اکتوبر 04ستمبر تا  09فرسٹ ٹرم امتحان)       

(2018اکتوبر 07دوسری سہ ماہی)       

پریڈ 5 نظم کو سمجھ کر پڑھ  

 سکیں

اکتوبر 14 نعت اکتوبر/دوسرا  

 ہفتہ

13 

پریڈ 5 کہانی کے بنیادی خیال سے  

سکیں نتائج اخذ کر  

اکتوبر21 حادثہ  14 اکتوبر/تیسرا ہفتہ 

پریڈ2 انٹرویو لینے کے اصول  

 جان سکیں

اکتوبر28 کوڑے دان سے انٹرویو  15 اکتوبر چوتھاہفتہ 

پریڈ3 مضمون نگاری کے اصول  

 سیکھیں

اکتوبر28 مضمون)اساتذہ کا احترام( اکتوبر چوتھا  

 ہفتہ

16 

    سیکنڈ مڈٹرم)اکتوبر  

پریڈ2 آگاہی ہو قواعد سے  نومبر4 گنتی   17 نومبر/پہال ہفتہ 

پریڈ1 نومبر4 فعل کی تعریف اور مثالیں قواعد سے آگاہی ہو   18 نومبر/پہالہفتہ 

پریڈ1 نومبر4 الفاظ متضاد قواعد سے آگاہی ہو   19 نومبر/پہالہفتہ 

پریڈ1 نومبر4 واحد ۔جمع قواعد سے آگاہی   20 نومبر/پہال ہفتہ 

پریڈ5 آگاہینفس مضمون سے   نومبر 11 ٹریفک کے اشارے  نومبر/دوسرا  

 ہفتہ

21 

پریڈ5 خط لکھنے کے اصول  

 سمجھ سکیں

نومبر18 چچا کے نام خط  22 نومبر/تیسرا ہفتہ 

پریڈ5 نفس مضمون سے آگاہی  

 حاصل کر سکیں

نومبر 25 میاں ٹر ٹر  23 نومبر/چوتھاہفتہ 

پریڈ5 عبارت کو پڑھ کر مفہوم  

 سمجھ سکیں

دسمبر2 آب و ہوا  24 دسمبر/پہالہفتہ 

پریڈ2 مضمون نگاری کے اصول  

 جان سکیں

دسمبر9 مضمون)عالمہ اقبال(  25 دسمبر/دوسراہفتہ 

پریڈ3 42امالءصفحہ نمبر  الفاظ کی بناوٹ جان سکیں  دسمبر9  دسمبر /دوسرا  

 ہفتہ

26 

    سیکنڈ ٹرم امتحان  

پریڈ5 مضمون لکھنے کے اصول  

 سمجھ سکیں

جنوری2 مضمون)قائداعظم(  27 جنوری/پہال ہفتہ 

پریڈ 5 کہانی کو موثر انداز میں   1حکایت نمبر  جنوری6  جنوری/دوسرا   28 



 ہفتہ پڑھ مفہوم سمجھ سکیں

پریڈ 5 کہانی کو موثر انداز میں  

 پڑھ کر مفہوم سمجھ سکیں

2حکایت نمبر  جنوری13  جنوری/تیسرا  

 ہفتہ

29 

پریڈ 5 انداز میں کہانی کو موثر  

 پڑھ کر مفہوم سمجھ سکیں

3حکایت نمبر جنوری 20  جنوری /چوتھا  

 ہفتہ

30 

پریڈ 5 کسی بھی عنوان پر دس  

 سطریں لکھ سکیں

جنوری 27 مضمون)میری پسندیدہ کتاب( جنوری/پانچواں  

 ہفتہ

31 

    تھرڈ ٹرم مڈ ٹرم امتحان  

پریڈ2 مذکر سے مونث بنانے کے  

 اصول سمجھانا

فروری3 مذکر مونث  32 فروری/پہال ہفتہ 

پریڈ3 فروری 3 پہاڑ اور گلہری نظم کا مفہوم سمجھ سکیں   33 فروری/پہال ہفتہ 

پریڈ 5 عبارت کو روانی سے پڑھ  

 کر لکھ سکیں

فروری10 مومن فروری/دوسرا  

 ہفتہ

34 

پریڈ 5 خط لکھنے کے اصول  

 سمجھ سکیں

فروری 17 خط فروری/تیسرا  

 ہفتہ

35 

پریڈ 5 سمجھ سکیں قواعد کو  فروری24 اسم ضمیر کی تعریف۔مثالیں  فروری/چوتھا  

 ہفتہ

36 

پریڈ3 مارچ4 اضداد الفاظ کی اضداد لکھ سکیں   37 مارچ /پہال ہفتہ 

پریڈ2 مارچ4 واحد ۔جمع واحد سے جمع بنا سکیں   38 مارچ/پہال ہفتہ 

      

      

      

 


