
 

 

 

 پاکستان اردو اسکول مملکتہ البحرین
 منصوبہ نصابی نفاذ  اردوبرائے  سال 2019- 2018 جماعت :پنجم 

 
 قومی نصاب کا حوالہ کل پریڈ

ذیلی مہارت، معیار، مرکزی خیال()  

 نصابی  /  دیگر کتاب سے عنوانات

 )یونٹ۔  عنوان۔نمبر(

 تاریخ

 آغاز

نمبر  مہینہ/ ہفتہ

 شمار
پریڈ 2 خاموش اور بلند آواز مطالعہ کی عادات پختہ کر سکے     نظم ۔خدا کی شکر گزاری     -یونٹ 

1 

اپریل 9 اپریل/  

 دوسرا

1 

پریڈ 2 منشا اور مقصود کے حوالہ سے سمجھ کر  وعبارت ک   

 روانی سے پڑھ سکے 

بیٹے سے محبت    -یونٹ 

1 

اپریل 11  2 اپریل/دوسرا 

پریڈ 2 قواعد سیکھ کر استعمال کر سکیں     نرد بان اردو     -یونٹ 

1 

اپریل 15  3 اپریل/تیسرا 

پریڈ 1 کہانیاں مصنف کے منشا و مقصد اور نتیجہ کے ساتھ     

 پڑھ سکے 

-یونٹ  نبیوں کی کہانی : قصہ یونس  علیہ السالم   

1 

اپریل 17  4 اپریل/تیسرا 

پریڈ 2 مناسب طور پر لکھیں " مثال حصے  خط کے مختلف    

 القاب وآداب ، مضمون ،اختیام  

-یونٹ خطوط نویسی :   اپنے سے بڑوں کو خط لکھنے کے آداب 

1 

اپریل 18  5 اپریل/تیسرا 

پریڈ 3 حضور صلی ہللا وعلیہ الہ وسلم کے ناموں  اور  القاب    

 کا ذکر کرنا 

-یونٹ نعت 

1 

اپریل 22  6 اپریل/چوتھا 

پریڈ 2 : فرمان برداری تفہیم  لغت کا استعمال تفہیم عبارت میں بیان کر سکے   -یونٹ 

1 

اپریل 25  7 اپریل/چوتھا 

پریڈ 2 ماحول اور معاشرتی واقعات کے بارے میں گفتگو کر   

  واحد اور جمع کا فرق سمجھ سکےسکے: 

گفتگو کا سلیقہ ' واحد جمعقواعد :  -یونٹ 

1 

اپریل 29 اپریل/پانچوا 

 ں

8 

پریڈ  2 شعر نظم پڑھ کر نثر میں ایک دو سطور تحریر کر     

  سکے 

مری  پیاری اماں    -یونٹ 

2 

مئی 2  9 مئی /پہال 

پریڈ 3 قواعد سیکھ کر استعمال کر سکیں     قواعد : اسم صفت اور موصوف ، مختلف قواعد کا  

 اعادہ 

-یونٹ

2 

مئی 6  10 مئی/دوسرا 

پریڈ 2 کسی بھی واقعے یا کہانی کو اپنے لفظوں میں دہراتے    

 ہوئے اپنا مخصوص لب و لہجہ استعمال کر سکے     

عظیم ماو ں کےعظیم بیٹے    -یونٹ 

2 

مئی 9  11 مئی/دوسرا  



(2018مئی  17مئی تا  13پہال مڈ ٹرم امتحان )  

 قومی نصاب کا حوالہ کل پریڈ

 )ذیلی مہارت، معیار، مرکزی خیال(

/  دیگر کتاب سے عنوانات  نصابی  

 )یونٹ۔  عنوان۔نمبر(

 تاریخ 

 آغاز
نمبر  مہینہ/ ہفتہ

 شمار
پریڈ 2 کیسی بھی  گفتگو  یا تحریر کی اہم باتیں بیان کر      

 سکیں  

-یونٹ تفہیم : گھر کا نقشہ 

2 

مئی 20  12 مئی/ تیسرا 

پریڈ 2 کے بنیادی خیال عناصر اور نتائج اخز کر سکے نظم      نظم : امی کےبچوں کی فرہاد      -یونٹ 

2 

مئی 22  13 مئی/ تیسرا 

پریڈ 1 حافظے  میں موجود الفاظ کو نظم کی شکل میں تحریر    

 کر سکے 

-یونٹ نظم نگاری 

2 

مئی 24  14 مئی /تیسرا 

پریڈ 2 انشا  پردازی کی مہارت کے لیے بنیادی طور پر تیار ہو     

  سکے 

-یونٹ  )وطن سے محبت ( مضمون  نگاری

2 

مئی 27  15 مئی/چوتھا 

پریڈ 3 ز )تمہید ( نفس مضمون ، اختیام وغیرہ مضمون کے آغا   

 کو  اپنےالفاظ میں لکھ سکے 

مضمون  نگاری   -یونٹ 

2 

مئی 29  16 مئی/چوتھا 

پریڈ5 قواعد سیکھ کر استعمال کر سکیں     -یونٹ نرد بان اردو 

2 

جون 3  17 جون/چوتھا 

اگست( 25جون تا  11تعطیالت موسم گرما  )  

2018نومبر    26تا    2018اگست   26دوسری سہ ماہی    
پریڈ 3 داہرئی         -یونٹ 

2 

دن 3 اگست /  

 پانچواں

18 

پریڈ 2 داہرئی      -یونٹ 

2 

دن 2  19 پانچواں 

(2018ستمبر     18ستمبر  تا    4)دہرائی۔ امتحان(     
پریڈ 2 کھیلوں میں اپنا نقطہ نظر مخصوص انداز کے ساتھ پیش  

 ک سکے 

-یونٹ مضمون : اولمپکس

3 

ستمبر 2  20 ستمبر/پہال 

پریڈ 2 دوستوں کو خط اور دعوت خط لکھنے کا طریقہ بتانا  )   

 نامہ تحریر کر سکے (

خطوط نویسی : دعوت نامہ   -یونٹ 

3 

ستمبر 23 ستمبر/چوتھ 

 ا

21 

پریڈ 4 حروف کا مفہوم اور اس  کا صحیحاستعمال کر سکے     قواعد : حروف   -یونٹ 

3  

ستمبر 25 ستمبر/  

 چوتھا

22 

پریڈ 4 -یونٹ نظم:ایک وقت میں ایک کام  نظم کا نقطہ خیال بیان کر سکے  

3  

اکتوبر 01  24 اکتوبر/پہال 

دن 3 مزکر اور مونث میں فرق واضع کر سکے      قواعد : مزکر مونث کے کچھ قاعدے  ؐ    -یونٹ 

3  

اکتوبر 7 اکتوبر/  

 دوسرا

25 



دن 2 پہیلیاں نہ  صرف پڑھ سکے بلکہ اپنے  ساتھیوں کو سنا  

 سکے  

تفہیم :بوجھو پہیلی    -یونٹ 

3  

اکتوبر 10 اکتوبر/  

 دوسرا

26 

دن 2 قومی ترانہ سننے اور اس کے آداب سے آگاہ ہونے کی   

 صالحیت پیدا کرنا 

ہمارہ قومی ترانہ  -یونٹ 

4 

اکتوبر 14 اکتوبر/  

 تیسرا

27 

دن 3 سادہ جملے کا مفہوم اور اس کی ساخت پر عبور حاصل    

 کر سکے  

ذرا سو چیے !    -یونٹ 

4 

اکتوبر 16 اکتوبر/تیسر 

 ا

28 

(2018اکتوبر     25اکتوبر   تا      21سیکنڈ  مڈ ٹرم امتحان:    

دن 2 کہانی ،افسانہ ،ڈرامہ ،نطم  )وغیرہ (کو مناسب تربیت    

 اصالح کے بعد پیش کر سکے 

ڈرا ما :  محمد علی   -یونٹ 

4 

اکتوبر 28 اکتوبر/پانچو 

 ں

29 

دن 2 کہانی ، ڈرامے اور مضمون کے طرز تحریر میں امتیاز    

 کر لکھ سکے 

-یونٹ ڈرا ما :  نگاری 

4 

اکتوبر 30 اکتوبر/پانچو 

 اں

30 

پریڈ 2 -یونٹ تفہیم :  پاکستان پائندہ باد  لغت کا استعمال تفہیم عبارت میں بیان کر سکے  

4 

 31 نومبر/پہال یکم نومبر

دن 3 ۔عربی طریقہ پر بھی جمع کو سیکھ سکے   قواعد : عربی قاعدے سے جمع بنانا ؛درست الفاظ    

 اور جملوں کی پہچان  

-یونٹ

4 

نومبر 5 نومبر/دوسر 

 ا

32 

دن 2 مضمون کے آغاز ) تمہید ( ،نفس مضمون ،اختیام وغیرہ  

 کو اپنے لفظوں میں لکھ سکے 

مضمون نگاری   -یونٹ 

4 

نومبر 8 نومبر/  

 دوسرا

33 

دن 2  نفِس مضمون، اختتام   وغیرہ مضمون کے آغاز )تمہید( ،  

 کو اپنے لفظوں میں لکھ سکے۔

-یونٹ  مجلس کے آداب : مضمون    

4 

نومبر 12 نومبر /  

 تیسرا

34 

دن 2 -یونٹ نرد بان  اردو کے صفحات : ۔ 

4 

نومبر 14 نومبر/  

 تیسرا

35 

دن 2 سادہ جملہ کی ساخت پر کوئی کہانی لکھ سکے      کہانی بمعہ نتیجہ       -یونٹ 

4 

نومبر 18 نومبر/چوتھ 

 ا

36 

دن 2  مزکر مونّث میں فرق کو واضع کر سکے     مزکر مونّث کے کچھ قاعدے      -یونٹ 

4 

نومبر 21 نومبر/  

 چوتھا

37 

دن 2 ( 60۔۔۔۔ 1لفظوں میں گنتی )    گنتی  کو لفظوں  میں لکھنے کا طریقہ  بتانا   -یونٹ 

4 

نومبر 25 نومبر/پانچو 

 اں

38 

 دہرائی )سیکنڈ ٹرم امتحان 27 نومبر  تا  11 دسمبر 2018(
دن3 کہانی، ڈرامے اور مضمون کے طرز تحریر میں امتیاز کر  

 کے پڑھ سکے۔

مضمون:عالمہ اقبال    -یونٹ 

4 

دسمبر 30 دسمبر/  

 پانچواں

39 

دن3 کسی بھی چیز کو تلفظ، لے، ادائیگی کے ساتھ دہرا  

 سکے۔

مضمون : عالمہ اقبال   -یونٹ 

4 

جنوری6  40 جنوری/ پہال 



2019مارچ        10تا                   2018دسمبر  30تیسری  سہ ماہی                                                    
ڈراموں  وغیروں میں حصہ لے کر اپنا کردار بہتر انداز    

 میں نبھا سکیں  

موضوع : ہماری زمین       ڈراما :اہل زمین   

 عدالت عالیہ میں

یونٹ ۔  

5 

جنوری  8 جنوری/  

 دوسرا

41 

پریڈ 3     محاورات کا استعمال کر سکے -یونٹ    قواعد :محاورے  

5 

جنوری13 جنوری/  

 دوسرا

42 

دن 3 لغت کا استعمال تفہیم عبارت میں بیان کر سکے     -یونٹ تفہیم : ایک سرگرمی سب کے لیے  

5 

جنوری22 جنوری/  

 دوسرا

43 

دن 3 کہانی، ڈرامے اور مضمون کے طرز تحریر میں امتیاز کر  

 کے پڑھ سکے۔

-یونٹ ایک کوڑے دان کی آپ بیتی 

5 

 

جنوری29  

جنوری/چوت

 ھا

44 

دن5 یکھ کر استعمال کرسکیں۔قواعد س  صفحات: نردبان اردو   -یونٹ 

5 

 

جنوری31  

جنوری/ 

 چوتھا

45 

2019جنوری  17جنوری تا  14سپورٹس ویک    

  2019فروری  6تا ی جنور  30 تھرڈ مڈ ٹرم 
دن 2 کسی بھی چیز کو تلفظ، لے، ادائیگی کے ساتھ دہرا  

 سکے۔

آپ  بیتی :   میں ایک درخت ہوں      -یونٹ 

5 

10 

 فروری

دوسفروری/

 را

46 

دن 3 شدید بخار یا گلی کی صفائی کی درخواست لکھ سکیں     -یونٹ درخواست 

5 

12 

 فروری

فروری/دوس

 را

47 

دن 2 نظم سن کر سمجھ سکے اور اس کا مفہوم بیان کر سکے     رنگ برنگے پھول     -یونٹ 

5 

17 

 فروری

فروری/تیس

 را

48 

دن 3 یکھ کر استعمال کرسکیں۔قواعد س  -یونٹ نرد بان  

5 

19 

 فروری

فروری/تیس

 را

49 

دن 3 کسی مقام یا سفر وغیرہ کی جزئیات بیان کرنے میں   

     حصہ لے سکے 

موضوع : سفر نامہ      سفر نامہ : سنگا پور کی   

 سیر 

-یونٹ

6 

24  

 فروری

فروری/چوت

 ھا

50 

دن 2 تفہیم : شہد کی مّکھی کا سفر     لغت کا استعما ل تفہیم عبارت میں بیان کر سکے   -یونٹ 

6  

27 

 فروری

فروری/چوت

 ھا

51 

دن 2 نظم سن کر سمجھ سکے اور اس کا مفہوم بیان کر سکے   

  

نظم : شہد کی مّکھی    یونٹ  

  6۔

مارچ 3  52 مارچ/پہال 

دن 1 ماحول اور معاشرتی واقعات کے بارے میں گفتگو کر    

 سکے اور سادہ تحریر لکھ سکے  

یونٹ    سفر نامہ لکھنا

  6۔

مارچ 5  53 مارچ/پہال 

دن 1 تحریر میں اسم صفت اور اس کی اقسام پہچان بھی  کسی   

 کر سکے  

یونٹ  قواعد : اسم صفت کی اقسام اور استعمال 

6۔  

مارچ 6  54 مارچ/پہال 

دن 1 کسی شے یا مقام کے متعلق وضاحت سے بتا سکےعام  

 اشتہارات وغیر ہ پڑھ سکے  

یونٹ  اشتہار لکھنا

6۔  

مارچ 7  55 مارچ/پہال 



 دہرائی – امتحان   10  مارچ   تا   24  مارچ  2019
  

 


