
f;b/p; tzv 2014^15f;b/p; tzv 2014^15f;b/p; tzv 2014^15f;b/p; tzv 2014^15, , , , iwks S/thA, ftPk ^ ftfrnkBiwks S/thA, ftPk ^ ftfrnkBiwks S/thA, ftPk ^ ftfrnkBiwks S/thA, ftPk ^ ftfrnkB 
wjhBk nfXnkfJ nfXnkfJ dk Bkw ftP/P eEB 
ngq?b ns/ wJh 
 (FA-1 
w[bKeD) 

nfX^1 
 
nfX^2 
nfX^3 
nfX^13 

G'iB L fJj feZE'A nkT[Adk j?< (Food: Where Does 

It Come From ? ), 

G'iB d/ sZs (Components of  Food), 

o/fPnK s'A eZgV/ sZe (Fibre to Fabric), 
u[zpeK okjhA wB'oziB (Fun With Magnets). 

FA-1 bJh f;b/p; 
1,2,3,13  
(e[Zb nze & 20) 

i{B S[ZNhnK dk ezw L d[jokJh ns/ ;hH;hHJhH w[bKeD bJh ftfdnkoEhnK Bz{ gq:'r, wkvb, 
gq'i?eN, n;kJhBw?AN; s/ ;eq?gp[Ze nkfd fdZs/ ikD. 

i[bkJh ns/ 
nr;s 
(FA-2 w[bKeD) 

nfX^4 
 
nfX^5 
 
nfX^9 
 
nfX^10 

t;s{nK d/ ;w{j pDkT[Dk (Sorting Materials into 

Groups), 
gdkoEK dk fBy/VB (Separation of Substances), 
;iht ns/ T[BQK dk u"frodk (The Living 

Organisms and Their Surroundings), 

rsh ns/ d{ohnK dk wkgD (Motion and 

Measurements of Distances). 

FA-2 bJh f;b/p; 
4,5,9,10 
(e[Zb nze & 20) 

;szpo d[jokJh ns/ SA-1 w[bKeD (SA-1 w[bKeD ngq?b s'A nr;s d/ 
f;b/p; ftZu'A j't/rk) 

(e[Zb nze & 90) 
(fbyshL70, gq:'rhL 20) 

nes{po ns/ 
Btzpo 
(FA-3 w[bKeD) 

nfX^11 
 
nfX^14 
nfX^15 
nfX^16 

gqekP^goSktK ns/ goktosB (Light, Shadows and 

Reflections), 

gkDh (Water), 

;kv/ uko/ gk;/ jtk (Air Around Us), 

e{V/ eoeN dh ;zGkb ns/ fBgNko/ dk gqpzX  
( Garbage in, Garbage Out). 

FA-3 bJh f;b/p; 
11,14,15,16  
(e[Zb nze & 20) 

d;zpo ns/ 
iBtoh 
(FA-4 w[bKeD) 

nfX^6 
nfX^7 
nfX^8 

;kv/ nkb/^d[nkb/ dhnK spdhbhnK(Changes Around Us), 

g"fdnK Bz{ ikD' (Getting to Know Plants), 

;oho ftZu rsh ( Body Movements). 

FA-4 bJh f;b/p; 6,7,8  
(e[Zb nze & 20) 

cotoh nfX^12 fpibh ns/ ;oeN ( Electricity and Circuits).  
^^^^^^^ 

wkou d[jokJh ns/ SA-2 w[bKeD (SA-2 w[bKeD nes{po s'A cotoh d/ 
f;b/p; ftZu'A j't/rk) 

(e[Zb nze & 90) 
(fbyshL70, gq:'rhL20) 

gq:'r (iwks S/thA)gq:'r (iwks S/thA)gq:'r (iwks S/thA)gq:'r (iwks S/thA)    

1H G'iB gdkoEK ftZu ;Nkou, yzv,uoph ns/ gq'NhB dh goy fet/A ehsh iKdh j?< 
2H gq:'r okjhA do;kT[Dk fe ;[szso o{g ftZu bNedk u[zpe jw/Pk T[Zso^dZyD fdPk ftZu mfjodk j?. 
3H fe;/ sob dh xDsk dk nfXn?B fJ; nXko s/ eoBk fe T[; ftZu e'Jh nx[b m'; s?odk j? iK v[Zp 

iKdk j?. 
4H fwZNh ns/ gkDh d/ fw;oB Bz{ sbSZND ftXh okjhA tZy eoBk. 
5H o/s ns/ gkDh d/ fwPoB Bz{ fcbNo g/go okjhA tZy eoBk. 
6H gqekP ;ob o/yk ftZu ubdk j? bJh gq:'r eoBk. 
7H jtk ftZu nke;hiB r?; dh w"i{drh do;kT[D bJh gq:'r eoBk. 
8H w'wpZsh dh ibD fefonk d"okB j' oj/ gfotosBK dk nfXn?B eoBk. 
9H g"fdnK ftZu tkPgT[s;oiB fefonk dk nfXn?B eoBk. 
10H jo/ gZs/ ftZu w"i{d ;Nkou dk nfXn?B eoBk. 
11H fe;/ gdkoE d/ fpibh ukbe iK o'Xe j'D bJh gq:'r eoBk. 
B'N L^ nfXnkfJ d/ Bkb ;pzXs gq:'r ns/ fefonktK f;b/p; tzv nB[;ko eotkJ/ ikD. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



f;b/p; tzv 2013f;b/p; tzv 2013f;b/p; tzv 2013f;b/p; tzv 2013----14, ;wkfie ftfrnkB, iwks14, ;wkfie ftfrnkB, iwks14, ;wkfie ftfrnkB, iwks14, ;wkfie ftfrnkB, iwks----d;thAd;thAd;thAd;thA    
    

wjhBkwjhBkwjhBkwjhBk                        gkmgkmgkmgkm    gkm dk Bkwgkm dk Bkwgkm dk Bkwgkm dk Bkw    ftP/P eEBftP/P eEBftP/P eEBftP/P eEB    
ngq?b^ wJh ngq?b^ wJh ngq?b^ wJh ngq?b^ wJh     G{r'bL    gkm 1G{r'bL    gkm 1G{r'bL    gkm 1G{r'bL    gkm 1    

                                    gkm 2gkm 2gkm 2gkm 2    
noEPk;so LnoEPk;so LnoEPk;so LnoEPk;so L    
                                    gkm 1                    gkm 1                    gkm 1                    gkm 1                    
fJfsjk; LfJfsjk; LfJfsjk; LfJfsjk; L    
                                    gkm 1 gkm 1 gkm 1 gkm 1     
                                        
                                    gkm 2  gkm 2  gkm 2  gkm 2      
    
Bkrfoe Pk;soLBkrfoe Pk;soLBkrfoe Pk;soLBkrfoe Pk;soL    
                                    gkm 1                    gkm 1                    gkm 1                    gkm 1                    

Gkos fJZe ikD^gfjukD ns/ fJ; d/ Bkb ;pzfXs BeP/ 
Xoksb ns/ fJ; gkm Bkb ;pzfXs BeP/ 
 
w[YbhnK XkoBktK 
 
gzikp dhnK G{r'fbe ftP/PsktK ns/ T[jBK dk fJ; d/ 
fJfsjk; s/ gqGkt 
r[o{ BkBe d/t ih s'A gfjbk d/ gzikp dh okiBhse nas/ 
;wkfie nt;Ek 
 
Gkosh ;zftXkB dhnK w[Zy ft;a/;asktK 

wJh wjhB/ d/ N?;N bJh ;b?p; 
G{r'b    gkm 1 
         gkm 2 
noEPk;so  
         gkm 1                    
fJfsjk;  
         gkm 1  
         gkm 2  
(eZ[b nze 20)                     

i[bkJh^nr;si[bkJh^nr;si[bkJh^nr;si[bkJh^nr;s        G{r'bL   gkm 3G{r'bL   gkm 3G{r'bL   gkm 3G{r'bL   gkm 3    
                                    gkm 10 gkm 10 gkm 10 gkm 10     
noEPk;soL noEPk;soL noEPk;soL noEPk;soL     
                                    gkm 2                gkm 2                gkm 2                gkm 2                
    fJfsjk; LfJfsjk; LfJfsjk; LfJfsjk; L    
                                    gkm 3gkm 3gkm 3gkm 3    
                                    gkm 4gkm 4gkm 4gkm 4    
                                        
                                    gkm 5gkm 5gkm 5gkm 5    
    
Bkrfoe Pk;soLBkrfoe Pk;soLBkrfoe Pk;soLBkrfoe Pk;soL    
                                    gkm 2gkm 2gkm 2gkm 2    

ibtk:{ ns/ fJ; Bkb ;pzZfXs BeP/. 
iB;zfEnk ns/ fJ; Bkb ;zpfXs BeP/ 
 
Gkosh noE ftt;Ek dh nXkfos ;ozuBk. 
 
r[o{ BkBe d/t ih ns/ T[jBK dhnk f;ZfynktK. 
r[o{ nzrd d/t ih s'A r[o{ s/r pjkdo ih sZe f;Zy r[o{nK 
dk :'rdkB. 
r[o{ r'fpzd f;zx ih dk ihtB, ykb;k dh ;ozuBk, :[ZX ns/ 
T[BQK dk ftneshst 
  
e/Adoh ;oeko. 

nr;s wjhB/ d/ N?;N bJh 
;b?p; 
G{r'b   gkm 3 
         gkm 10  
noEPk;so  
         gkm 2                 
 fJfsjk;  
         gkm 3 
         gkm 4 
Bkrfoe Pk;so 
         gkm 4 
(eZ[b nze 20) 

;szpo;szpo;szpo;szpo   

           

d[d[d[d[jokJhjokJhjokJhjokJh        ns/ ns/ ns/ ns/ ;szpo dh gqhfynk;szpo dh gqhfynk;szpo dh gqhfynk;szpo dh gqhfynk Now gqhfynk bJh 
;b?p;(ngq?b,wJh,i[bkJh,nr;
s) dk ;b?p; 
(e[Zb nze 70) 

nes{po^Btzpones{po^Btzpones{po^Btzpones{po^Btzpo    G{r'bL    gkm 4G{r'bL    gkm 4G{r'bL    gkm 4G{r'bL    gkm 4    
                                    gkm 5gkm 5gkm 5gkm 5    
                                    gkm 6gkm 6gkm 6gkm 6    
noEPk;so LnoEPk;so LnoEPk;so LnoEPk;so L    
                                    gkm 3                gkm 3                gkm 3                gkm 3                
    
fJfsjk;L fJfsjk;L fJfsjk;L fJfsjk;L     
                                gkm 6gkm 6gkm 6gkm 6    
                                gkm 7gkm 7gkm 7gkm 7    
    
Bkrfoe Pk;soLBkrfoe Pk;soLBkrfoe Pk;soLBkrfoe Pk;soL    
                                gkm 3gkm 3gkm 3gkm 3    
                                gkm 4gkm 4gkm 4gkm 4    

e[dosh  pB;gsh ,iht^izs{ ns/ fwZZfNnK ns/ ;pzfX BeP/ 
ib ;kXB ns/ f;azukJh :"iBktK ns/ ;zpfXs BeP/ 
G{wh  dh  tos/A ns/ y/shpkVh ns/ ;zpfXs BeP/ 
 
Gkos ftZu y/sh^pkVh dk ftek;. 
 
 
pzdk^ pjkdo ns/ f;Zy fw;bK ns/ ;zpfXs BeP/ 
oDihs f;zx,w[YZbk ihtB,gqkgshnK ns/ nzro/ik Bkb 
;pzX 
 
oki ;oeko 
Gkosh b'eszso dk ;o{g.    

Btzpo wjhB/ d/ N?;N bJh 
;b?p; 
G{r'b    gkm 4 
         gkm 5 
         gkm 6 
noEPk;so  
         gkm 3                 
fJfsjk;  
        gkm 6 
        gkm 7 
Bkrfoe Pk;so 
        gkm 2 
        gkm 3 
(eZ[b nze 20) 

d;zpo^iBtohd;zpo^iBtohd;zpo^iBtohd;zpo^iBtoh    G{r'bL    gkm 7G{r'bL    gkm 7G{r'bL    gkm 7G{r'bL    gkm 7    
                                    gkm 8gkm 8gkm 8gkm 8    
                                    gkm 9    gkm 9    gkm 9    gkm 9    
noEPk;soLnoEPk;soLnoEPk;soLnoEPk;soL    
                                    gkm 4gkm 4gkm 4gkm 4    
                                    gkm 5gkm 5gkm 5gkm 5    
fJfsjk; LfJfsjk; LfJfsjk; LfJfsjk; L    
                                gkm 8gkm 8gkm 8gkm 8    
                                    
                                gkm 9gkm 9gkm 9gkm 9    
Bkrfoe Pk;soBkrfoe Pk;soBkrfoe Pk;soBkrfoe Pk;so    
                                gkm 5gkm 5gkm 5gkm 5    

yfDi gdkoE ns/ ;esh ;kXB ns/ ;pzfXs BeP/. 
fBowkD T[d:'r ns/ ;pzfXs BeP/. 
nktkikJh ns/ ;zuko d/ ;kXB ns/ ;pzfXs BeP/. 
 
Gkos ftZu T[d:'fre ftek;. 
Gkos dk ftd/Ph tgko 
 
nzro/iaK ns/ f;ZyK d/ :[Zr ns/ gzikp T[Zs/ nzro/iaK dk 
epiak ns/ ;pzfXs BeP/. 
 nIkdh d/ ;zxoP ftZu gzikp dh d/D. 
 
Gkosh ftd/;a Bhsh ns/ ;z:[es ok;aNo 

    

cotohcotohcotohcotoh    G{r'b L        G{r'b L        G{r'b L        G{r'b L        
noEPk;soL noEPk;soL noEPk;soL noEPk;soL     
                                gkm 6                gkm 6                gkm 6                gkm 6                
fJfsjk;L fJfsjk;L fJfsjk;L fJfsjk;L     
Bkrfoe Pk;soLBkrfoe Pk;soLBkrfoe Pk;soLBkrfoe Pk;soL    
                                    

d[jokJh 
 
Gkos ftu nkofEe fB:'iB ns/ d[jokJh. 
d[jokJh 
d[jokJh 
    

gqh ;bkBk fgqfynk bJh ;kok 
;bp?; 
(eZ[b nze 70) 

wkouwkouwkouwkou     d[d[d[d[jokJhjokJhjokJhjokJh        ns/ ns/ ns/ ns/ ;bkBk gqhfynk;bkBk gqhfynk;bkBk gqhfynk;bkBk gqhfynk    

 

70 nzek bJh ;bkBk gqhfynk dk 
;b?p; 

    B'NL nfXnkfJ Bkb ;pzXs BeP/ Bkb ^ Bkb eotkJ/ ikD.B'NL nfXnkfJ Bkb ;pzXs BeP/ Bkb ^ Bkb eotkJ/ ikD.B'NL nfXnkfJ Bkb ;pzXs BeP/ Bkb ^ Bkb eotkJ/ ikD.B'NL nfXnkfJ Bkb ;pzXs BeP/ Bkb ^ Bkb eotkJ/ ikD. 

 



Monthly Syllabus 2014-15, Class : 6
th, 

Urdu Doosri Zubaan (Hindi Ki Jagah) 

(Book Reference : Jaan Pehchan) 

]ہندی کی جگہ[چھٹی اردودوسری زبان : جماعت  ٢٠١۵-٢٠١۴مہينہ وار سليبس   

 مہينہ سبق سبق کا نام رمارکس

کے لءے  ١ايف اے 
 سليبس اپريل سے مءی

FA1 

۔ ا  آ١  

۔  ب  پ  ت  ٹ  ث٢  

۔  ن  ی  يے٣  

۔  ج  چ  ح  خ۴  

۔  ر  ڑ  ذ  و۵  

ژ ۔  ر  ڑ  ز ۶  

۔  س  ش٧  

۔  ص  ض٨  

 مزکوره حروف کی پہچان، آواز، بناوٹ، سرے اور مIکر لکھنا

درسی کتاب کے 
 اسباق

 

 

مءی –اپريل   

  ٢ايف اے 

 سليبس

 جوUءی سے اگست

FA2 

۔  ط ظ٩  

۔  ع غ١٠  

۔  ف ق١١  

۔  ل م١٢  

۔  ک گ١٣  

۔  ہمزه١۴  

۔  زير، زبر، پيش١۵  

۔  تشديد١۶  

۔  جزم١٧  

پہچان، آواز، بناوٹ، سرے، مIکر لکھنا اور مزکوره حروف کی 
 عIمتوں کا استعمال

درسی کتاب کے 
 اسباق

جوUيی ۔ 
 اگست 

SA1  1دوہراءی اور ايس اے  ستمبر  

سليبس اکتوبر  ٣ايف اے 
 سے نومبر

FA3 

۔  نون غنہ١٨  

۔  ه١٩  

۔  تنوين٢٠  

۔  حروف تہجی٢١  

۔  بھہ ،  پھہ،  تھہ،  ٹھہ٢٢  

۔  جھہ، چھہ٢٣  

دھ ،  ڈھ ،  ڑھ۔  ٢۴  

۔  کھہ،  گھہ٢۵  

۔  ہمارا وطن٢۶  

درسی کتاب کے 
 اسباق

 اکتوبر۔  نومبر

سليبس ۴ايف اے   

 دسمبر سے جنوری
FA4 

۔  پتنگ٢٧  

۔  درختوں سے محبت٢٨  

۔  تندرستی اور غزا٢٩  

۔  کوءل٣٠  

درسی کتاب کے 
 اسباق

دسمبر ۔ 
 جنوری

۔  نيا گھر٣١   

۔  گنتی٣٢  

درسی کتاب کے 
 اسباق

 فروری

کے لءے  ٢ايس اے 
 سليبس اکتو سے مارچ  

SA2 

2دوہراءی اور ايس اے   مارچ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monthly Syllabus 2014-15 Class : 6
th

 Urdu Zubaan Teesri (Optional) 

Book Reference : Door Paas 

]اوپشنل[جماعت چھٹی         اردو زبان تيسری   ١۵-٢٠١۴مہنہ وار سليبس   

 مہينہ سبق سبق کا نام رمارکس

کے  ١ايف اے 
لءے سليبس اپريل 

 سے مءی

FA1 

۔  آ  ا  ر  ڑ  ز  ژ١  

۔  د  ڈ  ذ  و٢  

۔  ب  پ  ت  ٹ  ث٣  

۔  ن  ه  ی  يے۴  

۔  ج  چ  ح  خ۵  

 مذکوره حروف کی پہچان، آواز، بناوٹ، سرے اور مIکر لکھنا

 درسی کتاب کے اسباق
 

 

مءی –اپريل   

  ٢ايف اے 

 سليبس

 جوUءی سے اگست

FA2 

۔  س  ش۶  

۔  ص  ض  ط  ظ٧  

۔  ع  غ  ف  ق٨  

۔  ک  گ٩  

۔  ل  م  ں١٠  

۔  ہمزه١١  

 مزکوره الفاظ کی پہچان، آواز، بناوٹ، سرے اور مI کر لکھنا

 جوUيی ۔ اگست  درسی کتاب کے اسباق

SA1  1دوہراءی اور ايس اے  ستمبر  

سليبس  ٣ايف اے 
 اکتوبر سے نومبر

FA3 

حروف تہجی۔  ١٢  

۔  زير  زبر  پيش  جزم١٣  

۔  تشديد١۴  

۔  بھہ ،  پھہ،  تھہ،  ٹھہ١۵  

مزکوره عIمتوں کا استعمال حروف تہجی کے ساتھہ اور لفظ 
 بنانا

 اکتوبر۔  نومبر درسی کتاب کے اسباق

سليبس ۴ايف اے   

 دسمبر سے جنوری
FA4 

۔  جھہ  چھہ  ١۶  

۔  دھ  ڈھ  ڑھ١٧  

۔  کھہ  گھہ١٨  

الفاظ کی پہچان  آواز  بناوٹ  سرے اور مI کر لکھنامزکوره   

 دسمبر ۔ جنوری درسی کتاب کے اسباق

تک لکھنا ٢۵گنتی ا سے    

]_ _ _ _ ايک، دو، تين[  

 فروری درسی کتاب کے اسباق

کے  ٢ايس اے 
لءے سليبس اکتو 

 سے مارچ  

SA2 

2دوہراءی اور ايس اے   مارچ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monthly Syllabus 2014-15 Class : 7
th

 Urdu Doosri Zubaan (Hindi Ki Jagah) 

]ہندی کی جگہ[ساتوی اردودوسری زبان : جماعت  ٢٠١۵-٢٠١۴مہينہ وار سليبس   

Book Reference : Jaan Pehchan 

 مہينہ سبق سبق کا نام رمارکس

کے لءے  ١ايف اے 
سليبس اپريل سے 

 مءی
FA1 

۔  ميرا ہندوستان وطن١  

اپنا کام خود کرو  ۔٢  

۔  کونين٣  

۔  ہر انسان برابر ہے۴  

۔  سادگی۵  

 

۔  ضروری کام کے لءے چھٹی کی درخواست١  

 

۔  واحد جمع١  

۔  متضاد الفاظ٢  

۔  اسم اور اسکی اقسام٣  

۔  فعل کی تعريف اور مثال۴  

 درسی کتاب کے اسباق
 

 

 

 

 

 درخواست
 

 گرامر
 

 

مءی –اپريل   

  ٢ايف اے 

 سليبس

سے اگستجوUءی   

FA2 

۔  آگرے کا سفر۶  

۔  بسنت٧  

۔  طوطے کی چاUکی٨  

۔  کولتار٩  

۔  پانی١٠  

۔  پيماری کی وجہ سے چھٹی کے لءے درخواست١  

۔  ميرا دوست١  

۔  مذکر موءنث١  

۔  محاورے٢  

۔  مرکب الفاظ٣  

 درسی کتاب کے اسباق
 

 

 

 

 درخواست
 مضمون
 گرامر

 جوUيی ۔ اگست 

SA1 1دوہراءی اور ايس اے  ستمبر  

سليبس  ٣ايف اے 
 اکتوبر سے نومبر

FA3 

۔  چاند بی بی١١  

۔  کون بڑا ہے١٢  

۔  قلم١٣  

۔  سونے کا چوہا١۴  

۔  پيدل سے ہواءی جہاز تک١۵  

شادی ميں شامل ہونے کے لءے چھٹی کی درخواست ١  

۔  ميرا اسکول١  

۔  واحد جمع١  

۔  مزکر مءونث٢  

۔  متضاد الفاظ٣  

 درسی کتاب کے اسباق
 

 

 

 

 درخواست
 مضمون
 گرامر

 اکتوبر۔  نومبر

سليبس ۴ايف اے   

 دسمبر سے جنوری
FA4 

۔  نيل گگن ميں تارے١۶  

۔  موقع پرست١٧  

۔  پرندوں کا شيداءی١٨  

۔  اردو زباں ہماری١٩  

۔  ميرا استاد١  

۔  اپنے کسی سفر کا حال خط کے ذريعے دوست کو ١
 بتاءيے

 درسی کتاب کے اسباق
 

 

 

 مضمون
 خط

جنوریدسمبر ۔   

۔  صبح کی سير١   

۔  محاورے١  

 مضمون
 گرامر

 فروری

کے لءے  ٢ايس اے 
سليبس اکتو سے مارچ 

  

SA2 

2دوہراءی اور ايس اے   مارچ  

 

 

 

 

 

 

 

 



Monthly Syllabus 2014-15 Class : 7
th

 Urdu Zubaan Teesri (Optional) 

Book Reference : Door Paas 

]اوپشنل[ساتويں         اردو زبان تيسری جماعت   ١۵-٢٠١۴مہنہ وار سليبس   

 مہينہ سبق سبق کا نام رمارکس

کے  ١ايف اے 
لءے سليبس اپريل 

 سے مءی

FA1 

۔  حروف تہجی١  

]زير، زبر، پيش، جزم، تشرير[۔  عIمتوں کا استعمال ٢  

۔  انمول خزانے٣  

۔  واحد جمع١  

۔  متضاد الفاظ٢  

 درسی کتاب کے اسباق
 

 

مءی –اپريل   

  ٢ايف اے 

 سليبس

 جوUءی سے اگست

FA2 

۔  کرکٹ کا شوق۴  

۔  بچے کی دعا۵  

۔  واحد جمع١  

۔  متضاد الفاظ٢  

۔  مزکر مءونث٣  

 درسی کتاب کے اسباق
 

 گرامر

 جوUيی ۔ اگست 

SA1  1دوہراءی اور ايس اے  ستمبر  

سليبس  ٣ايف اے 
 اکتوبر سے نومبر

FA3 

۔  حضرت خديجہ۶  

۔  صحت کی عدالت٧  

ضروری کام کے لءے ہيڈ ماسٹر صاحب کے نام ۔  ١
 چھٹی کی درخواست

۔  واحد جمع١  

۔  متضاد الفاض٢  

۔  مرکب الفاظ٣  

 درسی کتاب کے اسباق
 

 درخواست
 

 گرامر

 اکتوبر۔  نومبر

سليبس ۴ايف اے   

 دسمبر سے جنوری
FA4 

۔  پيام عمل٨  

۔  جگنو٩  

ميرا اسکول/ ۔  ميرا دوست ١  

۔  واحد جمع١  

الفاظ۔  متضاد ٢  

۔  سابقہ اور Uحقہ والے الفاظ٣  

 درسی کتاب کے اسباق
 

 مضمون
 گرامر

 دسمبر ۔ جنوری

تک لکھنا ٣٠سے  ١گنتی    

]_ _ _ ايک ،  دو،  تين [   

 فروری درسی کتاب کے اسباق

کے  ٢ايس اے 
لءے سليبس اکتو 

 سے مارچ  

SA2 

2دوہراءی اور ايس اے   مارچ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Monthly Syllabus 2014-15 Class : 8
th

 Urdu Doosri Zubaan (Hindi Ki Jagah) 

]ہندی کی جگہ[آٹھوی        اردودوسری زبان : جماعت           ٢٠١۵-٢٠١۴مہينہ وار سليبس   

Book Reference : Jaan Pehchan 

 مہينہ سبق سبق کا نام رمارکس

کے  ١ايف اے 
لءے سليبس 

 اپريل سے مءی
FA1 

ہمارا وطن دل سے پيارا وطن۔  ١  

۔  کپڑوں کی دعوت٢  

۔  لوک گيت٣  

۔  صبر کا پھل۴  

۔  ايم۔ ايس۔ سبا لکشمی۵  

۔  ضروری کام کے لءے چھٹی کی ١
 درخواست

۔  ميرا دوست١  

۔  ميرا اسکول٢  

۔  متضاد الفاظ١  

۔  واحد جمع٢  

۔ محورے٣  

درسی کتاب کے 
 اسباق

 

 

 

 

 درخواست
 مضمون
 گرامر

 

 

مءی –اپريل   

  ٢ايف اے 

 سليبس

جوUءی سے 
 اگست
FA2 

۔  گارو۶  

۔  جگنو٧  

۔  وه صبح کبھی تو آءےگی٨  

۔  بيربل کی حاضر جوابی٩  

۔  بڑھيا اور چڑيا کی کہانی١٠  

۔  بيماری کی وجہ سے چھٹی کے لءے ١
 درخواست

۔  ميرا استاد١  

۔  عيدالفطر٢  

۔  اسم اور اسکی اقسام١  

درسی کتاب کے 
 اسباق

 

 

 

 

 درخواست
 مضمون

 

 گرامر

 جوUيی ۔ اگست 

SA1 1دوہراءی اور ايس اے  ستمبر  

 ٣ايف اے 
سليبس اکتوبر 

 سے نومبر

FA3 

۔  مرچ نامہ١١  

۔  جھوٹے کی کہانی١٢  

۔  ايک لڑکی کا گيت١٣  

۔  سيد مشتاق علی١۴  

۔  گينٹ١۵  

۔  فيس معافی کے لءے درخواست١  

۔  ديوالی١  

۔  پياسا کوا١  

اور Uحقے والے الفاظ۔ واحد جمع۔  سابقے ١  

۔  صغت اور اسکی اقسام٢  

درسی کتاب کے 
 اسباق

 

 

 

 

 درخواست
 مضمون

 کہانی
 گرامر

 اکتوبر۔  نومبر

 ۴ايف اے 
 سليبس

دسمبر سے 
 جنوری

FA4 

۔  عورتوں کا درجہ١۶  

۔  پہلی جنگ آزادی کا سپہ ساUر١٧  

۔  چوں چوں بيگم١٨  

۔  ابر بہار١٩  

۔  ابن سينا٢٠  

معافی۔  جرمانہ ١  

۔  Uلچی کتا١  

۔ متضاد الفاظ واحد جمع، ہم کا فيہ الفاظ١  

درسی کتاب کے 
 اسباق

 

 

 

 

 درخواست
 کہانی
 گرامر

 دسمبر ۔ جنوری

۔  آءو پيڑ لگايں٢١   

۔  واحد مزکر مءونث، متضاد الفاظ١  

درسی کتاب کے 
 اسباق
 گرامر

 فروری

کے  ٢ايس اے 
لءے سليبس 

 اکتو سے مارچ  
SA2 

2ايس اے  دوہراءی اور  مارچ  

 

 



Monthly Syllabus 2014-15 Class : 8
th

 Urdu Zubaan Teesri (Optional)  

(Book Reference : Door Paas)  اوپشنل[جماعت     آٹھويں         اردو زبان تيسری   ١۵-٢٠١۴مہنہ وار سليبس[  

 مہينہ سبق سبق کا نام رمارکس

کے  ١ايف اے 
لءے سليبس اپريل 

 سے مءی

FA1 

۔  ساری دنيا کے مالک١  

۔  تين مچھلياں٢  

۔  سب کو خوش رکحنا آسان نہيں٣  

۔  برسات۴  

۔  چاUک گلہری۵  

۔  ضروری کام کے لءے ہيڑ ماسٹر صاحب١  

۔  اسم کی تعريف اور مثال اقسام کے ساتھہ١  

۔  واحد جمع٢  

۔  صفت کی تعريف اور اقسام٣  

۔  متضاد الفاظ۴  

 درسی کتاب کے اسباق
 

 

 

 

 درخواست
 گرامر

 

 

مءی –اپريل   

  ٢ايف اے 

 سليبس

 جوUءی سے اگست

FA2 

۔  اولمپک کھيل۶  

۔  ايک گاءے اور بکری٧  

۔  شيخ سعدی کا خواب٨  

۔  رونے والے ہنسنے لگے٩  

۔ جنگل١٠  

۔ ايک خط١١  

۔ بيماری کی وجہ سے چھٹی کے لءے درخواست١  

۔  ميرا دوست١  

۔ محاورے١  

۔ ضمير کی تعريف اور مثال٢  

۔ فعل کی تعريف اور مثال٣  

 درسی کتاب کے اسباق
 

 

 

 

 

 درخواست
 مضمون
 گرامر

 جوUيی ۔ اگست 

SA1  1دوہراءی اور ايس اے  ستمبر  

سليبس  ٣ايف اے 
 اکتوبر سے نومبر

FA3 

۔ گينڈا١٢  

۔ بادل اور تارے١٣  

۔ راجا کا انصاف١۴  

۔ ہماری رنگارنگ تہزيب١۵  

۔ بھاءی بھلکر١۶  

طرف سے جنم دن پر بھيجی گءی ۔ اپنے چچا کی ١
 گھڑی کے لءے شکريہ کا خط

۔ ميرا اسکول١  

۔ مذکر مءونث١  

 درسی کتاب کے اسباق
 

 

 

 

 خط

 

 مضمون
 گرامر

 اکتوبر۔  نومبر

سليبس ۴ايف اے   

 دسمبر سے جنوری
FA4 

۔ محنت کی عظمت١٧  

۔ موUنا باالکIم آزاد١٨  

۔  ستارے١٩  

۔  فيس معافی کے لءے درخواست١  

عيد الفطر/ ميرا استاد ۔ ١  

۔ واحد جمع١  

۔ متضاد الفاظ٢  

۔ مذکر مءونث٣  

 درسی کتاب کے اسباق
 درخواست
 مضمون
 گرامر

 دسمبر ۔ جنوری

۔  اروناچل پرديش کی سير٢٠   

۔ جرمان معافی١  

 فروری درسی کتاب کے اسباق

کے  ٢ايس اے 
لءے سليبس اکتو 

 سے مارچ  

SA2 

2دوہراءی اور ايس اے   مارچ  

 


