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WEEK LEARNING OUTCOMES SOURCES/RESOURCES SUGGESTED ACTIVITIES 

WEEK 1  
ساری دنیا  آموزشی ماحصل ) 

طلبا نظم سے لطف  کے مالک( : 
ہونگے اور خدا کی  اندوز 

کو  وحدانیت اور اسکی نعمتوں 
سجھ کراپنے مالک خداکے شکر  

بنیں گے ۔ گزار   

 
 

ٹی کی شائع  -آر -سی-این ماخذ  : 
کتاب ابتدائی کردہ اردو کی درسی 

استعمال کیا گیا ۔   اردو کا  

 
کو طلبا ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں: 

زبانی طور پر نظم یاد کرنے کو دیا  
کو دیکھا یا گیا جائے گا اور اس ویڈیو 

کے جذبہ  خود اعتمادی تاکہ طلبا میں 
 فروغ پائے ۔

https://youtu.be/w2_y-yKJyPw 

 
WEEK 2   طوطے کی  آموزشی ماحصل (

سبق سے طلبا میں اس چاالکی( : 

 اپنی عقلمندی اور چاالکی کا

صحیح استعمال سیکھتے ہیں اور 

درسی کتاب کے عالوہ دیگر  

کہانیوں کی تحریر بھی طلبا پڑھ 

خیال کرتے ہیں ۔کر اظہار    

 
 

ٹی کی شائع  -آر -سی-اینماخذ  : 
کتاب '  کردہ اردو کی درسی 

کیا گیا ۔ ابتدائی اردو ' کا استعمال   

طلبا کو  ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں: 

سبق کی تفہیم کے عالوہ ویڈیو بھی  

شئر کی جارہی ہے تاکہ دلچسپی میں  

اور دیگر سرگرمی میں  اضافہ ہو ۔ 

اور سچی  چارٹ پر طوطا اتارنے 

دیا  دوستی پر مختصر نوٹ لکھنے کو 

 جائے گا ۔
https://youtu.be/tenIQ_z-bko 

 

WEEK 3  : )طلبا  آموزشی ماحصل ) قواعد

اس سبق کے ذریعے نئے الفاظ  

قواعد کے ہوئے سے روشناس 

صحیح اعتبار سے جملوں کو 

اِمال  طریقے سے ادا کرتے ہیں ۔

 درست کرتے ہیں ۔

 
'  اردو کی درسی کتابماخذ   : 

کیا گیا ۔  کا استعمال  ابتدائی اردو '   

طلبا کو  ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں: 

بیکار چیزوں سے گھر میں موجودہ 

چڑیوں کے گھونسلے بنا نے کو کہا  

چارٹ پر چند پرندوں  جائے گا اور 

سے متعلق جانکاری تحریر کرنے کو 

 کہا جائے گا ۔

WEEK 4  ( گفتگو کے  آموزشی ماحصل

اس سبق میں سنے  طلبا آداب ( : 

مرہ اپنے روز گئے نئے الفاظ کو 

زندگی کے گفتگو میں استعمال  

 کرتے ہیں ۔

 
ٹی کی شائع  -آر -سی-اینماخذ  : 

کردہ اردو کی درسی کتاب ' ابتدائی 

 اردو ' کا استعمال ہوگا ۔

با کو طلہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں: 
کسی دئے گئے موضوع پر کمرہ  

اظہار خیال کرنے کا  جماعت میں 
یہ ویڈیو طلبا کے  موقع دیا جائے گا۔

 لئے کارآمد ثابت ہوگی ۔ 
https://youtu.be/OFtvYTkXD3E 

 

https://youtu.be/w2_y-yKJyPw
https://youtu.be/tenIQ_z-bko
https://youtu.be/OFtvYTkXD3E

