
AL ALIA  INTERNATIONAL  INDIAN SCHOOL, RIYADH 

Class:  VIII                              ALTERNATIVE ACADEMIC CALENDAR – 2020 - 21               Sub : URDU  

                                                                                        

WEEK LEARNING OUTCOMES SOURCES/RESOURCES SUGGESTED ACTIVITIES 

WEEK 1 نظم  - آموزشی ماحصل  
نظموں کو مناسب مٹّی کا دیا( : )  

  لب و لہجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں

اس کا مرکزی خیال سمجھ کر  

اپنے الفاظ میں خالصہ لکھ  

 سکتے ہیں ۔ 

  
ٹی کی شائع  -آر -سی-اینماخذ  : 

کردہ اردو کی درسی کتاب ' اپنی 

ا ۔گیکیا زبان ' کا استعمال   

طلبا سے  ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں: 

گھر کے ناکارہ اشیا کو استعمال کرکے 

شئر کئے  کو کہا جائیگا کارآمد بنانے 

کی امداد ہوگی ۔ گئے لنک سے طلبا   
https://youtu.be/R6xocYNyGXE 
 

WEEK 2  عقل مند   آموزشی ماحصل(

اس سبق کے ذریعے کسان( : 

طلبا اپنے عقل مندی کے صحیح  

استعمال کرنے اور وعدہ خالفی  

طریقوں سے سے بچنے کے 

 وابستہ ہوتے ہیں ۔ 
فروغ پائے اور خود اعتمادی بھی 

 گی ۔

 
 
 

ٹی کی شائع  -آر -سی-اینماخذ   : 

کردہ اردو کی درسی کتاب 'اپنی 

۔کیا گیا زبان ' کا استعمال  

 
طلبا کو  سرگرمیاں: ہفتہ وار مجوزہ 

کمرِہ جماعت میں ڈرامہ پیش کرنے کو 

اور کسان کی   بادشاہ، وزیر کہا جائے گا 

شکل اختیار کرکے طلبا لُطف اندوز 

مکالموں کو پڑھنے اور  ہونگے

ثابت ہوگی۔اداکاری میں یہ لنک مددگار   
https://youtu.be/4Yy2pVDgkx0 

 

WEEK 3  
 آموزشی ماحصل ) قواعد( :  
طلبا اِمال درست کرنے سے  

 مکمل واقفیت حاصل کرتے ہیں ۔ 
 

دئے گئے لفظوں کے بامعنی  

جملے بناتے اور قواعد سے 

متعلق جانکاری حاصل کرتے ہیں  

 ۔

 
 

کی شائع  ٹی -آر -سی-اینماخذ  :  

کردہ اردو کی درسی کتاب ' اپنی 

کیا جاتا ہے ۔ زبان ' کا استعمال  

 
طلبا کو  ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں: 

موضوع ' عقلمندی ' پر مضمون لکھنے  

تاکہ تحریر ذہنیت کی  کو دیا جائے گا 

 جانچ ہو ۔
 

اس میں طلبا اپنے استاد اور گھر کے 

سکتے ہیں ۔بڑوں سے مدد لے   

WEEK 4  
 

) ایک پہاڑ اور  آموزشی ماحصل

اس نظم سے طلبا قدرت  گلہری( : 

کی بخشی ہوئی نعمتوں چاہے وہ  

اسکی اقدار چھوٹی ہو یا بڑی 

واقفیت سے مکمل طور پر 

 حاصل کریں گے ۔ 

 
 

ٹی کی شائع  -آر -سی-اینماخذ  : 

کردہ اردو کی درسی کتاب ' اپنی 

ہوگا ۔زبان ' کا استعمال   

 
طلبا کو اس ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں: 

کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنے نظم 

طلبا اس شئر کئے کو کہا جائے گا ۔ 

جیسے   معلومات گئے ویڈیو سے کافی

  وغیرہ معلوماتاداکاری، مکالمے 

ے  لُطف اندوز ہونگ حاصل کرتے ہوئے

 ۔
 
https://youtu.be/wCt-kFNlaQw 

 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/R6xocYNyGXE
https://youtu.be/4Yy2pVDgkx0
https://youtu.be/wCt-kFNlaQw

