
AL ALIA INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, RIYADH  

ALTERNATIVE ACADEMIC CALENDAR  2020-21 

CLASS:VIII                                                                                                   SUB : URDU 

WEEK LEARNING OUTCOMES  SOURCES/RESOURCES  SUGGESTED ACTIVITIES  

WEEK-20  
 آموزشی ماحصل  :  

مضمون(   )رابندر ناتھ ٹیگور  
طلبا اس مضمون سے قومی  

 ترانہ لکھنے والے شاعر  
رابندر ناتھ ٹیگور کے حاالت  

زندگی کے بارے میں  
تفصیلی معلومات حاصل 

 کرتے ہیں 

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 ویڈیو کلپ ۔ 

 اردو کی درسی کتاب 
' کا استعمال کیا  پنی زبان ' ا 

 جائے گا ۔ 

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں :  

 
 طلبا کو گھر کی سرگرمی کے طور

درسی کتاب میں دئے گئے کام کو خود  
 سے کرنے کے لئے دیا جائے گا ۔ 

  

WEEK-21  
قواعد(  آموزشی ماحصل )   

  
طلبا کو قواعد کے طور پر  

بتایا جائے  مذّکر اور مونّث 
گا۔ طلبا غیر جاندار اشیا سے  
مذّکر اور مونّث کو پہچاننے  

 کے قابل بنیں گے ۔  

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 ویڈیو کلپ ۔ 

 اردو کی درسی کتاب 
کا استعمال کیا   اپنی زبان ' '  

 جائے گا ۔ 

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں :  

 
 طلبا کو دئے گئے لفظوں کو پہچان کر  

 مذّکر اور مونّث کی نشاندہی کرنے  
 کے لئے دیا جائے گا ۔ 

WEEK-22  
 آموزشی ماحصل

( بارش کا پیال قطرہ )   
 مضمون : 

 
طلبا اس نظم سے ایکتا اور  

کو  ہّمت سے کام لینے 
 سیکھیں گے ۔  

 

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 ویڈیو کلپ ۔ 

اپنی زبان'  اردو کی درسی کتاب '
گا ۔ کا استعمال کیا جائے   

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  :  

 
گھر کی سرگرمی کے طور پر طلبا     

نظم ' بارش کا پہال قطرہ 'کی یاد  کو 
 دہانی کے لئے دیا جائے گا ۔  

WEEK-23  
 آموزشی ماحصل )قواعد(  

 
ضمیر ،  طلبا قواعد کے طور 

 اسم اور فعل کی قسمیں  
 سیکھیں گے ۔  

 
 

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 ویڈیو کلپ ۔ 

'اپنی زبان'  اردو کی درسی کتاب 
 کا استعمال کیا جائے گا ۔ 

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  :  

 
 طلبا کو گھر کی سرگرمی کے طور  

دئے گئے لفظوں کے جملے اور واحد  
 کے جمع بنانے کے لئے دئے جائیں گے۔ 

 



WEEK-24  
  مضمون(آموزشی ماحصل )

تہوار  : ہمارے   
 

اس مضمون سے دنیا  طلبا 
بھر میں منائے جانے والے  
تہواروں سے متعلق تفصیلی 

   حاصل کرینگے ۔جانکاری 
 
 

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 ویڈیو کلپ ۔ 

پنی  اردو کی درسی کتاب ' ا
ا استعمال کیا جائے گا ۔زبان' ک  

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں :  

 
سرگرمی کے طور   طلبا   

تہوار ' عید ' کے بارے میں مختصر  
جانکاری کمرہ جماعت میں اپنے دوستوں  

بتانے کے لئے کہا جائے گا ۔ سے   
 

WEEK-25  
قواعد (  آموزشی ماحصل )   

 
لفظ   قواعد کے طور پر طلبا 

'خوش ' کو استعمال کرتے  
 ہوئے نئے الفاظ کو بنانے  

 میں مہارت حاصل کرینگے۔ 

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 ویڈیو کلپ ۔ 

ب  اردو کی درسی کتا  
کا استعمال کیا   پنی زبان' ' ا 

 جائے گا ۔ 

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  :  

 
 طلبا کو گھر کے کام کے طور پر  

 چند الفاظ لکھنے کو دیا جائے گا جس  
 میں لفظ ' خوش ' کا استعمال کیا گیا ہو ۔  

WEEK-26  
ہوائی قلعے   آموزشی ماحصل 

 ) مضمون(  :  
 

طلبا اس کہانی سے یہ سیکھ  
 حاصل کرینگے کہ اللچ اور  
خیالی پالو پکانے سے کوئی  

 فائدہ حاصل نہ ہوگا ۔ 

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 ویڈیو کلپ ۔ 

اپنی زبان'  اردو کی درسی کتاب '
 کا استعمال کیا جائے گا ۔ 

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  :  

 
طلبا کو گھر کی سرگرمی کے طور پر     

 اس مضمون میں دئے گئے چند الفاظ 
کے معنی یاد کرنے کے لئے دیا جائے  

 گا ۔  

WEEK-27  
 آموزشی ماحصل )قواعد(  

 
محاورے کی تعریف اور  طلبا 

 اسکے معنوں سے روشناس  
ہوں گے ۔ اور محاوروں کے  

 معنی بھی سیکھیں گے ۔  

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 ویڈیو کلپ ۔ 

 اردو کی درسی کتاب 
کا استعمال کیا  پنی زبان' ' ا 

۔ جائے گا   

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  :  

 
 طلبا کو چند محاوروں کے نام اور  

کی سرگرمی  ان کے معنی بھی لکھنے   
 ڈی جائے گی ۔  



WEEK-28  
(   نظم  آموزشی ماحصل  )   

عمل  :  پیاِم   
 

قوم کی  طلبا اس نظم سے 
خدمت ، وقت کی اہمیت ،  

 ہّمت کی جوالنی سے متعلق  
 سبق سیکھتے ہیں ۔  

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 ویڈیو کلپ ۔ 

 اردو کی درسی کتاب  
' کا استعمال کیا  اپنی زبان ' 

 جائے گا ۔ 

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  :  

 
عنوان  'وقت کی پابندی ' پر  طلبا کو   

لکھنے کو دیا جائے گا ۔  مختصر نوٹ   
 تاکہ تحریری مہا رت کو بڑھاوا ملے ۔  

WEEK-29  
) مضمون(آموزشی ماحصل   

 آخری قدم  :  
 

اس مضمون سے طلبا  
ضروتمندوں کی امداد کرنا  

ثواب حاصل کرنا  اور 
 سیکھتے ہیں ۔ 

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 ویڈیو کلپ ۔ 

 اردو کی درسی کتاب 
' کا استعمال کیا   اپنی زبان '  

 جائے گا ۔ 

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  :  

 
طلبا کو گھر کی سرگرمی کے طور     

کی درسی کتاب میں دئے گئے  پر اردو   
چند الفاظ کے معنی کی یاد دہانی کے  

 لئے دیا جائے گا ۔  

 WEEK-30  
) قواعد(  آموزشی ماحصل   

 
مضمون کے آخر  طلبا اس 

میں دئے گئے سارے سواالت  
کے جوابات خود سے  

 ڈھونڈنے کے قابل ہونگے ۔  

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 

 اردو کی درسی کتاب کا نام 
' کا استعمال ہوگا ۔  پنی زبان ' ا   
 

 ذاتی تیار کردہ نوٹس ۔  

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  :  

 
  

طلبا کو چند سواالت دئے جائیں گے جن  
 کے جوابات خود تالش کر کے تحریر  

 کریں گے ۔  

WEEK-31  
 آموزشی ماحصل

) مضمون نویسی(    
 
جماعتوں  پچھلے   طلبا   

میں سیکھے گئے مضمون 
نویسی کو اعادہ کرتے ہوئے 

اور اضافہ کرتے ہوئے 
 مضمون لکھیں گے ۔

  

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 

کی درسی کتاب کا نام اردو   
' کا استعمال ہوگا ۔   اپنی زبان '    
 

 تیار کردہ ذاتی نوٹس ۔  

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  :  

 
 طلبا کو دئے گئے عنوان پر مضمون  

 لکھنے کو کہا جائے گا ۔  
 

تعلیم ، الئبریری وغیرہ ۔  مثال :   



WEEK-32  
 

ہونے والے  ساالنہ امتحانات  
کے لئے اسباق کی  ریویژن             

 ) نظرثانی  ( کی جائے گی ۔  

 
 

 ماخذات  / وسائل  :  
ذاتی بنائے گئے نوٹس کا 

 استعمال ہوگا ۔
 

 اردو کی درسی کتاب ۔  

 
 

 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  :  
 

طلبا کو امتحان میں پوچھے جانے والے  
اسباق کی یاد دہانی کے لئے دی جائے  

 گی 

WEEK-33  
 

ہونے والے  ساالنہ امتحانات  
کے لئے اسباق کی  ریویژن             

 ) نظرثانی  ( کی جائے گی ۔  

 
 

 ماخذات  / وسائل  :  
ذاتی بنائے گئے نوٹس کا 

 استعمال ہوگا ۔
 

 اردو کی درسی کتاب ۔  

 
 

 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  :  
 

طلبا کو امتحان میں پوچھے جانے والے  
اسباق کی یاد دہانی کے لئے دی جائے  

 گی 

WEEK-34  
 

 ساالنہ امتحانات منعقد کئے  
 جائیں گے ۔ 

 
 

 ساالنہ امتحانات 

 
 

 ساالنہ امتحانات  

 

* چھوڑے جانے والے اسباق  :     

 آسمانی دوست  

 گاندھی جی  

   ) ہنر (   پہلے کام ، بعد میں آرام 

 عید گاہ      ) ہنر (  

 کابلی واال

 اوصبح کے ستارے  

 ہمارے ایک مشہور سائنسدان  

 


