
AL ALIA INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL, RIYADH  

ALTERNATIVE ACADEMIC CALENDAR  2020-21 

CLASS:VI                                                                                                   SUB : URDU 

WEEK LEARNING OUTCOMES  SOURCES/RESOURCES  SUGGESTED ACTIVITIES  

WEEK-20  
 –آموزشی ماحصل مضمون 

) ِکسان (   قواعد   
 

کو اس سبق کے ذریعے  طلبا 
تفہیم عبارت کا ہنر سکھایا  

 جائیگا ۔ 
طلبا سمجھ کر سواالت کے  

 جوابات لکھیں گے ۔

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 ویڈیو کلپ ۔ 

اردو کی درسی کتاب ' ابتدائی 
 اردو ' کا استعمال کیا جائے گا ۔ 

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں :  

 
طلبا کو دئے گئے عبارت کو پڑھ کر  

لکھنے کی سرگرمی  سواالت کے جوابات 
 دی جائے گی ۔ 

 
طلبا درسی کتاب میں دئے گئے عبارت  

 کو حل کریں گے ۔ 

WEEK-21  
مضمون  : آموزشی ماحصل  

عید،  قواعد ۔  –نویسی   
 

طلبا مضمون نویسی تحریر  
سیکھیں گے ۔ کرنا   

 
اسم ، ضمیر   –قواعد   

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 ویڈیو کلپ ۔ 

اردو کی درسی کتاب ' ابتدائی 
 اردو ' کا استعمال کیا جائے گا ۔ 

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں :  

 
عنوان ' عید ' پر مضمون نویسی  طلبا کو   

 تحریر کرنے کا کام دیا جائے گا ۔ 
 

طلبا اپنے استاد اور والدین کی مدد لے  
ہیں ۔سکتے   

WEEK-22  
۔               آموزشی ماحصل مضمون

   موبائل فون(    )
 

طلبا اس مضمون سے موبائل  
فون کے فوائد و نقصانات 

ل جانکاری حاصل  سے مکم
 کرینگے ۔ 

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 ویڈیو کلپ ۔ 

ابتدائی اردو کی درسی کتاب ' 
 اردو ' کا استعمال کیا جائے گا ۔ 

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  :  

 
موبائل فون کے زائد استعمال  طلبا کو 

سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں 
بیان کرنے کو کہا  کمرہ جماعت میں 

 جائے گا ۔ تاکہ خود اعتمادی کو  
 فروغ دیا جاسکے ۔  

WEEK-23  
 آموزشی ماحصل  ) قواعد  (  

 
مضمون میں دئے  طلبا اس 

گئے اسم  ، ضمیر اور فعل  
واقفیت حاصل  سے مکمل 

کرتے ہیں اور خود سے دئے  
جگہ گئے لفظوں کو صحیح 

 تحریر کرتے ہیں ۔

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 ویڈیو کلپ ۔ 

اردو کی درسی کتاب ' ابتدائی 
 اردو ' کا استعمال کیا جائے گا ۔ 

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  :  

 
 بّچوں کو درسی کتاب میں دئے گئے  

 لفظوں کو صحیح خانوں میں  
 لکھنے کا گھر کا کام دیا جائے گا ۔  

 



WEEK-24  
مضمون : آموزشی ماحصل   

 بکری نے دو گاوں کھالئے ۔ 
 

خدا  مضمون سے ذیادہ طلبا 
کی وحدانیت کے بارے میں  

 جانیں گے  
جنگلی اور پالتو جانوروں  

کے ناموں سے واقف  
  ہونگے 

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 ویڈیو کلپ ۔ 

اردو کی درسی کتاب ' ابتدائی 
 اردو ' کا استعمال کیا جائے گا ۔ 

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں :  

 
گھر کے سرگرمی کے طور پرکو طلبا   

جملوں  اس کہانی کو اپنے الفاظ میں پانچ   
 میں تحریر کرنے کو دیا جائے گا ۔ 

 
 طلبا یہ کام اپنی درسی کتاب میں کریں  

 گے ۔  

WEEK-25  
 آموزشی ماحصل  ) قواعد  ( 

 
فعل  طلبا یہاں قسم ضمیر ، 

کے ساتھ ساتھ صفت سے  
مکمل واقفیت حاصل کرتے  

درسی  ہیں ۔ اور خود سے 
کتاب کا کام تحریر کریں  

۔ گے  

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 ویڈیو کلپ ۔ 

اردو کی درسی کتاب ' ابتدائی 
 اردو ' کا استعمال کیا جائے گا ۔ 

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  :  

 
کچھ جنگلی جانوروں اور پالتو  کو طلبا 

جانوروں سے متعلق معلومات کمرِہ 
بولنے کو کہا جائے گا ۔  جماعت میں   

 
کو دیا  اسطرح طلبا میں خوداعتمادی 

 جائے گا ۔ 

WEEK-26  
 آموزشی ماحصل مضمون 

 عقل مند مچھیرا  
 

طلبا یہاں صحیح وقت پر اپنی  
عقلمندی کا استعمال کرنا  

 سیکھیں گے ۔
 اللچ بُری بال ہے یہ سمجھ  

 لیں گے ۔

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 ویڈیو کلپ ۔ 

اردو کی درسی کتاب ' ابتدائی 
 اردو ' کا استعمال کیا جائے گا ۔ 

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  :  

 
کو عنوان ' عقل مندی ' کو استعمال  طلبا   

مضمون نویسی لکھنے  کرتے ہوئے   
 کو دیا جائے گا ۔  

 
طلبا استاد اور والدین کی مدد لے سکتے  

 ہیں ۔ 

WEEK-27  
 آموزشی ماحصل ) قواعد  ( 

 
درسی کتاب میں  طلبا کو 

 موجودہ قواعد سکھایا 
 مثال : زمانے کی قسمیں  

 حال  
 ماضی 
  مستقبل 

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 ویڈیو کلپ ۔ 

اردو کی درسی کتاب ' ابتدائی 
 اردو ' کا استعمال کیا جائے گا ۔ 

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  :  

 
 طلبا کو دئے گئے جملوں کو صحیح  

 پہچان کر زمانے لکھنے کا کام  
گا ۔  دیا جائے   

 
اس کام کو طلبا اردو کی درسی کتاب  

کریں گے ۔  اردو' میں مکمل 'ابتدائی   



WEEK-28  
 آموزشی ماحصل ) نظم (  

 ایکتا  :  
اس نظم سے طلبا انیکتا میں 

 ایکتا سیکھیں گے ۔ 
 

فروغ  ُحب الوطنی کا جذبہ 
 پاتا ہے ۔

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 ویڈیو کلپ ۔ 

اردو کی درسی کتاب ' ابتدائی 
 اردو ' کا استعمال کیا جائے گا ۔ 

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  :  

 
نظم 'ایکتا ' کے چند اشعار کو  طلبا کو   

 زبانی یاد دہانی کا کام دیا جائے گا ۔  
 

کرنے کا  طلبا کو خالی جگہوں کو پُر   
 کام دیا جائے گا ۔  

WEEK-29  
مضمون : آموزشی ماحصل   

 ہماری تہذیب ۔ 
 

طلبا اس مضمون سے  
ّدن  ہندوستان کی تہذیب وتم

سے اور مختلف قسم کی  
 تہواروں واقفیت حاصل  

 کریں گے ۔ 

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 ویڈیو کلپ ۔ 

اردو کی درسی کتاب ' ابتدائی 
 اردو ' کا استعمال کیا جائے گا ۔ 

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں :  

 
طلبا کو ہندوستان میں منائے جانے والے 

تہواروں کے نام اور اس سے  چند   
لکھنے کی سرگرمی  متعلق دو دو جملے   

 دی جائے گی ۔  
 

 تاکہ تحریری مہا رت کو بڑھاوا ملے ۔  

 WEEK-30  
 آموزشی ماحصل ) قواعد  (  

 
کو اس ہفتے مختلف قسم  طلبا 

 کے قواعد سکھایا جائے گا ۔  
 

۔ اسم اور اس کی قسمیں   
 استاد کے نام خط وغیرہ ۔  

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 

اردو کی درسی کتاب کا نام '  
 ابتدائی اردو  ' کا استعمال ہوگا ۔  

 
 ذاتی تیار کردہ نوٹس ۔  

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  :  

 
یہاں عبارت دی جائے گی جو  طلبا کو 

 طلبا خود سے پڑھ کر سواالت  
ڈھونڈ کر تحریر کریں گے۔  کے جوابات   

WEEK-31  
۔ قواعد :  آموزشی ماحصل   
  ) کمپیوٹر(مضمون نویسی  

 
مضمون نویسی لکھنا طلبا کو 

 سکھایا جائے گا ۔  
 

'خط ' لکھنے کا  طلبا کو 
 سیکھیں گے ۔

 
 

 ماخذات  /  وسائل  :  
 

کی درسی کتاب کا نام '  اردو 
 ابتدائی اردو ' کا استعمال ہوگا ۔  

 
 تیار کردہ ذاتی نوٹس ۔  

 
 ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  :  

 
طلبا کو دئے گئے عنوان پر مضمون  

کام دیا جائے گا ۔ لکھنے کا   
 

کی مدد سے  گئے خط یہاں سیکھے طلبا 
کا کام دیا  اور ایک خط تحریر کرنے 

 جائے گا ۔  



WEEK-32  
 

ہونے والے  ساالنہ امتحانات  
کے لئے اسباق کی  ریویژن             

 ) نظرثانی  ( کی جائے گی ۔  

 
 

 ماخذات  / وسائل  :  
ذاتی بنائے گئے نوٹس کا 

ہوگا ۔استعمال   
 

 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  
کے لئے دی جائے  اسباق کی یاد دہانی 

 گی 

WEEK-34  
 

 ساالنہ امتحانات منعقد کئے  
 جائیں گے ۔ 

 
 

 ساالنہ امتحانات 

 
 

 ساالنہ امتحانات  

 

* چھوڑے جانے والے اسباق  :     

 حضرت علی رضی ہللا عنہ

 حکایتیں 

 شہید بھگت سنگھ  

یونہی پیاری چڑیوں! ابھی اور گاو ) نظمیں (  ہوا ،   

 حکیم عبدالحمید  

 صوتی آلودگی ) ہنر (  

 استاد بسم ہللا خان ) ہنر (  

   ریچھ کا بّچہ  

) ہنر (    تلی اور گالب تِ   


