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WEEK LEARNING OUTCOMES SOURCES/RESOURCES SUGGESTED ACTIVITIES 

WEEK 1  

 آموزشی ماحصل 
: طلبا اس نظم ) کسان کی دعا (  

اندوز ہونگے اور  لُطف سے 
 متعلقسماجی مسائل سے 

کرکے بال جانکاری حاصل 
جھجک کمرہ جماعت میں  

  اظہار خیال کریں گے ۔ 

 

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

کیا گیا۔ ا استعمال ابتدائی اردو ' ک  

 

طلبا کو بتائے  ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں: 
اپنے انداز میں گئے ویڈیو کو دیکھ کر 

سماجی مسائل پر مختصر نظم لکھنے کو 
کہا جائیگا جس میں طلبا اپنے استاد اور 

گھر کے بڑوں کی بھی مدد لے سکتے ہیں 
 ۔ 

https://youtu.be/rySsoMY6o7I 

https://youtu.be/wuT6GayepzQ 
WEEK 2  

نادان  )          آموزشی ماحصل  
طلبا اس سبق سے  کچھوا( : 

روشناس   محاوروں سے 
طلبا اپنے  ہ ہونگے اسکے عالو 

 کے مختلف تجرباتدوستوں 
انفرادی طور پر اظہار خیال  

ہونگے۔  کرنے کے قابل   

 

 

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

 استعمال کیا گیا ۔ 

 

طلبا کو اس ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں: 
موضوع عقلمندی ،  سبق سے جڑی ہوئی 

سّچی دوستی پر مبنی کہانیاں لکھنے کو  
شئر کئے گئے ویڈیو کی مدد  کہا جائیگا ۔ 

 سے طلبا فائدہ اُٹھا سکتے ہیں ۔  

https://youtu.be/gLdzzKeU4SI 
 

WEEK 3  

  نادان کچھوا طلبا سبققواعد  : 
محاورے کی تعریف  سے 

درسی کتاب  سیکھیں گے اور 
کے عالوہ بھی پوچھے جانے  

مطلب  والے محاوروں کے 
 بولنے کے قابل تیار ہونگے ۔ 

 

 

ٹی کی  -آر -سی-اینماخذ   :   
کیا گیا ۔ درسی کتاب کا استعمال   

 

طلبا کو  ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں: 
مختصر نوٹ موضوع '  سّچی دوستی ' پر 
کو اردو میں  لکھنے کو کہا جائیگا ۔ طلبا 

۔  لکھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے 
کہانی پر تحریری  تاکہ کسی پڑھی لکھی 

 اظہار ممکن ہو سکے ۔ 

WEEK 4  

بی فاطمہ   یبآموزشی ماحصل ) 
طلبا اس سبق ( : رضی ہللا عنہ

معلومات حاصل سے مذہبی 
کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں 

کے جذبے کو صبر و تحمل 
 فروغ دیتے ہیں ۔ 

 

 

ٹی کی درسی  -آر -سی-اینماخذ   : 
کا استعمال ہوگا ۔  کتاب   

 

طلبا کو  ہفتہ وار مجوزہ سرگرمیاں  : 
قواعد کو تکمیل کرنے  سبق میں موجودہ 

بی بی فاطمہ رضی  جائے گا دیا کے لئے 
نصیحت ملی ہے   یاسے طلبا کہللا عنہ 
ی اور  تحریر کمرہ جماعت میں اسکو 

کو کہا  تقریری انداز میں پیش کرنے 
خود اعتمادی پیدا ہوسکے ۔ جائے گا تاکہ   

 

https://youtu.be/rySsoMY6o7I
https://youtu.be/wuT6GayepzQ
https://youtu.be/gLdzzKeU4SI

