
 

 

 

Urdu 
 

Duration: 90 sessions 

Weekly Study: 2 sessions per week (one hour each) 

Price: $95 per month 

 

Curriculum for Level 3 

 
Urdu is viewed as one of the most complicated languages in both reading and writing. 

Here, at Pehchan, we understand the importance of learning our mother language, 

therefore, we have devised a curriculum that will make it easier for the beginners to 

comprehend, communicate, read, and write the Urdu language in a simple manner. The 

curriculum has been divided into four integrating levels where each level entails 

distinctive learning objectives. 

 

 تیار پر طور خصوصی لیے کے طلباء کے جدید دور نصاب یہ  کا اردو ترتیب زیر کے پراجیکٹ پہچان

سمجھنا، بولنا ،   اردو جزویات، جیسے تمام کے زبان اردو وار مرحلہ وہ تحت کے ہے، جس گیا کیا

 اور ہے گیا کیا تقسیم میں درجات چار پراجییکٹ گے۔ یہ سکیں سیکھ سے طریقے آسان لکھنا اور پڑھنا

 ہیں۔  گئے بنائے اہداف تدریسی منفرد لیے کے درجہ ہر

 

  لیے کے بنانے آسان کو دانی زبان کی اردو  میں مرحلے ابتدائی تحت کے پروگرام اردو کے ایڈوپیا

 مشق صوتی اور الفاظ ذخیرہ 

 پڑھائی/ خوانی بلند  

 ادایئگی/ تلفظ  

   لکھائی آسان  

 کو طلباء میں جن ہے گیا کیا تقسیم  میں مقاصد تدریسی حصول قابل اور سادہ  کو مقاصد جیسے

 گی۔ جائیں کروائی مشق لیے کے کرنے حاصل مہارت میں حصے ہر وار مرحلہ



 

 

 

Objectives 

 

At this level, students would already have a strong verbal communication foundation and 

they would have learned to observe deeply, read attentively, speak expressively and pen 

down their thoughts clearly choosing appropriate words from the Urdu vocabulary. 

Activities at this stage will help the child dig deeper in diversities of fiction and nonfiction 

genres of Urdu language. With the vocabulary and grammar learned in the previous 

levels, the students will become more independent and progress in verbal and nonverbal 

communication (reading, listening, speaking, and writing). 

 

 پڑھنا، اور کرنا، بغور مشاہدہ سے ساتھ، گہرائی ساتھ کے اضافے میں سازی طلباء، مطالعہ تک اب

 کی  سطح ہیں۔ اس چکے سیکھ  لکھنا اور گفتگو ساتھ کے الفاظ ترین موزوں لیے کے رائے اظہار

 سکیں کر تفریق میں ان اور  دریافت سے گہرائی مزید کو اصناف کی ادب  اردو سےطلباء  سرگرمیوں

 خود طلباء گا، اور ہو مضبوط مزید عبور پر قواعد کا ساتھ، طلباء کے اضافے میں الفاظ گے۔ ذخیرہ

 .گے سکیں لکھ کر سیکھ اجزاء تمام کے دانی زبان سے مختاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Units 

 

1. Phonics and spellings 

 

Students will be able to: 

 apply phonics, spellings, graphics, grammatical, and contextual knowledge 

in reading unfamiliar words; 

 identify syllabic patterns in multisyllabic words; 

 extend earlier work on prefixes and suffixes;   

 look for alternatives for reiterating words and expressions; 

 collect and classify words with common roots, for example, invent, prevent; 

 build words from their origin, for example, medical from the word 

‘medicine’.   

 

 ذخیرہ کا الفاظ مشکل میں روشنی کی سباق و ساتھ، سیاق کے امال سے مدد کی مصوتوں طلباء 

 گے۔ پائیں بڑھا

  گے۔ سکیں کر استعمال میں جملوں انہیں ہوئے بڑھاتے استعمال کا الحقوں اور سابقوں آسان 

 کا( الفاظ والے جانے دہرائے بار بار)  تکراری ہوئے کرتے وسیع کو الفاظ ذخیرہ طلباء ، اپنے 

 گے۔ لیں ڈھونڈ متبادل

 بیٹھنا،  سے جیسے، بیٹھ گے سکیں کر اکٹھے الفاظ والے جانے بنائے سے لفظ بنیادی ایک

 روکا، رکا، روکنا سے بیٹھک۔ رکاوٹ

 استعمال میں لکھائی تخلیقی کو ان اور گے سکیں کر تخلیق الفاظ مزید سے الفاظ معنی ہم ۔طلباء 

 گے۔ سکیں کر

   

 

 

 

 



 

 

 

2. Grammar  
 

A greater grammatical understanding will be embedded. In this domain, a student will be 

able to :  

 understand different tenses and continue to improve consistency in its usage; 

 use a wider variety of ‘types of sentences’ such as simple, compound, and 

complex sentences; 

 identify adverbs and their impact on the meanings of verbs; 

 understand the application of connective words to structure an argument, for 

example, if, although, and however. 

 proofread their work for punctuation and grammatical errors; 

 

 عدقوا. 2

 مطالعہ، باقاعدہ کے ان ہے۔ یہ ضروری بنانا تر مضبوط کو گرفت پر قواعد کی، اردو سطح، طلباء اس

 اہداف تدریسی تک اختتام کے سطح ہے۔ اس گزیر نا نہایت لیے کے بنانے بہتر کو تحریر اور پڑھائی

 ہیں۔  ذیل درج

 

 اور   مشق      ہیں۔ مسلسل ہوتے استعمال فعل زمانہ مختلف میں لکھائی تخلیقی بہترین ایک 

 گے۔ سکیں کر استعمال سے پختگی کو اس طلباء تحت کے دہرائی

 اثر پر تحریر اپنی کر سیکھ اصول مختلف کے لکھنے کو جملوں پیچیدہ اور آسان، مرکب طلباء 

 .گے سکیں بنا

 مؑوثر کے ان میں جملوں اور گے سکیں جان مزید  متعلق کے  فعل متعلق اور  فعل  طلباء 

 گے۔ سکیں کر غور پر استعمال

 سمجھ اور سیکھ کو اقسام کی ن ا اور استعمال کے حروف لیے کے جوڑنے کو جملوں  طلباء 

 گے۔ سکیں

 "لیے، تاکہ کیونکہ، اس: " علت حروف : جیسے 



 

 

 

 "  کہ': " بیان حروف           

 'کے، کا، کی' :  اضافت حروف            

 "کب، کیوں، کیسے؟" :   استتفہام حروف            

 لگا اندازہ کا استعمال درست کے قواعد اور اوقاف رموز کر پڑھ خود کو لکھائی اپنی طلباء ●

 گے۔ سکیں

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Reading  
 

Students will be introduced to a higher level of difficulty in fictional and non-fictional 

texts. Their interest in reading will be developed through various channels such as class 

discussions, videos, and documentaries with subtitles, story and poetry books, 

newspapers, and report reading.  At the end of this level, the students would have 

achieved the following milestones in reading: 

 

 differentiate between fiction and nonfiction genres of Urdu literature; 

 have an opinion about their preferences in genres and be able to justify their 

choices; 

 understand how expressive and descriptive language improves the storyline;   

 understand how paragraphs and chapters are used to organise ideas;   

 read newspaper reports and reflect on how they engage the reader;   

 investigate how persuasive writing is used to convince the reader; 

 distinguish between fact and opinion in text sources.   

 

 خوانی بلند/ پڑھائی. 3

 ادب گے۔ اردو ہوں متعارف وقت بیک  سے گہرائی کی ادب افسانوی غیر/ افسانوی طلباء پر سطح اس

 قواعد اور کرنے جمع الفاظ ذخیرہ متنوع  لیے کے مطالعہ، طلباء کا اقسام مختلف کی اصناف کی

 سکتی جا کی پیدا  ذرائع متعدد دلچسپی کی طلباء میں سازی ہے۔ مطالعہ طریقہ بہترین ایک کا سیکھنے

/ کہانیاں/ نطمیں/ ڈاکومینٹری معلوماتی ساتھ کے ترجمہ اردو/ ویڈیو/ مباحثہ کا جماعت میں ہے،  جس

 ذیل  مقاصد تدریسی والے کیے حاصل  سے سطح لیےاس کے ہیں۔  طلباء شامل رپورتاژ/ اخبارات

 ۔ :ہیں

 گے۔ سکیں کر تفریق میں اصناف افسانوی غیر اور افسانوی طلباء 



 

 

 

 کرسکیں پیش بھی دلیل کی اس اور گے سکیں پہچان ذوق اپنا  دوران کے سازی مطالعہ طلباء 

 گے۔

 گے۔ سکیں ڈھونڈ واقعات ذکر قابل کر سمجھ پر طور شعوری کر پڑھ عبارت بیانیہ طلباء 

 ہے۔ کرتا متعین مزاج کا عبارت استعمال کا الفاظ موثر طرح کس کہ گے سکیں سمجھ یہ طلباء 

 گے سکیں سمجھ ترتیب و تنظیم کی خیاالت منفرد ذریعے کے  ابواب اور پیراگراف  طلباء 

 ساتھ کے نے کر پیدا صالحیت کی پڑھنے عبارتیں مختلف کی رپورٹ اور کالم/  اخبارات طلباء 

 گے۔  سکیں سمجھ بھی نظر نقطہ کا قاری ایک

 سمجھ بغور کو اجزا اور عناصر کے تحریر مدلل ایک  والی  کرنے قائل کو قارئین  ایک طلباء 

 گے۔ سکیں

 گے سکیں کر تفریق میں رائے اور حقائق گئے دیے  میں عبارت ایک  طلباء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Writing 
 

Writing is considered as one of the final outcomes of learning. It is the crux of the entire 

observations of listening, reading, and speaking skills. At this level, students will be 

taught to write with relevant vocabulary, discussion-based material, grammatical sense, 

and model writing. They will explore the fiction genre (descriptive and narrative stories/ 

dialogues/ inspirational videos/ poems/ songs/ dramas) as well as nonfiction genre 

(newspaper columns/ compositions/ summaries/ advertisements etc). Eventually, the 

child will be able to:  

 

 give their opinion using improved Urdu vocabulary; 

 brainstorm (make a mind map) on a given topic and produce any type of 

creative writing; 

 find suitable adjectives and adverbs to write a pictorial story and sketch a 

scenery; 

 write using features and styles based on model texts and examples;  

 write letters, notes, and messages; 

 explore the layout and presentation of writing, in the context of helping it to fit 

its purpose; 

 write newspaper-style reports, instructions, and non-chronological reports;  

 collect and present information from non-fiction texts;   

 summarise a sentence or a paragraph in a limited number of words.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 لکھائی. 4 

 

/ سازی مطالعہ)  جزویات باقی تمام ہے۔ یہ جاتا گردانا نچوڑ کا دانی زبان بھی کسی کو لکھائی/  تحریر

 مطابق ، موزوں کے موضوع کو طلباء پر سطح ہے۔ اس خاکہ مکمل ایک کا(  مشق کی سننے/ گفتگو

 گا۔  جائے سکھایا لکھنا کر رکھ سامنے لکھائی ساتھ، نمونہ کے الفاظ ترین

 سیکھ لکھنا ساتھ کے مشاہدے کو اصناف مختلف طلباء بھی میں طرح ، لکھائی کی سازی مطالعہ 

 ڈرامے نگاری، نظمیں، گیت، آسان بیتی، مکالمہ آپ/ کہانیاں مختصر:  فکشن) کہ گے۔ جیسے سکیں

/  تلخیص/ لکھائی تخلیقی پر موضوعات معاشرتی/  کالم اخبارری: فکشن نان)  ازاں مزید( وغیرہ

 گے سکیں کر حاصل اہداف تدریسی ذیل درج میں لکھائی تک، طلباء اختتام کے رجہد ۔ اس(اشتہارات 

 

 گے۔ سکیں کر پیش  ذریعے کے الفاظ ذخیرہ بہتر کو آراء اپنی طلباء پر سطح اس 

 کسی ذریعے کے اس گے، اور سکیں بنا خاکہ ذہنی کر سمجھ کو جات اشارہ طلباء، مختصر 

 گے۔ سکیں لکھ سے تفصیل کو لکھائی تخلیقی کی طرز بھی

 بہترین کشی تصویر اور نگاری منظر کے کر تالش فعل اور اسم موزوں لیے کے عبارت طلباء 

 گے۔ سکیں کر میں انداز

 کر متعین تحریر طرز پر بنیاد کی نمونے اور مقاصد، خصوصیات و اہداف کے تحاریر طلباء 

 گے۔ سکیں

 گے۔ سکیں کر مشق کی لکھنے پیغامات اور نویسی، یاداشتیں خط طلباء 

 گے۔ سکیں  دے   ترتیب لیے کے کرنے پیش کو  تحاریر مطابق، اپنی کے متن حوالہ طلباء 

 گے۔ سکیں سیکھ بھی نگاری رپورٹ اور نویسی کالم پر طرز کی اخبارات طلباء 

 میں الفاظ اپنے کے  ڈھونڈ پہلو منفرد اور نکات اہم سے مضامین مختلف اور اخبارات طلباء  

 ۔گے سکیں لکھ

 گے۔ سکیں کر تلخیص کی عبارت یا جملہ میں الفاظ مختصر طلباء 

 

 



 

 

 

5. Speaking and Listening 

 

At this level, as the student has been continuously learning through intense reading and 

listening activities, their subconscious sense of speaking accordingly has been 

developing side by side. At the end of this level, the student is expected to: 

 

● listen and remember a sequence of instructions; 

● deal politely with opposing points of view and pick key words and ideas 

from the conversation to counter-argue.  

● learn to speak using appropriate Urdu words after listening to others 

attentively. 

 

 مہارت کی سننے راو بولنے  اردو. 5

 عمل   کے سیکھنے سے مباحثات/ گفتگو کی جماعت اور ویڈیو/ پڑھائی کی اردو طلباء پر سطح اس               

 اور تبدیلی میں گفتگو انداز اور مہارت کی بولنے کے اس پر طور شعوری غیر اور ہے رہا گزر سے

 : طلباء سے حوالے گی۔  اس ملے کو دیکھنے پختگی

 

  گے۔ سکیں رکھ یاد کر سن کو ہدایات گئی دی  میں ترتیب خاص ایک 

  گے۔ سکیں جواب سے  نرمی کا نظر ء نکتہ مخالف 

 گے۔ سکیں کر تبصرہ پر انداز مختلف کے گفتگو معنی با کی دوسروں اور طلباء ،  اپنے 

 گے۔ سیکھیں کرنی اظہار کا رائے اپنی بعد کے سننے سے توجہ پوری کو آراء کی دوسروں 

 گے۔ سکیں کر استعمال الفاظ موزوں میں گفتگو مطابق کے موضوع 

 کے بڑھانے آگے کو سے ، موضوع  گفتگو کر،   انکی سن بغور کو شرکاء باقی میں مباحثے 

 سکیں۔ چن الفاظ اورذخیرہ نکات لیے، اہم


