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Urdu 
 

Duration: 90 sessions 

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

Price: $95 per month 

 

Curriculum for Level 2 
(Intermediate) 

 دوم درجہ
 

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
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Objective 

                                                                                                                        
At this level, students will already be equipped with basic vocabulary, writing, and reading skills. 

This level will focus on enhancing the Urdu foundation with profound reading and writing 

activities. Consistent reiteration of these concepts will be helpful. The main objective of this level 

is to make a student independent and confident in comprehending, reading, speaking, and 

writing Urdu. 

 

 کی میں، مصوتوں ہیں، جس چکے ہو متعارف سے جزویات بنیادی کے اردو  تک سطح اس طلباء

 لیے کے کرنے مضبوط کو بنیاد اس کی دوم ،طلباء ہے۔ درجہ شامل پڑھنا اور  توڑ،  لکھنا مشق، جوڑ

 قواعد اردو کو طلباء میں گا، جس ہو تفصیلی اور گہرا کچھ نصاب کا پر، اردو سطح ہے۔ اس اہم بہت

ہے،  ہی ایک مقصد تدریسی  بنیادی کا جزویات تمام کے نصاب گا۔ اردو جائے کروایا متعارف بھی سے

 کے کر استعمال ذرائع ترین جدید اور  ذریعے ، مختلف کے دہرائی زیادہ سے زیادہ کو طلباء وہ اور

سمجھنے، بولنے،  ,الفاظ مرکب اور آسان اور پڑھنے سے مختاری ٖخود کو طلباء بڑھانا۔ نیز الفاظ ذخیرہ

 ہے۔  ہدف الزم ایک کا سطح سنوارنا، اس کو صالحیت کی لکھنے اور پڑھنے
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Units 

 

1. Phonics, spelling, and vocabulary   
 

Students’ vocabulary will continue to grow with the introduction of words using a similar 

methodology of phonics and blending as used in the previous level. At this level, a student will be 

able to:  

 

 spell and use compound words; 

 use effective strategies of segmenting unfamiliar words. This will include segmenting 

words into individual sounds, separating them into syllables, use of analogy, identifying 

prefixes and suffixes, applying known spelling rules and visual memory, and using 

context; 

 organise text alphabetically using the first two letters of any given word; 

 identify misspelled words in their writing via the feedback provided by the educators 

and maintain individual spelling logs;  

 infer the meaning of unknown words from the context.  

 

 الفاظ ذخیرہ اور صوتیات ، امال .1

 صالحیت کی پڑھنے لکھنے الفاظ حرفی چار سے تین بعد، طلباء، بنیادی کے تکمیل کی سلسلے ابتدائی

 کرتے استعمال کو تکنیک کی ہجے ذریعے کے مصوتوں پر سطح ہے۔ اس چکا کر حاصل عبور پر

 اہداف تدریسی ذیل درج میں زمرے اس وہ اور گا ہو اضافہ مزید میں الفاظ ذخیرہ کے طلباء  ہوئے

 : گے پائیں کر حاصل

                              

  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 
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 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
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2. Grammar  
 

At the intermediate level, grammar and punctuation will be a separate part of the Urdu 

curriculum. The most focused area in the Urdu language is the understanding of the basics of 

‘parts of speech’ and its appropriate usage. As per the designed curriculum, a student will be 

able to: 

 

 Identify and understand various essential parts of speech, that is, nouns, verbs, and 

prepositions; 

 collect examples of nouns, verbs, and adjectives, and use the new-found terms 

appropriately;  

 identify pronouns and understand their function in a sentence;  

 understand pluralisation and use the terms ‘singular’ and ‘plural’; 

 learn the appropriate usage of punctuation in the Urdu language; 

 understand and use nouns in feminine and masculine terms; 

 learn and use simple antonyms of the words; 

 learn to read and write numbers in Urdu. 

 

  قواعد  2.

 جائے کی کوشش گے۔ پوری ہوں جزو الگ ایک کا نصاب اردو اوقاف رموز اور قواعد میں دوم درجہ

 اظہار بہترین کے رائے اوقاف، اپنی رموز اور قواعد اردو دوران کے مشق کی دانی زبان طلباء کہ گی

 :  طلباء ذریعے کے نصاب خصوصی اس سیکھیں۔ کرنا استعمال لیے کے

 گے، جیسے، اسم، فعل، حرف پایئں سمجھ استعمال اور نشاندہی اکی اجزاء مختلف کے جملے 

 وغیرہ۔

  سکیں ال میں استعمال مناسب کے کر اکٹھے  اجزاء مختلف سے رو کی قواعد  سے میں  سبق 

 نہ پر قواعد کی طلباء سے مشق۔اس اور نشاندہی کی ضمیر اسم ہا فہ معر اس گے، جیسے

 گا۔ ہو اضافہ نمایاں بھی میں الفاظ ذخیرہ گی، بلکہ ہو مضبوط گرفت صرف

 گے۔ سیکھیں بنانا جمع کی اسم  واحد آسان طلباء تحت کے اصولوں آسان کے قواعد 
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  گے۔ جائیں سکھائے ہندسے اور گنتی اردو تک 02-1 آسان 

 کی استعمال درست  کے ختمہ اور تحت ، سوالیہ، بیانیہ، وقفہ کے اوقاف رموز طلباء ، سادہ 

 گے۔ کریں مشق

  گے۔ سکیں کر سے اعتماد میں تحریر اپنی استعمال کا اس کر سمجھ فعل زمانہء 

  سیکھ استعمال درست کا ان اور" پر، نے، کی، کا، کو ، میں"حروف،  جیسے،  سادہ طلباء 

 ۔     گے پایئں

 گا۔ جائے کروایا متعارف سے ضد الفاظ اور تانیث و تذکیر آسان کو طلباء 
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3. Reading  

 
At the intermediate level, reading expands into simple fiction as well as basic non-fictional 

dimensions of Urdu literature. The advancement from simple to the semi-complex structure 

of different genres will help the student to be able to: 

 

 read aloud with expression to engage the listener; 

 explore the different processes of reading aloud and silently as well;   

 identify the main points or gist of a text;   

 identify different categories of story themes and emotions within the narratives; 

 understand and use the terms ‘fact’, ‘fiction’ and ‘nonfiction’;  

 read a variety of stories, poetry, and information books; 

 understand the viewpoint of characters involved by reading play-scripts and watching 

educational videos; 

 skim through the passages to find the required information. 

 

 پڑھائی/ خوانی بلند اردو. 3

 

 جاتا   پھیل   تک واقعات حقیقی ساتھ ساتھ کے کہانیوں دائرہ، تصوراتی کا مطالعہ اور پڑھائی پر سطح اس

 جائے کیا  راغب طرف کی مطالعہ گہرے انہیں میں مرحلے اگلے بعد کے کہانیوں آسان میں ہے۔ آغاز

 گے۔   جائیں کروائے متعارف سے اصناف مختلف طلباء پر سطح گا۔اس

 اور کہانیاں، ڈرامے کہانیاں، سچی کہانیاں، ثقافتی کہانیاں، تخیالتی تاریخی نظمیں اور کہانیاں:  فکشن

 نظمیں۔    

  اشتہارات/ جات رسالہ/ اخبارات:فکشن نان

        

 :نظر مد کے نصاب مرتب پر طور خصوصی لیے کے پڑھائی        

  سکیں رکھ متوجہ کو سامعین ساتھ کے تاثرات اور ہوئے، ادائیگی پڑھتے سبق بلند بآواز طلباء 

 گے۔
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  گے۔ سکیں سمجھ کو مطالعہ طریق بلند، دونوں بآواز اور آواز بے 

 گے۔ سکیں کر اخذ خیال بنیادی کا عبارت ہوئے پڑھتے 

 گے۔ سکیں کر شناخت کی موضوعات مختلف کے کہانی 

  "گے۔ سکیں کر تفریق میں مواد"  فکشن نان"  اور" فکشن 

 "سکیں سمجھ کو کرداروں انفرادی ذریعے کے ہوئے ، مکالموں پڑھتے اور دیکھتے" ڈرامہ 

 گے۔

 گے۔ سکیں کر عمل پر ہدایات کی اس کر دیکھ سرگرمی کی" مشق" بھی کسی 
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4. Writing   
 

A student will be able to: 

    write fiction and non-fiction texts ( Reference: in the reading section); 

 use reading as a model for writing dialogue;  

 brainstorm on the structure of the story writing, focusing on describing the distinctive 

characteristics of the main plot; 

 write viewpoint/sentiments of the characters; 

 write character profiles in detail to draw the reader’s attention; 

 describe a background/settings in stories; 

 write active form accounts and descriptions based on various observations; 

 compare and choose words (for example, verbs) to strengthen the quality of writing; 

 write essays, letters, dialogues, and short stories independently. 

 

 لکھائی اردو.   4 

 نمونہ بطور لیے کے تحریر اپنی کو مواد کے  کہانی/ ڈرامہ/ ویڈیو/  اسباق کے جماعت طلباء 

 گے۔ سکیں کر استعمال

 گے، سکیں کر تقسیم میں ابواب اور پیرا کو تحریر اپنی میں کہانیوں تفصیلی 

 گے۔ سکیں کر نگاری کردار کر رکھ نظر مد کو تصور کے قاریئن طلباء 

 گے۔ سکیں کر رائے اظہار متعلق کے مات مقا اور کرداروں کر اپنا نظر نقطہ کا مصنف طلباء 

 گے۔ سکیں لکھ ت مشاھدا اور سرگزشت  اپنی میں الفاظ آسان  طلباء میں لکھائی تخلیقی 

 سکیں کر  انتخاب کا صفات اسم اور فعل مؤثر  لیے کے بنانے  جاندار کو تحریر اپنی  طلباء 

 گے۔ 

 ساتھ کے الفاظ ذخیرہ/  جات اشارہ اور  بحث پر موضوع میں طلباء ، جماعت پر سطح اس  

 گے۔ سکیں کر نویسی مضمون

  ہو شامل نویسی مکالمہ اور نویسی نویسی، تفہیم، کہانی خط میں لکھائی تخلیقی پر سطح  اس 

 گی۔
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5. Speaking and listening   
 

A student will be able to:  

 become more confident in having conversations in Urdu for a longer time; 

 continue the discussion and build upon the stance presented in the class by their class 

fellows; 

 listen and respond appropriately to others’ views and opinions;   

 become accustomed to understanding the verbal and non-verbal communication 

between their class fellows and learn the etiquette of having a formal conversation.  

 

 بڑھانا کو مہارت کی سننے اور بولنے اردو. 5 

 

 موقف ، وضاحت اپنا گے۔ نیز سکیں بڑھا دورانیہ کا بولنے مطابق، اپنا کے سباق و سیاق طلباء 

 گے۔ سکیں کر پیش سے اعتماد اور

 گے۔ سکیں رکھ جاری کو بیان کے ساتھیوں/ شرکاء دیگر پر آنے باری اپنی 

  گے۔ پائیں دے رائے مناسب کر سن بغور کو آراء اور نظر نقطہ کے دوسروں 

 لگا اندازہ بھی کا سوچ لفظی غیر  ساتھ ساتھ کے ا رائے اظہار لفظی کے ساتھیوں اپنے طلباء 

 گے۔ سکیں سیکھ آداب کے گفتگو معاشرتی اور گے پایئں


