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Urdu - Course Overview 
 
Duration: 90 sessions 

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

Price: $95 per month 

 

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 

levels where each level entails distinctive learning objectives. Each level will work as a rung on 

the ladder for the next level. The general units covered in each level are grammar and 

punctuation, listening, reading, speaking, writing, spelling, and vocabulary. 

 

 

 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 خیرہذ 

  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



 

2 

Level 1 
(Beginner) 

 

Identification and usage of alphabets           

● Identify fundamental Urdu alphabets along with the recognition and reiteration of their 

respective half forms. 

● Practice alphabet writing with the knowledge of sounds which will help in writing single-

syllable words with short vowels. 

● Spell rhyming words with simple blending techniques. 

 

    سلسلہ ابتدائی

 (تک ے سے ا) استعمال اور پہچان کی تہجی حروف

 :نظر مد کے نصاب میں سلسلے ابتدائی 

 

 گے۔ سکیں پہچان اشکال آدھی بمعہ حروف تمام طلباء ●

 گے۔ سکیں کر استعمال مصوتے اور مشق کی توڑ جوڑ ذریعے کے اشکال آدھی کی حروف ●

 حرفی تیبن سے فہم ، دو عام اور آواز کر ، طلباء،  ہم رکھ نظر مد کو کار طریقہ کے ہجے آسان ●

 گے۔ سکیں لکھ الفاظ

 

 

Level 2 
(Intermediate) 

دوم درجہ                                                                                                                        

 

At this level, the child 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 the child independent and confident in comprehending, reading, speaking, and 

writing Urdu. 
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 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

 

 

Level 3 
(Advanced) 

 

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
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Level 4 
(Expert) 

 

At this level, the student will have a strong grip over comprehendible literacy and grammatical 

skills. Based on reading and writing methodologies disciplined at level two,  the Urdu curriculum 

of this level will help the student to attain a deeper knowledge of vocabulary and build his/her 

capacity to learn and demonstrate his/her learning skills in all areas.  

 

 اور دوم  ہے۔  درجہ چکی ہو مضبوط گرفت کی طلباء پر قواعد اور دانی زبان کی اردو پر سطح اس

 الفاظ ذخیرہ پر سطح ،  طلبٰاء، اسبعد کے مشقوں کی طرز مختلف مبنی پر لکھائی اور پڑھائی میں سوم

 اور لغوی کے الفاظ پر سطح گے۔ اس سکیں کر اضافہ بھی میں استعمال  ساتھ کے اضافے میں

 نان زیادہ سے زیادہ گا ، نیز، طلباء جائے دیا زور پر استعمال اور سمجھ کی  معنی، دونوں بامحاورہ

 گے۔ سکییں سیکھ لکھنا اور پڑھنا فکشن


