
 

 

Urdu 
 

Duration: 90 sessions 

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

Price: $95 per month 

 

Curriculum for Level 4 

 
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, 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Units 

 

1. Spelling and vocabulary   

 

Students will be able to: 

 identify unfamiliar words, explore definitions, and use new words in context.   

 extend understanding of the use of adverbs, for example, in dialogues; 

 use a thesaurus to extend vocabulary and choice of words; 

 identify synonyms and antonyms of words to further understand their 

meanings;  

 extend earlier work on prefixes and suffixes; 

 investigate ways of creating antonyms and comparatives; 

 use effective strategies for learning new spellings and misspelled words. 

 

 الفاظ ذخیرہ اور امال .1

 اخبارات، رسالہ طلباء پر سطح ہے۔ اس حامل کا اہمیت بہت الفاظ ذخیرہ میں تیاری کی لیول او پری

 شعوری میں الفاظ ذخیرہ مسلسل ہوئے افسانے، کہانیاں، خطوط ، پڑھتے جات، کالم، یاداشتیں، مختصر

 عمل کا درستگی میں امال سے دہرائی لگاتار ساتھ گے۔ساتھ کرسکیں اضافہ پر طور شعوری غیر اور

 :مطابق، طلباء کا اہداف تدریسی گا۔  رہے جاری بھی

 سمجھ استعمال اور مفہوم کا ان سے حوالے کے متن کے کر شناخت الفاظ شناسا غیر میں عبارات 

 گے۔ سکیں

 گے۔ سکیں کر وسیع کو الفاظ ذخیرہ سے استعمال کے لغت اردو 

 کو مفہوم تفصیلی کے معنی اور گے سکیں متضاد، بڑھا مترادف، الفاظ الفاظ میں الفاظ ذخیرہ 

 گے۔ سکیں سمجھ

 گا۔ جائے کیا اضافہ ساتھ کے الحقوں اور سابقوں میں الفاظ ذخیرہ 

 طریقہ مؤثر لیے کے درستگی کی امال اور  رکھنے محفوظ میں یاداشت کو الفاظ ذخیرہ نئے 

 گے۔ سکیں سیکھ



 

 

2. Grammar and punctuation   
 

Students will be able to: 

 distinguish between the main and secondary clauses in a complex sentence;  

 identify uses of the colon, parenthetic, commas, dashes, and brackets;  

 develop grammatical control of complex sentences and manipulating them for 

the required implication.  

 

At this level, students will be continuously practicing the following grammatical concepts 

in speaking as well as writing skills :   

1) Grammatically correct and incorrect sentences 

2) Understanding the gender of non-living things in sentences 

3) Extensive practice of adjectives and adverbs for descriptive writing 

4) Practicing punctuation 

5) Using plural, synonyms, and antonyms in sentences 

6) Practicing Urdu numerics till 100 

          

 اوقاف رموز و قواعد. 2

 ایک اور سمجھنے کو مفہوم کے سمجھ ، عبارت کی اوقاف رموز ساتھ ساتھ کے قواعد پر سطح اس

 ساتھ کے نظم/  ڈرامہ/ ویڈیو/ سبق پرہر سطح ہے۔ اس ضروری حد بے لیے کے لکھائی تخلیقی مؤثر

 کو بنانے بہتر بتدریج کو لکھائی گا،  اور جائۓ پڑھایا سے تفصیل بھی  کو قواعد متعلقہ سے اس  ساتھ

 :نظر مد کے نصاب شدہ ترتیب لیے کے گی۔ اس جائے کروائی مشق بھی کی اوقاف رموز

 

 گے۔   سکیں کر تفریق میں اجزاء ثانوی  اور مرکزی کے جملے مرکب ایک طلباء 

 گے۔  سکیں کر استعمال  بآسانی اور پہچان کی عالمات کی  اوقاف رموز مختلف طلباء 

 )( قوسین:  کہ جیسے

 ختمہ ۔               



 

 

 ! استعجابیہ               

 سوالیہ   ؟               

 وقفہ  ،              

 -:  تفصیلیہ                

 

 گے۔ سکیں کر استعمال اور سمجھ سے رو کی قواعد کو   جملوں مرکب طلبٰاء 

 گی۔ جائے کروائی میں لکھائی اور مشق ، گفتگو کی ذیل پر طور تفصیلی میں قواعد پر سطح اس 

 فقرات صحیح اور ۔ غلط          

 تانیث و تذکیر کی اسم جان  بے          ٓ

 دہرائی کی فعل مطابق اور صفت اسم لیے کے کشی منظر -          

  مشق کی اعراب -          

 استعمال میں جملوں کا"  مونث جمع،  مذکر متضاد، واحد مترادف، الفاظ الفاظ" -          

 مشق کی گنتی اور ہندسوں اردو -           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  Reading  

 

Reading, at this level, is crucial to develop diverse vocabulary. Through extensive 

reading, a student is able to have a stronger grip on complex sentence structures, 

writing, skimming, and scanning the text. This further helps them in comprehension and 

research. The following genres and text types will be taught at this level: 

 

a. Non-fiction  

(Newspapers and magazines, reference texts, explanations, persuasion including 

advertisements): 

 

Students will:  

 look for information in non-fiction texts to build on what is already known; 

 locate information confidently and efficiently from different sources; 

 skim the reading to gain an overall sense of a text and scan for specific 

information; 

 develop note-taking to extract key points and to group and link ideas; 

 note the use of persuasive devices, words, and phrases in print and other 

media; 

 explore the features of texts which are about events and experiences, for 

example, diaries. 

 understand the use of impersonal style in explanatory texts; 

 read and evaluate non-fiction texts for purpose, style, clarity, and organisation; 

 compare writing that informs and persuades. 

 

 

 

 



 

 

 خوانی بلند/ پڑھائی 3 .   

 

 نان اور فکشن کی ادب اردو انہیں لیے کے ہے۔ اس ناگزیر ہونا وسیع الفاظ ذخیرہ کا طلباء  پر سطح اس

 سے اضافہ میں سازی ہے۔ مطالعہ الزمی کرنا متعارف سے رنگوں اور اصناف مختلف کی فکشن

 اور پہچان کی الفاظ شناسا بلکہ ہیں کرتے حاصل واقفیت سے جملوں پیچیدہ اور مرکب صرف نہ طلباء

 تحقیق اور نگاری تفہیم مشق ہے۔ یہ جاتی ہو مشق بھی کی پہچاننے ذریعے کے الفاظ اہم کو متن حوالہ

 ہے۔ رکھتی حیثیت کی ہڈی کی ریڑھ میں

 

 : فکشن نان

 فرضی یا  تخیالتی کوئی میں جن  ہے جاتا کہا کو تحاریر یا  عبارات ان افسانوی غیر یا  فکشن نان          

 طلباء میں چہارم ہوں۔ درجہ مبنی  پر تبصروں مختلف گئے کیے پر ان اور حقائق جو ہو، اور نہ عنصر

 لم، رسالہ اخبارات ، کا میں گے ، جس کریں مطالعہ کا ادب افسانوی غیر/ فکشن نان کے طرز مختلف

 : ذریعے کے نصاب ہیں۔ اس شامل مینٹری ڈاکو تی جات، معلوما

 

  لیے کے تعمییر کی سوچ مزید بعد کے نشاندہی کو معلومات اہم میں تحریر  افسانوی غیر طلباء 

 گے۔ سکیں کر استعمال

 کر پیدا صالحیت کی ڈھونڈنے  معلومات سے،   ضروری طریقے مؑوثر اور اعتماد پورے طلباء 

 گے۔ سکیں

 موثر کی  معلومات متعلقہ اور گے سکیں سمجھ خیال دی بنیا کا عبارت میں نظر گہری  ایک طلباء 

 گے۔ پائیں کر نشاندہی سے طریقے

 کی جوڑنے  کڑیاں کی ان لکھنے ، اور کو نکات اہم کے  طلباء، تحریر کہ گی جائے کی کوشش 

 سکیں۔ اپنا عادت

 پر طور شعوری کی(  االمثال ضرب اور قواعد/ جملے)  اجزاء اور عناصر کے  تحریر مؤثر طلباء 

 گے۔ پائیں کر نشاندہی



 

 

   بھی مطالعہ کا  رپورتاژ کی تجربات/ تقریبات طلباء ، مختلف میں مشاہدے کے تحاریر  فکشن نان 

 گے۔ سکیں کر شامل

 کر شناخت بھی کی تحریر طرز  الگ بے/ شخصی غیر میں مطالعہ کے  عبارات طلباء ، بیانیہ 

 گے۔ پائیں

 کو ترتیب اور وضاحت کی تحریر انداز اور مقصد تحریری کے  متن یا/  تحاریر فکشن نان طلباء 

 گے۔ پائیں سمجھ بغور بھی

 گے۔ سکیں کر موازنہ بھی کا تحاریر معلوماتی اور طلباء ، مؤثر 

 

b. Fiction 

(historical stories, stories set in imaginary worlds, stories from other cultures, real-life 

stories with issues/dilemmas. Poetry and plays including imagery): 

    

 Students will: 

 read widely and explore the features of different fiction genres;   

 provide an accurate textual reference from more than one point in a story to 

support answers to questions;  

 compare the structure of different stories;   

 comment on a writer’s use of language and explain the reasons for the writer’s 

choices;   

 begin to interpret imagery and techniques, for example, metaphor 

personification, simile, adding to understanding beyond the literal; 

 consider how a writer expresses their own point of view, e.g. how characters 

are presented; 

 read poems written by significant poets and compare style, forms, and themes. 

 

 

 



 

 

 : ادب افسانوی یا فکشن اردو 

 

 خصوصیات کی ان اور گے سکیں کر مطالعہ بغور کا اصناف کی ؐختلف ادب اردو طلباء پر سطح اس

/ واقعات/ کہانیاں فرضی مختصر میں ادب افسانوی/ فکشن گے۔ اردو سکیں کر مشاہدہ کر کھل کا

 تدریسی ذیل درج طلباء ذریعے کے نصاب خصوصی ہیں۔ اس شامل نظمیں/ کہانیاں تاریخی/ افسانے

 گے۔ پایئں کر حاصل ہدف

 

  کر کھل کا  خصوصیات کی اصناف مختلف کی ادب ذریعے،  اردو کے سازی طلباء ، مطالعہ 

 گے۔ سکیں کر مشاہدہ گہرا

 کر فراہم متن حوالہ زیادہ سے سےایک طلباء،  عبارت  دوران کے مشق تفہیمی کی عبارات ان 

 گے۔ سکیں

 گے۔ سکیں کر موازنہ کا ساخت اور تحریر طرز کی افسانوں مختلف طلباء 

 سکیں کر بیان بھی محرک کی ہوئے ، طلباء، اس کرتے تبصرہ پر تحریر طرز کی مصنف 

 گے۔

 گے۔ سکیں سمجھ سے متن حوالہ کو الفاظ اور جملوں محاورہ با اور معنی با طلباء 

 گے۔ سکیں سمجھ پر طور کے نظر نکتہ  تخیالتی کے ان کو تکلم  انداز کے ادیب, طلباء 

 موضوعات اور بیان انداز کا ان کر ہو متعارف سے شاعری کی شعراء/  ادیب طلباء، مقبول 

 گے۔ سکیں سمجھ بھی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Writing 

 

A. In the fiction genre, students will be able to: 

 

 map out writing to plan structure, for example, paragraphs, sections, chapters; 

 write new scenes or characters into a story, or write from another viewpoint; 

 write own versions of legends, myths, and fables, using structures from 

reading; 

 choose words and phrases carefully to convey feeling and atmosphere; 

 maintain a consistent viewpoint when writing; 

 begin to attempt to establish links between paragraphs using adverbials; 

 write a play-script, including production notes to guide performance; 

 use imagery and figurative language to evoke an imaginative response.   

 

  تحریر طرز افسانوی/  فکشن.  4

 (ہیں۔ شامل واقعات کہانیاں، افسانے، نظمیں، سچے تخلیقی  میں اس) 

 

 سکیں دے تشکیل خاکہ ذہنی ایک مشتمل پر اجزاء لیے، ابواب، پیرا، اور کے لکھائی تخلیقی  طلباء 

 گے۔

  سکیں کر تخلیق زاویہ تحریری اپنا سے مطالعہ کے کہانیوں قصوں، کہاوتوں، لوک پرانے    طلباء 

 گے۔

 گے۔ سکیں لکھ کے کر تالش الفاظ موزوں لیے کے ترجمانی کی مناظر اور جذبات طلباء 

 گے۔ سکیں رکھ برقرار نظر نکتہ یکساں ایک  تحریر طلباء، دوران 

 گے۔ سکیں سمجھ تعلق قواعد بذریعہ میں پیراؤں مختلف کے طلباء ، عبارت 

 گے۔ کریں کوشش کی سمجھنے کو صنف اہم ایک کی ادب ذریعے کے نگاری ڈرامہ طلباء 

 گے۔ کریں استعمال لیے کے سوچ اظہار کو کلمات عالمتی اور نگاری تخیل طلباء 



 

 

B. In the nonfiction genre, students will be able to: 

 record ideas, reflections, and predictions about books, for example, in a 

reading log; 

 draft and write letters for real purposes; 

 use a more specialised vocabulary to match the topic; 

 write non-chronological reports and explanations; 

 write a commentary on an issue, setting out and justifying a personal view; 

 make notes for different purposes, using simple abbreviations and writing ‘in 

your own words’; 

 understand the use of notes in writing ‘in your own words’; 

 evaluate their own and others’ writing. 

 

 

       لکھائی مبنی پر حقیقت/  افسانوی غیر فکشن نان

 

 کی نامچے روز گوئیاں، ایک پیشن اور خیاالت ، آراء اپنے میں بارے کے کتب مختلف طلباء 

 گے۔ سکیں کر بند قلم پر طرز

 گے۔ سکیں لکھ خط اور مسودے لیے کے زندگی مرہ روز عام طلباء 

 گے۔ سکیں کر استعمال کا الفاظ مخصوص مطابق کے موضوعات طلباء 

 گے۔ سکیں سمجھ تحریر طرز کا رپورتاژ  اور واقعات کے  نوعیت تاریخی غیر 

 کر پیش جواز بھی کا نظر نکتہ ذاتی ساتھ ساتھ کے کرنے تبصرہ پر مسائل میں تحریر اپنی طلباء 

 گے۔ سکیں

 گے۔ سکیں لکھ میں الفاظ اپنے نکات کے موضوعات اور مقاصد مختلف طلباء 

 گے۔  سکیں کر بآسانی کر سیکھ ترتیب کی نگاری تجزیہ نگاری، رپورتاژ، اور مضمون طلباء 

 گے۔ سکیں کر موازنہ کا تحریر اپنی طلباء طرح کی لکھاری اچھے ایک 

 



 

 

5. Speaking and listening 

 

Students will be able to: 

 prepare and present an argument to persuade others to adopt a point of view; 

 talk confidently in extended turns and listen purposefully in a range of 

contexts; 

 begin to adapt non-verbal gestures and vocabulary to suit content and 

audience; 

 describe events and convey opinions with increasing clarity and detail; 

 recall and discuss important features of a conversation, possibly contributing 

to new ideas; 

 ask questions to develop ideas and extend understanding; 

 report back to a group, using notes to present findings of a topic studied. 

Evaluate what is heard and give reasons for agreement or disagreement; 

 take different roles and responsibilities within a group; 

 convey ideas about characters in drama through deliberate choice of speech, 

gesture, and movement. 

 

  مہارت کی بولنے اور سننے. 5

 ضروری حد بے کرنا پختہ کو صالحیت کی بولنے اور سننے  بغور اردو لیے کے طلباء پر سطح اس

 اور فہم عام  ہیں۔  طلباء الفاظ والے دینے سنائی اور والے جانے بولے ذریعہ بنیادی کا الفاظ ہے۔ ذخیرہ

 گے۔  اس سکیں بنا بہتر کو صالحیت کی  چننے الفاظ اردو اور اسلوب اہم  سے ابالغ ذرائع مختلف

 . ہیں ذیل درج اہداف تدریسی اہم میں سلسلے

 

 بات میں اردو صرف نہ سے  طریقے مقصد با تک دورانیے طویل پر موضوعات مختلف طلباء 

 گے۔  سکیں کر بھی بات اعتماد پر بلکہ سنیں

  گے۔ سکیں اپنا حرکات اور اشارات لفظی غیر سے اعتبار کے حاضرین اور موضوع طلباء 



 

 

 گے۔ کریں بیان ساتھ کے تفصیل اور وضاحت بہتر آراء اور واقعات طلباء 

 گے۔ پایئں کر شامل سے یاداشت اپنی نکات کے گفتگو پرانی اور خیاالت نئے میں مباحثوں طلباء 

 میں ذہن کے ان گے، جو سکیں اٹھا سواالت والے کرنے  نشاندہی کی نکات اہم کے عبارت طلباء 

 گے۔ دیں وسعت کو ذہن گے، اور سکیں دے تحریک کو سوچ تنقیدی اور تخلیقی

 سکیں کر پیش میں صورت کی نکات کو مشاہدات اور نتائج کردہ حاصل سے مطالعے اپنے طلباء 

 بھی رائے جواز بہ   میں مخالفت یا حق کے بعد ، موضوع کے حثے مبا میں گے۔ نیز، جماعت

 گے ۔ سکیں کر قائم

 گے۔ سکیں نبھا کردار اور داریاں ذمہ مختلف صورت کی اکائی میں جماعت 

 موثر خیاالت اپنے متعلق کے سرگرمیوں کی جماعت  سے سکنات و تاثرات، حرکات اپنی طلباء 

 گے۔ سکیں سمجھا پر طریق

 

 

 

 

 

 

 

 


