
 

 

Urdu 
 
Duration: 90 sessions 

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

Price: $95 per month 

 

Curriculum for Level 1 

 
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  

 مرحلہ 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



 

 

Objectives 

 

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 

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

 گے۔ سکیں لکھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Units 

 

1.  Building upon vocabulary phonetically 

At a beginner’s level, reading skills must be built gradually, along with a continuous 

reiteration of alphabets for a strong verbal foundation. In this regard, a specially designed 

syllabus would enable students to: 

 

 hear, read, and write alphabet sounds; 

 recognize the initial sound of the alphabets which will help them in reading and writing 

words; 

 blend alphabets to enable the students to read as well as segment alphabets to spell the 

words with the final and initial adjacent consonants, e.g. b-l, n-d;   

 use knowledge of sounds to write simple, commonly used words, and to apply the same 

technique with other words;   

 differentiate between homophones;  

 apply knowledge of phonemes and spelling patterns to write independently; 

 build an Urdu language vocabulary and use collections of interesting and significant 

word combinations to string together sentences;   

 discuss the meaning and context of unfamiliar words encountered in reading; 

 choose unique words and phrases, for example, in describing people and places in 

everyday life. 

 

 مصوتے اور الفاظ ذخیرہ .1

 

 کی تہجی حروف لیے کے ہوگی، اس حاصل بتدریج مہارت کی پڑھنے الفاظ پر ، مکمل سطح ابتدائی

 کا پراجیکٹ پہچان میں سلسلے ہے۔ اس الزم لیے کے دانی زبان دہرائی، مضبوط بلند بآواز مسلسل

 مددگار میں کرنے حاصل اہداف تدریسی یہ کو طلباء کے سطح نصاب، ابتدائی کردہ تیار خصوصی

 :   ہوگا ثابت



 

 

 

  کے اس) گا۔  جائے کروایا متعارف سے( مصوتے)  آوازوں کی حروف پہلے سے سب کو طلباء 

 گی۔ جایئں کی شامل میں نصاب ا نظمیں/  کہانیاں آسان/  ویڈیو لئے

 گے۔ سکیں لکھ اور پڑھ کر سن کو آوازوں ابتدائی کی حروف علم طالب 

  گے سکیں پہچان بھی آوازیں فہم عام منسلک سے  ان ساتھ کے جاننے نام کے حروف - 

 گے۔ سکیں بنا الفاظ حرفی تین سے دو ذریعے کے  توڑ جوڑ اور ہجے  طلباء 

  گے سکیں لکھ اور پہچان، پڑھ  الفاظ فہم عام  ذریعے کے مصوتوں طلباء - 

  کے الفاظ ، ہجے آواز ہم  ہے۔ طلباء مشق مزیدار ایک کرنا ادا اور دلچسپ سیکھنا الفاظ آواز ہم 

پانی، نانی،  گے، جیسے سکیں لکھ اور سیکھ صورت کی امال آسان  کے کر استعمال کو کار طریقہ

 وغیرہ۔ رانی

 مختاری خود میں عرصے کم بہت طلباء میں نتیجے کے مشق مسلسل کی اشکال آدھی اور مصوتوں 

 گے۔ سکیں سیکھ بنانا الفاظ سے

 اور گے کرسکیں جمع ذخیرہ کا جملوں اور الفاظ اہم اور دلچسپ میں نظم یا  کہانی/ ویڈیو طلباء 

 کر گفتگو بھی پر مفہوم کے ان بلکہ گے سکیں کر نشاندہی صرف نہ کی الفاظ شناسا غیر/ نئے

 گے۔ سکیں

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.   Enhancing reading skills 

A strong grip on phonics, vowels, and sounds would help make a stronger base for reading. 

While enhancing their vocabulary skills, students will be able to: 

 

 use phonetic knowledge to read decodable words and try to enunciate some elements 

of unfamiliar words; 

 adhere to the enhancing vocabulary and join in with reading familiar, simple stories and 

poems; 

 demonstrate an understanding that one spoken word corresponds with one written 

word;  

 read a range of common words on sight;   

 read aloud from elementary books independently. 

 

 

 بڑھانا کو مہارت کی پڑھائی/  خوانی بلند2.

 بنیاد کی   خوانی بلند/ ئی پڑھا اردو سے کرنے حاصل عبور پر علت حروف اور مصوتوں

 میں سلسلے  کے بنانے مضبوط کو پڑھائی کی ہے۔طلباء جاتی ھو آسان نسبت بہ اور مضبوط

 ہیں۔ زیل درج اہداف تدریسی

 

 الفاظ مانوس غیر اور گے سکیں پڑھ الفاظ  حرفی چار سے تین سے مشق کی مصوتوں طلباء ●

 گے۔ سکیں کر کوشش بھی کی توڑ/ جوڑ اور  ہجوں کے

 شامل میں نظمیں،  نصاب/ ویڈیو/ کہانیاں رنگ رنگا اور آسان لیے کے رکھنے برقرار دلچسپی  ●

 گا۔ سکے ہو اضافہ مسلسل میں الفاظ ذخیرہ کے ذریعےطلباء کے جس گی ہوں

 گے۔  سکیں سمجھ کو مطابقت  میں لکھنے اور ادائیگی کی الفاظ   طلباء ●

 گے۔ سکیں پہچان میں نظر ایک الفاظ فہم عام طلباء سے مشق کی خوانی بلند ●

  گے، اور سکیں پڑھ خود  کتاب/ متن آسان مشتمل پر الفاظ حرفی چار سے بتدریج ،تین طلباء ●

 گے۔ سکیں بڑھا دائرہ کا الفاظ شناسا



 

 

3.    Reading fiction/non-fiction and poetry 

Reading is an essential and central learning objective for any language. The reading activity 

can be carried out along with spelling and phonics learning as an outcome or build- on 

activity. At the beginners' level, Urdu reading will be mainly based on fiction (activity-based 

videos, stories, fables, poems) which will ultimately become the bases of structuring proper 

words and easy phrases. By the end of the beginners' level, the student may be able to: 

 

 use phonics as the main method of tackling unfamiliar words;  

 extend the range of common words recognized on sight;  

 read aloud with increased accuracy, fluency, and expression; 

 talk about events in a story and make simple inferences about characters and events to 

show understanding;   

 recognize story elements, for example, beginning, middle, and the end;   

 recognize the different headings in a book, for example, title page, contents;   

 draw connections between their daily lives and what they learn via Pehchan;  

 join in and extend rhymes and refrains, playing with language patterns;   

 discuss and comment on vocabulary selection, for example, adjectives;   

 begin to develop preferences in Urdu literature.  

 

  پڑھائی اردو. 3

 

 جاتی گردانی سرگرمی اہم انتہائی لیے کے کرنے حاصل عبور پر زبان بھی کسی پڑھائی/ خوانی بلند

 اور آسان ساتھ ساتھ کے دہرائی کی امال اور توڑ کو ،  مصوتوں، جوڑ پر، طلباء سطح ابتدائی -ہے،

گی،  جائے کروائی مشق مسلسل کی پڑھنے کر جوڑ الفاظ ذریعے کے ویڈیو/  نظموں/  کہانیوں دلچسپ

 گے۔ سکیں ہو حاصل اہداف تدریسی ذیل درج تک اختتام کے مرحلے ابتدائی  سے جس

 

  گے۔ سکیں پڑھ الفاظ سا شنا غیر سے مدد کی مصوتوں طلباء 



 

 

 ہو بہتر بتدریج ادائیگی واضح تلفظ، روانی، اور درست کا الفاظ میں خوانی بلند کی کی طلباء 

 گی۔ سکے

 کے  کہانی اور کرداروں بلکہ گے سکیں کر گفتگو صرف نہ پر واقعات کے اسباق اپنے طلباء 

 گے۔ سکیں کر قائم بھی رائے اپنی متعلق

  گے۔ سکیں پہچان بخوبی کو انجام اور آغاز، وسط جیسے  اجزاء مختلف کے کہانی طلباء 

 گے۔ سکیں کر شناخت کی فہرست اور سرورق کے کتاب طلباء 

 گے۔  سکیں جوڑ بھی سے واقعات اور تجربات ذاتی اپنے  کو، طلباء مواد کے ویڈیو/ سبق 

 گے۔ سکیں رکھ یاد بآسانی کر پڑھ اور سن نظمیں آسان اور سادہ 

 گے۔ سکیں لکھ نظم آسان پر طرز کی قافیے  ردیف  گئے دیے میں نظموں طلباء 

 گے۔  سکیں پہچان سے تصاویر جیسے  متن کے ان کو کتابوں کی مقاصد مختلف طلباء 

  پسندیدہ    اپنے اور گے سکیں کر قائم رائے اپنی پر( نظم/ ویڈیو/ کہانی)  مواد تدریسی طلباء 

 گے۔  سکیں کر تفریق میں حصوں پسندیدہ نا اور

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.     Establishing writing skills 

With our content of syllabus focusing on building writing techniques, the student will be able 

to: 

 

 use relevant vocabulary according to the context;   

 write a sequence of sentences, using three -four-letter words. This task will be done by 

retelling a familiar story or recounting an experience; 

 begin to use some formulaic language, for example, once upon a time;   

 write picture descriptions in simple sentences using three-four letter words; 

 record answers to questions, for example, such as lists or charts;  

  learn to express his thoughts using simple adverbs and adjectives; 

 develop their narratives with plots, settings, characters, and a sequence of events; 

 begin using dialogue in stories;   

 choose some interesting words and phrases, for example, in describing people and 

places;   

 make simple notes or identify keywords from a section of non-fiction texts;  

 write reflection notes in three-four short sentences of the books that they have read. 

 

 

  لکھائی اردو.  4

 

 آسان مواد امدادی میں سلسلے اس گی جائے دی توجہ خصوصی پر لکھائی میں دانی زبان اردو 

 :  تحت کے نصاب کردہ تشکیل خصوصی ہے۔  ہمارے گیا کیا جمع ذریعے کے ویڈیو اور کہانیوں

 

 سکیں سیکھ لکھنا الفاظ  اور توڑ جوڑ  ساتھ کے پڑھنے طلباء سے مدد کی ہجوں اور مصوتوں 

 گے۔

  الفاظ ذخیرہ اپنا کو طلباء سے  لکھنے الفاظ حرفی تین سے دلچسپ، دو اور  اہم سے اسباق تمام 

 گی۔ ملے مدد میں کرنے اکٹھا



 

 

 

 دوسے آسان اور گے سکیں کر استعمال الفاظ ذخیرہ مناسب مطابق کے  موضوع گئے دیئے طلبا 

 گے۔  سکیں لکھ خیاالت اپنے  کےذریعے  الفاظ حرفی تین

  گے۔ سکیں کر آغاز کا کہانی سے" ہے ذکر کا دفعہ ایک" مثال پر طرز روایتی آسان 

 سکیں کر بیان میں الفاظ  خیاالت اپنے سے تسلسل مطابق کے تصویر گئی دی بھی کسی  طلباء 

 گے ۔

 گے۔ سکیں دے میں شکل کی چارٹ یا فہرست جوابات کے سواالت گئے پوچھے طلباء 

 ا کا صفت اسم آسان لیے کے کرنے پیدا گہرائی اور وزن میں اظہار کے خیاالت اپنے طلباء 

 گے۔  پائیں کر ستعمال

 کر پہچان کی بیتی ، وغیرہ نظم، ڈرامہ، آپ/ کہانی کہ جیسے اقسام مختلف کی تحاریر طلباء 

 گے۔ سکیں

 میں الفاظ آسان کو واقعات مناظر، کرداروں، اور کے ڈرامہ/  کہانی میں تحریر اپنی  طلباء 

 گے۔  سکیں دے ترتیب

 گے۔ سکیں لکھ مکالمہ سادہ میں الفاظ حرفی چار سے تین طلباء 

 دلچسپ لیے کے نگاری بیان کی واقعات اور کرادروں ذریعے ، طلباء کے نگاری ترجمہ آسان 

 گے۔ سکیں کر انتخاب کا الفاظ موزوں اور

 گے۔ سکیں کر محفوظ داشتیں یا اور الفاظ اہم سے تحریر بھی کسی 

 گے۔ سکیں لکھ تبصرہ سطری چار سے میں ، تین الفاظ آسان پر کتاب یا سبق بھی کسی طلباء 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.     Developing, speaking and listening skills 

  The human mind absorbs and creates a network of language using all the senses. Therefore, 

speaking and listening abilities are both equally important to excel in pronunciation, 

punctuation, word recognition, and vocabulary use. By the end of this level, the student will 

be able to: 

 

● speak clearly and choose words carefully to express feelings and ideas when speaking of 

matters of immediate interest; 

● converse audibly with friends, teachers, and adults; 

● answer questions and carry out conversations in the Urdu language; 

● engage in imaginative/pretend play, enacting simple characters or situations;   

● speak confidently to a group to share or recall an experience; 

● express ideas using a growing vocabulary;  

● demonstrate ‘attentive listening’ and engage with another speaker; 

● engage in a healthy debate. 

 

 بڑھانا مہارت کی سننے اور بولنے اردو. 5

  

 داشت یا ہے، اور کرتا  جذب معلومات ہوئے التے کار برؤے کو صالحیتوں تر تمام اپنی  ذہن انسانی

 عبور پر تلفظ درست اور پہچاننے کو الفاظ سے رو کی قواعد لیے کے علم طالب ہے۔ ایک کرتا تخلیق

 نصاب خصوصی  ہے۔اس گزیر نا  مشق کی بولنے  اور سننے بغور کو الفاظ لیے کے کرنے حاصل

 گی جائے دی توجہ اور اہمیت جتنی پڑھائی اور لکھائی کو صالحیتوں دونوں ان کی طلباء ذریعے کے

 گے۔ پائیں کر حاصل اہداف تدریسی ذیل مندرجہ طلباء اور

 

  کی دینے رائے واضح اوراپنی کرنے بات کر چن الفاظ موزوں پر موضوعات کے دلچسپی اپنی             

 گے۔ سکیں کر کوشش

        گے۔ سکیں کر بات میں آواز سماعت قابل اور وضاحت سے اساتذہ اور ساتھیوں اپنے 

 گے۔ سکیں سمجھا میں الفاظ اپنے جوابات کے سواالت گئے پوچھے 



 

 

        گے۔ سکیں کر اختیار شمولیت بآسانی میں ڈرامے/ کھیل مبنی پر کہانی اور کردار سادہ اور سان 

  سکیں۔ سمجھا موقف اپنا میں اردو سے اعتماد پر سطح معاشرتی 

 سکیں۔ کر گفتگو پر اس کر سن بغور سے توجہ کو آراء کی دوسروں 

 سکیں۔ سمجھا  دوران کو منصوبے، مباحثات اور خیاالت اپنے 

 

 


