 2222-2222سا ِل رواں ےک ےئل رموبط ُپل دنب اکرروایئ
 02رورہ ااجنم دی اجےن وایل رموبط ُپل دنب اکرروایئ رسرگویمں یک لیصفت
الصوتیحںیکرہفتس
1

امجتعاہچرم

ا ساں ومظنں وک ُسنتےںیہ۔ * حیحص لب و ہجہل ےس رپاں یک رری ومب اور ادااکری ےک ساھت شیپ رکےت ںیہ۔

2

*زجع و ااسکنری ےس پات رکےت ںیہ۔اور پا وافق وصراحتل ںیم پات چتت اور ثحب و ابمہثح رکےگنی۔ رکداراچہپںین ےگ۔

3

فلتخم وموضاعت ںیم وموجد ےئن اافلط یک نشادنیہ رکےگنی۔

4

اقترری ںیم چ ّصہ ںیل ےگاور اےنپ راےئ اقمئ رکںی ےگ۔

5

رحووفں وک وجررک ےئن اافلط انبںیئ ےگ۔اور اصتوری دھکی رک اس ےس کلسنم اافلط ںیھکل۔
6ےب رتبیت ولمجں وک رتبیت وار ںیھکل ےگ۔ * امال ونیسی ےک درہعی وخطخش ںیھکل ےگ۔
قصّے ڑپںیھ ےگ اور وخد ےئس ق ّصے عمج رکںی ےگ

8

اےنپ ارطاف و اانکف ےک اموحل ںیم دےھکی وہےئ ااہتشرات وک ڑپںیھ ےگاور وہفمم ںیھجمس ےگ۔
امسِ اعم امسِ اخص ےک اُوصولں یک نشادنیہ اور اامعتسل رکںی ےگ۔ وادح عمج ادضاد ،رتمادافت ،پذریک و پانتت اور ا ساں وقادعد۔

7
9
22

اقہیف اافلط یک ریمعت رکےت ںیہ۔

22

ےب رتبیت اافلط وک رتبیت وار وجر رک ہلمج انبںیئ ےگ اور ولمجں وک وجر رک اہکین انب ںیئ ےگ۔

22

رپاں ےس ڑجے ا وار  ،رتمن اور اقہیف اافلط یک لیکشت رکےت ںیہ۔ ڑپیھ وہیئ مظن ےک قلعتم اےنپ ایخل اک ااہظر رکےت ںیہ ۔

20
24

ا ساں ابعروتں وک ڑپھ رک رومر واواقف یک نشادنیہ رکںی ےگ۔ ارعات و عالامت اک اامعتسل رکںی ےگ۔ولمجں وک رواین ےس ڑپںیھ ےگ۔
ےئن اافلط وک رحتری رکںی ےگ رقتابیً 0222اافلط ڑپںیھ ےگ۔

i
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 2222-2222سا ِل رواں ےک ےئل رموبط ُپل دنب اکرروایئ ۔  02رورہ ااجنم دی اجےن وایل رموبط ُپل دنب اکرروایئ رسرگویمں یک لیصفت
اپام
Days
 2دِں

ولطمہب ا ومریش املصح
Expected Learning
* ا ساں ومظنں وک ُسنتےںیہ۔

outcomes

ااستکیب اکنت

وجتپذ دشہ رسرگایمں

رسرگویمں یک ااجنم دیہ ےک ےئل دہاپات

Learning Elements

Suggested.Activities

Instructions to Conduct the Activity

*ا ساں ومظنں وک ُسننا۔

* حیحص لب و ہجہل ےس رپاں یک رری ومب اور

٭ اگںیئ او ر وخیش انمںیئ

*اساپذہ فلتخم اابخرات اور رساےل اور کُتت اخہن ےس اخذدشہ ا ساں ںیمظن ُسناںیئ اور ابلطء

٭ ںیمظن دہراںیئ

سنتے وہےئ دہراںیئ ۔

ادااکری ےک ساھت شیپ رکےت ںیہ۔
2واں دِں
0واں دِں

*اافلط یک حیحص ادایگیئ رپ وتہج دانی۔
منال:تمنّا۔عمش وریغہ
*زجع و ااسکنری ےس پات رکےت ںیہ۔اور پا
وافق وصراحتل ںیم پات چتت اور ثحب و

* زجع و ااسکنری ےس پات رکپا۔
ننٹ
منال :اہیں ھو= 
*پاںننٹھ= 

ابمہثح رکےگنی۔ رکداراچہپںین ےگ۔

٭ دانرہ ےک ادنر – دانرہ ےک پاہر

*اساپذہ وچبں وک دانرہ ںیم ڑھکا رکےک فلتخم اافلط یک یکلھج اکرد مُہنا ّرکںی ۔

٭ اچرت ےک درےعی رسرگیم
٭ اکمےمل

٭ وھچیٹ وھچیٹ رپایچں نج رپ ا ساں اکمےمل درج وہ ں ابلطء وک فرامہ رکںی اور اں رپ ثحب

٭ وھچیٹ وھچیٹ رپویچ ں اک اامعتسل

رکےن ےک ےئل ںیہک ۔

رکںی
٭ ںیم ایک ونبں اگ۔

* اساپذہ وچبّں وک اےنپ ایخالت اک ااہظر رکےنیک رطف رابغ رکپںاور ثحب و ابمحچہ رکےن

٭ یسک ونعاں رپ ثحب و ابمہثح

ےک ےئل ںیہک ۔
*اساپذہ اس پات اک ایخل رںیھک ےک تبثم رکدار یک اقنیل رکےن ےک ےئل ںیہک ۔

4واں دِں

* پات چتت اورابمہثح رکپا۔

 5واں دِں

* اقنیل رکپا

٭ ومون اپکننگ

منال :اجونروں یک فلتخم ا وارںی اور

٭ ہی سک یک ا وار؟

رکدار یک اقنیل
1
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اپام

ولطمہب ا ومریش املصح
Expected Learning

Days

outcomes
6واں دِں

Learning Elements

Suggested.Activities

Instructions to Conduct the Activity

فلتخم وموضاعت ںیم وموجد ےئن اافلط یک

وموضاعت اک اطمہعل

٭ ےئن اافلط یک وھکج

نشادنیہ رکےگنی۔

رکپا۔

٭ ریمی پالس

* اساپذہ پا امونس وموضاعت دےرک ےئن اافلط یک وھکج رکےن یک صالچتت اُاھبرںی۔

* ھجم ںیم دوھپذو /پالس رکو

* اساپذہ وچبں وک ےئن اافلط وک پالس رکےن ںیم رامنہیئ رکںی اور تغل ےک اامعتسل ےک اُوصل

٭تغل اک اامعتسل

اتبںیئ۔

* اقترری ںیم چ ّصہ ںیل ےگاور اےنپ راےئ اقمئ

* دمرہس یک حطس رپ اقترری ےک مُقاےلن

* اقترری یک شیپ شک۔

* اساپذہ وچبّں وک رقتریی اقمےلب ںیم چ ّصہ ےنیل یک اعدی انبںیئ۔اور رقتری رکےن یک اہمرت پذا

رکںی ےگ۔

ںیم چ ّصہ انیل۔

٭ ادنار ایبں

رکںی

* ثحب و ابمہثح ںیم چ ّصہ انیل۔

* مت ایک ےتہک وہ۔

* اساپذہ وچبّں وک ااسی اموحل مُہنا رکںی ہک وہ ا رادی ےس اینپ راےئ شیپ رکںی۔

یف ادبلہہی

٭ یف ادبلہہی اک ااقعند رکںی

7واں دِں
8واں دِں

ااستکیب اکنت

وجتپذ دشہ رسرگایمں

رسرگویمں یک ااجنم دیہ ےک ےئل دہاپات

*تغل اک اامعتسل رکپا۔

9واں دِں

* اینپ راےئ شیپ رکپا۔
منال :افصیئ یک اتیمہ
 22واں

*رحوف وک وجررک ےئن اافلط انبںیئ ےگ۔اور

 *2حیحص اِمال واےل اافلط یک نشادنیہ

٭ حیحص امال رپ دانرہ اگلںیئ۔

دِں

اصتوری دھکی رک اس ےس کلسنم اافلط ںیھکل۔

رکپا۔

٭ اافلط انبپا

من ًال :۔ ریث ۔ صیر ۔ ریس ۔

٭ ا و ےئن اافلط انبںیئ

 *2اافلط انبپا۔

٭ ںیمہ وجرو

2

* اساپذہ منال ےک اطمقب مرپذرسرگایمں وچبّں ےک درہعی ااجنم دںی اور اُیکن دمد رکںی۔
٭ حیحص ظفل یک نشادنیہ رکےن ےک ےئل ںیہک
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اپام
Days

ولطمہب ا ومریش املصح
Expected Learning
outcomes

ااستکیب اکنت

وجتپذ دشہ رسرگایمں

رسرگویمں یک ااجنم دیہ ےک ےئل دہاپات

Learning Elements

Suggested.Activities

Instructions to Conduct the Activity

ساکیئ
------ * 2

----- *2

ڈنیہ

ال
ل
ڈیپ

-- -----*4 - - - --- *0
 22واں

*2رحوف وک وجر رک ےئن اافلط انبپا۔

٭ ےھجم اچہپون۔

* اساپذہ ذمپذ اصتوری داھک رک رسرگایمں رکواںیئ۔

دِں

* اصتوری دھکی رک پام انھکل۔

٭ ریما پام اتبو؟

منال :دجسم وبنیﷺ ،گالت وھپل ،رمیغ ،ومپالئ،راکب،سالکیئ وریغہ

*ےب رتبیت ولمجں وک رتبیت وار انھکل۔

٭ وکں ےتیج اگ پاری

* وچبّں وک ا ساں ابعروتں ےس قلعت رےنھک وایل یکلھج ایٹپں ایتر رکےک وجتنر دشہ رسرگایمں

٭ امہری ہگج

رکواںیئ اور اُیکن وحہلص ازفایئ رکںی ۔

*وخطخش انھکل۔

٭ رحتریی اقمےلب

* اساپذہ وچبّں ےک دو رگوہ انبرک وخطخش رحتریی اقمےلب اک ااختنت رکںی۔

 22واں

* ےب رتبیت ولمجں وک رتبیت وار ںیھکل ےگ۔

دِں

* امال ونیسی ےک درہعی وخطخش ںیھکل ےگ۔

20واں
دِں

٭ ریما اکرپاہم

24واں

٭ ا و اافلط انبںیئ

دِں

* رحف اور وشوشں یک انبوت اور وجر
٭ وخطش انھکل
منال  :رحوف یک دبیتل سکلنں وجر رک

* اساپذہ وچبّں ےک دو رگوہ انبرک رحف اور وشوشں یک انبوت اور وجر ےک اقمےلب اک ااختنت
رکںی۔

3
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ولطمہب ا ومریش املصح

اپام

Expected Learning

Days

outcomes

ااستکیب اکنت

وجتپذ دشہ رسرگایمں

رسرگویمں یک ااجنم دیہ ےک ےئل دہاپات

Learning Elements

Suggested.Activities

Instructions to Conduct the Activity

اافلط انبپا۔ من ًال س۔ک۔ل  لکش

 25واں

* ق ّصے ڑپںیھ ےگ اور وخد ےس ق ّصے عمج رکںی

* قصّوں وک اینپ رپاں ںیم شیپ رکپا۔

دِں

ےگ۔

منال :ومیتر پادساہ ،اامیدنار صخش

٭ تنحم اک لھپ اھٹیم

* اچسیئ اک لھپ وریغہ

٭ اچسیئ اک لھپ

 26واں

اخالیق وشنامن دیپا رکپا۔

دِں
 27واں

*اےنپ ارطاف و اانکف ےک اموحل ںیم دےھکی

دِں

وہےئ ااہتشرات وک ڑپںیھ ےگاور وہفمم
ںیھجمس ےگ۔

28واں

امسِ اعم امسِ اخص ےک اُوصولں یک نشادنیہ اور

دِں

اامعتسل رکںی ےگ۔ وادح عمج ادضاد،
رتمادافت ،پذریک و پانتت اور ا ساں وقادعد۔

 29واں

* اےنپ ارطاف و اانکف دےھکی وہےئ
ااہتشروں یک رہفست ایتر رکپا۔
*امسِ اعم اور امسِ اخص اک اعتروف
من ًال  :یب یب اہرجہ اگوں اجےئ یگ۔

*اساپذہ وچبّں ےس ُسنے وہےئ قصّوں وک اینپ رپاں ںیم شیپ شک رکےن یک رت بی دںی۔اور

قصّوں اک دریخہ

فلتخم وصقّں اک رجپذہ ایتر رکاںیئ۔
وچبں یک دمد ےس فلتخم اخالیق وصقّں اک دریخہ انبںیئ ۔

٭ خذپذ وموضوعاعت یک شیپ شک

* اساپذہ وچبں وک خذپذ وموضاعت ےک اطالع پاےماور ااہتشرات ڑپانھ اور اں یک

٭ ااہتشرہچ ڑپانھ

ُسرویخں اک رجپذہ ایتر رکاںیئ ۔
* وچبّں وک ا ساں ولمجں ےس امسِ اعم امسِ اخص ےک یکلھج ایٹپں ایتر رکےک وجتنر دشہ
رسرگایمں رکاںیئ اور اُیکن وحہلص ازفایئ رکںی

*امس وک اجںین
٭ امسِ اعم

امس اخص امس اعم

٭ امسِ اخص

ا ساں وقادع ،اُوصل ووضانطکے قلعتم

* ا ساں وقادع اور اُوصل و وضاطب
4

* وچبّں وک ا ساں ولمجں ےس وادح عمج ،ادضاد ،رتمادافت ،پذریک و پانتت ےک یکلھج اکرد ایتر
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ولطمہب ا ومریش املصح

اپام

Expected Learning

Days

outcomes
دِں
 22واں

اقہیف یک انشچت رکےت ںیہ۔

دِں

ااستکیب اکنت

وجتپذ دشہ رسرگایمں

رسرگویمں یک ااجنم دیہ ےک ےئل دہاپات

Learning Elements

Suggested.Activities

Instructions to Conduct the Activity

ولعمامت احلص رکپا۔

٭ وادح عمج ٭ ادضاد

رکےک وجتنر دشہ رسرگایمں رکاںیئ اور اصالج رکںی۔

*اقہیف اافلط یک اچہپں رکپا۔

٭ مہ رکںی ایتر ااعشر وں اک ہچنغ

* اساپذہ وچبّں وک مہ اقہیف اافلط ےنہک اک ومہعق دںی۔اور اینپ رپاین وھچےٹ وھچےٹ ااعشرےس

* مہ اقہیف اافلط یک لیکشت۔

٭ ریمی اہکین

اقہیف یک اچہپ رکےن ےک ےئل ںیہک۔

من ًال ُ :چوں ُچوں،اکںیئ اکںیئ،ںیٹ
* ےب رتبیت اافلط وک رتبیت وار وجر رک ہلمج

ںیٹ

٭ ولمجں یک دنبس  ،رتبیت اور رمکری ایخل ےک درےعی اہکین یک لیکشت ںیم وچبں یک رامنہیئ

 22واں

انبںیئ ےگ اور ولمجں وک وجر رک اہکین انب ںیئ

ےب رتبیت ولمجں وک رتبیت وار وجررک

رکںی۔

دِں

ےگ۔

اہکین انبپا۔

 22واں

اصتوری ےک درےعی اہکین یک لیکشت

دِں

رکپا۔

 20واں

ڑپیھ وہیئ مظن ےک قلعتم اےنپ ایخل اک ااہظر

دِں

رکےت ںیہ۔

 24واں
دِں

اقہیف اافلط یک اچہپں رکپا۔

٭ وصتریی اہکین

وچبں وک اصتوری ایہم رکںی۔
ا ساں ومظنں ےک رصموںمنں پاےئ اجےن واےل مہ اقہیف اافلط یک انشچت رکںی ےگ۔

ا و مظن ڑپںیھ۔

٭ وچبں ےس ا ساں ںیمظن ڑپوھاںیئ ۔

اےنپ وصترات و ایخالت یک دمد ےس

٭ ریمی مظن

ا ساں مظن یک لیکشت رکپا۔
منال :امّی ےن انبیئ رویٹ

٭ ا ساں ںیمظن

وہ یھت ومیٹ ومیٹ
 25واں

ڑپیھ وہیئ مظن ےک قلعتم اےنپ ایخل اک ا اکپ ایک ایخل ےہ۔
5

اساپذہ وچبں وک ڑپیھ وہیئ مظن ےک قلعتم اینپ رپاں ںیم شیپ رکےن یک رت بی دںی
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اپام

ولطمہب ا ومریش املصح
Expected Learning

Days

outcomes
دِں
 26واں
دِں

نشادنیہ رکںی ےگ۔

دِں

Learning Elements

Suggested.Activities

Instructions to Conduct the Activity

ااہظر رکپا۔
ا ساں ابعروتں وک ڑپھ رک رومر واواقف یک

 27واں

ااستکیب اکنت

وجتپذ دشہ رسرگایمں

رسرگویمں یک ااجنم دیہ ےک ےئل دہاپات

ارعات و عالامت اک اامعتسل رکںی ےگ۔

رومر واواقف یک نشادنیہ رکپا۔
ارعات و عالامت اک اامعتسل رکپا۔

ولمجں وک رواین ےس ڑپںیھ ےگ۔

رومر و اواقف یک اچہپں
٭ وکنشا نشاں درست ےہ

رگویہ رس رگیم ےک درےعی رومر واواقف اک اامعتسرکلواںیئ۔

٭ ریمی اچہپں

منال :پاج لحم انتک وخوصبرت ےہ_____
۔

 28واں

ولمجں وک رواین ےس ڑپانھ۔

پیٹ راکردر

 START REWIND FORWARDےسیج اافلط اک اامعتسل رکںی۔
ےئن اافلط وک رحتری رکںی ےگ

اافلط اک دریخہ۔

اساپذہ طالب ملع رپ ارفنادی وتہج دںی اورا افلط اک دریخہ انبےت وہےئ تغل اامعتسل رکےن ے ےئل

ریمی تغل۔

ںیہک۔اور ایکن اصالج رکںی۔

دِں
 02واں

؟

!

اساپذہ وچبں ےس اپک ابعرت ڑپوھاںیئ۔ اصالج ےک ےئل PAUSE, STOP,

دِں
 29واں

اساپذہ وچبں وک رومر و اواقف یک نشادنیہ رکےن ےک ےئل ںیہک ۔

یلیمکت ردلمع

ا ومریش احملص اک ردلمع۔

اساپذہ د نتے ےئگ  02رورہ ااستکیب احملص یک اینبد رپ یلیمکت ردلمع ےک درےعی رگپذ دںی۔

ریما اکرپاہم

دِں
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