
PEN Syllabus Break- up Mathematics Class I   (Recommended Book: Mathematics Punjab Text Book Board) 

Duration April May September October November December January February 

1st 

Week 

Chapter # 1 

Big and small, Long 

and Short, Tall and 

Short, Light and 

Heavy, Far and Near 

Page no 1-6 

Table of 2 

Chapter # 3 

Missing Numbers, 

Comparing Numbers, 

Ordering Numbers, 
Review 

Page no 22- 27 

Table of 4 

 

 

Revision 

Chapter # 8 

Numbers 10- 29, 
Review, 

Numbers 31- 50 

Page no 48 - 53 

Dodging Table 2 

Chapter # 8 

Numbers 70- 99, 
Review, tens and 

ones, Hundred, 

Number chart, 

counting on Fingers 

Page no 70- 75 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

2nd 

Week 

Chapter # 1 

Comparison of objects 

and positions 

Review 

Page no 7- 11 

Table of 2 

 

Chapter # 4,5 

Join the dots, Count and 

match, count, add and 

draw, Count, write and 

add 

Page no 28- 31 

Table of 4 

First Term 

Exams 

7 Sep 2016 

to 

12 Sep 2016 

Chapter # 8 

Numbers 30- 49, 

Review, Tens 

and ones 

Page no 54- 57 

Dodging table 2 

Chapter # 9 

Addition and 

Subtraction 

Page no 76- 80 

Dodging  table 4 

Mock Exams 

7 Dec 2016 

to 

12 Dec 2016 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

3rd 

Week 

Chapter # 2 

Counting 1-9 

Dots joining, counting 

and writing, matching 

Page no 12- 17 

Table of 3 

 

Chapter # 5 

Draw lines and add, 

Addition of objects and 

encircling the right 

answer 

Page no 32- 34 

Table of 5 

Chapter # 6 

Addition and 

Subtraction with 

Zero, Review, 

Joining dots 

Page no  39- 41 

Revision of 

Tables 2-5 

Chapter  # 8 

Numbers 51 -70, 

Numbers 50- 69, 
Revision 

Page no 58- 63 

Dodging table 3 

Chapter # 9 

Addition and 

Subtraction 

Page no 81-85 

Dodging Table 5 

 

 

Preparation 

of Exam 

Result 2016 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

4th 

Week 

Chapter # 2,3 

Counting 1-9 

Count and write, count 

and read, Forward 

counting, Backward 

counting 

Page no 18- 21 

Table of 3 

Chapter # 6 

Subtraction 

Cross the objects and 

subtract, Subtracion by 

crossing lines,  Counting 

and writing subtraction 

and encircling the right 

answer 

Page no 35- 38 

Table of 5 

 

Chapter # 7, 8 

Tens and ones, 

Join dots, 

Numbers 10- 30 
Page no 42- 47 

revision of 

Tables 2-5 

 

Chapter # 8 

Numbers 71- 99 

Page no 64- 69 

Dodging table 3 

Chapter # 10 

Shapes 

Matching and 

Coloring 

Page no 86-89 

Dodging Tables 4-5 

Winter 

Vacation  

24 Dec 2016 

 to  

13 Dec 2016 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

  سرگرمیوں کی مدد سے بچوں کو پڑھا یا جائے۔ ۔2  ۔                                                  جائیںکٹواں پہاڑے کروائے ۔1 

 2112گرماجون تا اگست  تعطیالِت موسمِ   ۔4         ہندسوں اور عالمات کی بناوٹ کو کتاب کے مطابق سکھایا جائے۔۔3  

 2 110مارچ  ات۔ساالنہ امتحان 5

PENپنجاب ٹیکسٹ بُک بورڈ( واقفیِت عامہ:   )مجوزہ کتاب   لاو  جماعت  ۓاپ معاشرتی ُعلوم برا ۔سلیبس بریک 



 فروری جنوری دسمبر نومبر اکتوبر ستمبر مئی اپریل دورانیہ

پہال 

 ہفتہ

 0باب نمبر

 میراتعارف
 پڑھائی

 13صفحہ نمبر 

  9باب نمبر 

 صفائی
 پڑھائی

 19صفحہ نمبر 

 

 دہرائی

 12باب نمبر 

 کھیل
 سرگرمی

 20صفحہ نمبر 

 15باب نمبر

 دکان/ بازار
پڑھا ئی ا ور سرگرمی 

 2،1نمبر

 32،30صفحہ نمبر

 

 دہرائی

 دہرائی دہرائی

دوسرا 

 ہفتہ

 0باب نمبر

 میراتعارف
 پڑھائی

 13صفحہ نمبر 

  9باب نمبر 

 صفائی
 پڑھائی

 19صفحہ نمبر 

 فرسٹ ٹرم پیپرز

 6132ستمبر  7

 تا

 6132ستمبر  36

 13باب نمبر

 سکول
 پڑھائی

 22صفحہ نمبر

 15باب نمبر

 دکان، بازار
 3سرگرمی نمبر

 32صفحہ نمبر

 موک  پیپرز

دسمبر  7

6132 

 تا

دسمبر  36

6132 

 دہرائی دہرائی

تیسر ا 

 ہفتہ

 0باب نمبر

 میراتعارف
 سرگرمی

 14صفحہ نمبر 

  9باب نمبر 

 صفائی
 پڑھائی

 20صفحہ نمبر 

 11باب نمبر 

 میرا خاندان
 سرگرمی

 22نمبرصفحہ 

 13باب نمبر

 سکول
 سرگرمی

 29صفحہ نمبر 

 12باب نمبر

 آمدورفت ذرائع
 پڑھائی

 41تا  39صفحہ نمبر

 

امتحانی نتائج 

کی تیاری اور 

 جائزہ

 دہرائی دہرائی

چوتھا  

 ہفتہ

 0باب نمبر

 میراتعارف
 سرگرمی

 14صفحہ نمبر 

 11باب نمبر 

 میرا خاندان
  21صفحہ نمبر

 پڑھائی

 12باب نمبر 

 کھیل
 پڑھائی

 22صفحہ نمبر

 15باب نمبر

 دکان، بازار
 پڑھائی

 34, 35صفحہ نمبر

 12باب نمبر

 آمدورفت ذرائع
 42تا  41صفحہ نمبر

پڑھائی اورسرگرمی 

 2،1نمبر

موسِم تعطیالت ِ

 64سرما 

 6132دسمبر  

 تا

دسمبر  13

6132 

 دہرائی دہرائی

 اساتذہ کرام کتاب میں دئیے گئے ٹیچرز نوٹ کو ضرور پڑھیں۔ -2              ۔سرگرمیوں کی مدد سے بچوں کو پڑھا یا۔1

 2110ساالنہ امتحانات مارچ -4                                          2112 جون تا اگست تعطیالِت موسِم گرما۔3
  

PENپنجاب ٹیکسٹ بُک بورڈ(واقفیِت عامہ :)مجوزہ کتاب   لاو  جماعت  ۓبراسائنساپ ۔سلیبس بریک 

 فروری جنوری دسمبر نومبر اکتوبر ستمبر مئی اپریل دورانیہ



 2باب نمبر   

 میراجسم
صفحہ نمبر 

  12تا15

 پڑھائی

 14باب نمبر 

 صحت
 31صفہ نمبر 

 پڑھائی

 

 دہرائی

 19باب نمبر

ہمارے اردگرد پائی جانے 

 والی چیزیں
 53صفحہ نمبر

 پڑھائی

 21باب نمبر

 آسمان
 50صفحہ نمبر

 سرگرمی اور پڑھائی

 

 دہرائی
 دہرائی دہرائی

دوسرا 

 ہفتہ

 2باب نمبر 

 میراجسم
تا  10صفحہ نمبر 

12 

سرگرمی 

 1,2,3نمبر

 14باب نمبر 

 صحت
تا  31صفحہ نمبر

33 

 1،2سرگرمی

 فرسٹ ٹرم پیپرز

 6132ستمبر  7

 تا

 6132ستمبر  36

 19باب نمبر

ہمارے اردگرد پائی جانے 

 والی چیزیں
 54صفحہ نمبر

 پڑھائی

 22باب نمبر

 موسمی حاالت
 52صفحہ نمبر

 سرگرمی اور پڑھائی

 موک  پیپرز

 6132دسمبر  7

 تا

دسمبر   36

6132 

 دہرائی دہرائی

تیسر ا 

 ہفتہ

 11باب نمبر

 ہماری خوراک
  23صفحہ نمبر 

 پڑھائی

 12باب نمبر

 پودے اور جانور
 42تا 45صفحہ نمبر

 پڑھائی

 12باب نمبر

 پودے اور جانور
 51تا 49صفحہ نمبر

 1،2 اور سرگرمی نمبرپڑھائی 

 19باب نمبر

ہمارے اردگرد پائی جانے 

 والی چیزیں
 55صفحہ نمبر

 سرگرمی اور پڑھائی

  23باب نمبر

 موسم
  59صفحہ نمبر

 پڑھائی

 

امتحانی نتائج کی 

 دہرائی دہرائی تیاری اور جائزہ

چوتھا  

 ہفتہ

 11باب نمبر

 ہماری خوراک
تا 24صفحہ نمبر 

25 

سرگرمی نمبر 

1،2،3 

 12نمبرباب 

 پودے اور جانور
 42تا 40صفحہ نمبر

 پڑھائی

 19باب نمبر

ہمارے اردگرد پائی جانے والی 

 چیزیں
 52تا 51صفحہ نمبر

 پڑھائی

 21باب نمبر

 ہماری زمین
 52صفحہ نمبر

 سرگرمی اور پڑھائی

  23باب نمبر

 موسم
  21صفحہ نمبر

 سرگرمی اور پڑھائی

موسِم  تعطیالت

دسمبر  64  سرما

6132 

 تا

 6132دسمبر  13

 دہرائی دہرائی

 اساتذہ کرام کتاب میں دئیے گئے ٹیچرز نوٹ کو ضرور پڑھیں۔ ۔2                                      جائےسرگرمیوں کی مدد سے بچوں کو پڑھا یا ۔1

                                             2110 امتحانات مارچساالنہ ۔4                                        2112 جون تا اگست تعطیالِت موسِم گرما۔3
 

PENپنجاب ٹیکسٹ بُک بورڈ(اُردو)مجوزہ کتاب :    لاو  جماعت  ۓبرااُردواپ ۔سلیبس بریک 

 فروری جنوری دسمبر نومبر اکتوبر ستمبر مئی اپریل دورانیہ



پہال 

 ہفتہ

 پڑھائی اور لکھائی، اتاخ

چھوٹی اشکال کی پہچان 

، جوڑ توڑ لکھائی اور 

 پڑھائی

 3تا1صفحہ نمبر

دا سے ُسناا  َ 

 تکص
بر پڑھائی، ز 

 ِزیرپیش
 لکھائی اور پہچان

صفحہ 

 10تا15نمبر

 

 دہرائی

 حمد
امالء، سوال 

جواب،خالی جگہ،جوڑ 

 توڑاور سرگرمیاں

 3تا۱صفحہ نمبر

 بہن بھائی
امالء، سوال جواب، 

جملوں کی 

تکمیل،مؤنث مذکر اور 

 سرگرمی

 15تا  13نمبرصفحہ 

 پیارا وطن
امالء سوال جواب،خالی 

جگہ،جملوں کی تکمیل 

 اور سرگرمی

 29تا  22صفحہ نمبر

 آؤ سڑک پا ر کریں
امالء سوال جواب،جوڑ 

توڑ،خالی جگہ،واحد 

 جمع،سرگرمی

 30تا 34صفحہ نمبر

 مٹھو
امالء سوال 

جواب،جوڑ توڑ،خالی 

جگہ،واحد 

 جمع،سرگرمی
 51تا 42صفحہ نمبر

دوسرا 

 ہفتہ

  د تاگ

چھوٹی اشکال کی پہچان 

، جوڑ توڑ لکھائی اور 

 پڑھائی

 2تا4صفحہ نمبر

بر ،ِزیر،پیش  ز 
لکھائی پڑھائی 

 اور پہچان

 ا تا آ،بھ تا ٹھ
بڑی اور چھوٹی 

  اشکال

صفحہ 

 21تا12نمبر

فرسٹ ٹرم 

 پیپرز

ستمبر  7

6132 

 تا

ستمبر  36

6132 

 نعت
امالء، سوال 

جواب،خالی جگہ،جوڑ 

 سرگرمیاںتوڑاور 

 2تا4صفحہ نمبر

 اشرف کا گاؤں
امالء، سوال جواب 

،جملے،خالی جگہ اور 

 سرگرمی

 19تا 12صفحہ نمبر

 موک  پیپرز

 6132دسمبر  7

 تا

 6132دسمبر  36

 بارش آئی
امالء سوال جواب، 

الفاظ متضاد،مصر عوں 

کی تکمیل،جوڑ 

توڑ،درست لفظ سے 

 لےجم

 41تا 32صفحہ نمبر

 دہرائی

تیسر ا 

 ہفتہ

 ء تال 
چھوٹی اشکال کی پہچان 

، جوڑ توڑ لکھائی اور 

 پڑھائی

 11تا9صفحہ نمبر

 جھ تا کھ
چھوٹی اشکال، 

لکھائی پڑھائی 

 پہچان

صفحہ 

 24تا22نمبر

مشق دو 

حرفی الفاظ تا 

چار حرفی 

 الفاظ
صفحہ 

 34تا22نمبر

 ملسو هيلع هللا ىلصپیارے نبی 
امالء، سوال 

 جواب،خالی جگہ،

جوڑ توڑ ،جملے 

 اورسرگرمی

 9ت0صفحہ نمبر

 رشتے
امالء، سوال جواب، 

جملوں کی تکمیل،جوڑ 

مؤنث، توڑ، مذکر

درست الفاظ 

 سرگرمیاںاور

 24تا21صفحہ نمبر

 ایک کرن
امالء سوال جواب،جوڑ 

توڑ،خالی جگہ،واحد 

 جمع،سرگرمیاں

 33تا 31صفحہ نمبر

 گفتگو کے آداب
امالء، سوال جواب،غلط 

درست، خالی جگہ، 

 مذکرمؤنث،سرگرمی

 4 3تا41صفحہ نمبر

 دہرائی

چوتھا  

 ہفتہ

  ی تا ے

زبر زیرپیش پہچان اور 

 پڑھائی لکھائی

 14تا12صفحہ نمبر

 گھ تا نھ

شد، واؤ 

 ’معدولہ،نون ُغنہ
دو حرفی الفاظ 

 کے جوڑ توڑ

صفحہ 

 20تا25نمبر

مشق چار 

حرفی الفاظ 

 تاُدعا
صفحہ 

 39تا35نمبر

 ہمارا دیس
امالء، سوال 

جواب،خالی جگہ،الفا ظ 

 متضاد،جوڑ توڑ اور

 سرگرمیاں

 12تا11صفحہ نمبر

 سچ کہو
امالء، سوال 

جواب،جوڑ توڑ، الفاظ 

 متضاد،سرگرمیاں

 20تا25صفحہ نمبر

 موسِم سرما تعطیالت

 6132دسمبر   64 

 تا

 6132دسمبر  13

 پیاسا کوا
امالء ،سوال 

جواب،جوڑ توڑ،خالی 

 جگہ،سرگرمی

 40تا 44صفحہ نمبر

 دہرائی

 ۔3   الفاظ کی امال ء روزانہ کروائی جائے ۔5کم ازکم   ۔2                                                                    ۔پڑھا یا جائےسرگرمیوں کی مدد سے بچوں کو ۔1

 تخلیقی لکھائی ہفتہ وار کروائی جائے )مضمون( 

                                            2112گرماجون تا اگست تعطیالِت موسِم  ۔5              ۔لیا جائےنئے الفاظ کے معنی یاد کروائے جائیں اور سبق ختم ہونے پر اس کا ٹیسٹ ضرو ر ۔4

 2110ساالنہ امتحانات مارچ -2

 

PEN(پنجاب ٹیکسٹ بُک بورڈ واقفیِت عامہ)مجوزہ کتاب :    لاو  جماعت  ۓبرااسالمیاتاپ۔سلیبس بریک 



 فروری جنوری دسمبر نومبر اکتوبر ستمبر مئی اپریل دورانیہ

پہال 

 ہفتہ

 1باب نمبر

 اللہ تعالٰی ایک ہے
 پڑھائی ا ور لکھائی

 1صفحہ نمبر 

 2باب نمبر

 انبیاء کرام علیہم اسالم
 پڑھائی، لکھا ئی

 1،2ا ور سرگرمی

 5صفحہ نمبر

 

 دہرائی
 5باب نمبر

  نماز
  پڑھائی اور لکھا ئی

 9صفحہ نمبر

 2باب نمبر

کلمہ تعوز ، تسمیہ اور 

 طیبہ

اور  پڑھائی ،لکھا ئی 

  سرگرمی

 12صفحہ نمبر

 

 دہرائی

 دہرائی

 
 دہرائی

دوسرا 

 ہفتہ

 1باب نمبر

 اللہ تعالٰی ایک ہے
 پڑھائی ا ور لکھائی

 2صفحہ نمبر 

  3باب نمبر

 ملسو هيلع هللا ىلصحضرت محمد 
 پڑھائی اور لکھا ئی

 2صفحہ نمبر

 فرسٹ ٹرم پیپرز

 6132ستمبر  7

 تا

 6132ستمبر  36

 5باب نمبر

  نماز

ا ور  پڑھائی، لکھا ئی

  1،2سرگرمی

 11صفحہ نمبر

 10باب نمبر

  اچھے اخالق

  پڑھائی اور لکھا ئی

 43صفحہ نمبر

 موک  پیپرز

دسمبر  7

6132 

 تا

دسمبر  36

6132 

 دہرائی دہرائی

تیسر ا 

 ہفتہ

 1باب نمبر

 اللہ تعالٰی ایک ہے
 سرگرمی)سوا ل و جواب (

 3صفحہ نمبر 

  3ب نمبر

  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت محمد 

اور  پڑھائی ،لکھا ئی

 1سرگرمی 

 0،2صفحہ نمبر

 4ب نمبربا

 الہامی کتابیں
اور  پڑھائی ،لکھا ئی

  سرگرمی

 2صفحہ نمبر

 2باب نمبر

تعوز ، تسمیہ اور کلمہ 

  طیبہ

 پڑھائی اور لکھا ئی

 11صفحہ نمبر

 10باب نمبر

  اچھے اخالق

  پڑھائی اور لکھا ئی

 44صفحہ نمبر

 

امتحانی نتائج 

اور کی تیاری 

 جائزہ

 دہرائی دہرائی

چوتھا  

 ہفتہ

 2باب نمبر

 انبیاء کرام علیہم اسالم
 پڑھائی ا ور لکھائی

 4صفحہ نمبر 

  3باب نمبر

 ملسو هيلع هللا ىلصحضرت محمد 

اور  پڑھائی ،لکھا ئی

  2سرگرمی 

 0صفحہ نمبر

 5باب نمبر

 نماز
  پڑھائی اور لکھا ئی

 9صفحہ نمبر

 2رباب نمب

تعوز ، تسمیہ اور کلمہ 

  طیبہ

  اور لکھا ئی پڑھائی

 11صفحہ نمبر

 10باب نمبر

 اچھے اخالق
اور  پڑھائی ،لکھا ئی

  سرگرمی

 44صفحہ نمبر

موسِم  تعطیالت

 64سرما 

 6132دسمبر  

 تا

دسمبر  13

6132 

 دہرائی دہرائی

(،بامحاورہ 3(،لفظی ترجمہ )5(،قرأت)5(،خوش الحانی، تجوید)5(،حفظ قرآن)5اوقاف)(،روموز 5(، لفظوں کی شناخت، روانی)5(،ناظرہ قرآن)2(، تسمیہ)2نمبرنگ حصہ ناظرہ ، آداب و تالوت: تعوذ)

 41(، کل نمبر3تر جمہ)

    2112جون تا اگست تعطیالِت موسِم گرما ۔2                                         اساتذہ اکرام ناظرہ پڑھاتے وقت تعوذ، تسمیہ اور رموِز اوقاف کا خیال رکھیں۔ ۔1

 2110ساالنہ امتحانات مارچ۔ 4            ۔جائے ٹیچرز گائیڈ کا استعمال یقینی بنایا   DSD  ۔3

PEN Syllabus Break- up English Class I   (Recommended Book: English Punjab Text Book Board) 
Duration April May September October November December January February 



1st 

Week 

Nursery Rhymes 

Twinkle Twinkle 

Baby Baby 

Page no: 1 to 2 

Things in the 

Classroom and 

things I use 

Alphabet i-l 

(Small Letters) 

Colours 

Page no  17 to 23 

 

 

Revision 

Nursery 

Rhymes 

Five Little  

Monkeys, 

Alphabet (I-P) 

Page no 57 to 62 

Body Parts, 

 

Days and 

Months 
Page no 75 to 

78 

Little Red 

Riding Hood 

Page no 93 to 

95 

Revision 

 

 

Revision 

Page no 1 to 16 

 

 

Revision 

Page no75 to 95 

2nd 

Week 

Pre - Writing 

Activities 
Greetings and 

Introduction 
Page no: 3 to 6 

Alphabet 

(Small Letters) 

m-t 

Animals 

Page no 24 to 34 

First Term 

Exams 

7 Sep 2016 

to 

12 Sep 2016 

Alphabet 

(Capital 

Letters) 

Q-V 

Page no 63 to 66 

Word 

Patterns, 

Vowels 

 

Page no79 to84 

Mock Exams 

7 Dec 2016 

to 

12 Dec 2016 

 

 

Revision 

Page no17 to 44 

 

 

Revision 

Page no 1 to 30 

3rd 

Week 

Alphabet 

(Small Letters) 

a-d 

page no 7 to 11 

Alphabet 

(Small Letters) 

u-z, a-z 

Assessment 

Activities 

Page 35 to 43 

Picture Story 

Going to the 

Market 

Page no 45 to 47 

Alphabets 

(Capital 

Letters) 

W-Z 

(Aa-Zz) 

Page no 67 to 71 

Action Words 

Assessment 

Activity 

Sight Words 

Page no85to 87 

 

 

Preparation of 

Exam Result 

2016 

 

 

Revision 

Page no 45 to56 

 

 

Revision 

Page no31 to 60 

4th 

Week 

Alphabet 

(Small Letters) 

e-h 

Page no 12 to 16 

Fruits and 

Vegetables 

 

Page no 44 

Alphabet 

(Capital Letters) 

A-H 

Numbers 1-10 

Shapes 

Page no 53 to 56 

Picture Story 

Going to 

School 

Page no 72 to 74 

Sentences and 

Questions, 

Greeting 

Cards 

Page no 88 to 

92 

Winter 

Vacation  

24 Dec 2016 

 to  

13 Dec 2016 

 

 

Revision 

Page no 57 to74 

 

 

Revision 

Page no 61to 95 

الفاظ کی امال ء 5کم ازکم  ۔2                                                                                                                                      ۔ رمیوں کی مدد سے بچوں کو پڑھا یاسرگ۔ 1

 روزانہ کروائی جائے ۔

2110ساالنہ امتحانات مارچ ۔4  جون تا اگست تعطیالِت موسِم گرما۔3 2112                                                                                                                                     

نئے الفاظ کے معنی یاد کروائے جائیں اور   ۔2                     ( تخلیقی لکھائی ہفتہ وار کروائی جائے )مضمون۔5

 ٹیسٹ ضرو ر لیا جائے۔سبق ختم ہونے پر اس کا 


