
PENپنجاب ٹیکسٹ بک  عامہ      واقفیت    :مجوزہ کتاب) دوم برائے جماعت ئنسسا اپ ۔سلیبس بریک

 (بورڈ

 دورانیہ اپریل مئی ستمبر اکتوبر نومبر دسبر جنوری فروری

 دہرائی
 32باب نمبر

 دہرائی
 32باب نمبر 

 

 دہرائی

 32باب نمبر 

 ہماری زمین

 23صفحہ نمبر 

 32باب نمبر 

 روشنیحرارت اور 

 82صفحہ نمبر 

 

 دہرائی
 33باب نمبر 

 جانور

 87صفحہ نمبر 

 82تا 

32باب  نمبر   

پودے   ، پودے کے 

 مختلف  حصے

تا  32صفحہ  نمبر 

23صفحہ نمبر   

 

 پہال ہفتہ

 دہرائی
 32باب نمبر 

 دہرائی
 32باب نمبر 

 

Mock 

Examination 

 6102دسمبر   7

 تا

 6102دسمبر06

 32باب نمبر 

غیر جاندار اور 

جاندار ،         

 قدرتی وسائل

 22صفحہ نمبر 

 32باب نمبر 

 حرارت اور روشنی

 87صفحہ نمبر 

 فرسٹ ٹرم پیپرز

 6102ستمبر   7

 تا

 6102ستمبر   06  
 

 33باب نمبر 

جانوروں کے 

       فائدے
 83صفحہ نمبر 

32باب نمبر   

پھول دار اور غیر 

 پودے پھول دار
 33تا32صفحہ نمبر

 دوسرا

 ہفتہ

 دہرائی
 32اب  نمبر ب

 دہرائی
 33باب نمبر 

 

 امتحانی نتائج  کی 

 تیاری اور  جائزہ

 32باب نمبر 

 مشق

 22صفحہ نمبر 

 32باب نمبر 

 حرارت اور روشنی

 27صفحہ نمبر 

 32باب نمبر 

پانی، پانی کی اہمیت ،پانی 

 کا استعمال

 83تا  82صفحہ نمبر 

 33باب نمبر 

 مشق

 82صفحہ نمبر 

32باب نمبر   

بیج ،بیج سے  پودا 

 بننے کا عمل

 32تا38صفحہ نمبر

تیسرا 

 ہفتہ

 

 دہرائی

 دہرائی
 32باب نمبر

 تعطیالِت موسم سرما

 6102 دسمبر   62

 تا

 6102 دسمبر 31

 

 

 دہرائی

 32باب نمبر 

 مشق

 22صفحہ نمبر 

 32باب نمبر 

 مشق

 88صفحہ نمبر 

 

 دہرائی

 32باب نمبر 

 مشق

 37صفحہ نمبر 

چوتھا 

 ہفتہ

 ۔           3                        الفاظ کی روزانہ امالء کروائی جائے۔                                                2سرگرمیوں کی مدد سے  بچوں کو پڑھایا جائے ۔کم از کم ۔   2

 نئے الفاظ کے معنی یا د کروائے جائیں اور سبق ختم ہونے پر اس کا ٹیسٹ ضرور لیا جائے۔

       3723رما گ۔            جون تا اگست  تعطیالت  موسم   2 بچوں کو اشیاء کے مشاہدے کی ترغیب دی جائے۔۔            2

 ۔گائیڈ کا استعمال یقینی بنایا جائے زٹیچر  DSD۔     3                                                                                          3728۔         ساالنہ امتحانات  مارچ 2

         

ئیے گئے ٹیچرز نوٹ الزمی پڑھیںہ کرام کتاب میں دتذاسا    ۔ 8   

 ۔



PENپنجاب  واقفیت      عامہ  :مجوزہ کتاب)   دوم برائے جماعت  لوممعاشرتی ع  ۔سلیبس بریک

 (ٹیکسٹ بک بورڈ

 دورانیہ اپریل مئی ستمبر اکتوبر نومبر دسبر جنوری فروری

 

 دہرائی

باب 

باب تا00نمبر

 06 نمبر 

 

 دہرائی

 2باب نمبر 

 

 دہرائی

 22باب نمبر 

کھیتی باڑی 

اور مویشی  

 پالنا

 22صفحہ نمبر 

 28تا 

 23باب نمبر 

ٹریفک کے 

 اصول

صفحہ نمبر 

   22تا 22

 

 دہرائی

 2باب نمبر 

 ہمارا جھنڈا

 33صفحہ نمبر 

 32تا 

3باب  نمبر   

 ہمارا ملک پاکستان

  28صفحہ  نمبر 

 

 پہال ہفتہ

 

 دہرائی

 تا  01باب نمبر 

 02باب نمبر 

 

 دہرائی

تا   7رباب نمب

    8باب نمبر 

 

Mock 

Examination 

 6102دسمبر   7

 تا

 6102دسمبر06

 22باب نمبر 

کھیتی باڑی 

اور مویشی  

 پالنا

 22صفحہ نمبر 

 

 23باب نمبر  

ٹریفک کے 

 اصول

 23 صفحہ نمبر

 28تا 

 فرسٹ ٹرم پیپرز

  6102ستمبر   7

 تا

 6102ستمبر   06  

 

 7باب نمبر 

 ہمسائے

صفحہ        

  33تا  32نمبر 

3باب  نمبر   

 ملک پاکستانہمارا 

 22صفحہ  نمبر 

 دوسرا

 ہفتہ

 

 دہرائی

 01باب  نمبر 

  02 باب نمبرتا

 

 دہرائی

 9باب نمبر 

 

 امتحانی نتائج  کی

 تیاری اور  جائزہ 

 23باب نمبر 

 تعمیرات 

صفحہ 

 23تا 27نمبر

 

 22باب نمبر 

 حکومت

 22صفحہ نمبر 

 22تا 

 22باب نمبر 

 شہر اور  دیہات

 23تا  22صفحہ نمبر 

 27باب نمبر 

صاف ستھرا 

 ماحول

 38صفحہ نمبر 

 32تا 

 8باب نمبر 

 قائد اعظم 

تا  27صفحہ نمبر

37 

تیسرا 

 ہفتہ

 

 دہرائی

 07باب نمبر 

 

 دہرائی

 01باب نمبر

 تعطیالِت موسم سرما

   6102دسمبر 62

  تا

 6102دسمبر 10 

 28باب نمبر 

زمینی وسائل 

 کی حفاظت

صفحہ 

 23تا 22نمبر

 22باب نمبر 

 زمینی وسائل 

 23صفحہ نمبر 

  22تا 

 22باب نمبر 

 شہر اور  دیہات

 22صفحہ نمبر 

 27باب نمبر 

صاف ستھرا 

 ماحول

 37صفحہ نمبر 

  27تا 

 8باب نمبر 

 قائد اعظم 

 32تا 37صفحہ نمبر

چوتھا 

 ہفتہ

۔           نئے الفاظ  3                 ی جائے۔                      الفاظ کی روزانہ امالء کروائ 2۔   سرگرمیوں کی مدد سے  بچوں کو پڑھایا جائے ۔کم از کم 2

 کے معنی یا د کروائے جائیں اور سبق ختم ہونے پر اس کا ٹیسٹ ضرور لیا جائے۔

۔            جون تا اگست  تعطیالت  موسم   2                                                                      ۔   بچوں کو اشیاء کے مشاہدے کی ترغیب دی جائے۔2

                                                                                                  3728۔         ساالنہ امتحانات  مارچ 2 3723رما گ

ئیے گئے اساتزہ کرام کتاب میں د    ۔ 8                                                                            ۔گائیڈ کا استعمال یقینی بنایا جائے زٹیچر  DSD۔     3

 ٹیچرز نوٹ الزمی پڑھیں۔



PENپنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ( عامہ      واقفیتِ   :)مجوزہ کتاب دوم برائے جماعت اسالمیات۔سلیبس بریک 

 دورانیہ اپریل مئی ستمبر اکتوبر نومبر دسبر جنوری فروری

 

 دہرائی

 1باب نمبر 

 

 

 دہرائی

  0باب نمبر

 

 دہرائی

 61باب نمبر 

سب انسان برابر 

 ہیں

 32صفحہ نمبر 

 08باب نمبر 

دوسروں کی مدد 

 کرنا

 28صفحہ نمبر 

  

 

 دہرائی
 2باب نمبر 

         انبیاء

 اور کردار سازی

تا 2صفحہ نمبر 

7 

2باب  نمبر   

نعمتیںاللہ کی   

3تا  2صفحہ  نمبر   

 

 پہال ہفتہ

 

 دہرائی

 08باب نمبر 

 

 

 دہرائی

 6باب نمبر 

 

Mock 

Examination 

 6102دسمبر   7

 تا

 6102دسمبر06

 61باب نمبر 

سب انسان برابر 

 ہیں

 33صفحہ نمبر 

 08باب نمبر  

دوسروں کی مدد 

 کرنا

 22صفحہ نمبر 

 

 فرسٹ ٹرم پیپرز

 

 06تا   6102ستمبر   7

 6102  ستمبر
 

 2باب نمبر 

         انبیا

 اور کردار سازی

تا 7صفحہ نمبر 

27    

2باب  نمبر   

 مشق

 2تا 2صفحہ  نمبر 

 دوسرا

 ہفتہ

 

 دہرائی

 09باب نمبر 

 

 

 دہرائی

 1باب نمبر 

 

 

 امتحانی نتائج  کی 

 تیاری اور  جائزہ

 

 دہرائی

 09باب نمبر 

معافی مانگنا اور 

دوسروں کو 

 معاف کرنا

 27نمبر صفحہ 

 1باب نمبر 

 مذہبی تہوار

 22تا  22صفحہ نمبر 

 2باب نمبر 

 روزہ

 22صفحہ نمبر 

 3باب نمبر 

کی ملسو هيلع هللا ىلص حضرت محمد

 طیبہ سیرتِ 
 2صفحہ نمبر 

تیسرا 

 ہفتہ

 

 دہرائی

 61باب نمبر 

 

 

 دہرائی

 2باب نمبر 

 

 تعطیالِت موسم سرما

دسمبر     62          

6102 

 تا 

 6102دسمبر 10  

 

 دہرائی

 09باب نمبر 

معافی مانگنا اور 

دوسروں کو 

 معاف کرنا

  37صفحہ نمبر 

 1باب نمبر 

 مذہبی تہوار

 23صفحہ نمبر 

 

 2باب نمبر 

 روزہ 

 23صفحہ نمبر 

  22تا 

 3باب نمبر 

 مشق

 8تا 3صفحہ نمبر 

چوتھا 

 ہفتہ

نئے الفاظ کے معنی یا د کروائے  ۔           3        الفاظ کی روزانہ امالء کروائی جائے۔                                                     2سرگرمیوں کی مدد سے  بچوں کو پڑھایا جائے ۔کم از کم ۔   2

 جائیں اور سبق ختم ہونے پر اس کا ٹیسٹ ضرور لیا جائے۔

       3723رما گ۔            جون تا اگست  تعطیالت  موسم   2                   بچوں کو اشیاء کے مشاہدے کی ترغیب دی جائے۔          ۔            2

 ٹیچر گائیڈ کا استعمال یقینی بنایا جائے  DSD۔     3                                                                                                                        3728۔         ساالنہ امتحانات  مارچ 2

 ئیے گئے ٹیچرز نوٹ الزمی پڑھیں۔اساتزہ کرام کتاب میں د    ۔ 8      

 

 



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

st1 
Week 

Unit # 1 
Amazing Alphabet 

(a-m) 
 

Page # 1-5 

Unit # 4 
Diagraphs 

 
 

Page # 28-34 

 
 

Revision 
 
 

Unit #13 & 14 
About Me 

And 
Nature 

 
Page # 79-90 

Unit #21&22 
Keeping our 
Environment 

Clean And 
National Pride 
Page # 110-114 

 
 

   Revision 
 
 

 
Revision 

 
 Page # 

 1 – 15 

 
Revision 

 
 Page # 

 53- 55 

nd2 
Week 

Unit # 1 
Amazing Alphabet 

(n-z) 
 

Page # 6-10 
 

Unit # 5 
Three Letter 

Sounds 
 

Page # 35-41 

1st Term 
Examination 

7 September 2016  
 To 

 12 September 
2016 

Unit #15 & 16 
Media Sources 

And 
Means of 
Transport 

Page # 93-96 
 

Unit # 23 
Honesty 

 
 

Page # 115-117 

 

Mock 
Examination 
7 December 

2016 
 To 

12 December 
2016 

 
Revision 

 
 Page # 
 16 – 30 

 
Revision 

 
Page # 

 56 – 62 

rd3 
Week 

Unit # 2 
Vowels and 
Consonants 

 
 

Page # 11-19 
 

Unit # 6 & 7 
Plurals and 

Verbs 
 

 
Page # 42-53 

 

Unit # 10&11 
 Present Tense 

and  
Past Tense 

 
Page # 65-68 

 

Unit #17 & 18 
Festivals 

And 
Working Hard 

 
Page # 99-101 

Unit #24  
Numbers 

(1-50) 
 
 

Page # 118-121 
 

Preparation 
of Exam 
Result 

 
Revision 

 
 Page # 
 31 – 41 

 
Revision  

( 1st Half of 
Book) 

th4 
Week 

Unit # 3 
Long Vowels and 

Diphthongs 
 
 

Page # 20-27 
 

Unit # 8 &9 
Prepositions 

And 
Possessive 
Pronoun 

Page # 54-64 
 

Unit # 12 & 13 
Capital Letters     
and Full stop 

and  
About Me 

Page # 69-78 
 

Unit #19 & 20 
Friendship and 

Personal 
Hygiene 

 
Page # 102-109 

 

Unit # 25 
Vocabulary 

Building 
 

Page # 122-130 
 
 

Winter 
Vacation  

24 December 
2016 
To  

31 December 
2016 

 
Revision 

 Page # 
 42 – 52 

 
Revision 

(2nd Half of 
Book) 

 کی سرگرمیاں کروائی جائیں۔  Pre – writingاور  Pre – reading  -3                                        الفاظ کی امالء کروائی جائے۔ 2سرگرمیوں کی مدد سے بچوں کو پڑھایا جائے۔کم از کم  -2

  3723تعطیالت  موسم  گرما   جون تا اگست – 2                                                                                                  ۔  جائےتدریسی معاونات کا استعمال کیا  -2

 ۓ ۔ٹیچرزگائیڈ کا استعمال یقینی بنایا جا  DSD – 3                                                                                                              3728امتحانات مارچ  ساالنہ -2

  

 



PENپنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ(: اردو قاعدہ )مجوزہ کتاب  دومبرائے جماعت  اُردو  اپ ۔سلیبس بریک 

 دورانیہ اپریل مئی ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری
 دہرائی

صفحہ 

 68نمبر 

 تا

صفحہ 

 10نمبر

 دہرائی

صفحہ 

تا 0نمبر 

6 

 

 دہرائی

 

 

صفحہ نمبر مرغا اور بّچہ:

  227   تا228

مشکل الفاظ کے معنی  

 اورمشق

صفحہ نمبر ریلوے اسٹیشن:

مشکل الفاظ کے 232تا  237

 معنی  اورمشق

صفحہ وطن کی مّحبت:

 22تا  87نمبر 

مشکل الفاظ کے معنی  

 اورمشق

صفحہ باغبانی اور گنتی:

 22تا  23نمبر 

مشکل الفاظ کے معنی  

 اورمشق

 

 

 دہرا ئی

 

 

بہادر قطرہ،درخت اور 

پڑھیں اور لکھیں پودہ

،اعراب،عالمات ،پہچان 

 پڑھائی اور مشقیں

 28تا  22صفحہ نمبر  

"حروِف تہّجی"،"ا" تا 

پہچان ،خالی جگہ "ے"

     اوردائرہ لگانے کی مشق

آدھی    "ب" تا  "ی"

اشکال 

اورا،و،ی،ے،حروف  سے 

 22تا 2صفحہ نمبر  اجوڑن

 پہال

 ہفتہ

 دہرائی

 نظم

صفحہ 

 16نمبر 

 تا

صفحہ 

 11نمبر

 دہرائی

 

صفحہ 

تا 7نمبر 

00 

Mock 
Examinatio

n 
 6102بر دسم  7

 تا

 6102دسمبر  06

تا  232صفحہ نمبر ہمدردی:

233 

مشکل الفاظ کے معنی  

 اورمشق کا حل

صفحہ آمنہ کا نیا سکول:

مشکل 222تا  238نمبر 

 معنی  اورمشقالفاظ کے 

تا  27صفحہ نمبر ایثار:

73 

مشکل الفاظ کے معنی  

 اورمشق کا حل

صفحہ پاکستان کا تحفہ:

 78تا  72نمبر 

مشکل الفاظ کے معنی  

 اورمشق

 فرسٹ ٹرم پیپرز

 6102ستمبر  7

 تا

 6102ستمبر  06

 27تا  22:صفحہ نمبر  حمد

مشکل الفاظ کے معنی 

،سوال جواب اورمشق کا حل 

، 

 22تا27ہ نمبر صفح  نعت:

مشکل الفاظ کے معنی اور 

 مشق کاحل

حروف   اور ا،و،ی،ے

جوڑنے کی مشق، عام اور 

بھاری حروف تّہجی کی 

"س" تا آوازوں میں فرق

لکھائی اور   "ض"

تصویروں سے مالنے کی 

تا   23صفحہ نمبر   مشق

22 

 دوسرا

 ہفتہ

 دہرائی

صفحہ 

 12نمبر 

 تا

صفحہ 

 19نمبر

 دہرائی

 

صفحہ 

 نمبر    

امتحانی نتائج کی  09تا 06

 تیاری اور جائزہ

صفحہ نمبر سمندر کی سیر:

مشکل الفاظ کے 227تا  223

 معنی  اورمشق

میں چھوٹا سا اک لڑکا ہوں 

تا  227صفحہ نمبر :

مشکل الفاظ کے معنی  223

 اورمشق

ایک وقت میں ایک 

تا   72صفحہ نمبر کام:

مشکل الفاظ کے  277

 معنی

 اورمشق کا حل

تا  272نمبر  صفحہجیت:

272 

مشکل الفاظ کے معنی  

 مشق

 

پیپل کےننھے 

 22صفحہ نمبر دوست:

 37تا  

مشکل الفاظ کے معنی  

 اورمشق کا حل

تا  32صفحہ نمبر  بادل:

33 

مشکل الفاظ کے معنی  

 اورمشق

صفحہ نمبر  چھا سلوک:ا

 23تا22

مشکل الفاظ کے معنی 

،سوال جواب اورمشق کاحل 

، 

صفحہ  َزم َزم کی کہانی:

مشکل الفاظ  27تا  28نمبر

کے معنی ،سوال جواب 

 اورمشق حل کروانا

دو سے  "ب تا ل"

 زائدحروف سے لفظ

بنا نے اورلکھنے کی مشق 

پہچان، "ی ، ے،ا  اور و"

لفظ بنانےاور درست  

خانوں میں لکھنے کی 

تا     22مشقیں صفحہ نمبر 

37 

 تیسرا 

 ہفتہ

 دہرائی

صفحہ 

 21نمبر 

 تا

صفحہ 

 26نمبر

 دہرائی

 

صفحہ 

نمبر     

 61تا 61

تعطیالت موسم 

 سرما

 6102دسمبر  24

 تا

 6102دسمبر  31

صفحہ روشنی اور حرارت:

مشکل الفاظ 228تا222نمبر 

 کے معنی  اورمشق کا حل

صفحہ آؤمل جل کر رہیں :

مشکل الفاظ 232تا 222نمبر 

 کے معنی  اورمشق

تا  272صفحہ نمبر عیدی:

مشکل الفاظ کے 222

 اورمشق کا حلمعنی  

عالمہ اقباؒل 

صفحہ نمبر ہمارے:

مشکل الفاظ 223تا  223

 کے معنی  اورمشق

صفحہ اب کیا کروں:

 82تا  38نمبر 

مشکل الفاظ کے معنی  

اقواِل اورمشق 

تا  82صفحہ نمبر زریں:

82 

مشکل الفاظ کے معنی  

 اورمشق

 

صفحہ  جب بھی کھانا کھاؤ:

 22تا   27نمبر 

مشکل الفاظ کے معنی  

 اورمشق کا حل

تا   23صفحہ نمبر  قائِداعظؒم:

22 

مشکل الفاظ کے معنی  

 اورمشق کا حل

 

کے ساتھ "ی" اور"ے"

لفظ بنانے اور ملتی جلتی 

آوازوں اور تین سے زائد 

حروف والے الفاظ کی 

 پہچان اورمشقیں

"احمد بازار آیا،آمنہ کا 

بستہ،حرا کا دن،جملے 

 بنائیں"
صفحہ  لکھائی کی مشق

 27تا  33نمبر  

 چوتھا

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

st1 
Week 

Numbers- 
Counting, 

Place Values 
Page:1-8 

2 Times table 

Comparing 
Numbers to 
Encircle the 

smallest 
number 

Page:31-45 
6 Times Table 

 
 

Revision 
 
 

Repeated 
Addition and 

Multiplication  
Multiply and 

write the 
answer 

Page: 95-107 

Money to 
Length in 

centimeters 
Page:123-131 

 
 

Revision 
 
 

 
Revision 

Page:1- 153 

 
Revision 

Page:108-117 

nd2 
Week 

Numbers in words 
From 10 to 69 

Page:9-11 
 

3 Times Table 

Ascending and 
descending 

order to Ordinal 
Number 

Page:46- 53 
7 Times Table 

Term  st1
Examination 

7 September 2016 
To 

    12 September              
2016 

Repeated 
Subtraction and 

Division 
 
Page:108-117 
     

Length in 
meters to 
Measuring 

capacity 
Page:132-141 

Mock 
Examination 
7 December 

2016 
To 

12 December 
2016 

 
Revision 

Page:54-75 

 
Revision 

Page:118-141 

rd3 
Week 

Numbers in words 
From 70 to 99 

Hundred, Tense 
and Ones till 1000 

Page:12  -17 
4 Times Table 

Addition 
 

Page:54 –63 
8 Times Table 

Subtraction of 
hundreds, Tense 

and Ones 
Page:76-85 

10 Times Table 

Shapes 
 

Page:118-120 

Fractions 
 

Page:142-150 

Preparation of 
Exam Result 

 
Revision 

Page:76-94 
 

 
Revision 

Page:142- 158 

th4 
Week 

Count and write 
hundreds,  tens 
and ones to skip 
counting by 100 

Page:18- 30 
5 Times Table 

Addition of 
hundreds, 

Tense and ones 
Page:64-75 

9 Times Table 

Subtraction 
Repeated Addition 
and Multiplication 

Page:86-94 
Revision of Tables  
       2 to 10 

Vertex of 
shapes, Riddles        

 
Page:121-122 

Time , Months 
of year  

 
Page:151-158 

 
 

Winter 
Vacation 

24 December 
2016 

To 
31 December 

2016 

 
Revision 

Page:95-107 

 
Revision 
Full book 



 کی سرگرمیاں کروائی جائیں۔  Pre – writingاور  Pre – reading  -2                                        الفاظ کی امالء کروائی جائے۔ 2سرگرمیوں کی مدد سے بچوں کو پڑھایا جائے۔کم از کم  .2

  3723تعطیالت  موسم  گرما   جون تا اگست – 2                                                                                                 ۔  استعمال کیا جائےتدریسی معاونات کا  .3

 ۓ ۔ٹیچرزگائیڈ کا استعمال یقینی بنایا جا  DSD – 3                                                                                                             3728  امتحانات مارچ ساالنہ .2

 


