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

Duration April May September October November December January February 

1st 

Week 

 

Unit #1 

Numbers 

  

Page# 1 to 10 

 

Unit #2 

Addition 

 

    Page# 45 to 53 

 

 

Revision 

Unit #5 

Repeated 

Subtraction 

 & Division 

Page#100 to 113 

 

Unit #7 

Fractions 

Page#137 to 142 

 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

2nd 

Week 

 

Unit #1 

Numbers 

 

Page# 11 to 20 

 

Unit #3 

Subtraction 

 

    Page#54 to 64 

 

First Term Exams 

 

7 Sep 2016 

to 

12 Sep 2016 

 

Unit #6 

Measurement 

 

 Page#114 to 124 

 

 

Unit #8 

Time 

Page#143 to 152 

 

Mock Exams 

 

7  Dec 2016 

to 

12 Dec 2016 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

3rd 

Week 

 

Unit #1 

Numbers 

 

Page#21 to 33 

 

Unit #3 

Subtraction 

 

Page#65 to 71 

 

Unit #4 

Repeated Addition 

& Multiplication 

 

Page#85 to 94 

 

Unit #7 

Fractions 

 

Page#125 to 130 

 

 

Unit #9 

Shapes 

Page#153 to 159 

 

 

 

Preparation of 

Exam Result 

2016 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

4th 

Week 

 

Unit #2 

Addition 

 

Page# 34 to 44 

 

Unit #4 

Repeated Addition 

& Multiplication 

 

Page#72to 84 

 

Unit #4 

Repeated Addition 

& Multiplication 

 

Page#95 to 99 

 

Unit #7 

Fractions 

 

Page#131 to 136 

 

 

Unit #10 

Picture Graphs 

Page#160 to 162 

 

Winter 

Vacation  

 

24 Dec 2016 

 to  

31  Dec 2016 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

                                                                                                                                                                                2.   کٹواں پہاڑے کروائے جائیں۔ 1

 سرگرمیوں کی مدد سے بچوں کو پڑھا یا جائے۔

                                                                                                                                    4.   تاب کے مطابق سکھایا جائے۔ہندسوں اور عالمات کی بناوٹ کو ک۔ 3

     .  6112 جون تا اگست  گرماموسم تعطیالِت 

   ۔ 2                                                                                                                                                                                6117ساالنہ امتحانات مارچ ۔ 5 

   ٹیچرز گائیڈ کا استعمال یقینی بنایا جائے۔

 ۔ر مواد کو بھی مِد نظر رکھا جائےاتھ دیگکا جائزہ لیتے وقت کتاب کے سواالت کے س تصورات۔ 2  



                                           PEN    واقفیِت عامہ)مجوزہ کتاب :      جماعت سوم ۓاپ معاشرتی ُعلوم برا ۔سلیبس بریک 

 پنجاب ٹیکسٹ بُک بورڈ(

دوران

 یہ

 فروری جنوری دسمبر نومبر اکتوبر ستمبر مئی اپریل

پہال 

 ہفتہ

 4باب نمبر 

  قدرتی وسائل

 12تا 15 نمبر صفحہ

 7باب نمبر

  میں کیا بنوں گا؟

 31تا 62 نمبرصفحہ 

 

 دہرائی

 11باب نمبر 

حکومت اور شہریوں 

  کا کردار

 56تا51صفحہ

 11باب نمبر 

حکومت کے فرائض 

اور شہریوں کے 

  حقوق

 56صفحہ

 

 دہرائی

 دہرائی دہرائی

دوس

را 

 ہفتہ

 4باب نمبر 
  قدرتی وسائل

 11تا17 نمبر صفحہ

 7باب نمبر

 میں کیا بنوں گا؟

 31صفحہ نمبر

 فرسٹ ٹرم پیپرز

 1112ستمبر  7

 تا

 1112ستمبر  11

 11باب نمبر

حکومت اور شہریوں 

  کا کردار
 53صفحہ نمبر

 11باب نمبر 

حکومت کے فرائض 

اور شہریوں کے 

  حقوق

 57صفحہ

 موک  پیپرز

دسمبر  7

1112 

 تا

دسمبر  11

1112 

 دہرائی دہرائی

تیسر 

ا 

 ہفتہ

 5باب نمبر 

  قدرتی وسائل کا تحفظ

 61تا 12 نمبر صفحہ

 8باب نمبر

قدیم لوگ اور اُن کا 

 رہن سہن
 33تا 36نمبر صفحہ

 11باب نمبر

حکومت اور 

 شہریوں کا کردار
  81  نمبر صفحہ

 11باب نمبر

حکومت اور شہریوں 

  کا کردار

 58صفحہ نمبر

 11باب نمبر 

دوسروں کا ادب و 

 احترام
 52صفحہ نمبر

 

امتحانی نتائج 

کی تیاری اور 

 جائزہ

 دہرائی دہرائی

چوت

ھا  

 ہفتہ

 5باب نمبر 

  قدرتی وسائل کا تحفظ

 63تا66 نمبر صفحہ 

 8باب نمبر

قدیم لوگ اور اُن کا 

 رہن سہن
 38صفحہ نمبر

 11باب نمبر 

حکومت اور 

 شہریوں کا کردار
 51تا82صفحہ

 11باب نمبر

حکومت کے فرائض 

اور شہریوں کے 

  حقوق

 55صفحہ نمبر

 11باب نمبر

دوسروں کا ادب و 

 احترام
 61تا21صفحہ نمبر 

موسِم  تعطیالت

 14سرما 

 1112دسمبر  

 تا

دسمبر  11

1112 

 دہرائی دہرائی

اساتذہ کرام کتاب                                                                                                                                               2.  سرگرمیوں کی مدد سے بچوں کو پڑھا یا 1. 

 میں دئیے گئے ٹیچرز نوٹ کو ضرور پڑھیں۔

6117ساالنہ امتحانات مارچ   جون تا اگست تعطیالِت موسِم  2016                                                                                                                                     4 .  

         3.   گرما



                                        PEN  واقفیِت عامہ :)مجوزہ کتاب   جماعت سوم ۓبرا سائنساپ  ۔سلیبس بریک 

 پنجاب ٹیکسٹ بُک بورڈ(

دوران

 یہ

 فروری جنوری دسمبر نومبر اکتوبر ستمبر مئی اپریل

پہال 

 ہفتہ

 1باب نمبر 

 زمین پر زندگی
 3تا  1 نمبر صفحہ

 1باب نمبر

 جانداروں میں تبدیلیاں
  11نمبر  صفحہ

 

 دہرائی

 2باب نمبر 

 غذائیں اور غذائیت
 28تا 67صفحہ نمبر

 9باب نمبر

 موجد اور ایجادات
 81صفحہ نمبر

 

 دہرائی

 دہرائی دہرائی

دوس

را 

 ہفتہ

 1باب نمبر 

 زمین پر زندگی
 5تا 8 نمبر صفحہ

 1باب نمبر

 جانداروں میں تبدیلیاں
 11نمبر صفحہ

 فرسٹ ٹرم پیپرز

 1112ستمبر  7

 تا

 1112ستمبر  11

 9باب نمبر 

 موجد اور ایجادات
 32تا35صفحہ

 9باب نمبر 

 ایجاداتموجد اور 
 81صفحہ نمبر

 موک  پیپرز

دسمبر  7

1112 

 تا

دسمبر  11

1112 

 دہرائی دہرائی

تیسر 

ا 

 ہفتہ

 1باب نمبر 

 زمین پر زندگی
 7تا2صفحہ 

 1باب نمبر 

وقت،سمتیں اور 

 سائے
 13تا 16صفحہ نمبر

 2باب نمبر 
  غذائیں اور غذائیت

 65تا68صفحہ 

 9باب نمبر

 موجد اور ایجادات
 31تا37صفحہ

 11نمبر باب 

 اوزار اور مشینیں
 88تا 86صفحہ 

 

امتحانی نتائج 

کی تیاری اور 

 جائزہ

 دہرائی دہرائی

چوت

ھا  

 ہفتہ

 1باب نمبر 

 جانداروں میں تبدیلیاں
 2تا1صفحہ 

 1باب نمبر 

وقت،سمتیں اور 

 سائے
 18صفحہ نمبر 

 2باب نمبر 

 غذائیں اور غذائیت
 62صفحہ نمبر

 9باب نمبر

 موجد اور ایجادات
 39صفحہ

 

 11باب نمبر 

 اوزار اور مشینیں
 47تا85صفحہ 

 -تعطیالت

موسِم سرما 

دسمبر   14

1112 

 تا

دسمبر  11

1112 

 دہرائی دہرائی

اساتذہ کرام کتاب                                                                                                                                           2 .جائےسرگرمیوں کی مدد سے بچوں کو پڑھا یا 1. 

 میں دئیے گئے ٹیچرز نوٹ کو ضرور پڑھیں۔

6117ساالنہ امتحانات مارچ    جون تا اگست تعطیالِت موسِم   6112                                                                                                                                          4 .

         3.گرما



 بچوں کو اشیاء کے مشاہدے کی ترغیب دی جائے۔   5.

                                           PENپنجاب  اُردو)مجوزہ کتاب :    جماعت سوم ۓبرا اُردواپ  ۔سلیبس بریک

 ٹیکسٹ بُک بورڈ(

جنور دسمبر نومبر اکتوبر ستمبر مئی اپریل دورانیہ

 ی

فرور

 ی

 پہال 

 ہفتہ

تا   (1 آؤ پڑھنا سیکھیں: 1باب نمبر

8( 

 حمد،نعت: 6,3باب نمبر 

 31تا  33صفحہ نمبر

سیکھیں: آؤ پڑھنا  :1  باب نمبر

 اِسم، فعل
 17تا15صفحہ نمبر: 

سچا سلطان،علم :11، 11باب نمبر

 کا شوق
 22تا 21صفحہ نمبر

 

 دہرائی

 11باب نمبر

 احترام کریں
صفحہ نمبر: 

 111تا117

 14باب نمبر

ایدھی صاحب سے 

 مالقات
تا  163 صفحہ نمبر: 

162          

 

 دہرائی

 دہرائی دہرائی

دوسرا 

 ہفتہ

پڑھنا سیکھیں:لفظ آؤ   : 1باب نمبر

  بنائیں

 2تا5صفحہ نمبر

ہمارے نبْی، موسم   : 5,4 باب نمبر 

     کی بات
 85تا  32صفحہ نمبر

آؤ پڑھنا سیکھیں: ن  :   1باب نمبر

 اور ں
 61تا11صفحہ نمبر: 

چھوٹی چیونٹی،  : 13  ,16باب نمبر

    کبڈی
 72تا  71صفحہ نمبر 

 فرسٹ ٹرم پیپرز

 1112ستمبر  7

 تا

 1112ستمبر  11

 11باب نمبر

 اقواِل زریں
صفحہ نمبر: 

 113تا116

 15باب نمبر

 آزادی کا عہد
صفحہ نمبر: 

 131تا167

 موک  پیپرز

دسمبر  7

1112 

 تا

دسمبر  11

1112 

 دہرائی دہرائی

تیسر ا 

 ہفتہ

آؤ پڑھنا سیکھیں:  : 1باب نمبر

 )16تا1  (0و!بوجھ

،   دوسری چادر  :7,2باب نمبر 

  چچاخانپور کے سلیم 
 53تا  82صفحہ نمبر 

آؤ پڑھنا سیکھیں  :  1باب نمبر

 :جملے بنائیں
 63تا66صفحہ نمبر

قائِداعظم،  :15 ,18باب نمبر       

صفحہ نمبر:                  چین

 18تا77

آؤ پڑھنا   :1باب نمبر

ندا کی  سیکھیں:انور اور

   )31تا 62     ( کہانی

  ہم ایک ہیں  :  18باب نمبر

     

 98تا23صفحہ نمبر: 

 11باب نمبر

 پہاڑ اور گلہری
صفحہ نمبر: 

 111تا118

 12باب نمبر

 چلو میلہ دیکھیں
صفحہ نمبر: 

 132تا131

 

امتحانی 

نتائج کی 

تیاری اور 

 جائزہ

 دہرائی دہرائی

چوتھا  

 ہفتہ

ں آؤ پڑھنا سیکھی :   1باب نمبر

 چڑیا گھر کی سیر،
 18تا13صفحہ نمبر: 

 میٹھے بول، چاند : 9,8  باب نمبر 
 21تا 58صفحہ نمبر       

آؤ پڑھنا سیکھیں  : 1باب نمبر

 :چیونٹی اور فاختہ
  61تا68صفحہ نمبر: 

صفائی، بہادر  :  17,12باب نمبر  

 کسان
 92تا 85صفحہ نمبر         

آؤ پڑھنا   :  1باب نمبر

صفحہ  : ختمہ:سیکھیں 

 36تا31 نمبر: 

  11,19نمبر باب

دنیا  مری کی سیر،ساری 

  اپنا گھر

        112تا 22صفحہ نمبر 

     

 14 باب نمبر

 سچی خوشی
صفحہ نمبر: 

 166تا112

 12باب نمبر

 چلو میلہ دیکھیں
 137 صفحہ نمبر:

 185تا

تعطیالت 

موسِم سرما 

 دسمبر   14

   تا  1112 

       

دسمبر  11 

1112 

 دہرائی دہرائی

کم ازکم                                                                                                                                                2 . جائےسرگرمیوں کی مدد سے بچوں کو پڑھا یا 1. 

  الفاظ کی امال ء روزانہ کروائی جائے ۔5



                                              6117امتحانات مارچ ساالنہ4.         6112جون تا اگست تعطیالِت موسِم گرما  .3  

              

نئے الفاظ                                                                                                                                             6. ( ۔تخلیقی لکھائی ہفتہ وار کروائی جائے )مضمون 5.

   کے معنی یاد کروائے جائیں اور سبق ختم ہونے پر اس کا ٹیسٹ ضرو ر لیا جائے۔

PENپنجاب ٹیکسٹ بُک بورڈ(واقفیِت عامہ )مجوزہ کتاب :       جماعت سوم                 ۓبرا اسالمیاتاپ ۔سلیبس بریک 
 فروری جنوری دسمبر نومبر اکتوبر ستمبر مئی اپریل دورانیہ

پہال 

 ہفتہ

: عربی حروف و ناظرہ قرآن

حروِف "حرکات کی پہچان۔ 

       1صفحہ نمبر “ : ہجاء

 اسالمیات :ایمانیات و عبادات
 12تا13صفحہ نمبر

ناظرہ قرآن: عربی حروف 

 و حرکات کی پہچان

زیر، پیش اور دو پیش "

صفحہ     ۔"کی تنوین

   5نمبر

 صفحہ :  اسالمیات :نماز

 61تا 62  نمبر

 

 دہرائی

حفظ قرآن: سورۃ 

 (9)االخالص

اسالمیات :حضرت 

  صداقت محمد ؐ کی
 87تا85 نمبر صفحہ

ناظرہ  )16صفحہ (تسبیحات: 

:   حفظ دہرائی 6تا1   دہرائی:

                 سورۃ الفاتحہ

اسالمیات :اخالق و آداب، 

پڑوسیوں اور ساتھیوں کے 

 تعلقات ساتھ اچھے 
 28تا21صفحہ

 

 دہرائی

 دہرائی

 
 دہرائی

دوسرا 

 ہفتہ

 
ناظرہ قرآن: عربی حروف و 

حرکات کی "حرکات کی پہچان۔ 

        6صفحہ نمبر   "پہچان

صفحہ  :اسالمیات :رسالت

 12تا17نمبر

ناظرہ قرآن: عربی حروف 

 و حرکات کی پہچان

 ‘‘ہحروِف َمد  "

اسالمیات: قبلے کا    

 صفحہ:  اہمیت تعارف اور

 36تا62 نمبر

 فرسٹ ٹرم پیپرز

 1112ستمبر  7

 تا

 1112ستمبر  11

حفظ و ترجمہ:تعّوذ، 

تسمیہ، تکبیر ، کلمہ 

 11طیبہ۔صفحہ نمبر 

اسالمیات:حضرت محمد ؐ 

 :   داری کی امانت

 51تا81صفحہ

 8تا3ناظرہ دہرائی: صفحہ نمبر

 حفظ دہرائی: سورۃ النصر

اسالمیات:جھوٹ سے اجتناب ، 

    ۔سے اجتناب چوری

 21تا25صفحہ

 موک  پیپرز

دسمبر  7

1112 

 تا

دسمبر  11

1112 

 دہرائی دہرائی

تیسر ا 

 ہفتہ

 
ناظرہ قرآن: عربی حروف و 

زیر اور پیش "حرکات کی پہچان

       3صفحہ نمبر  :  کی شکل"

 نمبر  صفحہ :اسالمیات :آخرت

 61تا 61

ناظرہ قرآن: عربی حروف 

 "و حرکات کی پہچان

 7صفحہ  “ حروِف لین

     اسالمیات: سیرِت طیبہ
             

 38 تا 33 نمبر صفحہ

 حفظ قرآن: سورۃالفاتحہ

 ))آدھی 1صفحہ نمبر 

 اسالمیات :حلف الفضول
 31 تا 37 نمبر صفحہ

حفظ و ترجمہ:دروِد 

 )پاک)آدھا

 11صفحہ نمبر 

اسالمیات: ُحسِن 

 :رواداریمعامالت، 

 52 تا 56   نمبر صفحہ

 2تا5نمبرناظرہ دہرائی: صفحہ 

 حفظ دہرائی: سورۃ االخالص

اسالمیات : غیبت اور بہتان 

 :گفتگو کے آداب، سے اجتناب

 76 تانمبر  22صفحہ

 

امتحانی نتائج 

کی تیاری اور 

 جائزہ

 دہرائی دہرائی

چوتھا  

 ہفتہ

ناظرہ قرآن: عربی حروف و 

جزم کی "حرکات کی پہچان

 ‘‘تنوین کی شکلیں’’، "پہچان

 کا تعارف اسالمیات:قرآن مجید

 65 تا2 6   نمبر صفحہ

 : حفظ قرآن: سورۃ فاتحہ

   ))آدھی1صفحہ نمبر 

 اسالمیات: سفر شام

 32تا 35 نمبر صفحہ

 حفظ قرآن: سورۃ النصر

 2صفحہ نمبر

اسالمیات :حضرت 

خدیجؓہ سے نکاح،حجِر 

غاِر ، اَسود کی تنصیب

 حرا میں خلوت نشینی۔
 88 تا32   نمبر صفحہ

پاک حفظ و ترجمہ:دروِد 

 )) آدھا

 11صفحہ نمبر 

اسالمیات :صبر و تحمل، 

    معاشرت          ُحسنِ 
 21 تا 57  نمبر صفحہ

 7ناظرہ دہرائی: صفحہ نمبر

، 11حفظ دہرائی: صفحہ نمبر

 دروِد پاک

اسالمیات :حضرت ابراہیم ؑ ، 

  حضرت ابو بکر صدیق ؓ 

 11 تا  73  نمبر صفحہ

تعطیالت 

موسِم سرما 

دسمبر   24

1112 

 تا

دسمبر  31

1112 

 دہرائی دہرائی

(،بامحاورہ 3(،لفظی ترجمہ )5(،قرأت)5(،خوش الحانی، تجوید)5(،حفظ قرآن)5(،روموز اوقاف)5(، لفظوں کی شناخت، روانی)5(،ناظرہ قرآن)6(، تسمیہ)6نمبرنگ حصہ ناظرہ ، آداب و تالوت: تعوذ) 

 81(، کل نمبر3تر جمہ)

جون تا اگست تعطیالِت موسِم  ۔ 6                                                                                                  وقت تعوذ، تسمیہ اور رموِز اوقاف کا خیال رکھیں۔اساتذہ اکرام ناظرہ پڑھاتے  ۔1 



  6112گرما

 DSD - 36117ساالنہ امتحانات مارچ ۔ 8                                                                                                                                              ۔جائے ٹیچرز گائیڈ کا استعمال یقینی بنایا 

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

1st 

Week 

Unit # 1 

Amazing Alphabets 

Pg#1 
Unit #13 

Helping Others 

Pg #  40 to 49 

 

Unit # 4 

Two and Three 

Letter Sounds 

Pg #  17 to 19 

Unit #16 

How to Stay Safe 

Pg #  68 to 72 

 

 

 

Revision 

Unit # 10 

Prepositions 

Pg # 34 to 36 

Unit #20 

Nature 

Pg #  111 to 117 

 

Unit#23 

Manners 

Pg #  134 to 136 

 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

2nd 

Week 

Unit # 2 

Vowels 

 Pg# 2 to 7 

Unit #14 

Respect for Elders 

Pg #  50 to 57 

 

Unit # 5 

Nouns 
Pg # 20 to 21 

Unit #16 

How to Stay Safe 

Pg #  73 to 77 

 

First Term Exams 

7 Sep 2016 

to 

12 Sep 2016 

Unit # 11 

Sentences 

Pg # 37 to 38 

Unit # 21 

Crises Awareness 

Pg # 118 to 122 

Unit#23 

Manners 

Pg #  137to 140 

 

Mock Exams 

7 Dec 2016 

to 

12 Dec 2016 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

3rd 

Week 

Unit # 2 

Vowels 

 Pg# 7 to 11 

Unit #15 

Self, People and 

Places 

Pg #  58 to 62 

 

Unit # 6 

Adjectives 

Pg # 22 to 24 

Unit #17 

Festivals 

Pg #  78 to 84 

 

Unit # 8 

Pronouns 

Pg # 28 to 30 

Unit #18 

Gender Equality 

Pg #  93 to 102 

 

Unit # 12 

Questions 

Pg# 39 to 40 

Unit # 21 

Crises Awareness 

Pg # 123 to 126 

Unit # 24 

Famous 

Personalities 

Pg #  141 to 148 

 

 

Preparation 

of Exam 

Result 2016 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

4th 

Week 

Unit # 3 

Digraphs 

Pg # 12 to 13 

Unit #15 

Self, People and 

Places 

Pg #  63 to 67 

 

Unit # 7 

Verbs 

Pg # 50 to 57 

Unit #18 

Gender Equality 

Pg #  85 to 92 

 

Unit # 9 

Plurals 

Pg # 31 to 33 

Unit #19 

Doing Your Own 

Kind of Work 

Pg #  103 to 110 

 

Unit # 22 

Keeping the 

Environment Clean 

Pg # 127 to 133 

Unit # 24 

Famous 

Personalities 

Pg #  149 to 156 

Winter 

Vacation 

24 Dec 2016 

to 

31 Dec 2016 

 

 

Revision 

 

 

Revision 

الفاظ کی امال ء روزانہ 5ازکم  کم  ۔6                                                                     ۔                                         جائےسرگرمیوں کی مدد سے بچوں کو پڑھا یا ۔ 1

  کروائی جائے ۔



         6117ساالنہ امتحانات مارچ ۔ 8                                                                            6112جون تا اگست تعطیالِت موسِم گرما ۔3

نئے الفاظ کے معنی یاد کروائے جائیں اور سبق ختم ہونے پر اس کا  ۔2                                                                       (تخلیقی لکھائی ہفتہ وار کروائی جائے )مضمون ۔5

   ٹیسٹ ضرو ر لیا جائے۔


