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SYLLABUS - CLASS 2ND 

ENGLISH 

1ST TERM 
Unit # 1 to 7 are included  

 Comprehension Topics: 
(Paragraphs will be taken from the following units for practice. Modified questions 
will be given in exams. Words meaning, word sentences will be taken and 
practiced). 
Unit # 1 : Caring for others 
Unit # 2 : The Great race  
Unit #4 : Androcles and the Lion 
Unit # 6: Electric light 

 Composition 
(A good practice will be made in class. Similar kind of questions will be given in 
exam.)  
Unit # 1: 
 3 R’s          
 Eating habits of Hazrat Muhammad (P.B.U.H)     
 Healthy and unhealthy food 
 Fact sheet about personality       
 Fact sheet about a place         
Unit # 2: 
 Dialogue how to greet people      
Unit # 3: 
 Completing the phrases       
Unit # 4: 
 Picture Description        
Unit # 5: 
 Debate about things (should do and should not do)   
Unit # 6: 
 Inventions of 21st century       
 Paragraph writing        
Unit # 7: 
 Completing the words  
 Paragraph writing  
 Pair of words       

 Grammar  
(A good practice will be made in class. Similar kind of question will be given in 
exam.) 
Unit # 1: 
 Diagraph 

Unit # 1+2:         
 Syllable 

Unit # 2:         
 Noun          
 Pronoun         
 Object pronoun        
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Unit # 3: 
 Preposition         
 Punctuation    

Unit # 4:      
 Words/opposite        
 Use of “And”         
 Use of a/an         
 Masculine / Feminine       
 Consonant cluster        

Unit # 5: 
 Imperative sentences 
 Re-arrange the words to form sentences        

Unit # 6: 
 Use of s/es         

Unit # 7: 
 Rhyming words        
 Use of there / here  
 Use of these / those       
 Punctuation          
Identification of verbs + regular forms of verb 

 Speaking drill activities: 
 Use of is , am , are 

 Reader:  
(Loud reading +favourite character sketch will be practiced and given in 
exams.) 

1. a.Mole goes boating    b.Frogs at school (Poem) 
2. a.Wise little abdul   b. Somersaults (Poem)  
3. a.Koffi’s New Friend  b. When I Am In My Bed At Night (Poem)  

 Public Speaking: 
1. My School   2.My favourite food 

 Creative Writing: 
1. My pet     2. My favourite person 

 Communication drill: 
Unit # 4: 

 Tell about yourself and your family. 
Unit # 5: 

 Tell what we should say when we make mistakes. 
Unit # 7: 

 Speak words that sound the same but spell different. 

2ND TERM 
Unit # 8 to 14 units are included. 

 Comprehension Topics: 
(Paragraphs will be taken from the following units for practice. Modified questions 
will be given in exams.) Words meaning, word sentences will be taken and 
practiced. 
Unit #8: Doctor Nadeem 
Unit #9:Rabia and Maimoona 
Unit # 13 : Big friendly Tree 
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Unit # 14 : The spirit of sacrifice 

 Composition  

(A good practice will be made in class. Similar kind of question will be given in 
exam.)  
Unit # 8: 
 Description about a doctor & a Teacher       
Unit # 9: 
 Picture description        
 Making friendship card       
Unit # 11: 
 Re-arrange the story       
Unit # 13: 
 Paragraph writing        
Unit # 14: 
 Pair of words         

 Grammar  
(A good practice will be made in class. Similar kind of question will be given in 
exam.) 

 Unit # 8: 
 Verb          
 Use of has/have        
Unit # 9: 
 Possessive pronoun 
 Countable & uncountable noun        
Unit # 10: 
 Adjectives         
 Use of ‘Not’        
Unit # 11: 
 Words/opposites  
 Use of Question words       
 Contraction        
Unit # 12: 
 Form of verbs        
 Re-arrange        
Unit  # 13: 
 Articles         
 Use of “It , They”       
Unit # 14: 
 Punctuation         
 Anagram  
 Forms of verbs. Ir-regular 20       

 Creative writing       
 Personality description 

 Communication drill: 
Unit # 8: 

 Talk about what you do at home in the evening. 
Unit # 11: 

 Asking questions about the things you like to eat, watch, play etc. 
Unit # 13: 

 Talk about articles. 
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 Public speaking :      
 My House   2. My Hobby     

 Speaking drill activities:     
 use of was/were 

 Reader 
(Loud reading +favourite character sketch will be practiced and given in 
exams). 

1. a.Ma Liang and the Magic Brush b. All in a Day (Poem) 
2. a.The Powerful King   b. That’s What you think (Poem) 
3. The Emperor’s New clothes   
4. Finding Friday  

 اردو جماعت دوئم
 پہلی سہ ماہی

 جائے کرائی مشق خوب تفہیم کی سے اسباق ذیل مندرجہ(: comprehension)تفہیم

 ۔گے جائیں دئیے سواالت شدہ تبدیل سے انداز اسی میں امتحان۔ گی
. 5 . قائداعظم4  . چڑیا اور چوہا3  بانو کا طوطا.   2   ۔ پیارے رسول  1 

 محنت کرنے والے

 سمجھ دار بچہ، سیر ایک شہر کی ، آؤ بجلی بچائیں )برائے مطالعہ(

خوب مشق کرائی  انشاء پردازی کی  مندرجہ ذیل اسباق میں :)composition(انشاء پردازی

 جائے گی۔ امتحان میں اسی انداز سے تبدیل شدہ سواالت دئیے جائیں گے۔

واحد  ،جملے لکھنا 3حروف مال کر الفاظ بنانا، ٹی وی سے دیکھ کر    :(نظم حمد) .1

 کے جمع ، رموزواوقاف

 ،جملے لکھنا 5مال کر الفاظ بنانا۔ دیے ہوئے موضوع پر  حروف   :)نظم(نعت .2

 الفاظ کے متضاد

جملے لکھنا، ابتدائی حرف  7سے5دیے ہوئے موضوع پر     :پیارے رسول    .3

 تبدیل کر کے نیا لفظ بنانا

واحد کے جمع ،  ،حرف تبدیل کر کے نیا لفظ بنانا   :بانو کا طوطا .4

 رموزواوقاف

 واحد کے جمع ،لفظ بنانا حرف سےنئے   :چڑیا اور چوہا .5

، معمے سے الفاظ تالش کرنا، تصویر الفاظ کی نشاندہی کرناآوازہم    :تارے )نظم( .6

 جملے لکھنا۔ 5دیکھ کر 

 حروف سے الفاظ بنانا   :قائداعظم  .7

 جملے لکھنا۔ الفاظ بنانا اور اعراب لگانا 7سے  5 : محنت کرنے والے .8

خوب مشق کرائی جائے گی۔ امتحان میں اسی انداز  گرامر کی مندرجہ ذیل اسباق میں گرائمر:

 سے تبدیل شدہ سواالت دئیے جائیں گے۔

 ختمہ ، سکتہ لگا کر جملے مکمل کریں۔  :  حمد) نظم( .1

 جملے میں فعل کی پہچان  :پیارے رسول    .2

 سوالیہ جملوں میں لکھیں۔  : بانو کا طوطا  .3

 کلمہ اور مہمل   :تارے )نظم( . 4

 ، سوالیہ جملے بنا کر لکھنا رحروف جا  :قائداعظم)نظم(. 5
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 اسم اور فعل  :محنت کرنے والے. 6

 لکھنے جملے 7 سے 5 متعلق سے جانورپالتو  بھی کسی)پالتو جانور  تخلیقی لکھائی:

 (گے جائیں سکھائے

 . میرا پسندیدہ کھانا2   میرا سکول. 1   :اظہار خیال

 ( کرائی جائے گی۔بلند خوانی اور کرداری خاکہ کی مشق ) ریڈر:

 عقل مند لڑکا.1

 دوسری سہ ماہی
 جائے کرائی مشق خوب کی تفہیم سے اسباق ذیل مندرجہ(: comprehension)تفہیم

 ۔گے جائیں دئیے سواالت شدہ تبدیل سے انداز اسی میں امتحان۔ گی
. کھیلیں آنکھ مچولی3  صفائی کا رکھیں خیال.   2   آؤ مل کر درخت لگائیں۔ 1 

 دوستی ہو تو ایسی. 4 

   . ایک سواری بڑی پیاری5

   )برائے مطالعہ( ، چلو میال دیکھیں( ) برائے مطالعہعالمہ اقبال

خوب مشق کرائی  انشاء پردازی کی  مندرجہ ذیل اسباق میں :)composition(انشاء پردازی

 ۔ جائے گی۔ امتحان میں اسی انداز سے تبدیل شدہ سواالت دئیے جائیں گے

 الفاظ کی پہچان کرنا   :) نظم(وطنمیرا  .1

 الفاظ پر اعراب لگائیں۔ الف بائی ترتیب : آؤ مل کر درخت لگائیں  .2

معمے سے الفاظ تالش کرنا، رموزواوقاف، لفظی گنتی    :صفائی کا رکھیں خیال   .3

 پڑھنا

 حروف تبدیل کر کے نئے الفاظ بنانا، لفظی گنتی لکھنا، اب  :ساری دنیا اپنا گھرہے )نظم( .4

 بنانا لفظ نیا کے کر تبدیل حرف ابتدائی

 5، پڑھنا گنتی لفظیلفظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بنانا،    :کھیلیں آنکھ مچولی .5

 جملے لکھنا

 5عددی ترتیب، الفاظ کے متضاد، دیے ہوئے موضوع پر    :دوستی ہو تو ایسی  .6

   جملے لکھنا

   لکھنا جملے 5عددی ترتیب،    :)نظم(صبح کی سیر .7

لفظ سے نیا لفظ بنانا، نظم و ضبط کے لیے ہدایات   :سواری بڑی پیاریایک  .8

 لکھنا

 لکھنا جملے 5 پر موضوع ہوئے دیےمعما ،    :ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار  .9

 

خوب مشق کرائی جائے گی۔ امتحان میں اسی انداز  گرامر کی مندرجہ ذیل اسباق میں گرائمر:

 سے تبدیل شدہ سواالت دئیے جائیں گے۔

  ، فعل اور مفعولفاعل   :) نظم(پیارا وطن میرا  .1

 √جملوں کے سامنے فعل حال ، ماضی اور مستقبل پر       :آؤ مل کر درخت لگائیں  .2

 ۔اعراب لگائیںکانشان لگائیں۔

جملوں کو پڑھ کر سوالیہ ، ختمہ اور سکتہ کا نشان   :   صفائی کا رکھیں خیال .3

 لگائیں اور دوبارہ جملہ لکھیں۔

 جملوں میں زمانہ پہچاننا  :اپنا گھرہے )نظم(ساری دنیا  .4

    فعل امر و نہی   :کھیلیں آنکھ مچولی .5
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 عددی ترتیب ، منفی جملے  :صبح کی سیر)نظم( .6

  امالہ بنا کر جملے دوبارہ لکھیں۔  :ایک سواری بڑی پیاری .7

 . میرا پسندیدہ مشغلہ2    . میرا گھر1:اظہار خیال

 جملے 7 سے 5 متعلق سے شخصیت  بھی کسی) شخصیتمیری پسندیدہ تخلیقی لکھائی: 

 (گے جائیں سکھائےلکھنے

 ( بلند خوانی اور کرداری خاکہ کی مشق کرائی جائے گی۔) ریڈر:

 اصل دولت .1

MATHS 

1ST TERM 
Note: modified paper will be given. 
Ch.1: Whole Number Pg 2-27:  
2,3 digits comparing and ordering place value, number name, ordinal numbers 
Ch.2: Addition Pg 28-43:  
2,3 digits numbers , converting ones , tens, hundreds 
Ch.3: Subtraction Pg 44-55:  
2,3 digits numbers, converting tens and hundreds. 
Ch.4: Multiplication Pg 56-67:  
Times Tables even, odds, multiplication 2s, 3s, 4s, 5s, 10s. 
Ch.5: Division Pg 84 – 94:  
Using number line, using tables  
Ch.6: Fraction Pg 95-101:  
Equal parts, halves and quarters 
Ch.7: Measurement Pg 105-112:  
Length converting cm to m, Addition, subtraction, km 
Counting in words:101 – 150 
DodgingTables: 2 – 6  

2ND TERM 
Ch.4: Multiplication Pg 68 – 83: 
Tables , Even-odd, Multiplicate 4s, 5s, 10s, by 0(Zero)  
Ch.5: Division Pg 84- 94:  

Revision  
Ch.6: Fraction Pg 95-104:  
More fractions, equal parts (halves, quarters and practice of one third) Revision. 
Ch.7: Measurement Pg 113-128: 
Unit of mass Kg, g. Addition, Subtraction, Capacity litre ,ml 
Ch.8: Time Pg 129-148: 
Clock, hours and minutes telling time, time a.m, p.m , calendar solar , lunar 
Ch.9: Geometry PG 149-160:  
3D Shapes, Cubes, Cuboids, Sphere and cones. Identifying Faces, Edges, Vertices, 
Straight and Curved lines. 
Counting in words: 151-200 
Dodging of Tables: 2-10 (revision) 
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G.Science 

1ST TERM 
Note: 20 marks (long questions) will be taken from Exercise. 
30 marks questions (objective + short questions) will be conceptual. 
Unit #12  :The Natural Environment and Resources. 
Unit # 13 :Water  
Unit # 14 : Plants  
Pg # 85 to 114 

2ND TERM 
Unit #15  :Flowers, seed and fruits. 
Unit # 16 :Animals  
Unit # 17 : Growth and Development in Animals (Discussion) 
Unit # 18 : Heat and light  
Pg # 118 to 155 

 واقفیت عامہ) معاشرتی علوم(
1ST TERM 

نمبر کے مختصر  30نمبر کے تفصیلی سواالت کے جوابات شامل کیے جائیں گے اور  20نوٹ: 

 سواالت اسباق میں سے لیے جائیں گے۔ اور معروضی

 ہمارا وطن پاکستان  .1

 دیہات اور شہر  .2

 حقوق و فرائض .3

  (discussion)مذہبی تہوار .4

 زراعت اور مویشی .5

 زمینی وسائل کی حفاظت .6

2ND TERM 

 دوسروں کی مدد کرنا .1

 پیشے .2

 دوسروں کا احترام کرنا .3

 عفو در گزر .4

 غیر جانب داری .5

 اسالمیات جماعت دوئم
 پہلی سہ ماہی

نمبر کے مختصر  30نمبر کے تفصیلی سواالت کے جوابات شامل کیے جائیں گے اور  20نوٹ: 

 اور معروضی سواالت اسباق میں سے لیے جائیں گے۔

 9صفحہ نمبر :بمعہ ترجمہ  حدیث 

 ۔ آسمانی کتابوں پر ایمان 1: کتابی اسباق

 فرشتوں پر ایمان ۔2

 ۔ آخرت3
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 ۔ روزہ4

  عیدین و اسالمی تہوار۔5

       کی محبت و اطاعتملسو هيلع هللا ىلص نبی کریم۔6

 دوسری سہ ماہی
 10صفحہ نمبر: ترجمہ بمعہ  حدیث

 کے اخالق حسنہملسو هيلع هللا ىلص ۔حضرت محمد 1کتابی اسباق: 

  ۔ اسالمی آداب زندگی2
 ۔بڑوں کا ادب 3

  ۔ جانوروں سے اچھا سلوک4

          ۔انبیاء اکرام  5

 

 جماعت دوئم قرآن ناظرہ 
 پہلی سہ ماہی

نمبر کے سواالت "قواعد  10ناظرہ قرآن تجوید کے ساتھ ُسنا جائے گا۔  نمبر کا 10نوٹ: 

 نمبر کے زبانی حفظ کے سواالت ہونگے۔ 10تجوید" کے ہونگے۔ 

 56تا  6صفحہ نمبرناظرہ قرآن :

 قواعِد تجوید:

 زبر .1

 زیر .2

 پیش .3

 جزم .4

 شد .5

 کھڑا زبر .6

 ہحروِف مد   .7

 مد   .8

 حروِف مقطعات .9

 حروِف لین .10

 تنوین .11

 غنہ .12

 وقف کے قواعد .13

   ۔: تعوذ ، تسمیہ ، درود شریف ، الحمد ہللا ، یرحمک ہللا )زبانی(ترجمہ و عادُ 

 زبانی سورۃ الفلقحفظ سورۃ:

 دوسری سہ ماہی
 87تا  57صفحہ نمبرناظرہ قرآن :

 پہال پارہ .1

 دوسرا پارہ .2

 اعادہ : تجوید کے قواعد

 زبانی  سورۃ الناس : حفظ سورۃ   والدین کے لیے دعا: )بمعہ ترجمہ(ُدعا

 ٭٭٭٭٭٭


