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SYLLABUS - CLASS 3RD 

ENGLISH 

1ST TERM 
Unit # 1 to 7 included. 

 Comprehension Topic: 

(Paragraphs will be taken from the following units for practice. 

Modified questions will be given in exams. Comprehension paragraphs, 
words sentences and words meanings will be practiced). 
Unit # 2: Amin and the eggs 

Unit #3 : Asking permission 

Unit # 6: Tom’s sore toe 

Unit # 7: The lion and the leopard 

 Grammar: 

(A good practice will be made in class. Similar kind of questions will be given 
in exams). 

 Identification of Adjectives (all units) 

Unit # 2 : 

 Imperative sentences     

Unit # 3:  

 Use of “May” (for permission).  

 Use of articles (a, an, the). 

 Alphabetical order.  

 Conjunction (and).  

 Subject + predicate.  

 Identification of sub, verb, obj.  

 Simple present tense.  

 Singular + plural     

Unit # 4: 

 Job description         

Unit # 5:  

 Ways of walking.  

 Conjunction (but)       

Unit # 6: 

 Preposition of time.  

 Parts of leg (learn words)      

Unit # 7:  

 Verbs to be (is , am , are , was , were).  

 Simple past tense.  

 Pie chart       
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Forms of verb 

 Composition: 

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

 Short note (any situation) 

Unit # 2:     

 Uses of animals         

 Spelling ie + ei       

 Punctuation        

 Short note (any animal)  

Unit # 3:     

 Picture description  

    Unit # 5:    

 Story writing (word bank) 

Unit # 6:    

 Consonant clusters 

 Pictorial story       

 Application for any urgent piece of work. (Situation will be given in 

question; student has to write according to that.) 

 Oral communication (Activities) 

Unit # 2: 

 How to do something     (role play) 

          Unit # 3:     

 How to take permission  

Unit # 5:    

 Agree or disagree with statement    

 Speaking drills: 

 (use of is, am, are, was, were) 

 Reader:  

(Loud reading +favourite character sketch will be practiced and given 
in exams.) 
1. a.Town mouse and the country mouse     b. The Town child   

 2. a.I won’t talk to you      b. Sulk 

 3. a. Osebo’s Drum     b. Hippopotamuses 

 4. a. Clever Carla     b. I am writing a letter 

 Poems: 

  1. A song about myself           2. Cat 

 Public speaking: 

1. “What I want to be” 

2. My favourite person 
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 Creative writing: 

1. My favourite subject.(About any favourite subject 10 lines will be asked to 

create). 

2ND TERM 
Unit # 8 to 14 are included. 

 Comprehension Topics: 

(Paragraphs will be taken from the following units for practice. 

Modified questions will be given in exams.) Comprehension paragraphs, 
words sentences and words meanings will be practiced. 
Unit # 9: The pound of butter 

Unit # 10: A hundred faces 

Unit # 11: Borrowed feathers 

Unit # 13: Wildlife: In need of protection 

 Grammar: 

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

Unit # 8: 

 Adverb        

 Use of is, am, are, was, were for questions  

 Silent letters 

Unit # 10:      

 Preposition of place      

 Anagrams      

 Possessive adjectives      

 Possessive pronouns  

Unit # 11:     

 Similes        

 Use of articles “The”      

 Collective nouns      

 Irregular nouns       

Unit # 12: 

 Use of (this , that, these, those)    

Unit # 13: 

 Revision (definition nouns +verbs +adjectives)  

Unit # 14: 

 Common & proper nouns     

 Countable & uncountable nouns    

 Masculine / Feminine      

 Identification of adjectives (all units) 

 Words opposites 
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 Composition:  

(A good practice will be made in class. Similar kind of question will be given 
in exam.) 
Unit # 8: 

 Action words for preparing food    

Unit # 9: 

 Pictorial story       

Unit # 10: 

 Exclamatory sentences     

Unit # 11: 

 Description (any bird)      

Unit # 13: 

 Fact file (any extinct animal)    

 Sentence making 

 Picture description 

 Application for marriage leave.(Situation will be given in 

question: student has to write according to that.) 

 Oral communication: 

1. To describe the feelings/needs  Unit # 8 

2. Favourite personality    Unit # 10 

3. National hero     Unit # 14 

 Reader:  

(Loud reading +favourite character sketch will be practiced and given 
in exams.) 
1. a. The four thieves        b. How beautiful is the rain!  

2. a.The fisherman and the Genie     b. Boats sail on the rivers. 

3. The One-eyed Giant   4. Painting the fence   

 Poem:   

1. Three little chickens              2. Close your eyes  

 Public speaking: 

1. My aim in life 

2. My house 

3. My school 

 Creative writing: 

1. My favourite Place (About any favourite place 10 lines will be asked to 

create). 

 

 

 

 

4 speaking drills (has, have) 
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 اردو جماعت سوم
  پہلی سہ ماہی

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

 ۔گے جائیں دئیے سواالت شدہ تبدیل سے انداز اسی میں امتحان
. ہللا تعالٰی کا 4       سب ہیں خاص. 3           اگر میں نہ ہوں تو .2  ذات رسول کریم  . بے مثل ہے 1

    . جس کا خواب تھا دلکش5    انعام

 . چاالک لومڑی اور چنٹو مرغا )بحث و مباحثہ(6  

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۔

 اور درست تلفظ سے پڑھنا سیکھیں۔زبانی یاد کرنی ہیں۔:    نظمیں 

  ، مترادف الفاظلفظوں کا کھیل  )نظم(:حمد   .1

 لفظوں کا کھیل، الفاظ متضاد، قواعد سیکھیں ، واحد کے جمع    )نظم(:نعت.2

دیے ہوئے موضوع کو اپنے لفظوں میں بیان کریں ، مل کر کریں     :ملسو هيلع هللا ىلصبے مثل ہے ذات رسول کریم.3

 بات ، لفظوں کا کھیل ، مذکر کےمونث

مل کر کریں بات، لفظوں کا کھیل ، الفاظ مترادف، موبائل کے فائدے اور   :اگر میں نہ ہوں تو .4

 نقصانات

متضاد، کچھ نیا لکھیں ۔)بڑے ہو کر آپ کیا بننا چاہتے  لفظوں کا کھیل، الفاظ   :سب ہیں خاص .5 

 ہیں اور کیوں؟(

 (مباحثہ و بحث)برائے مطالعہ   :چاالک لومڑی اور چنٹو مرغا. 6

 لفظوں کا کھیل، مترادف الفاظ ، واحد کے جمع   شام )نظم(:. 7

)عید الفطر کے موضوع پر چند لفظوں کا کھیل ، الفاظ متضاد، کچھ نیا لکھیں   : ہللا تعالٰی کا انعام.8 

 سطریں لکھیں(

کے بارے میں چند  لفظوں کا کھیل ، الفاظ مترادف، کچھ نیا لکھیں )قائداعظم ؒ  جس کا خواب تھا دلکش :. 9

 جملے لکھیں(۔

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

 سے تبدیل شدہ سواالت دئیے جائیں گے۔

   فعل ماضی   )نظم(:حمد   .1

 ۔ )استفہامیہ جملے(قواعد سیکھیں    :ملسو هيلع هللا ىلصبے مثل ہے ذات رسول کریم.2

 قواعد سیکھیں۔ )اسم ضمیر(    :اگر میں نہ ہوں تو .3

 )اسم نکرہ ، اسم معرفہ(قواعد سیکھیں۔     :سب ہیں خاص .4 

 (فعل مستقبل۔ )سیکھیں قواعد    :ہللا تعالٰی کا انعام .5

 ۔ )استفہامیہ اور اقراری جملے(قواعد سیکھیں   جس کا خواب تھا دلکش: .6

 موضوع بدل کے دیا جائے گا۔  :ضروری کام کی درخواست. 7

 میرا پسندیدہ مضمون                                تخلیقی لکھائی:

 اپنی شخصیت کے بارے میں بتائیں. 2  میں کیا بننا چاہتا ہوں۔. 1   :اظہار خیال

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

 )سونے کا انڈا ، سمجھوتے کی برکت(  جھوٹ چھپ نہیں سکتا.1

 دوسری سہ ماہی

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

 ۔گے جائیں دئیے سواالت شدہ تبدیل سے انداز اسی میں امتحان
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          ملکہ کوہسار کی سیر . 3وہ کون تھا؟                       . 2  حضرت خدیجتہ الکبرٰی  . 1

  آفاتقدرتی . 5.ِدل ِدل پاکستان     4

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 کے جمع   ،لفظوں کا کھیل، مذکر کے مونث   پاک وطن ہے پاکستان )نظم( : .1

کے  ، حضرت خدیجہ  لفظوں کا کھیل، مذکر کے مونث   : حضرت خدیجۃ الکبرٰی رضی ہللا عنہا .2

 بارے میں جند جملے لکھیں۔

 لفظوں کا کھیل ، لفظی گنتی   :  وہ کون تھا؟  .3

 بحث و مباحثہ    اورِصلہ مل گیا: .4

 لفظوں کا کھیل، الفاظ متضاد، قواعد سیکھیں     ہم نے دیکھا ایک روبوٹ )نظم(: .5

لفظوں کا کھیل، لفظی گنتی ،الفاظ مترادف، قواعد سیکھیں ،    :ملکہ کوہسار کی سیر .6

 مذکر کے مونث

ند سطریں چکچھ نیا لکھیں )اپنے پسندیدہ مقام کے بارے میں     

  لکھیں۔(

کچھ نیا لکھیں )اپنے وطن  واحد کے جمع  ،لفظوں کا کھیل،     :دل دل پاکستان  .7

 کے بارے میں چند سطریں لکھیں۔(

لفظوں کا کھیل، الفاظ متضاد،کچھ نیا لکھیں )عالمہ اقبال کے     قائد اعظم )نظم(:  .8

  بارے میں چند جملے لکھیں۔(

کچھ نیا لکھیں، ہنگامی حاالت کے دوران ہم کیا حفاظتی    :: کچھ نیا لکھیں آفاتقدرتی   .9

 اقدامات کر سکتے ہین)سیالب، زلزلہ(

لکھیں: اچھا انسان بننے  لفظوں کا کھیل، مذکر کے مونث، کچھ نیا    :بچے کی ُدعا .10

 کے لیے کون کون سی عادات اپنانی چاہییں۔

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

 سے تبدیل شدہ سواالت دئیے جائیں گے۔

اقراری  قواعد سیکھیں۔ )استفہامیہ جملے،    :حضرت خدیجۃ الکبرٰی رضی ہللا عنہا .1

 جملے،انکاری جملے(

 قواعد سیکھیں۔)اسم نکرہ ، اسم معرفہ(    : وہ کون تھا؟  .2

 ۔ )استعجابیہ جملے(قواعد سیکھیں    ہم نے دیکھا ایک روبوٹ )نظم(:  .3

 قواعد سیکھیں۔ )فعل ماضی، حاِل ، مستقبل(   :ملکہ کوہسار کی سیر .4

 (مستقبل ، حالِ  ماضی، فعل۔ )سیکھیں قواعد    :دل دل پاکستان  .5

 (معرفہ اسم ، نکرہ اسم۔)سیکھیں قواعد    قائد اعظم )نظم(:  .6

 (معرفہ اسم ، نکرہ اسم۔)سیکھیں قواعد    :بچے کی ُدعا .7

 شادی کی درخواست لکھیں .8

                                میری پسندیدہ جگہ تخلیقی لکھائی:

 مقصدمیری زندگی کا . 3  میرا سکول. 2  ۔میرا گھر. 1   :اظہار خیال

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

 )جھوٹ ُچھپ نہیں سکتا، لڑائی کا انجام( ۔جھوٹ چھپ نہیں سکتا .1

MATHS 
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1ST TERM 
Note: modified paper will be given. 
 Topics: Whole Numbers  
1. Roman counting   2. Even and odd numbers  
3. 4,5,6 digit numbers   4. Place value   
5. Predecessor and Successor Ex#1.   
 Number Operations: 
(Addition of 4-digit Ex.2a, subtraction of 4-digit ex.2b) 
 Time:(Ex-5a) 
 Analogue and digital clock 
 Time (a.m , p.m) 
 Clocks (hours and minutes)  

 Reading time (past, to) 
 Conversion of units 

 Fraction:(Ex-3a) 
 Quarter and halves 
 Fraction of sets  
 Equivalent fraction  
 Proper and improper  
 Like and unlike fractions. 

 Length: (Ex-4a)  
 Conversion of Units of length (half) (Ex-4a,4b, Addition and Subtraction of 

units of length) 
 Geometry (Ex-6a)  
 Line segments 
 Ray  
 Point 
 Line  
 Parallel lines and shapes 

 Dodging Tables: 2 to 8 

2ND TERM 
 Topics: 

 Number Operation  
 Multiplication: 

 (Ex-2c,2d)  
 Division:  

 (Ex-2e) 
 Fraction:  

 (Ex-3b) 
 Addition and Subtraction of Fraction 

 Mass  
(Ex-4c) 
 Conversion of units of mass  
 Addition and subtraction of units of mass 

 Capacity (Ex-4d) 
 Conversion of units of capacity  
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 Addition and Subtraction of Units of Capacity 
 Time (Ex-5b) 
 Addition and Subtraction of Units 

 Calendar: 
 Solar And Lunar 

 Geometry (Ex-6b)  
 Circle  
 Radius 
 Diameter  
 Centre 
 Perimeter, 
 (Ex-6c) 

 Data Handling (Ex-7) 

 Revision dodging table: 2-12 
 

G. Science Class 3 

1ST TERM 
Note: 30 marks (long questions) will be taken from Exercise. 
45 marks questions (objective + short questions) will be conceptual. 
1. Habitat: Excluded topics: 

i. Environment factors of habitat (pg# 88) 
ii. Human activities and the habitat (pg# 93) 

2. Changes in living things    
3. Matter  
4. Energy and its resources (discussion only) 

2ND TERM 

1. Food   

2. Inventions   

3. Forces and Machines  

 سومجماعت  واقفیت عامہ
  پہلی سہ ماہی   
 45شامل کیے جائیں گے اور  مشق میں سے  نمبر کے تفصیلی سواالت کے جوابات 30نوٹ: 

 ے جائیں گے۔ور معروضی سواالت اسباق میں سے لیئنمبر کے مختصر ا

 وسائل اور ان کی اقسام .1

 قدرتی وسائل کا تحفظ  .2

    سورج .3

  (discussion)اعظم قائد  .4

 دوسری سہ ماہی 

 کردار کا شہریوں اور حکومت .1

 اختالفات ختم کرنا .2
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 حفاظت .3

 (discussion )عالمہ محمد اقبالؒ  .4

 دنیا بدلتی .5

 اسالمیات جماعت سوم
  پہلی سہ ماہی 

 45 اور گے جائیں کیے شامل  سے میں مشق جوابات کے سواالت تفصیلی کے نمبر 30: نوٹ

 ۔گے جائیں لیئے سے میں اسباق سواالت معروضی اور مختصر کے نمبر
   بمعہ ترجمہ 2تا  1حدیث نمبر : ملسو هيلع هللا ىلصحدیث نبوی

 ایمانیات و عبادات  :باب دوم

   ۔ نبوت و رسالت2   توحید کا تعارف .1   )الف( ایمانیات

 . اذان2  . کلمہ شہادت1   ب( عبادات:)

کی صداقت و ملسو هيلع هللا ىلص حضرت محمد  .2 طیبہ حیات کی ملسو هيلع هللا ىلص محمد حضرت۔ 1  :: سیرت طیبہباب سوم

 امانت اور حسِن معامالت

   ۔ سچ کی اہمیت1   :اخالق و آداب :باب چہارم

 تعلقات )بحث و مباحثہ( . باہمی1 حسِن معامالت و معاشرت: باب پنجم:

  نوح   حضرت۔2  آدم    حضرت۔ 1  ہدایت کے سر چشمے اور مشاہیر ِ اسالم: :ششم باب

 دوسری سہ ماہی 
 بمعہ ترجمہ 3،4حدیث نمبر : ملسو هيلع هللا ىلصحدیث نبوی

 . عبادات1( ب)  :ایمانیات و عبادات  :باب دوم

 . قبلہ و مسجد3  . نماز2 . وضو1)ب(     

 رواداری اور صبر و تحمل کی ملسو هيلع هللا ىلص حضرت محمد  .1  :: سیرت طیبہباب سوم

 . گفتگو کے آداب1   : چہارم باب

       ابو بکر صدیق    حضرت خلیفہ اول ۔1   :ششم باب

 (بحث و مباحثہ)صحت و تندرستی. 1   : باب ہفتم

 سومجماعت  قرآن ناظرہ 
 پہلی سہ ماہی

نمبر کے سواالت "قواعد  15نمبر کا ناظرہ قرآن تجوید کے ساتھ ُسنا جائے گا۔  20نوٹ: 

 ۔نمبر کے زبانی حفظ کے سواالت ہونگے 15تجوید" کے ہونگے۔ 
 سورۃ الفاتحہ )زبانی(   :قرآن مجیدحفظ 

 قرآنی کلمات بمعہ ترجمہ : حفظ و ترجمہ

 ہ ترجمہع: کھانے سے پہلے کی دعا بمدعائیں

 اعادہ     18تا  6صفحہ    قرآن ناظرہ:

 تجوید: قواعد

 حرکات

 رموزاوقاف

 موٹے اور باریک الفاظ کی نشاندہی 

 جزم

 قلقلہ

 ہمزہ  ساکن

 کھڑی زبر  

 کھڑی زیر
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 کھڑی پیش کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا 

 د اور غنہ کی پہچانشدم اور ن م

 حروِف مستعالیہ

 حروِف مدہ

 حروِف لین

 تنوین

 مد اور غنہ کی شناحت

 37 تا 19 نمبر صفحہ: ناظرہ قرآن

 سورۃالبقرہ .1

 سورۃ آل عمران .2

 سورۃ النساء .3

 مشق کریں۔ نوٹ: تمام قواعد تجوید زبانی یاد کریں اور ناظرہ پڑھتے ہوئے ان کی

 دوسری سہ ماہی
 سورۃ النصر )زبانی( حفظ قرآن مجید:

 : دروِد ابراہیمیحفظ و ترجمہ

 کھانے کے بعد کی دعا بمعہ ترجمہ دعائیں:

  138تا  74صفحہ   : قرآن ناظرہ

 : اعادہتجوید قواعد

 سے 114سورۃ النساء آیت نمبر  .1

 سورۃ المائدہ .2

 سورۃ االنعام .3

 سورۃ االعراف .4

 ۔کریں مشق کی ان ہوئے پڑھتے ناظرہ اور کریں یاد زبانی تجوید قواعد تمام: نوٹ   

 ٭٭٭٭٭٭


