
 

 
Pakistan Central Ideal School 

Syllabus of 1st Term  
Class Three 

 

English A: 

Ch#1; Robin, Ch#2; The Wooden Bowl, Ch#3; The Early Home 

New words, dictation, sentences, Q/A, column, MCQ’s, fill in the blanks, T/F reading, book work 

English B: 

Essays; My school pg # 101, Application; sick leave pg # 110, Story; Thirsty crow pg # 108, Definitions; 

Noun: pg # 4+pg#12; Ex#1, Adjective& its degrees: pg #46,48, use of is, am, are, was, were, has, have, pg 

# 34------41, S/P; pg # 18, M/F; pg # 21, W/O; pg # 49creative writing, comprehension 

Science: 

Unit #1;Living things, Unit#2:Types of living things: Animals, Unit#3:Types of living things: Plants,  

Unit# 11:The sun and the planets.  

 fill in the blanks, T/F, MCQ’s, Q/A, diagrams, book work ,Word/Meanings, Activities. 

Social Studies: 

Ch#1; Village Life, Ch#2; City Life, Ch#3; Our Agriculture 

New terms, fill in the blanks, T/F, MCQ’s, Q/A, column, project, book work 

Math: Unit # 1 ; Numbers(pg. 1-33) , Unit # 2: number operations(pg#34-59), unit #3 Fractions(Pg.99-

117) 

Practice sheet (pg 215-218), Table 2-5 

Concept: fraction, numbers system, addition, subtraction, multiplication  ,even/odd numbers 

Computer: 

Ch#1; How to take care of your computer?, Ch#2; Learning mouse skills through game 

New words, Q/A, book exercise 

 

 



 

 

Art: 

Colouring , Tracing , Draw Things. 

Drawing: Draw A Book,A  Boat, A Cup, A Bottle , A Tent 

Activities: Fish making with Ice cream sticks. 

                   Cotton bud Sheep. 

                    Paper folding to  make a flower. 

 اردو: )الف(

: قانون کا احترام ، 4: کسی کو دکھ نہ دو، سبق نمبر3: نعت، سبق نمبر2: حمد، سبق نمبر1سبق نمبر 

مشقی سواالت، الفاظ الفاظ، امالء،: آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔   نئے 6: سرکس، سبق نمبر5سبق نمبر

جملے، پڑھائی، خالی جگہ، بے ترتیب الفاظ کو ترتیب میں لکھنا، مہمل الفاظ، حروف کو  جوڑ توڑ 

 کر لفظ بنائیں،اسم کی تعریف، زمانہ حال، مستقبل، کتاب میں شامل گرائمر ۔

(:اردو) ب  

، کلمہ مہمل صفحہ  39صفحہ نمبر ث، مذکر مون 14،11کلمہ کی اقسام، اسم، فعل، حرف، صفحہ نمبر 

،  کہانی: پیا سا کوا صفحہ 46، مترادف الفاظ صفحہ نمبر51، متضاد الفاظ صفحہ نمبر  10،9،8نمبر

، مضمون: میرا سکول، میری امی صفحہ 86، درخواست: بیماری کی صفحہ نمبر 91نمبر 

کو سمجھنا، تخلیقی لکھائی۔عبارت ، 81، خط: والد کے نام، والدہ کے نام، صفحہ نمبر 94،95نمبر  

 اسالمیات:

اٰلی، توحید، رسالت اور آخرِت قرآن مجید( نئے الفاظ، سوال جواب، مشقی باب نمبر اول، دوئم) ہللا تع  

 سواالت۔

  ناظرہ :

کتاب میں شامل سورتیں، مشقیں، قرآنی آیات شامل ہیں۔ نیا کپڑا پہننے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے 

دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، بے خوبی کا عالج، گھر میں داخل ہونے اور باہر نکلنے اور نکلنے کی 

ثناء، سورۃ فاتحہ، سورۃ الکافرون، سورۃ الھب،  بیت الخالء میں جانے اور باہر آنے کی دعا،کی دعا،

نام اور معنی 15پوری نماز، چار کلمے، ہللا کے   


