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اردو قاعدہ

اسپیکٹرم اردو قاعدہ  
  حروِف تہجی درست

صوتیات کے ساتھ

  اسالمی ذخیرۂ الفاظ کا
چناؤ

  دل کش اور واضح
تصاویر

ناشر : اسپیکٹرم
مزید اور نئی  ورائٹی کے

لئے:

http://spectrum.com.pk/pr
oduct-subject.php#tabs_i2-
pane45



اردو قاعدہ

گُنگناتا قاعدہ  
ب سے بکری آ  گئی،
پ سے پتے کھا گئی
مزے  لے کر پڑھتے

جائیے  ۔۔۔   ا، ب، پ
سیکھتے جائیے

ناشر: سنگ میل
پبلکیشنز

 http://www.sange
meel.com/Product
Detail.aspx?
ProductID=969351
0097



اردو قاعدہ
آہنگ  ابتدائی

کتاب 1 

ہر حرف کے ساتھ ایک
مزے کا  شعر اور لکھنے

کا ہلکا پھلکا کام
 

ناشر: سن رائز 
پبلیکیشنز

https://pma.com.pk/product-
category/sunrise-catalogue
/pre-primary-primary-level-
sunrise-catalogue/urdu/
aahang/

(Book not shown in the
link but mentioned as
elementary book.)



حرف کہانیاں

 حرف کہانی
بچوں کو اردو کے
حروِف تہجی کی

پہچان کرانے واال
منفرد کہانی

سلسلہ

ہرحرف کی الگ

کتاب
ناشر: الف کتاب

https://www.daraz.pk/alif-kitab-
publications-(pvt)-limited-
123426039/



حرف کہانیاں

 ایک حرف ایک کہانی
کہانی کہانی میں بچوں کو

اردو حروف سکھانے والی دیدہ
 زیب کتاب

اشاعت سے قبل اس کتاب 

میں موجود کہانیاں چھوٹے
بچوں کو تجرباتی طور پر پڑھ
کر سنائی گئیں،اور جو بچے
پڑھ سکتے تھے انھیں پڑھنے

کے لیے دی گئیں ،تجربہ
الحمدللہ بے حد کامیاب رہا،
اردو زبان سکھانے اور بچوں
کے ذخیرہ الفاظ میں اضافے
کے لیے کتاب بےحد مفید

ثابت ہوئی 

ناشر: بچوں کا
کتاب گھر

https://www.
facebook.com/
bkkghar/



ا ب ج

 فلیش کارڈز 
دیدہ زیب کارڈز,

بڑا سائز

تدریسی معاون اشیاء

TEACHING AIDS

ناشر: جہانگیر بک
ڈپو

https://www.jbdp
ress.com/product
/alif-bay-jeem/



"Leenah’s Homeschool" Flashcards 
ایک ہوم اسکولنگ والدہ کی پیشکش دیدہ زیب،

اعلٰی معیار، دلچسپ سرگرمیوں کے ساتھ
 

تدریسی معاون اشیاء

TEACHING AIDS

https://leenahshomeschool.com/
ان شاء اللہ ویب سائٹ کا آغاز جلد کر دیا جاۓ گا۔  اس پہ بچوں کو  اردو)

(سکھانے کے لیے مزید مواد بھی دستیاب ہوگا



 افق ذخیرہ الفاظ اور افق مہارتی مشقیں

ابتدائی کتب

http://eri.edu.pk/

ناشر: ایجوکیشنل ریسرچ  انسٹیٹیوٹ



افق کہانی سلسلہ
چھوٹے چھوٹے  بول جو بچوں کا  دل موہ لیں اور  زبان پہ

رواں ہو جائیں

ابتدائی کتب

http://eri.edu.pk/

 ناشر: ایجوکیشنل ریسرچ

 انسٹیٹیوٹ



میری اردو الفاظ کی پہلی کتاب

ایک ہوم اسکولنگ والدہ کی پیشکش

رنگوں اور تصویروں سے مزین، ہر صفحہ پالسٹک کوٹنگ 

کے ساتھ

ابتدائی کتب

https://leenahs
homeschool.com/

ان شاء اللہ ویب سائٹ)

کا آغاز جلد کر دیا جاۓ

گا۔ اس پہ بچوں کو اردو

سکھانے کے لیے مزید مواد

(بھی دستیاب ہوگا



چوری چوری چپکے چپکے

ذرا مختلف حروف سے
!شروع ہونے والی چیزیں تو  تالش کیجیے

ابتدائی کتب

http://www.sangemeel.com/Product
Detail.aspx?ProductID=9693510127

ناشر:  سنگ میل پبلکیشنز

نحل کہانی سلسلہ

پانچ خوبصورت ، مترنم کتابوں کا سیٹ۔۔۔مزے کا مزہ اورسبق کا سبق

ناشر: فالورز آف اسالم

https://dawahbooks.com.pk/product/nehel-series-
aao-pakaien-aao-khaien-urdu/

https://www.facebook.com/flowersofislambooks/



پہلی سے آٹھویں

جماعت تک کا نصاب 

http://eri.edu.pk/

ناشر: ایجوکیشنل ریسرچ  انسٹیٹیوٹ

ارمغان اردو



پہلی سے آٹھویں

جماعت تک کا نصاب 

http://www.mbi.com.pk/Assan_Urdu

ناشر: مکتبہ بیت العلم

آسان اردو



کالم اقبال

http://erdconline.org/publications/
https://dawahbooks.com.pk/product/mera-

iqbal-series-urdu/

ERDC :ناشر

میرا اقبال
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