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ابترای
گرگ علی «خیرخواه»نڤشته  َڅرنکؤزگ:  
اسحاق «عنایتی»عکس  َخڜکؤزگ:
آپ مرسی افغانستانچاپ  َڅرنکؤزگ:



ت     ن     ی
ت  -  َتت

  واست؟ع  شروتی  دی کوم  لغات 
 ،توک پیپ، تؤڜه،، تیلَتت، نَن، تروی، ؤب، َتک، َتلخ، خون، دیقان، تَپر، تبراق، درم، 

کتاب، توخم
  شروع  واڅن.تیشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه  تی ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن  پرست:

کوی  یتن  تی؟
َین  َتت  نَن  کوین  تی؟

یت  کوی  تی؟

َتت  یتن  تی. 
یت  نَن  تی.

َین  َتت  نَن  یتن  تی. 
یت  َتن  تی.

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.تیَښت   شاگردش 

تی:  ت  تپ
  اَلف۱

.َتت  تیَتتت
.نَن  تینَنن
یت  تی.  تی ی

تت
َتیتی

تت
َیتیت

َتیتی
نَینی

َتت
ت



ن     ت      ی
ن  -  نَن

  واست؟ع  شرونون  دیکوم  لغات  
 ، نمک، َینگل، نَږد، َدست، مور، ناغردوم، نپؤسنَن، َتت، ناری، نونگ، موکت، نیلی، وندر،

نَی، پَلنگ، نَل
  شروع  واڅن.نونشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه نون  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن  پرست:

کوین  َتت  تی؟
نَن  کوین  تی؟
چیز  َتن  تی؟

َین  َتت  نَن کوین  تی؟

نَن  یتن  تی. 
یت  َتت  تی.

َین  َتت  نَن  یتن  تی. 
یت  َتن  تی.

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.نونَښت   شاگردش 

نون:  ن  نپ
  ب۱ 

نَن  تی.نَنن
.َتت  تیَتتت
یت  تی.  تی ی

نَینی
َتیتی

نن
َینین

نن
نَینی

نَن
ن



ی     ن     ت
ی  -  یت

  واست؟ع  شرویا  دی کوم  لغات 
  َیش، َشچ، یاد، یارچ، ږدیم، چای،مره،یم، َین، اَسای، َیو، وڜک، َینگل، یوپک، ه

یاثت، یومج، بوره
  شروع  واڅن.یاشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه یا  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن  پرست:

َین  کوی  یتن  تی؟
یت  څی کوین  تی؟

کوی  یت  تی؟
کوی  یتن  تی؟ 

یت  َتن  تی.
َتت  یتن  تی. 
یت  نَن  تی.

 َین  َتت  نَن  یتن  تی.

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.یاَښت   شاگردش 

ی  یپیا:  
 پ۱ 

یی
یتین

یی
تینی

َینین
َیتیت

یت
ی

یت  تی.تی  ی 
.َتت  تیَتتت
.نَن  تینَنن



و  -  وتو
  واست؟ع  شروواو  دی کوم  لغات 

  ڤدک،،وښ، واریس  ږیڜ، کرست،،واد  ایر،،وینک،  برنج، وسک،وڜک  اَسنا،،ور، وندر
وشک  خیرگا،،وڜ  ڤاین،،ورگ، ودگ

  شروع  واڅن.واوشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه واو  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

  اَلقه  َکټن.یاشاگردش  َښت  دی  چارخانهڤي  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
:معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن  پرست

َیو  چیز  یوتی؟
وتو  کین  تو؟
کوی  تو  یتن؟
چیز  َیون  تی؟

. تی  َیون  توو
.وتو  تو  َیون

َیو  وتوی  یوتی.  
َیو  تو  یتن.

َیو  َتو  یوتی.

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن. واوَښت  شاگردش 

واو:  و
 اَلف۲

تو
نو

نوتو
نیتی

تو  َیون  تی.ووتوتو
 . و  تو  یتنَیتوو

وو
نوتو

وتو
تو
و



تو  -  َتو
َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.

تو 
نتو
َتو

  َیون.تیو  ت
َیون  َتت  نتو.
َتو  َیو  یوتی. 
یتن  َتت  تو.

َښت  حرفڤي څی  لغاتڤن  سک َخط  شاگردش  َښت  حرفڤي  دی  لغاتڤن  پیَوند  َڅرن.شاگردش  
نڤشته  َڅرن.

ن َ ن نَنَیو  ن َ ن
___________________ نتو نَن ت َ ت

___________________ وتوتو  ی و ت ی

___________________ َتو َتت ت و

___________________ َیویوتی  ی َ و

                                        

 ب۲



ر  -  رون
  واست؟ع  شروری  دی کوم  لغات 

 ، َسرک، رڅاپڅ، َتناڤ، ڤاچ، رخنیگ، ریپ، خور، روک، زَمن،روار، لوپ، َرڅن، َرقاسیږ
زؤم، رومروخن، روند، 

  شروع  واڅن.ریشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه ری  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
:معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن  پرست

کوی َتت  رون  تو؟
رون  کوی  تی؟
کوین  نور  تو؟
چیز  َیون  تی؟

 َیو  رون  توه؟ 

رون  تو  تی. 
َیو  رون  تو.

َیو  َتت  رون  تو.
نور  َیون  تی.
َیون  نور  تو.

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.ریَښت   شاگردش 

ری:  ر
 اَلف۳

رون
رو
ر

رر
رترو

رو
رت

تو  رون  تی.رونرو
  نور  َیون  تو. نورنو

رتور
تتتو
نتنو



َرون
َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.

َرون 
  

نور
رون
تزت
ترو 

َیو  َتت  َرون  تی.

َرون  تی  َیو  نَنن.
 نور  َیون  تو. َیون  نور  نتو.

َتو  ترت  رون  تو.
َیو  َرون  ترت  تو .           

            َتر  رت  َرون  تی، ترو  َرون  َیون.

َښت  لغاتڤي  څی  حرفڤن  سک  َخط  شاگردش  َښت  حرفڤي  دی  لغاتڤن  پیَوند  َڅرن.شاگردش  
نڤشته  َڅرن.

 َیو ی َ ونَو  ر َ و ن
 ر و ن ترو ن َ و

 ت و  َرون ن و ر
 ن ت و ترت ت ر و

 ت َ تنور  ت ر ت

 ب۳



ا  -  ایر
  واست؟ع  شرواَلفدی   کوم  لغات 

 اَتا، ایتی، اَفسار، ایو، ایږون، ورَدن، اَسای، ای، اَت، ایر، اینک، ایکته، ایرت، اَقاریب، اَمید،
اینات، وندر

  شروع  واڅن.اَلفشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه اَلف  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
:معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن  پرست

ایر  چیز  یوتی؟
کوی  رون  تی؟
ایر  چیز  ایتی؟

ایر  څوم؟
چیز  َیو  ترت  یوت؟

.یر  ایوا
 ایر  َیو  یوتی.

تی.ای ر  یت یا
.یوت ایر  َیو  ترت 
. ایر  رون  تی

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.اَلفَښت   شاگردش 

اَلف: ا
 اَلف۴

ایر
ای

ا

ایایای
اینایتایر

ایر
ایت
این

اینایتایر
َینَیتَیر
َونَوتَور

 یوتی.ایر  َیو ایرای
   .ایر  ایوایوای



ی  -  ایوا
َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.

ایو
ای

.                        َیوو    تایو
ای  َتت، ای  نَن.
ایو  یت، ایو  َیو.

َیر  ای  َرون  تی. 
.َیو  نَنیت  

َیو  تر  ایر.

َښت  حرفڤي  څی  لغاتڤن  سک  َخط شاگردش  َښت  لغاتڤي  څی  حرفڤن  سک  َخطشاگردش  
نڤشته  َڅرن.نڤشته  َڅرن.

_____________________ ایو_________________ ا ی ر

_____________________ َیو_________________ ی و ت ی

_____________________ ایتی_________________ ن و ن

_____________________ َرون_________________ ت َ و

_____________________ تی_________________ ا ی

_____________________ نَن_________________ ا ی و

 ب۴



د  -  دور
  واست؟ع  شرودالدی   کوم  لغات 

 َدفچی، لوپ، َدره، َرقاسیږ، دروپچ، َدست، َسبت، دیوال، دیگ، ترشک، دیار، داریه، َگردباد،
باچ، دَروک، ذؤږد، دروکڜ، دؤده
  شروع  واڅن.دالشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه دال  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن  پرست:

چیز  َیون  تی؟
دی  کوی  دور  تو؟

یتن  چیز  تی؟
دور  کوم  َجی  تو؟

َیو  دور  چیز؟ 
َیو  َتت چیز  َښند؟

دور  َیون  تی. 
دور  َدن  تو. 
دور  یتن  تی. 

َیو  َتت  دور  تی. 
دت  نَن  دور  تو. 

َیو  دور  یت.

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.دالَښت   شاگردش 

دال:  د ند
 اَلف۵

دور
دو
د

ددد
دردادو

دو
دا
در

دردادو
ترتاتو
نرنانو

دور  َیون  تی.دوردو
دور  َدن  تو.َدند



اَ
َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.

اَند
اَر
اَن
اَ

اَندر

اَند  درت  َیو  نتو.
َتر  اَر  َرون  درت  تی.

.تو  اَن  َیر  ایو  یوند
َیو  اَیت  وتو  یوتی.

اَندر  تو  َیر  دَرو.
َدن  تو  درت  ای  َدو.

َدور  َیون  تو.

َښت  حرفڤي څی  لغاتڤن  سک َخط  شاگردش  َښت  حرفڤي  دی  لغاتڤن  پیَوند  َڅرن.شاگردش  
نڤشته  َڅرن.

_____________________ َدن َدور ا  َ ن د ر

_____________________ دور اَندر ت َ ر

_____________________ اَندر َرند د َ و ر

_____________________ َرند اَند ر َ ن د

_____________________ َتر اَر ا  َ ن د

_____________________ اَند َتر ا  َ ر

 ب۵



را  -  اَنها
؟یزت  ودی  ملونگ  اَلفن  کوم  لغات

 گاز، َدره، َرقاسیږ، َدست، َسبت، دیوال، دیار، دمه، داریه، َگردباد، َشچ، باچ، َشل، َتر، ڤاچ،
زاق

  دی  ملونگ  جایتک  واست.اَلفشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه اَلف  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن  پرست:

اَنار تو  کویر  َرند؟
َیو  چیز  ایت؟

یت  څومر  تی؟
کوی  دت  دریا  تو؟

چیز  َیون؟
کوی  َیر  اَنار  یوند؟

 اَنار  ایت. َیو  اَنار  یوتی.َیو 
یتن  اَنار  تی، َیو  َیر  اَنار  یوند.
اَنار  تو  َیر  َرند، َیو  اَنار  ایت. 

  دریا  تو. دت  دیار  تی، َتو دتَیو  
دنیا  َیون، َدوران  َیون. 

یت  اَدادر  تی. دت  یاد  َیو  تو.

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.اَلفَښت   شاگردش 

اَلف: نا
 اَلف۶

اَنار
نار
نا

نانانا
ناننادنار

نار
ناد
نان

ناننادنار
تانتادتار
یانیادیار

َیو  اَنار  ایت.اَنارنار
َتو  دت  دریا  تو.دریایا



و  -  َودن
َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.

َودن
وندر
دوا

َیو  َتر  َودن  دوایر  َرند.
  وندر  تی، تو  اَر  روار  َودن  َیو.دتَودن  
  اَنواری  تی، َتو  َودن  دوایر ایتی.دتَودن  

داوود  َودن  دوایر  َرند.
ای  َدوران  َودن  ایرت  دوا  تو. 

 َیو  دوا  َتر  َرند، تو  دوا  َیو.
َښت  حرفڤي څی  لغاتڤن  سک َخط  شاگردش  َښت  حرفڤي  دی  لغاتڤن  پیَوند  َڅرن.شاگردش  

نڤشته  َڅرن.

_____________________ َتو دوا و َ د ن

_____________________ دور َودن د و ا

_____________________ ایتی َیو و ن د ر

_____________________ تو اَنوار ر و ا ر

_____________________ َتر وندر ا  َ ن و ا ر

_____________________ ایرت روار ی َ و

 ب۶



ک  -  کرک
  شروع  واست؟کافت  دی  کوم  لغا

 کرست، کرڜ، توخم، کَسک، ڜونگ، کوات، َخلگ، کَلند، کمپیر، گلڅ، َکپچ، خوف،
گؤرهپیش، َکڜ، کبون، قیر، کک، ککنگ، 

  شروع  واڅن.کافشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشَپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه کاف  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن  پرست:

کوین  کرک  تو؟
َیو  کرک  کوم  َجی  یوتی؟

َتو  َیرک  چیز  یوتی؟
َیو  َیر  چیز  َرند؟
کوین  کرک  تی؟

یارکن  کرک  تی.
َتو  َیرک  کرک  یوتی. 

 دکان  ای  کرک  یوتی. دت َیو  
  کرک  تو.یتن

َیو  َیر  ای  کرک  َرند. 
 دیار  کوین  تی؟ دت کرکداری 

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.کافَښت   شاگردش 

کاف:  ک  کر
 اَلف۷

ککک
کوکاکر

کر
کا
کو

کرک  دی  دیار  تی.کرککر
َیر  دی  دکان  َیرک  تی.دکانکان

کرک
کر
ک

کوکاکر
دودادر
توتاتر



دی
شاگردش  َپستروی  «دی»  بی  منای  «ده»  جاین.  

دی  َیرک
دی  دیار
دی  َتون

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
دی  َیرک
دی  دیار
دی  یاد

دی  کوین
دی  َتون

دتن  َیو  اَند  دی  َیرک  تو.
یت  دی  دیار  تو.

  تو.دی  یادَیو  
دی  کوین  َیو  درت  تو؟
َیو  دی  َتون  درت  تو.

 َښت  حرفڤي  څی  لغاتڤن  سک  َخطشاگردش  َښت  لغاتڤي  څی  حرفڤن  سک  َخطشاگردش  
نڤشته  َڅرن.نڤشته َڅرن.

_________________ یاد_________________ ک ر ک

_________________ کرکداری  _________________ ی َ ر ک

_________________ دیار_________________ د ک ا ن

 ب۷



ب  -  بون
  واست؟ع  شروبی  دی  کوم  لغات

 ریز، مشقاپ،َبف، بهار، تابستان، َبید، ڤدک، َمی، َبکڜت، فیلی، َبلی، َبپ، َبر، پَلنگ، َبرگ
 بیماری، پرک، برنجبلبایک، برَکت،

  شروع  واڅن.بیشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه بی  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن  پرست:

کویر  بون  رداونر؟
کین  بون  تی؟

 اَنبر  تی؟کوین 
کین  بو  کتاب؟

 تی؟چیز بادرن  
تو  َیرک  چیز  یوند؟

بوتون  بون  تی. َیو  بون  َرند.
تو  َیرک  بون  یوند. 

َیرک  بون  رداونر.
  تی. َیون  اَنبر  تو.اَنبربادرن  

 اَنبر  تی. تو  َیر  اَنبر  َرند.یتن 
َیون  بو  کتاب. یتن  تی  کباب.

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.بیَښت   شاگردش 

بی:  ب  بپ
 اَلف۸

ببب
بیبابو

بو
با

بی

بیبابو
کیکاکو
ریرارو

تو  بون  َرند.بونبو
تو  َیو  تر  َبر  یوند.َبرَب

بون
بو
ب



ی  -  تین
َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.

تین  کتاب  تی، تو  َیو  کتاب  ای  َتین.
تو  َیو  وین، َیو  تو  تین.

دت  دیار  َیو  کین؟ دت  دیار  َیو  تین.
یت  بون  کاکین؟ یت  تو  تین.

تو  َیو  وین، یا  َیو  َتین. َیو  َین  کین؟
تو  ویین  ای  َتین. کوی  تی  ویین؟ 

یت  تو  تی  ویین.
 

َښت  لغاتڤي  دی  حرفڤن  پیَوند  َڅرن.شاگردش  شاگردش  َښت  حرفڤي  څی  لغاتڤن  سک  َخط  
نڤشته  َڅرن.

 ک ت ا ب کاکین  ی و ن د
 و ی ی ن کباب  ی َ ر ک
 ک ا ک ی ن َرند  ب و ن

 ک ب ا بکتاب ت َ ی ن
 ا  َ ب رویین ک ی ن
 ر َ ن داَنبر ت ی ن

 ب۸



ل  -  لال
  واست؟ع  شرولام  دی کوم  لغات 

 ، تؤڜه، روک، لوارچ، لیو، څبؤر، زنَخ، لونج، شوندر، لپ، لاغ، ذیتلال، َسڤز، لَفچ، لوپ،
لاشه، ثاټ، لاک

م  شروع  واڅن.لاشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه لام  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن  پرست:

درت  چیز  تی؟
لال  َین  کوی  ویند؟
کوین  َیو  َیرک  اَیت؟

لالک  َیر  چیز؟
لالن  درت  چیز  توتک؟

لال  َیون  تی. لالک  َیو  لال. 
لال  َین  َتو  ویند. 

اَند  لالن  َیرک  تو. لالن  درت  َیرک  توتک.
  توتک. لیون  َیو  َیرک  اَیت. لیوَیو 

. لیکرکدرت  لین  تی. تو  َیو 

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.لامَښت   شاگردش 

                           لام:  ل  له 
 اَلف۹

لال
لا
ل

للل
لیلولا

لیلولا
کیکوکا
بیبوبا

لا
لو
لی

لال  َتو  ویند.لاللا
تو  َمر  لَبی  َرند.لَبیلَب



تی  -  تو  -  توتک
 َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.

تی
توتک

تو

  تی.یارداریت  
یتن  بلبل  توتک.

لالن  یت  تو.
َیون  یت  توتک.

اَند  کوی  درت  توتک؟
َیون  ای  کتاب  تو.

َڅرن.َښت  َپستروی  لغاتڤي  دی  َخط  بی  َترتیب  نڤشته  شاگردش  

 نوتک    کرک    ای    .    َیون
.ای  کرک  َیون  توتک

َښت  لغاتڤي  څی  حرفڤن  سک  َخط  شاگردش  َښت  لغاتڤي  دی  حرفڤن  پیَوند  َڅرن.شاگردش  
نڤشته  َڅرن.

_________________ ت و ل ا ل بلبل

_________________ ت ی ب ل ب ل لیو

_________________ ت و ت ک ل ی و لال

 ب۹



م  -  موَتر

  واست؟ع  شرومیم  دی کوم  لغات 
  موکت، ملک، َخلگ، موم، فروڜ، نیلی، مویسفید، ڤاچ، َمی، بیل، مؤر، ماک،موَتر، وشک،

اساَنَر، ماهی، میس، ناَمقؤل، َمکس، پل
  شروع  واڅن.میمشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه میم  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن

پرست:
َیو  دی  کوین  َیرک  کرت؟

مَتو  څرنگ  گام؟
درت  نتوتک  کوی؟

  دی  َیرک  امت؟می  که  کوی
مولا داد  َتو  دی  چیز  یوند؟

َمرک  تومر  چیز  دی  موَتر  نتو؟

 مولا دادن  موَتر  تی. مولا داد  َتو  دی  موَتر  یوند.
  موَتر  دی  َیرک  امت. می  که  َیو

َمرک  تومر  َیرک  دی  موَتر  نتو.
َیون  موَتر  تی، َیو  َدنن  َیرک  کرت.

درت  نتوتک  مردم. یم  توتک  َیو  موم.
مَتو  دیمم  دیم.

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.میمَښت   شاگردش 

میم:  م  مه بمه
 اَلف۱۰

موَتر
مو
م

ممم
مامیمو

مو
می
ما

مامیمو
کاکیکو
دادیدو

َمر  موَتر  تی.موَترمو
مولا داد  درم  تی.مولا دادمولا



بی
شاگردش  َپستروی  «بی»  بی  منای  «به»  جاین.  

بی  کار
بی  کمک
بی  کوی

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.

بی کار
بی کمک
بی  خون

بون  َیر  بی کار. 
      کوی  بی  کمک  َیو؟ وز  بی  کمکی  َیو.

َیون  بی  دره  خون  تی.
یت  بی  درت  توتک.

َښت  دی  خانه  خالی  جمله  نڤشته  َڅرن.شاگردش  

بی کار:  

بی کمک:

بی خون:           

 ب۱۰



خ  -  خون
  واست؟ع  شروخی دی غات  کوم  ل

  کنده، َڇکت، خفچ، خوڜ، چوټ، َخلگ، کند، خَبر، ختا، ټار، خرید،خودارگ، خدا،
گور، َخڜم، َغش، َخمم

  شروع  واڅن.خیشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه خی  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن

پرست:
َخخ  دی  تیرما  کوی  وزمد؟ 

 اَر  کوی  خون  چیز  تی؟دی 
کین  خون  تی؟

بخاری  دی  کوم  َجی  دین؟
 چیز؟یت  َیو 

دی کوین  خون  بخاری  تو؟

تی. بخاری   خونن  َیو تی.  خون  بی  خدان داد
 اَر  کوی  خون  بخاری  تی.دی 

  بخاری  تو. دی  خونَیون  بی 
َیو  بخاری  کومر؟  بخاری  دی  خون  دین. 

.َتخت  ات  َبختیت  َیو  
.َخخدَرختن  تی  بیخ. دی  تیرما  َیو  وزمد  

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.خیَښت   شاگردش 

      خی:  خ  خه
 اَلف۱۱

خون
خو
خ

خخخ
خیخاخو

خو
خا

خی

خیخاخو
ریرارو
تیتاتو

.تین  خون  توخونخو
خدا داد  دی  دیار  تو.خدا دادخدا



کینکوم  -  کوی  -  
َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.

کوم
کوی
کومر
کین

کومیار
کوین 

کوم  خال  یتن  تی؟ 
َیو  کوی  خون  ته؟

لال  کومر  تو؟  
؟ کینیم  خیل  خیل  موتر  درم  

  کومیار  خور  درت؟یت
موَتر  کوین  درم؟

شاگردش  َښت  حرفڤي  څی  لغاتڤن  سک  َخط  شاگردش  َښت  لغاتڤي  دی  حرفڤن  پیَوند  َڅرن.
نڤشته  َڅرن.

_____________ کومر ک ی ن کوی

_____________ کومیار   ک و ی کوم

_____________ کوین ک و م کین

 َښت  دی  خانه  خالی  جمله  نڤشته  َڅرن.شاگردش  
کوی:

کوم:

کین:

 ب۱۱



ه  -  همره
؟دی  آخیر  ویزت  هی  کوم  لغاتدی  

 یگیږ، اَمسایه، دوا، دره، بنده، وتو، یه، طیاره، دریا، زه، میوه،همره، خور، ښمراد، فیل
باغداری، غه، وزیفه، پیدا، شیوه، َمزه، کوی، زمدمه، تی، سایه

  شروع  واڅن.هیشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه هی  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن

پرست:
َیو  اَر  روار  کوم  َجی  تو؟

  تی؟کومرَیو  همره  
َیو  که  بیمار  امت  کومر   رڜت؟
َیو  اَر  روار  همره کوم  َجی  یوند؟

هارون  َیر  چیز  تو؟
بلبل  اَر  روار  دی  کلینیک  چیز  گاښت؟ 

هارون  َیو  همره  تو. اَر  کین  ای  همره  تی.
  کلینیک  تی. دیَیو  همره  

  یوند.دی  کلینیکَیو  اَر  روار  همره  
بلبل  اَر  روار  دی  کلینیک  دوا  َرند.

َیو  اَر  روار  ته  کلینیک  تو.
َیو  که  بیمار  امت  تو  َیو  ته  کلینیک  یوند.

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.هیَښت   شاگردش 

هی:  ه  هی نه   
 اَلف۱۲

همره
هم
ه

ههه
هنهرهم

هم
هر
هن

اَر  کین  ای  همره  تی.همرههم
هارون  َیو  همره  تو.هارونها

هنهرهم
ینیریم
تنترتم



َمر  -  َتر  -  َیر
َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.

َمر
َتر
َیر

یه  خون  توتک  َمر. َمر کوی  یته  َرند؟
یت  مال  توتک  َتر. َیو  َتر  َرند  میخته.

توتک  دره.َیو  خَبر  َیر  یوتی  ره. َوخت  َیر  

َښت  لغاتڤي  څی  حرفڤن  سک  َخط  شاگردش  َښت  حرفڤي  دی  لغاتڤن  پیَوند  َڅرن.شاگردش  
نڤشته  َڅرن.

_____________ ه م ر ه ی َ ر َتر

_____________ م ی خ ت ه  ت َ ر َمر

_____________ و َ خ ت ا  َ ر َیر

_____________ ب ی م ا ر م َ ر اَر

 
َڅرن.َښت  َپستروی  لغاتڤي  دی  َخط  بی  َترتیب  نڤشته  شاگردش  

همره    کلینیک    َیو    .    دی    یوند   

َیو  همره  دی  کلینیک  یوند.

 ب ۱۲



ز  -  َزردک
  واست؟ع  شروزی  دی کوم  لغات 

 ، څوق،دستک، دوست، زمستان، زین، رښپک، زیک، زیب،  زَمن، لَقَزردک، زؤم، َښنم،
زمَبر، ڙمؤرم

  شروع  واڅن.زیشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه زی  ڤي دی  چارخانهَښت شاگدیش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن

پرست:
تو  َزردک  کویر  وزم؟

َزردک  کرک  تی  څی ساخت؟
زهرک  چیز  کرد؟

کوی  َزردک  کرد؟
 َرتک؟کوی  َیر  َزردک  

زهرا  َیر  چیز  یوتی؟

زهرک  َزردک  کرد. 
َیو  َزردک  کرد. 

تو  َزردک  َمر  وزم. 
زهرا  َیر  َزردک  یوتی. 

وز  َزردک  کرم. َزردک  کرک  تی  خوب.
.َرتکَتو  َیر  َزردک  

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.زیَښت   شاگردش 

زی:  ز
 اَلف۱۳

ززز
زوزهَزر

َزر
زه
زو

وز  َزردک  َیوم.َزردکَزر
َیو  زور  تی.زورزو

زوزهَزر
مومهَمر
نونهنَر

َزردک
َزر
ز



کرتی - َکرتی
َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.

َیو  َزردک  ری  دریا  َکرتی.
َتو  َیرک  کرتی.

وزم  َیو  تر  مکتب  َکرتی.
َتو  دی  مکتب  َیرک  کرتی.

َیو  َتو  لکرتی. َتوی  ره  دریا  نَکرتی.

 َښت  لغاتڤي  څی  حرفڤن  سک  َخطشاگردش  َښت  حرفڤي  څی  لغاتڤن  سک  َخط شاگردش  
نڤشته  َڅرن.نڤشته  َڅرن.

___________ ز َ ر د ک_____________ کرتی

___________ ک ر ت ی_____________ َکرتی

___________ و ز م_____________ مکتب

___________ ک َ ر ت ی_____________ لکرتی

___________ ک ر د_____________ نَکرتی

___________ ر َ ت ک_____________ دریا

 ب۱۳



چ  -  َچرخ
  واست؟روع  شچی  دی کوم  لغات 

 ، چلتپاو، َښڜ، َچلک، ڇکیڜ، چینک، څوق، َچرخ، َچټ، ځؤږ،  چوټ،َچک، َچل، َږتم
ریرڇوپم، چکمن، چ

  شروع  واڅن.چیشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه چی  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن

پرست:
؟  َچرخن  َیرک  َڅرتدیکوی  

کوین  درت  کچه؟
دادخدا  مومر  چیز  وزمد؟

مولا داد  چیز  گاښتی؟
یت  باچ  دی  چیز  َیر  یوتی؟

مومن  َچرخ  تی. دادخدا  مومر  َچرخ  وزمد. 
َیرکم  َچرخن  دیَترک  َچرخ  چیز  بی  کار؟ وز  

َچرخ  بت  کومر؟  
. باچ  لَبی  َیر  یوتی دییت  

.کچهیت  بچن  درت  
.چیلکمولا داد  وازامدی  ای  

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.چیَښت   شاگردش 

چی:  چ  چه
 اَلف۱۴

َچرخ
َچر
چ

تو  َمر  ای  َچرخ  وزم.َچرخَچر
َتر  َچرخ  چیز  بی  کار ؟چیزچی

چچچ
چوچیَچر

َچر
چی
چو

چوچیَچر
دودیَدر
کوکیَکر



وز  -  تو  -  َیو
َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.

وز  بون  یتر  وزمم.وز  َکندم. 
تو  بخاری  ترم  وزم.تو  َکند.
َیو  لال  وزمد. َیو  َکند.

َیو  کرک  تی  دکان  یوند.تو  کباب  َیو.
وز  موَتر  تر  َیرک  یوندم.وز  َزردک  َیوم. 

تو  همره  ری  خون  یوند.َیو  بوره  ایت.

 شاگردش  َپستروی  جملهڤي  جاین، َین  واز  َښت  سک  لین  جملهڤي  نڤشته  َڅرن.

. درز تو  وتو  .وینم وز  زَمنی  

 وتو  درزد. َیو  زَمنی  وین. تو 

وتو  درزم. وز   زَمنی  ویند. َیو

.َخمد َیو  ری  دیار  .َرندم وز  َتتر  کتاب  

ری  دیار  َخم. تو    َتتر  کتاب  َرند. َیو 

ری  دیار  َخمم. وز   َتتر  کتاب  َرند. تو 

 ب۱۴



-  پارپ  
  واست؟ع  شروپیدی  کوم  لغات  

 ، میخ، َپنسل، پدید، َفرچی، پلاس، َونج، َپَدرخان، ڤاچ، َپیره، َپکول، َمله، َپلچ، برین،ځ َپن،پار
  ڤول، َپر، َپرگ، َبپ

  شروع  واڅن.پیشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه پی  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن  پرست:

َیو  کوم  َجی  تو؟
کین  پار  تی؟

َیو  کومر  یوپک  یوتی؟
پوپ  کویر  پار  َرند؟

  چیز  گاښتی؟ َیرَتو 
تو  چیز  وزم؟

پوپن  پار  تی.
تو  پوپ  پار  وزم.  پوپ  پار  کومر؟

پوپ  َمر  پار  َرند.
  لپ  َکرتی. َیرَتو 

َیو  َتر  یوپک  یوتی.
َیو  دی  کیپکوت  تو.

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.پیَښت   شاگردش 

پی:  پ  پب
 اَلف۱۵

پار
پا

پ

پپپ
پهپوپا

پا
پو
په

پهپوپا
زهزوزا

خهخوخا

تو  َمر  پار  َرند.پارپا
تو  پوپ  بون  وزم.پوپپو



درم  -  درت  -  دره
َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.

درم
درت
دره

زهرک  درم  تی. تو  وزی  درم.
َکرتی. یوپک  َتو  اَند  رت 

کوی  توتک  دره؟ یت  دره  توتک.
تین  کوی  درم؟

 خون  درت.َیو  پتر 
َیو  وزدی  دره.

شاگردش  َښت  لغاتڤي  څی  حرفڤن  سک  َخطَښت  لغاتڤي  دی  حرفڤن  پیَوند  َڅرن. شاگردش  
نڤشته  َڅرن.

_____________ د ر ت ی و پ ک پوپ

_____________ د ر م د ر ه درت

_____________ د ر ه پ و پ یوپک

_____________ ل پ د ر م کیپکوت

_____________ پ ت ر د ر ت درم

_____________ پ ا ر ک ی پ ک و ت دره

 ب۱۵



غ  -  باغ
  واست؟ع  شروَغین  دی  کوم  لغات

  غلیَمت، کڙ، َغش، ښیک، َغژدی، ښؤی، َغزگ، ږدیم، َغفچ، خودارگ،غیب، َغلی، َگرد،
غلای، غریب، هټ، غل، خودی، ږف، َغم 

  شروع  واڅن.َغینشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه َغین  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی

شاگردڤن  پرست:
یت  تو  غه  چیز؟

 چیز  تی؟  باغن َیو
کوی  َکرتی  غالَمغال؟
کوم  دیارن  باغ  تی؟

َیو  یت  څی  ساخت  گاښتی؟
زیبی  دیار  څی  ساخت  نوزد؟

 بی  میوه  تی.   باغن َیوَغریبن  باغ  تی. 
کرت  دیارن  باغ  تی. باغبانن  دی  باغ  َیرک  تی.

  باغداری.دیارر  غه  خوب. زیبی  دیار  بی   باغداری
َیو  َکرتی  غالَمغال.

. َپرپریغَیو  یت  کرتی 
. پرغتهیت  تو  غه 

شاگردش  َښت  َغین  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.

َغین:  غ  غر نغر نغ
 اَلف۱۶

باغ
غ

ماغناغاغب
مازنازباز
مالنالبال

یم  باغن  میوه  تی.باغغ
غریبن  دی  باغ  َیرک. غریبن    غر

اغب
ناغ
ماغ

 غ  غغ 
ماغناغباغ



َیرک  دی  باغ
َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.

 باغ   َیرک. بی  دی پامیرین  باغ  تی. َیون 
َیو  مدام  دی  باغ  َیرک  کرک.  

تو  بی  دی  باغ   َیرک.
یتن  اَر  روار  دی  باغ  َیرک.  

تین  بی  درت  باغ  تی.
تو  بی  ای  َیرک  دت  باغ.

َتو  َیر  داغ  َکرتی.

  َښت  دی  خانه  خالی  جمله  نڤشته  َڅرن.شاگردش  
باغ:  

غالَمغال:

داغ:

 ب۱۶



څ  -  څتر
  واست؟ع  شروڅی  دی کوم  لغات 

  ځنځیر، څرنگ، ڇڙم، څی ساخت، ځقَلی، څاغدر، چؤښت،څَبس، َتک، څبؤر، سَبق،
څوم، زنَخ، څوق، څَرک، چوخت
  شروع  واڅن.څیشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه څی  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن

پرست:
تو  یتر  چیز  پیدا  َڅر؟
کوی  مومن  څتر  تی؟
کوی  َیو  دره  لڅرت؟
کوین  دره  ای  ریڅن؟

چیز؟درت  ای  
 چیز  َڅن  واست؟ امت َچرخن  که  څتر 

َبخماه  مومن  څتر  تی. موم  َیر  څتر  َرند. 
څتر  مومر  غه  بی کار. تو  یتر  څتر  پیدا  َڅر.

. َرند َیو  خوب  َیرک  امت َچرخن  که  څتر 
یتن  درت  ای  َرڅن. َیون  دره  ای  ریڅن.

.راڅ. یت  دره  تاڅدرت  ای  
؟ تو  َیو  دره  لڅر.ویزتَیو  څاغدر  درم  

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.څیَښت   شاگردش 

 څی:  څ  څه
 اَلف۱۷

څتر
څت

څ

څڅڅ
څوڅاڅت

څت
څا
څو

څوڅاڅت
غوغاغت
مومامت

موم  َیر  څتر  َرند.څترڅت
َیو  دی  وندر  َیرک  َڅرت.َڅرتَڅر



-ه
ښؤ  معلم  څَبسن  جاین. َپستروی  جملهڤي  شاگردش 

َتو  وزدیه؟ وزم  وزدی!
َیو  پنیر  ایته؟  َیو  پنیر ایت! 

َیو  َتت  دی  خون  تیه؟ َیو  َتت  دی  خون  تی.
َتو  دی  وندر  َیرک  کرتیه؟ وزم  َیرک  نکرتی.

َیو  ته  توه؟ َیو  ته  نتو.
َیو  چمبیر  ایته؟ َیو  چمبیر  ایت!

شاگردش  دی  ښؤ  اپتدای  جملهڤي  سیوال  ات  جواب  َښت   نڤشته  َڅرن.

مومن  څتر  تی.  مومن  څتر  تیه؟

 َیو  دی  باغ  َیرک  َڅرت. َیو  دی  باغ  َیرک  َڅرته؟

 َیو  پوپر  پار  وازامدی. َیو  پوپر  پار  وازامدیه؟ 

 زه  َکندی. زه  َکندیه؟

َیو  زه  تر  مکتب  َکرتی.َیو  زه  تر  مکتب  َکرتیه؟ 

 ب۱۷



ڤ  -  َڤیچ
 واست؟ع   شروڤی دی   کوم  لغات

َڤیچ، منطقه، ڤدک، پتر، ڤرو، ڤرز، بیلچه، ڤاین، ڤارز، پؤد، ڤاچ، فربی، ڤراکر، بیخ، ڤؤر،
 فلانی، ڤول

  شروع  واڅن.ڤیشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه ڤی  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی

شاگردڤن  پرست:
 چیز؟زهڤن 

  َڤیچ  چیز  گاښت؟دیَیو  
چیز  َمر  نیڤ  َرند؟

َڤیچ  کویر  غه  َیرک  َرند؟
وزی  نیڤ  چیز  گا؟

  َڤیچ  َپی  َکرت. دیمروارین  َڤیچ  تی. َیو  
دی  َڤیچ  کوی  َپی  َکرت؟ موم  دی  َڤیچ  َپی  َکرت.

َڤیچ  مومر  غه  َیرک  َرند. تو  َڤیچ  َیر  وزم.
  نزدڤ. زهڤن  َتڤ. ای  لای

وزی  نیڤ  چای  پڤ. یمڤ  َمر  نیڤ  َرند. 
َین  نیڤ  کومرڤ؟ اَدرت  نیڤ  کوی؟ 

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.ڤیَښت   شاگردش 

ڤی:  ڤ  فه

 اَلف۱۸

َڤیچ
َڤی
ڤ

ڤڤڤ
ڤاڤوَڤی

َڤی
ڤو
ڤا

َیو  دی  َڤیچ  َپی  َکرت.َڤیچَڤی
یه  زه  ڤدک  چیت.ڤدکڤد

ڤاڤوَڤی
چاچوَچی
پاپوَپی



څی
شاگردش   «څی»  بی  منای  «څه»  جاین.

څی  دیار-ن  -  څی  دیارن
څی  ڤدک-ن  -  څی  ڤدکن
څی  کوم-ن  -  څی  کومن 

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.

َڅڤن
 څی  کومن
څی  امت
څی  دیارن

څی  ڤرتینڤن
څی  ڤدکن

َڅڤن  کاکوی  درت؟ 
َیو  څی  کوم  دیارن  درم؟

 َیو  درم  څی  امت.
څی  دیارن  کوی  درم؟               

  درم  امت؟        څی  ڤرتینڤنکوم  
َیو  څی  ڤدکن  وزدی.

  َښت  دی  خانه  خالی  جمله  نڤشته  َڅرن.شاگردش  
څی  دیارن:  

څی  ڤدکن:

څی کومن:

    ب۱۸   



ښ  -  ښچ
  واست؟ع  شروښی  دی کوم  لغات 

َښک، ښؤی، ڇڙم، َښڜ، ښچ، شڤن، غلای، ږڜَینگل، خرجین، ښمراد، َښنم،  َغزگ،
َږر، َښتر، َخخ، ښیک، ښیَنن، َږڜ
  شروع  واڅن.ښیشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه ښی  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن

پرست:
َیو  اَر  روار  چیز  گاښت؟

م؟نکرڅروز  بت  چیز  
َیو  َتر  چیز  َپڅت؟

 ښچ  َپڅ؟  کویر تو
 ښچ  َپڅت؟کوی 

ښچ  کوی  َپڅت؟

 ښچ  َپڅت.  ماه بی بی
َیو  اَر  روار  ښچ  َپڅت. 

  مومر  ښچ  َپڅ.   وزیتو
َیو  َتر  ښچ  َپڅت. تو  َیرک  ښچ  َرند.

ښچ  اَپرچاد  َپڅت.
م.نکرڅروز  بت  ښچ  َښک  

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.ښیَښت   شاگردش 

    ښی:  ښ  ښه

 اَلف۱۹

ښچ
ښ

ښښښ
ښیښوښچ

ښچ
ښو
ښی

.بی بی ماه  ښچ   َپڅتښچښ
َیو  ښچ  َښک  نکرڅرت.َښکښ

ښیښوښچ
ڤیڤوڤچ
میمومچ



-ڤر
  بی  منای  جعمه  جاین.-ڤر  شاگردش

مال-ڤر  -  مالڤر
زَمن-ڤر  -  زَمنڤر
ڤرت-ڤر  -  ڤرتڤر

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
زهڤر
َیڤر
یتڤر
مالڤر
لوپڤر
زَمنڤر
ڤرتڤر

َتو  زهڤر  چیز  َښتی؟
َیڤر  کوی  چیز  ښنتک؟

تو  اَن  یتڤر  َښن.
یم  توتک  َیو  مالڤر.
تو  چای  وزم  لوپڤر.
تو  یوپک  وزم  زَمنڤر.

ڤرتڤر  نیڤ  َښن  که  وزین.

 َښت  دی  خانه  خالی  جمله  نڤشته  َڅرن.شاگردش  
مالڤر:  

زَمنڤر:

ڤرتڤر:

 ب۱۹



س  -  سڤر
  واست؟ع  شروسین  دی  کوم  لغات

  ژالخ، َسرَکلی، َسڤز، لوپ، سترزگ، َشچ، زیب، سکید، َڜخ،َسپت، ریڅن، َسلام،
سپَرسک، سرک، زؤم، سیڅ، ڜیمانَک

  شروع  واڅن.سینشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه ینس  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شالگردڤن

پرست:
کوم  مردم  سڤر  َښک  َبسوزین؟

کوم  چیز  دی  سپا  ملک  ای  میراس؟
دی  وښ  څی  ساخت  مردم  اَلد؟

سڤر  َښک  کوی  َبسویزت؟
کومر  دی  بهار  سیل  غه  خرابی  َڅرت؟

 څی  ساخت  َجی  مردم  غه  بی  زَمت
واست؟

 َښک  َبسوزین.سپا  مردم  سڤر  
َسید اَمان  سڤر  َښک  َبسویزت. 

  سپا  ملک  تی. دی  میراسسڤر  َښک  ای  
  مردم  اَلد.ښیکدی  وښ  

دی  سپا  وښ  دی  بهار  سیل  غه  خرابی  َڅرت.
واست.  زَمت  بی  غه  مردم  امت  سیل  که  دیارن

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.سینَښت   شاگردش 

سین:  س  سه
 اَلف۲۰

سڤر
سڤ
ڤ

سسس
سوسهسڤ

سڤ
سه
سو

سوسهسڤ
گوگهگڤ
غوغهغڤ

.  َښک  سپا  میراس  تیسڤرسڤرسڤ
.دی  بهار  سیل  خرابی  َڅرتسیلسی



تي  -  بي
َپستروی  قصهڤي  شاگردش  جاین.

تي  دیارن  باغ  تی. َیو  تي  َتت  باغ. تي  َتت  َتر  غه  
  تي  باغ  میوه  پیدا  واست. تي  َیرک   دیباغ  ښتک.

مدام  دی  باغ. بي  تي  باغ  بت  درت  کوین  باغ 
نَست. بي  َتو  کوی  دی  نیالڤي  َیرک  نَڅرت.

نیال  اَر  کوین  نیڤ  تی. چیزر  که  نیال  دیار  َسرَسڤزی  
بی  واست. دَرختداری  دی  کوم  دیار  څی  امت،  

  َښتر  َښک.َملهَین  اَر  کوی  َبسویزت  ای  

َڅرن.َښت  َپستروی  لغاتڤي  دی  َخط  بی  َترتیب  نڤشته  شاگردش  

َتر   ښتک   باغ   َتت   .   غه   تي   

تي  َتت  َتر  غه  باغ  ښتک.

تي   بت   نَست   باغ   بي  .  باغ   کوین   درت 

بي  تي  باغ  بت  درت  کوین  باغ  نَست.

                                                                                       

 ب۲۰



ؤ  -  مؤر
  واست؟ع شرو  همزه ؤاو  دی کوم  لغات 

  ذؤن، چؤښ،تؤڜه، قؤ،ؤب، ؤبروار، وندر، مؤر، مور، ؤر، وز، زؤم، ڙؤی، زور، وشک، ڤؤر، 
چوټ، چوخت، چاقؤ، څبؤر، تروی

  شروع  واڅن.ؤاو  همزهشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه ؤاو همره  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن

پرست:
دی  کوم  َجی  مؤر  غه  َکم  تی؟

کوم  دیارن  مؤر  تی؟
دی  سپا  ملک  مردم  چیز  گاښت که  مؤر  

پیدا  واست؟
 ښندؤت  دیار  چیز  پیدا  واست؟ دی 

وزمد؟  مؤر کوی
مؤر  کومر  َغفچ  َکم  پیدا  تی؟

ښندؤت  دیارن  مؤر  تی. 
 ښندؤت  دیار  پیدا  واست.  دی مؤر  

دی  وښ  دیارڤ  مؤر  غه  َکم  تی. 
مؤر  دی  وښ  ملک  َغفچ  َکم  پیدا  تی.

   دی  سپا  ملککه. مؤر وزمن  مؤر  تجاریش
کوی  نیال  څی  دشت  َیو  اَتمی  واست.

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.ؤاو همزهَښت   شاگردش 

ؤاو:  ؤ
 اَلف۲۱

مؤر
مؤ
ؤ

ؤؤؤ
تؤږؤمؤ

مؤ
غؤ
تؤ

تؤږؤمؤ
تهږهمه
تاږاما

مؤر  دی  وښ  َکم  تی.مؤرمؤ
َتو  څی  ښندؤتن  وزدی.ښندؤتدؤت



 مؤر دَرخت
َپستروی  قصهڤي  شاگردش  جاین.

خیَبرن  دی  دیار  مؤر  دَرخت  تو.   
َپک  سال  َیو  څی  ښؤ  مؤر  درختن  

غه  فایده  درزکر  توتک. َین  ای  سال    
َیو  مؤر  دَرخت  غه  کم  ودرت. َین  ای  

ښيَنن  ویزت     َدم  َجی  مؤر  ایَتک. َتین  َڅرت  که  َیو  َکمی  
ملال  َملوم  واست. یه  ښيَنن  َیو  پرستی که: اي  لال، تو  

چیز  ملال؟ خیَبر  َښند: اي  ښؤی، َتو  وسرد  مؤر  ایَتک  
وزدی. مؤر  وسرد  هچک  نوادارتی، کوم  فایده  بی  نتو  څی  

مؤر  دَرختن. 

َین  ښیَنن  َیر  َښند که: اي  لال، َتو  یت  مؤر  دَرخت  بن  
هچک  کَلند  ندیتک. َبف  َیرکت  نکرک  دت  ښؤ  مؤر  

دَرختن. سکه  یت  مؤر  دَرخت  َبف  نودرتک. خیَبر که  دی  
ښؤ  مؤر  دَرختن  َبف  َیرک  نکرتو  َښتی که: راست. َیند  

سالر  َیو  دی  ښؤ  مؤر  دَرختن  َبف  َیرک  کرتی. َبف  فایده  
بی  پیدا  کرتی. َین  ری  ای  ریمال َکرتی، مؤر  یوتی. یه  

 ښیَننر  َښتی: َپردت  َمر  َبف  رهنمای کرتی.

 ب ۲۱



گ  -  گؤره
  واست؟ع  شروگاف  دی  کوم  لغات
  خیمه، گاز، گرَدنی، َچرخ، گلگَتک،،کڙغ، ز ښؤی، گرَدن، گلڅ، َږنځ، گیردروَگردباد،

کالهکوت، گور، ثین، قوتی، گوفسم، گؤ، 
  شروع  واڅن.گافشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه گاف  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن  پرست:

کوی  ودگ  توتک  پرنگر  دیگ؟
خودارگ  کین  تی؟
 تو  َمر  چیز  وزم؟
کوین  گؤره  تی؟

دی  تیرما  څی  دَرختن  چیز  پَلند؟

، َیو  َتر  گؤره  گات. تیگل  بیگن  گؤره  
تین  گؤره  توتک، تو  َمر  گؤره  وزم.
َتو  ودگ  یه  زه  ری  گؤره  َکرتیه؟ 

  خودارگ  تی.گل  بیگن
  َبرگ.پَلند  دَرختن  دی  تیرما  څی

  دیگ.پرنگرَیو  ودگ  توتک  

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.گافَښت   شاگردش 

گاف:  گ  گر
 اَلف۲۲

گؤره
گؤ
گ

گگگ
گهگاگؤ

گؤ
گا
گه

گهگاگؤ
څهڅاڅؤ
زهزازؤ

َیو  ڤرت  ری  گؤره  َکرت.گؤرهگؤ
مولا بیگ  َمر  گؤره  َرند.مولابیگبیگ



ښؤ
  بی  منای  «ښؤ»  جاین. ښؤشاگردش  

زگاررو

َپستروی  قصهڤي  شاگردش  جاین.

چهار  َشنبی  ښؤ  َتتر  َښتی: تو  َسکر  ښؤ  روزگارت  
که  تیر  څی  کرک، َسکر  َیو  َښن  که  َتو  څی  

  ښؤ  َوخت؟دی کرک  ساخت  ښؤ  روزگار  تیر

ؤ  روزگاری  که  تیر  څی  کرک، َیو  َیڤر َیو  َتت  ښ
َښتی: َسکن  َسڤ  َرنگ  څی  تو، هچ  چیز  سپاڅن  

نتو. َسکن  ښؤ  روزگارن  غه  بی  َبدی  ات  بی  
 دنیا  غه  خرابی  تیر  کرتی. نیڤ  دی  َسڤ  َسروادگی

خوب  وزدی. نیڤ  َسک  دی  َسڤن  نیکَبخت. واز  
  تا   روزگاری  گاښڤوز  َسڤر  َښنم  که  َبسوزیڤ  ښؤ 

که  څمن  خوبتر  واڅڤ.

                                       

 ب۲۲



ږ  -  ږوز
  واست؟ع  شروږی دی  کوم  لغات 

 گرَدنی، َږڜ، کوټه، َږر، َغزگ، ږدیم، ږیڜ، غلاف، ږف، َښنم، قؤمب، ږؤ،  ږوز، ږؤر َږنځ،
  شروع  واڅن.ږیشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه ږی  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی

شاگردڤن  پرست:
 زیات  َوخت  کویر  ږوز  ای  لوپ

َسرگردانی؟ 
اَتا  کوی  څی  سَبقن  څَبس  َکرت؟
زمستان څی کومن  مردم  ږوز وزمد؟
څی ږوزن  مردم  دره  څی  ساخت؟

   زمستان  کوم  مردم   َیڤر  ږوزدی
   َڅرت؟ چیز  دی  زمستانکَمک

گاښت؟َمت  مردمی  غه  بی  ز

   ږوزن  مردم  دره څیږوز  کیپکوت  دیارن  غه  َکم.
 . زمستان  څی  اَر  نَگ  مردم  ږوز  وزمد.َمتغه  بی  ز

  َڅرت. کَمک  زمستان  َیڤر  ڤوست  مردم  ږوز  دی
گاښت.  َمتز  بی  غه  مردمی  زمستان  دی  وزَمک  ږوز

.  َسرگردانیزیات  َوخت  سپا  مردمر  ږوز  ای  لوپ  
.َکرتاَتا  سپا  ڤرت  ات  زَمنڤ  څی  سَبقن  څَبس  

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.ږیَښت   شاگردش 

ږی:  ږ
 اَلف۲۳

ږوز
ږو
ږ

ږږږ
ږاږهږو

ږو
ږه
ږا

ږاږهږو
زازهزو
ڤاڤهڤو

وز  َتر  ږور  وزمم.ږوزږو
تو  ودگ  ږدیم  دَرو.ږدیمږد



کزلیک  ات  اَره
َپستروی  قصهڤي  شاگردش  جاین.

  َوختی  سابق  بوی  ترو  َخلگ  دی  یاَمنن  دی  دی
ای  َجی  نست. َین  گاتن  ای  پسک  کزلیک. َین  

َیو  وزمن  دی  دیار.  

دره  ای  مویسفید  توتک. یه  مویسفید  نونگ  توتک  
میریار. َین  َیو  پرسن، َښنن: میریار  یم  چیز؟ َین  َیو  

َښند: یم  اَره  زَمن، یم  َغل  پسک، دندک  َغل  
ننیښتک.

 
                                   

 ب۲۳



ق  -  قَلم
  واست؟ع  شروقافدی    کوم  لغات

 قول، َقدر، پرچاد، َبت، قَلم، َقراریږ، َدفچی، َقر، کڜتی، تروی، َقوم، قله، کله، گاز، قدَرت،
َقرپ، َچمبیر، قرت، َڇکک، قچه، قچقه، گزگری

  شروع  واڅن.قافشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه قاف  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن

پرست:
کوی  دی  قَلمن  ښؤ  سَبق  َمشق  َڅرت؟

کوی  َسکر  لَقب  مگاښت؟
  قَلمن  چیز  گاښت؟دیَیو  

چیز  گان؟َسک  دی  قلَمن  
چیز  غه  بی  زَمت  َیو  ښتک؟

َیو  اَتا  ښؤ  لوقمه  څی  ساخت  نَبسویزت؟

َڅرت.  تهڤشن  سَبق  قَلمن  دی  تی. َیو  قَلم  قادرن
  ښؤ  سَبق  َمشق  َڅرت.  قَلمنَیو  دی 

  َڅرن.َمشقَسک  دی  قَلمن  
.لَقب  مگاتو  َسکر  

  غه  بی  زَمت  َیو  ښتک.اَلقومَیو  
.نَبسویزتَیو  اَتا  ښؤ  لوقمه  ایتک  

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.قافَښت   شاگردش 

قرقاف:  ق  
 اَلف۲۴

قَلم
قل
ق

ققق
قیقوقل

قل
قو
قی

قیقوقل
میمومل
سیسوسل

شته  َڅرت.ڤَیو  دی  قَلمن  نقَلمقل
َیو  َتت  سَبق  َرند.سَبقَبق



کرک  پیَرن
َپستروی  قصهڤي  شاگردش  جاین.

اَمیر بیگ  ات  کریم بیگ  توتک  اَمسایه. کریم بیگن  
توتک  ای  کرک. یه  کرک  ای  روار  رؤږدی  دی  

 َیو  یه  کرک  وادارتی، َیوی   َبر.  خون اَمیر بیگ
چؤښتی، َیو  ایتی. یه  کرک  پیستی  َکرتی  ته  ښؤ  

دَرخت.  

َین  کریم بیگ  وزدی  دی  اَمیر بیگ  َجی، پرستی، 
َښتی: َتو  اَسپا  کرک  نویندیه؟ َیو  َښتی: َیو  َکمک  میستر  
درم  وزدی، درمی  غه  رقاسیږ  کرتی، َین  َیر  غه  گرمیږ  
کرتی. َیو  ښؤ  پیَرنی َکرتی  ته  سپا  دَرخت. َښت  َین  
څمن  رؤږد. َین  کریم بیگ  دیدږدی  که  راستی  َیو  
کرک  پیست  ته  دَرخت. َین  کریم  بیگ  څتن  رؤږد.

 

 ب۲۴



ش  -  شَچ
  واست؟ع  شروشین  دی  کوم  لغات

 َشچ،  َڜخ، َسختیږ، َشد، َڜر، سَبق، شوالک، ڜند، شیر، َچرخ، شیتانک، شلیټ، شاگؤن،
 ڜناَورَچنگ، شال، شات، سرک، شپؤن،
  شروع  واڅن.شینشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه شین  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن

پرست:
ایت؟چیز  َتو  

َیو  اَگر  کوی  ایت  کویر  لَقب  واست؟
کوم  چیز  خوب  نَست؟

کین  َشچ  تی؟
کوی  که  دیشت  باید  چیز  موزمد؟

کوی  َشچ  رونکؤزگ  تی؟

میرزان  َشچ  تی. َیو  َشچ  َغفچ  روند. 
 ایت!َیو  َشچ  َتو  

َیو  َشچ  رونکؤزگ  تی.
رونکؤزگ  َشچ  خوب  نَست.

  واست. لَقبَیو  اَگر  کوی  ایت  یه  َخلگر  
کوی  که  دیشت  باید  رونکؤزگ  َشچ  موزمد.

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.شینَښت   شاگردش 

شین:  ش  شر  
 اَلف۲۵

شَچ
َش
ش

ششش
شیشؤَشچ

َشچ
شؤ
شی

شیشؤشَچ
گیگؤَگچ
بیبؤَبچ

َشچ  َغفچ  روند.َشچش
خون  شوندر  َڅر.شوندرشون



َسپت  ات  سکید
َپستروی  قصهڤي  شاگردش  جاین.

َبس بیگیم  َسپت  افت. َسپت  افک  ښیک  مردم  
  تی. سپا  ښؤی  ات  افنکؤزگمیراس. َسڤن  َسپت  

نَنش  َسپت  افن.

  غه  َکم  سرکوښ  ملک  غه  سؤر. دی  سپا  ملک  
  وښ  ښیَننش  سکید  گاښن. دی  وښ  دیَجی. 

سکید  غه  خوشروی  گاښن.     

َڅرن.َښت  َپستروی  لغاتڤي  دی  َخط  بی  َترتیب  نڤشته  شاگردش  
میراس   افک   َسپت   .  تی   مردم   ښیک

َسپت  افک  ښیک  مردم  میراس تی.

ښیَننش   گاښن   وښ   غه   سکید  .   خوشروی   دی

دی  وښ  ښیَننش  سکید  غه  خوشروی  گاښن.

 ب ۲۵



ج  -  جَرب
  واست؟ع  شروجیمدی  کوم  لغات  

 َجیت، ڃوڜ، َجک، َجلد، ځؤږ، جنَگل، څَبس، ڇَکک، َجزیره، جَلو، ڇکیڜ،َجی، 
ټ، ڃاغ، جام، جاندار، َچلجَرب، َچ

  شروع  واڅن.جیمشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه جیم  ڤي دی  چارخانهَښت شاگدیش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن

پرست:
 نیگه    دی کوم  وخت  شوندرَیشی  جل

 َڅرت؟ دی  زمستان  اَگر  کوین  څی
 امت  َیو  غه  شوندو؟  چیز  ساخت

   گاښت؟ جامجلکوی  خوشروی  
 بیگم  چیز  گاښت؟ جرب  دی  ښیک
 مردم  دست  اَرزان  تیه؟ چیز  ای  قدیم

میراس  دی  سپا  ملک  تی؟

 دیجَرب  جام  بیگم  جَرب  افت. َیو  جَرب  پَرند. 
 مردم  َدست  قیَمت  تی. ښیک  پرچادش  خوشروی  ښیک
تی.  ملک  سپا  دی  میراس  قدیم  ای  یت گاښن.  جَرب

شوندر.  غه  َیو  امت  جَرب  دی  زمستان  اَگر  کوین  سپا
  گان. َسک  څی  قرغزڤن  جلقرغز  ښیَننش  خوشروی  

  دی  زمستان  شوندر  نیگه  َڅرت.جل  َیشیجل  درزن. 

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.جیمَښت   شاگردش 

ج  جرجیم:  
 اَلف۲۶

جَرب
جر
ج

ججج
جوجؤجر

جر
جؤ
جو

جوجؤجر
قوقؤقر
زوزؤزر

خوشروی  جَرب  گاښت  َیو  جَربجر
یه  مردینه  خون  جؤر  َڅرت.جؤرجؤ



-ش
  بی  منای  جعمه  جاین.-ششاگردش  

َخلگ-ش  -  َخلگش
مال-ش  -  مالش
یم-ش  -  یمش

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
َخلگش

مالش
یتش
یمش
َیوش
زهش

یم  َخلگش  کاکوی؟
اَیه  مالش  کاکوین؟
یتش  تم  کوه  تو.

یمش کومر  تو؟
َیوش  بی  وزدی.

  تو. تي  زهش  کوم  جی؟بی  زهشَیڤن  

َښت  دی  خانه  خالی  جمله  نڤشته  َڅرن.شاگردش  

َخلگش:  

مالش:

یمش:

 ب ۲۶



ف  -  فوکس
  واست؟ع  شروفیدی  کوم  لغات  

َفرچی، برین، فلان، َمی، فَرخ، فربی، پوپ، فیلی، فاتیه، ڤارز، فروڜ، ڤرت، فوکس، ڤاچ،
، فلانی، ڤدک، فرڜته َونج

  شروع  واڅن.فیشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه ی  فڤي  چارخانهدی َښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی

شاگردڤن  پرست:
فوکس  َښت  څی  ساخت  گاښت؟

َکفچ؟کوین  نَست  تومر  لَفچ  ات  
کوی  َیرک  َغفچ  َبف؟ 

فوکس  کوم  َجی  َکم  پیدا  واست؟
فواد  َښتی: َسیش  چیز  مودرڤ؟

   سپا  وښ  غهدیفوکس  َښت  هلقه  َکرت. فوکس  
َکم  پیدا  واست. َفرید  فوکس  ودرت. فواد  َښتی: 
 َسیش  فوکس  مودر. فوکس  ودرکن  غه  گناه. فوکس

دی  کوم  دیار  زیات  پیدا  واست؟
   َبف. َیڤڅی  کؤښتن  َبف؟ َفواد  َیرک  غه  َیرک  کوی

.َکفچَیرک  َغفچ  َبف. تین  نَست  تومر  لَفچ  ات  

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.فیَښت   شاگردش 

فی:  ف  فر
 اَلف۲۷

فوکس
فو
ف

ففف
فهفافو

فو
فا
فه

فهفافو
ڤهڤاڤو
شهشاشو

فوکس  َښت  هلقه  َکرت.فوکسفو
َفرچی  خون  شوندر  َڅرت.َفرچیَفر



اُ  -  اِ  
َپستروی  جملهڤي  شاگردشن  جاین.

َیو  دی  َیرک  ناُمت! وز  َښنم  َیو  امت. وز  چرت  
دیم، َیو  ناُمت! چیزر  َیو  ناُمت؟ سکم  که  َیون  ودگ  

دی  خون  َیرک. 

یت  بت  پلاس  ناُفت. اي  نی، یت  َغل  پلاس  
افت. َیو  چیزر  پلاس  ناُفت؟  َیو  غه  لاشه  ڤیتک. 

سکه  پلاس  افک  نَبسویزت. َخی  راست!

َیو  یم  ښچ  نِایت! َیو  یم  ښچ  ایت. َیو  چیزر  یم  
ښچ  نِایت؟ یم  ښچ  َیو  دورر  نَست. 

شاگردش  دی  ښؤ  اپتدای  جملهڤي  َمنفی  نڤشته  َڅرن.

 َیو  دی  َیرک  ناُمت. َیو  دی  َیرک  امت.

ت. ناُفیت  پلاس   یت  پلاس  افت.

َیو  یم  ښچ  نِایت.  َیو  یم  ښچ  ایت.

. ناُفم وز  َسپت   وز  َسپت  افم.

میم.ناُ وز  َسرک  دی  خون  وز  َسرک  دی  خون امیم.

 ب۲۷



ڜ  -  ڜتر
  واست؟ع  شروڜیدی  کوم  لغات  

 ، ڜتر، َڜخ، َسَمنک، َڜر، َسلام، شوالک، ڜؤ،َڜد، َڜپت، َڜفڜ، شیر، ڇَکک، َڜنج
ڜیمانَک، ڜناَورڜَڤی، َشچ، ڜند، ڜڜک، َسک، 
  شروع  واڅن.ڜیشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه ڜی  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی

شاگردڤن  پرست:
 چیز؟َیون  خوشروی  

  تی؟تقیڜتر  کوین  
 ڜترن  َیو  َسر  څی  ساخت؟

  قَوت؟بی غه  ڤؤرر کوم  حیوان  
کوی  ښؤ  پترر  چیز  َښند؟

  َڅرت؟نڤشتهدرهڜ  کوی  

  تی. َیوش  سک  ڜتر  غه  تقیڜتر  قرغز  مردمن  
  قَوت. ڜتر  جاغدار  ڜؤ. بی غه  ڤؤرر َیرکن. ڜتر  

ڜترن  َیو  َسر  ڜؤ  تی. 
   َڅرت  ای  َکڜ. یت  َکڜن  غه  لوپنڤشتهدرهڜ  

   َڜفڜ. یم  ښیَنن  یه  َکڜڜؤږیڜ. َیون  خوشروی  
.خڜَښڜ. َتت  ښؤ  پترر  َښتی: تو  

  نڤشته  َڅرن.َخطشاگردش  َښت  ڜی  دی 

   ڜی:  ڜ  ڜر
 اَلف۲۸

ڜتر
ڜت
ڜ

ڜڜڜ
ڜیڜاڜت

ڜت
ڜا

ڜی

ڜیڜاڜت
شیشاشت
فیفافت

.ڜتر  ڤؤرر  غه  بی  قَوتڜترڜت
تو  ڤؤر  َبف  ڜوخ  َڅر.ڜوخڜو



-ڤي
  بی  منای  جعمه  جاین.-ڤي  شاگردش

یت-ڤي  -  یتڤي
وندر-ڤي  -  وندرڤي

زه-ڤي  -  زهڤي

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
یمڤي
زهڤي

یتڤي
وندرڤي

  َښتن  ودگ  وزم. دییمڤي 
زهڤي  نَن  َیڤر  َښتی: ښؤ  سَبق  جایڤ. 

تو  زهڤي  جایڤ.
یتڤي  دی  َښتن  دی  خون  وزم.

وندرڤي  یوپک  نیڤ  پرڤر.
  درڤ.پیَرنتو  نیڤ  َیڤ  

َښت  دی  خانه  خالی  جمله  نڤشته  َڅرن.شاگردش  

یتڤي:  

وندرڤي:

زهڤي:

 ب۲۸



ح  -  َحولی
 واست؟ع   شروحی  دی کوم  لغات 

َحولی، خور، خون، َحل، َخخ، حیات، خوشروی، حیوان، غالمغال، حق، ږوز
  شروع  واڅن.حیشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه یح  ڤي  چارخانه دیَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی

شاگردڤن  پرست:
حولی  کوښتر  چیز  تی؟
کین  َبف  حولی  تی؟ 
َیو  َښت  چیز  َبسویزت؟

تو  پترر  چیز  گاښ؟
 َیو  ښؤ  سَبق  څی  ساخت  گاښت؟

 َحولی  َیرک  َڅرت؟ دی کوی  مدام 

محمد گلن  َبف  حولی  تی. َیو  ښؤ  حولی  خوشروی  
 نیگه  َڅرت. حولی  کوښتر  خوڜ  تی. سپا  مردمن  اَر

 َحولی  َیرک  َڅرت. دی کوین  حولی  تی. یت  مدام 
تو  پترر  َیو  سَبق  َحل  َڅر. َیو  ښؤ  سَبق  پرت  یوند  

 تا  که  َحل  َیو  َڅرت. َیو  َښت  ښؤ  سَبق  َحل
َبسویزت، تو  بی  َیر  کمک  َڅر. 

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.حیَښت   شاگردش 

حی:  ح  حر
 اَلف۲۹

َحولی
َحو
ح

ححح
حؤحاَحو

َحو
حا
حؤ

وز  ښؤ  حولی  خوشروی  نیگه  َڅرم.َحولیَحو
یه  َیرک  َحل  واست.َحلَح

حؤحاَحو
څؤڅاَڅو
فؤفاَفو



سؤی  ات  نخچیر
َپستروی  قصه  شاگردش  جاین.

سؤی  ات  نخچیر  توتک  برادرخان. سؤی  نخچیرر  
َښند: اي  ڤرت، َسک  وسرد  چیز کیڜت  َڅرن؟ 

نخچیر َښند: اي  ڤرت، َسک کچالو  کیڜت  َڅرن. 
َین  َیوش  کچالوڤ  کیڜت  کرتی، َیوڤ  دیقانی  

کرتی.

تیرما  که  ڤیتی  نخچیر  َښتی: اي  ڤرت، تو  کچالو  
بیخ  درز  یا  َیو  َسر  درز؟ سؤی  َښتی: توڜ  کمیار  
درز؟ نخچیر  َښتی: وز  بیخ  درزم. سؤیری  َښتی: تو  
َسر  درز. َین  سؤی  درزد  کچالو  َسر  نخچیر  درزد  

کچالو  بیخ. 

واز  بهار  ڤیتی. نخچیر  سؤی  پرستی، َښتی: اي  ڤرت، 
َسک  واز  وسرد  چیز  کیڜتن؟ واز  سؤی  َښتی: َسک  

وسرد  ږدیم  کیڜتن. َیوش  ږدیم  کیڜتڤ  کرتی.

 تو،تیرما  که  ڤیتی  واز  نخچیر که  چالاک  ات  اڜیار  
 وزم  بیخ  ، َپرد  َتو  َسر  دڜتو،سؤیر  َښتی: اي  ڤرت

  غه  که وسرد  َسر  درزم  وز، بیخ  درز  تو. سؤی  تو،دڜ
 َښتی: َخی  َبف. ،  فکرت، ښؤ  فایدهڜ  ندیشتیيب

َسر.واز  سؤی  درزد  ږدیم  بیخ. نخچیر  درزد  ږدیم  

 ب۲۹



آ  -  آش
  واست؟ع  شرواَلف َمددی   کوم  لغات 

 تی، وښ، آتشک، وزگنک، اَسای، آزمؤد، آیسته،ڜآ نا،ڜآَفت، آنگد، اَمره، آزان، وین، آ
آشکار، اَت، آسمان، آستان، واد، آزاد، هوا

  شروع  واڅن.اَلف َمدشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه اَلف َمد  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی

شاگردڤن  پرست:
 آش  َخلگ  وجؤد  څی  ساخت

گاښت؟
شهلا  چيز  َبف  َپڅت؟

چیز  َخلگ  لَنگ گاښت؟
 آشی  زیاتر  څی  کوم  یومجن  گانن؟

 ت   کویر  گان؟آش  زیات  َوخ
کوم  َجی  آش  َښک  رواج  تی؟

اڜت  آش گاښت.ڇَبف  آش  َپڅت. َیو  َپک  روار    شهلا
  وښ  آش  َښک  رواج  تی. دی

  فایده  َڅرت.وجؤدرآش  َخلگ  
آشی  څی  چیز  یومجن  گانن؟  

  ات  کراڜ  یومجن  گانن.ږدیمآشی  زیاتر  څی  
ی  تیرما  ات  بهار گانن.  د کرَیرڤرت آش  زیات  َوخ

ای  کراڜ  تی، آش  که  َیو  گان، َیو َخلگ  لَنگ گاښت.

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.اَلف َمدَښت   شاگردش 

  آآلف َمد:
 اَلف۳۰

آش
آ

آآآ
 آښآفآش

آش
آف
آښ

ښآآفآش
اَښاَفاَش
وښوفوش

گانن.  یومجن  کراڜ  ات  ږدیم  څی  آشیآشآ
یم  َیرک  َیر  آسان.انآسسآ



نمَبر 
َپستروی  نمَبر  ات  جملهڤي  شاگردش  جاین.

  زه  َدن  رؤږدی.ای     ایو۱
  َخلگ  وزدی. بو    بوی۲
  َژو  َرند.ترو تو  َیر  څی  پارن      تروی۳
  نفر  وزدی  درم.څبؤر َیوش      څبؤر۴
  بینچه  سپرؤږ  وازامد. َپنځ پرچاد      َپنځ۵
  چینی  چای  َرند.َشد تو  َمر      شَد۶
  لای  َیر  َښتی که: وزی.ؤب وزم      ؤب۷
  دَرخت  دره  تو.اَت َیون      اَت۸
  قلم  مال  دره  وازامدی.نَو یت      نَو۹

  دانه  مؤر  ایتی.َذس َتو     َذس۱۰

 َپستروی  نمَبرڤي  شاگردش  څی  ایون  تا  َذس  دی  َخط  َښت  نڤشته  َڅرن.   

 ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ۸  ۹  ۱۰

 ب۳۰



ژ  -  َژرژ
  واست؟ع  شروژی  دی  کوم  لغات

 ڙالخ، ژیتر، ڙؤی، ژینده، َشچ، ژرخ، ژَرڤ، َڜخ، شاگؤن، َژو، ڙؤ، ژَرم، شپؤن،
ژروڤم، ژؤرد، ستار، َڙخت، چیل، ژَرڤم، شترښ

  شروع  واڅن.ژیشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه ژی  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی

شاگردڤن  پرست:
کوی  َپک  روار  َژرژ  پَرند؟

 دی  دیارڤي  ایرت  څی  چیزن
استفاده  َڅرت؟ زمان چیز  درزد؟ 

ژاله  َپک  روار  چیز  گاښت؟
 کوین  که  مالداری  څی  امت  چیز

 َیون  تقی؟ دی  کوم  َجی  ایرت
 څی  بازارن  َژرژ  درزد؟ َخلگ  باید

څی  ساخت  َیرک َڅرت؟ 

ژاله  َپک  روار  َژرژ  پیت. َژرژ  پیتک َخلگر  فایده  َڅرت.
 دیارڤي  ایرت  څی  حیوانڤ  َژرژن  استفاده  َڅرن. دی 

دی  َڜرڤي  ایرت  څی  بازارن  َژرژ  درزد.
َژرژ  پرؤنگن  غه  فایده. زهرا  َپک  روار  َژرژ  پَرند، َژرژ  

  روار  َژرژ  درزد. َپک زمانپرنکؤزگ  غه  پؤل  پیدا  َڅرت. 
 کوین  که  مالداری  تی  َیون  َژرژ  بی  تقی، َخلگ  باَید

زحمت  ایت  مالداری  َڅرت  تا  که  څی  مالن  فایده  درزد.

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.ژیَښت   شاگردش 

ژی:  ژ
 اَلف۳۱

َژرژ
َژر
ژ

ژژژ
ژهژؤَژر

َژر
ژؤ
ژه

ژهژؤرَژ
جهجؤَجر
حهحؤَحر

زهرا  َپک  روار  َژرژ  پَرند.َژرژَژر
بازارن  َژرژ  درزد.  څیژاله  ژالهژا



ځوږ  -  ځ
  واست؟ع  شروځی  دیکوم  لغات  

 َځق، جاز، ڃوڜ، ځمبرَځک، څَبس، جانجان، ځنځیر، ځقَلی، څبؤر، ځقه، ځیږه،
څرنگ، جاندار، ځاخت، ځؤږ، جام، ڃاڇ، ځقَلیږ، جَلوگیر، څاغدر 

  شروع  واڅن.ځیشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه ځی  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی

شاگردڤن  پرست:
 کوین  تقی  ځوږ  تی؟ کومر  ځوږر

 َبف  َجی؟ څی  چیزن  َخلگش
 استفاده  َڅرن؟ ځوږ  زیات  وخت

 دی  څی  ساخت  َجی  اَلد؟
 دی  کوم  َجیڤي  بی  غه  َبف
 َیرک  َرند؟ کوم  حیوان  ڤرر  غه

بی  قَوت؟

   َجی  زندگی  څَرک شوندر دیپامیر ځوږر  َبف  َجی. ځوږ  
 نَبسویزت. ځوږ  زیات  َوخت  دی  سؤر  َجی  اَلد، مسلی

پامیر  َرنگ  َجی. 
 ځوږ  ڤؤرر  غه  بی  قَوت  حیوان. دی  کوه  ات  وینڤ  بی

غه  َبف  َیرک  َرند. څی  ځوږ  َژرژن  َخلگش  استفاده  َڅرن.
  دَگر  حیوانن  آسان.څی ځوږ  تی. ځوږداری  تقی  جهواین 

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.ځیَښت   شاگردش 

ځی:  ځ  ځر
۳۲

ځوږ
ځو
ځ

ځځځ
ځهځاځو

ځو
ځا
ځه

ځهځاځو
قهقاقو
شهشاشو

ځوږ  ڤؤرر  غه  بی  قَوت  حیوان.ځوږځو
ځوږداری  څی  دَگر  حیوانن  آسان.ځوږداریځوږ



ذ  -  ذتر
  واست؟ع  شروذال  دی  کوم  لغات

 َذی، َدرچ، َذس، َدور، ډاکَدر، َذن، َدست، َذرت، َذن، دولَت، ذرزگ، دیز، ذڜ،
ذؤږد، دیار، ذیت، ذیږ، ډاپ، ذاپ، ډوم

  شروع  واڅن.ذالشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه ذال  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن

پرست:
 دی  کوم  َیرک  دیقانڤر  ذتر  بی  درد

ایت؟
ذتر  چی  وخت  بی  َدرد  ایت؟ 

ایږون  َخلگ  ذتر  څی  ساخت  گاښت؟
څی  ذترن  چیز  َیرک  َڅرن؟

دی  کوم  وخت  ذتر  زیاتر  َیرک  َرند؟  
سپا  َجی  استادش  چیز  غه َبف گاښن؟

 سپا  َجی  استادش  غه  َبف  ذتر  گاښن. ذتر  غه  َبف
 تی. ذتر  مدام  دی  َیرک  بی  َدرد  ایت. کاچار 

څی  ذترن  چیز  َیرک  َڅرن؟ څی  ذترن  ږوز  گانن، 
  دَرون، څی  ذترن  دَرخت  پاک  َڅرن. ږدیمڅی  ذترن  

  دی  زمستان  َیرک  َرند. ږوزڤارڤرذتر  زیاتر  َوخت  
دیقانڤر  دی  تیرما  دی  درَوک  َوخت  َیرک  َرند. 

ایږون  َخلگ  ذتر  غه  َبف  تیز  َڅرت.  

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.ذالَښت   شاگردش 

ذال:  ذ
۳۳

ذتر
ذت

ذ

ذذذ
ذاذؤذت

ذت
ذؤ
ذا

ذاذؤذت
ژاژؤژت

اږؤږتږ

.  دی  زمستان  َیرک  َرندږوزڤارڤرذتر  ذترذت
.َڤندد  ذرزگ  ږذؤدږذؤذؤ



ڙَمک  -  ڙ
  واست؟ع  شرویڙ  دیکوم  لغات  

 ڙؤی، َژرژ، ڙمؤرم، ژروږاڤد، ڙؤ، ژَرڤ، ژیتر، َڙخت، ژرخ، ژینده، ڙَمک، ژؤرد،
ژؤڤدی، ڙالخ

  شروع  واڅن.یڙشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه یڙ  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی

شاگردڤن  پرست:
 ږد  کوم  چیز  که کؤلی  دنیا  نَدی
 ڤدک  توک  دی څی  َڅرت؟ رَڜن

 ساخت  وخت  نواست؟ دی  تارک
 نَږد  چیز  امت  که َخلگ  ڤدک

 توک َبسوزیت؟ َخلگش  څی  ڙَمک
 ات  ایرن  چیز  یوند؟ خداوند  بزرگ

ڤر  پیدا  کرک؟  بندهښؤ  چیز  چیزی

 رَڜن  َرند  که  کؤلی  دنیا  رڜنیږږد  غه    نَ دیڙَمک 
 ڤر  پیدا  بندهښؤڙَمکی  َڅرت. خداوند  بزرگ  ایر  ات  

 ایرڙَمک  ات   تا  که  َخلگش  َبسوزین  که  څی  کرک 
  یوندن  ات  َبف  زندگی  َڅرن.لیَزترڜنیږن  

 ږد  ناُمت، دنیا  تارک  ڤدک  توکڙَمک  اَگر  دی  نَ
ږدڤ، َخلگ  ڙَمک  که  امت  دی  تارک  نَنواست. 

ڤدک  توک  َبسویزت.

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.یڙَښت   شاگردش 

ی:  ڙڙ
۳۴

ڙَمک
ڙم
ڙ

ڙڙڙ
ڙهيڙڙم

ڙم
ڙي
ڙه

ڙهڙيڙم
ژهژيژم

ځهځيځم

  َرند.رڜنیږږد  غه  ڙَمک  دی  نَڙَمکڙم
ټن.ڜ  َمله  َکَڙخت  تر  َخسپوَڙختَڙخ



ڙمڇ  -  ڇ
  واست؟ع  شروڇی  دی کوم  لغات 

 َڇکک، چکلک، ڇکیڜ، ڇک، ڇقڇق، چکه، چکمن، َڇڜم، َچل، َچټ،
ڇتک، َچرخ، َچمبیر، ڇڙمین، ڇکر، َچلگم، ڇاڃوڜ، ڇاڜت، َچرڤیږ 

  شروع  واڅن.ڇیشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه ڇی  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن

پرست:
 حیات؟ کوم  چیزرَخلگر  چیز ای  لوپ  

   گانن  که  تیښؤ  اڜَسک  باید   
 سپا  ڇڙم  مدشت؟ خداوند (ج)  چیز

 ښؤ  بندهڤر  رؤت؟ کوم  چیز  میم  بَدن
 َخلگ؟ َخلگ چیزر  ښؤ  ڇڙم  َبف  نیگه
 َڅرت؟ َخلگن که  َیو  ڇڙم  کوم  حیبی

څی ساخت  فکر  َڅرت؟  َښت  َیو امت،

 ښؤ که  َیوش  ښؤ  بندهڤر  رؤتک خداوند (ج)  ڇڙم  
 ڇڙمیدنیای  خوشروی  َڅن  َبف  َتینن. َخلگ  باَید  ښؤ  

 ، َیو  ڇڙمحیات ای  لوپ  َڅرت  که  َخلگن َبف  نیگه  
   َخلگ. َخلگن  که  َیو  ڇڙمبَدنڇڙم  غه  چیز  میم   َیر.

   َڅرت. څت  حسابَښت  نیم  امت، َیو  حیبیکوم  
   گانن. کومښؤ  اڜ  َبف  ڤيڇڙم ښؤ  باَبتن  َسک  باَید 

چیز  تیز  یا  َگرد  غبار  تی  سپا  ڇڙم  مدشت.

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.ڇیَښت   شاگردش 

ڇی:  ڇ  ڇر
۳۵

ڙمڇ
ڙڇ
ڇ

ڇڇڇ
ڇهڇاڙڇ

ڙڇ
ڇا
ڇه

ڇهڇاڙڇ
خهخاخڙ
ذهذاڙذ

حیات. ای  لوپ  َخلگن ڇڙم  ڙمڇڙڇ
څت.ڇڙمین  پیتیپرچاد  ڇڙمینڇڙ



ص  -  صندوق
  واست؟ع  شروصات  دیکوم  لغات  

 َصحرا، زمَبر، صدا، َزخم، صَفر، زه، صندوق، َزردک، َزرین، صابر، زؤم، صابؤن،
زالگ

  شروع  واڅن.صاتشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه صات  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی

شاگردڤن  پرست:
دم َوخت صندوقی واز څی چیزن گانن؟

   سپا  ملک  دی  قدیم  َوختدی
 ښَنکر  توتک؟ کوم  صندوقرڤ  تاون 

نیڤ  صندوق  څی  کوین  درزن؟ 
َکټن؟  ری  صندوق  چیز  َخلگش 

ایرت  څی  چیزن  َښکر  توتک؟
کوم  چیز  َبف  َیرک َرند؟

   سپا  ملک  دی  قدیم  َوخت  ایرت  څی دیصندوق 
  ښَنکر  توتک.رڤ  تاون توتک. یه  صندوق  َښکر  ڜونگن

َیوڤ غه  لوپ  َښکر  توتک. 
 دم  َوخت  ات  زمان  واز  ایرت  صندوقی  څی  ایشنن

 گانن. نیڤ  صاف  َخلگش  ایشن  صندوق  څی  تیجارن
 درزن. ایشن  صندوق  غه  َبف  َیرک  َرند، َخلگش  ښؤ

 ره  َکټن.  اَسبابڤي 

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.صاتَښت   شاگردش 

صات:  ص  صر
۳۶

صندوق
صن
ص

صصص
صاصؤصن

صن
صؤ
صا

صاصؤصن
ڙاڙؤڙن
زازؤزن

صندوق  میس  څی  ڜونگن  َښکر  توتک.صندوقصن
َیو  پتر  دی  صَفر  تی.صَفرصف



ط  -  طیاره
  واست؟ع  شروطوی  دی کوم  لغات 

 طلا، ټک، طؤطی، دروکڜ، ټمَټنگ، طیاره، طاهر، دنیا، َټکله، ذرس، طوی، طلای،
َټخ، دؤده، طایفه، طویانه، ډول، ټمَبل

  شروع  واڅن.طویشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه طوی  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن

پرست:
کوم  چیز  نیڤ  دی  دنیا  غه  زیات؟
 سک  ښیک  زیک  طیارهڤ کا  چیز

ښَنکر  توتک؟
کوی  ای  طیارهبان؟
 ایرتر  آسان؟څی  ساخت  ڤدک 

َڇوڤد؟َیو  چیز  َبف  
ایرت  بی  آسانیږ  تر  کوم  نَگ  رڜت؟

  قدیم  َوخت  سک  ښیک  زیک  جازرڤ  دی طیاره
ښَنکر  توتک.

جاز  یا  که  طیاره  دی  کؤلی  دنیا  َغفچ  زیات. 
   مملَکتدی ایرتر    آسان  ات  راحت  ڤدک طیاره  ای

  ات  پشَرفتڤ. ایرت  بی  آسانیږ  دی  طیارهڤي  ترقی
صَفر  تر  اَر  نَگ  َڅرت. 

.َڇوڤد  تی، َیو  غه  َبف  طیاره  طیارهبانطاهر  ای  

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.طویَښت   شاگردش 

طوی:  ط
۳۷

طیاره
طیا
ط

ططط
طوطؤطی

طی
طؤ
طو

طوطؤطی
ذوذؤذی
دودؤدی

.َڇوڤد  غه  َبف  طیاره  طیارهبانطیارهطیا
 َښند.طؤطی  خوشروی  قصه طؤطیطؤ



ارټ  -  ټ
  واست؟ع  شروټی  دی کوم  لغات 

 ټک، توخم، َټکله، َټخ، تؤتؤ، ډاکَدر، َټز، ټمَبل، توڜه، ټمَټنگ، ټاخ، تالاق، تپچ،
ټونک، ټوز، ډوم، طلا

  شروع  واڅن.ټیشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه ټی  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی

شاگردڤن  پرست:
ټار  سرک  څی  ساخت  گاښن؟

دی  سپا  ملک  ټار  درخت  تیه؟
 دی  سپا  ولایت  کوم  َجین  ټار

درخت  تقی؟ ټار  چیز؟ 
ټارر سک  فارسی  چیز  َښنن؟
ټارن  َدم  دست  کوم  چیز؟

کوم  چیز  َبف  یرښ  چای  واست؟

. ټارن  دَرخت، سرکټار  ای  میوه. ټارن  َدم  دست  
  سپا  ملک  ټار  دَرخت  نَست. دی

ټارر  سک  فارسی  چارَمغز  َښنن.
 ټار  سرک  َبف  یرښ  چای  واست. ټار  سرک  دی  َکمک

چای.  یرښ  واست  َکټن، َیو  چای  ری  َژرژن  َگټن، َین  َیو
  ټار  دَرخت  تقی. زردیوندی  سپا  ولاَیت  وردوج  ات  

یه  َجی  ایرتش  ټار  پَرندن.

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.ټیَښت   شاگردش 

  ټ  ټب:ټی
۳۸

ټار
ټا

ټ

ټټټ
ټهټيټا

ټا
ټي
ټه

ټهټيټا
تهتيتا

صهصيصا

.ټار  سرک  َبف  یرښ  چای  واستټارټا
َټکله. څَرکر َیو  َیرک  َټکلهَټک



ډول  -  ډ
  واست؟ع  شروډال  دی کوم  لغات 

 ډاډا، َدرچ، َذس، ډاکَدر، َدستپرگ، َذن، دڜتاڤ، ډاپ، دماغ، ډوم، دردینگ،
ذرزگ، ذڜتر

  شروع  واڅن.ډالشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه ډال  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی

شاگردڤن  پرست:
  څیډول  څی  داریهن  دی  َشکل 

 ساخت  فرق  تی؟ کوی  که  ډول
وینتک  څی  ساخت  گاښڤ؟ 

   ډولکوی  ترډولن  چیز  غه  تقی؟ 
 داریه  دشت؟ دی  طویڤي  ایرتش  چیز

 سپا  ایرتگاښن؟ ډول  کومر  جؤرن؟ 
سک  ډول  َجی  تر  چیز  دینن؟

  ډول  داریه  دینن. ډومش  تر
   َڜرڤي  جؤرن. دی  سپا  وَطن  ډول  َکمدیډول  زیاتر  

پیدا  واست. سپا  ایرت  سک  ډول  َجی  تر  داریه  دینن.
  تی.َبند، ډولن   َفرقډول  څی  داریهن  دی  َشکل 

 ډولن  صدا  غه  تقی. دی  طوی  ات  ایږون  خوشیږی
دَگرڤي  ایرتش  تر  ډول  دینن  ات  َبید  َښنن.

کوی  که  ډول  وینتک  َیو  َرسم  َخڜڤ. 

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.ډالَښت   شاگردش 

ډال:  ډ
۳۹

ډول
ډو
ډ

ډډډ
ډاډهډو

ډو
ډه
ډا

ډاډهډو
ذاذهذو
ڇاڇهڇو

.دی  طوی  ایرتش  تر  ډول  دیننډولډو
  ډول  داریه  دینن.ډومش  ترډومډو



ڃاغ  -  ڃ
  واست؟ع  شروڃی  دی  کوم  لغات

  ڃاڇ، جایاڤدی، ڃوڜ، جزیره، جنَگل، ڃؤر، جَلوگیر، ڃؤڇ،ڃاغ، جاندار، جوال،
جگیزاری

  شروع  واڅن.ڃیشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه ڃی  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی  شاگردڤن

پرست:
ڇاڃوڜ  څی  کوم  چیز  گانن؟

ڃاغ  بی  معنای  چیز؟
دی  ڇاڃوڜ  چیز  گان؟

کوی  زهڤر  ڇاڜت  چای  ڃوڜ  َرند؟
ڃؤڇ  دیزی  څی  ساخت  ودرت؟ 

څی  َښنن  چیز  گاښ؟

 ڃاغ  بی  معنای  ذیڅک. څی  َښنن  َمی  ذیڅ، یا  که
َمی  ڃاغ  دی، توږ  ڃاغ  دی، ږؤ  ڃاغ  دی. 

  َرند. ڃوڜ چای  ر  ڇاڜت تو  زهڤ
 ڇاڃوڜ  چای  ڃوڜ  َرندن.دی   َبف  وزدی. ڇاڃوڜ

 گانن.گلیټن ڇاڃوڜ  څی  
تو  دی  دیز  ڃؤڇ  دی. تو  ڃؤڇ  َرند. ڃؤڇ  دیزی  

مَکم  ودرت.

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.ڃیَښت   شاگردش 

ڃی:  ڃ  ڃر
۴۰

ڃاغ
ڃا
ڃ

ڃڃڃ
ڃيڃوڃا

ڃا
ڃو
ڃي

ڃيڃوڃا
جيجوجا
ډيډوډا

.ڃاغ  بی  معنای  ذیڅکڃاغڃا
.  َرندڃوڜ چای  ر  ڇاڜت تو  زهڤڃوڜڃو



ثاټث  -  
  واست؟ع  شروثی  دی  کوم  لغات

 ټ، ذیږ،َثپت، ذڜ، َسرَکلی، َثمتی، ثوتی، َسختیږ، ثین، ذیت، ذؤږد، َثؤدی، ثا
سکڇک

  شروع  واڅن.ثیشاگردش  َښت  لغاتڤي  َښنن  که  دی  

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه ثی  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی

شاگردڤن  پرست:
  ثاټ  څیچیز  شتارن  غه  گناه؟

 ساخت  حیوان؟ َشخص  پرچادر
چیز  ښنتک؟ ثاټ  چیز  توتک؟
 َین  یت  پرچاد  واست  راستی

 کوین  رانته  واست؟څی َین  چیز؟ 
 ثاټ  که  کوی  شیت  َیو  څی

ساخت  واست؟

 څی  َقولیښت  دیشت  که  َیو  ای  پیسک  حیوان. ثاټی کؤ
  ایڅی ثاټ  ای  پرچاد  توتک. َین  کوم  لوپ  َخلگن  که  

 َښند  که:  َشخصن  رانته  واست. یه  َشخص  یت  پرچادر
  څه  خاطرنثاټ.  ټ. َین  یت  پرچاد  ږیردی  راستیثا اي 

  باَید  اََول  یمږیرد.اَگر  کوی  ثاټی  شیت  طارت  سکم  َسر  
ڤ.  ښؤ  جانی  وزدیڤ نی  که  شیتیڤ،که  ثاټی مَش

ثاټ  شتارن  غه  گناه  بی  تی.

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.ثیَښت   شاگردش 

ثی:  ث  ثر
۴۱

ټثا
ثا

ث

ثثث
ثؤثهثا

ثا
ثه
ثؤ

ثؤثهثا
یؤیهیا
پؤپهپا

ین.باَید  َخلگش  ثاټی مَشټثاثا
ثین. ڤر  یوپک ټتو  بوثینثی



ع  -  عاشه

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه  عین ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی

شاگردڤن  پرست:
 عاشه  تر ښؤ  ڇڙم  چیز  َکرت؟آینه

چیزر  تر  ښؤ  ڇڙم  َکټن؟
عاشه  َپک  روار کوم  َجی  رڜت؟
کوی  خون  َخلگش  َڅن  خوش؟

َیو  کویر  کمک  َڅرت؟
  خون  چیز  گاښت؟دیعاشه  

 کوم  َجی  زهش  َڅن  خوش؟

   خون  َیرکدیعاشه  َپک  روار  مکَتب  رڜت. عاشه  
 َڅرت. َیو  ښچ  َپڅت. عاشه  دی  ښؤ  خون  َخلگڤن  َیرک

َڅرت. عاشه  خون  َخلگش َڅن  غه  خوش. 
  غه  کمک  َڅرت.همصنفڤن َیو  دی  صنف  دی  ښؤ  

عاشهن  َیو  صنف  زهش  بی  َڅن  غه  خوش.
  َبف، ڙمر  غه  آینه  َکرت. آینک  ڇڙمعاشه  تر  ښؤ  ڇ

  څی  َگرد  غبارن  َبف  نیگه  َڅرت.ڙمی  چیزر  که  ڇ
  دی  َخط  نڤشته  َڅرن. عینَښت  شاگردش 

   عین:  ع  عر نعر نع 

۴۲

عاشه
عاش

عا

عاعاعا
عامعالعاش

عاش
عال
عام

عامعالعاش
غامغالغاش
ڤامڤالڤاش

.  کمک  َڅرتهمصنفڤن  دی  ښؤ  عاشهعاشهعاش
  عسَکر  دی  کندز.ښک  رڜَکعسَکرعس



ض  -  ضابط

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه ضات  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی

شاگردڤن  پرست:
کوی  ایرتر  خزَمت  َڅرت؟

کوی  دی  یاَمنن  انډوال  تو؟
کین  َیو  ناکری  څی  فلوس  بلند؟

احترام  َڅرک  َخلگر  چیز؟
ضابط  کویر  تعلیم  َرند؟ 
ایرت  کویر  احترام  َڅرت؟

ضیأ ات  ظاهر  چیز  توتک؟

 ضیأ  ای  ضابط، ظاهر  ای  فلوس. ضیأ  ات  ظاهر  دی
یاَمنن  انډوال. 

، َیو  ناکری  څی  فلوسن  بَلند. څیضابط  کوی  که  
ضابط  فلوسڤ  لوپتر. ضابط  فلوسڤي  تعلیم  َرند.

 ضابط  ایرتر  َبف  خزَمت  َڅرت. ضابط  دی  وَطن  خزَمت
 َڅرت. ایرت  بی  ضابتر  احترام  َڅرت. احترام  څَرک  کؤلی

 َخلگر  َفرض. َسک  بی  باَید  یاَمنر  احترام  َڅرن.   
       
  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.ضاتَښت   شاگردش 

ضات:  ض  ضر

۴۳

ضابت
ضا
ض

ضضض
ضهضوضا

ضا
ضو
ضه

ضهضوضا
صهصوصا
ڃهڃوڃا

.ضابط  فلوسڤي  تعلم  َرندضابطضا
ڜونگ  تڜنکؤزگ  تی.ضیأ  ای  ضیأضی



ظ  -  ظاهر

ڤي  معلم  دی  َتخته  نڤشته  َڅرت، شاگردش  َیڤ  جاین.َپستروی  َحروف

ټن. َک  اَلقه ظوی  ڤي دی  چارخانهَښت شاگردش  

َپستروی  جملهڤي  شاگردش  جاین.
 معلم  َپستروی  سیوالڤي  څی

شاگردڤن  پرست:
ظاهر  چیز  گاښت؟

َین  طاهر  ظاهرر چیز  َښتی؟
 کوم  َیرک  افتیخار  ات  عزت  َخلگ

واست؟
ظاهر  څی  ساخت صندوق  گاښت؟

طاهر  ظاهرر  چیز  رؤتی؟
کوی  څی  کوین  خوش  ڤیتی؟

ایرت  کوی  صندوق  خوڜ  َڅرت؟

 ظاهر  صندوق  گاښت. ایرت  ظاهر  صندوق  غه  خوڜ
َڅرن. ظاهر  غه  خوش  روی  صندوق  گاښت.

 ظاهر  طاهرر  صندوق  گاښتی. طاهر  څی  ظاهرن  غه
 تشکری  کرتی. طاهر  ظاهرر  حق  رؤتی. ظاهر  څی  طاهرن

 غه  خوش  ڤیتی. َین  طاهر  ظاهرر  َښتی: کوی  که  َیرک
َڅرت  َیر  باَبد  حق  رؤتک  واست. 

نیک  ات  َبف  َیرک  افتیخار  ات  عزت  َخلگ  واست.

  دی  َخط  نڤشته  َڅرن.ظویَښت   شاگردش 

ظوی:  ظ

۴۴

ظاهر
ظا
ظ

ظظظ
ظهظيظا

ظا
ظي
ظه

ظهظيظا
طهطيطا
ثهثيثا

ظاهر  غه  خوڜروی  صندوق  گاښت.ظاهرظا
َڅرت.َیو  غه  ظلم  َیرک  ظلمظل
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َسَبر ََ ویظ ظ


	ت	ت
	ت	ت
	تی	تَی
	تَت
	ت		تَت		تَت  تی.
	ت     ن     ی
	ت  -  تَت
	کوم  لغات  دی  تی  شروع  واست؟

	تَت، نَن، تروی، ؤب، تَک، تَلخ، خون، دیقان، تپَر، تبراق، درم، تیل، تؤڜه، پیپ، توک، کتاب، توخم
	ن	ن
	نَن
	ن	ن
	نی	نَی
	ن		نَن		نَن  تی.
	ت		تَت		تَت  تی.
	ن     ت      ی
	کوم  لغات  دی  نون  شروع  واست؟

	ین	یَن
	ی	ی
	ی	ی
	یت
	ی 		تی  		یت  تی.
	ت		تَت		تَت  تی.
	ی     ن     ت
	کوم  لغات  دی  یا  شروع  واست؟

	تو
	تو	نو
	تی	نی
	و	و
	وتو
	تو		وتو		وتو  یَون  تی.
	و  -  وتو
	کوم  لغات  دی  واو  شروع  واست؟

	رون
	ر	ر
	رو
	رو	رت
	تو	تت
	رو		رون		تو  رون  تی.
	ر  -  رون
	ایر
	ای	ای	ای
	ایر
	ایر	ایت	این
	یَر	یَت	یَن
	ای		ایر		ایر  یَو  یوتی.
	ا  -  ایر
	کوم  لغات  دی  اَلف  شروع  واست؟

	دور
	د	د	د
	دو
	دو	دا	در
	دو		دور		دور  یَون  تی.
	د  -  دور
	کوم  لغات  دی  دال  شروع  واست؟

	اَنار
	نا	نا	نا
	نار
	نار	ناد	نان
	نار		اَنار		یَو  اَنار  ایت.
	ها  -  اَنار
	کوم  لغات  اَلفن  دی  ملونگ  ویزت؟

	کرک
	ک	ک	ک
	کر
	کر	کا	کو
	کر		کرک		کرک  دی  دیار  تی.
	ک  -  کرک
	کوم  لغات  دی  کاف  شروع  واست؟

	بون
	ب	ب	ب
	بو
	بو	با	بی
	بو		بون		تو  بون  رَند.	
	بَ		بَر		تو  یَو  تر  بَر  یوند.
	ب  -  بون
	کوم  لغات  دی  بی  شروع  واست؟

	لال
	ل	ل	ل
	لا
	لا	لو	لی
	لا		لال		لال  تَو  ویند.	
	ل  -  لال
	کوم  لغات  دی  لام  شروع  واست؟

	موتَر
	م	م	م
	مو
	مو	می	ما
	مو		موتَر		مَر  موتَر  تی.
	مولا		مولا داد	مولا داد  درم  تی.	
	م  -  موتَر
	خون
	خ	خ	خ
	خو
	خو	خا	خی
	خو		خون		تین  خون  تو.
	خدا		خدا داد	خدا داد  دی  دیار  تو.
	خ  -  خون
	کوم  لغات  دی  خی  شروع  واست؟

	همره
	ه	ه	ه
	هم
	هم	هر	هن
	هم		همره		اَر  کین  ای  همره  تی.
	ه  -  همره
	دی  کوم  لغات  هی  دی  آخیر  ویزت؟
	همره، خور، ښمراد، فیلیگیږ، اَمسایه، دوا، دره، بنده، وتو، یه، طیاره، دریا، زه، میوه، باغداری، غه، وزیفه، پیدا، شیوه، مَزه، کوی، زمدمه، تی، سایه

	زَردک
	ز	ز	ز
	زَر
	زَر	زه	زو
	زَر		زَردک	وز  زَردک  یَوم.
	ز  -  زَردک
	کوم  لغات  دی  زی  شروع  واست؟

	چَرخ
	چ	چ	چ
	چَر
	چَر	چی	چو
	چَر		چَرخ		تو  مَر  ای  چَرخ  وزم.
	چ  -  چَرخ
	کوم  لغات  دی  چی  شروع  واست؟

	پار
	پ	پ	پ
	پا
	پا	پو	په
	پا		پار		تو  مَر  پار  رَند.
	پو		پوپ		تو  پوپ  بون  وزم.	
	پ  -  پار
	کوم  لغات  دی  پی  شروع  واست؟

	باغ
	باغ	ناغ	ماغ
	باغ
	 غ	 غ	  غ
	غ		باغ		یم  باغن  میوه  تی.
	غر		غریبن    	غریبن  دی  باغ  یَرک. 	
	غ  -  باغ
	کوم  لغات  دی  غَین  شروع  واست؟

	څتر
	څ	څ	څ
	څت
	څت	څا	څو
	څت		څتر		موم  یَر  څتر  رَند.
	څَر		څَرت		یَو  دی  وندر  یَرک  څَرت.				
	څ  -  څتر
	کوم  لغات  دی  څی  شروع  واست؟

	ڤَیچ
	ڤ	ڤ	ڤ
	ڤَی
	ڤَی	ڤو	ڤا
	ڤَی		ڤَیچ		یَو  دی  ڤَیچ  پَی  کَرت.
	ڤ  -  ڤَیچ
	ښچ
	ښچ
	ښچ	ښو	ښی
	ښ	ښ	ښ
	ښ		ښچ		بی بی ماه  ښچ   پَڅت.
	ښ		ښَک		یَو  ښچ  ښَک  نکرڅرت.		
	ښ  -  ښچ
	سڤر
	س	س	س
	سڤ
	سڤ	سه	سو
	سڤ		سڤر		سڤر  ښَک  سپا  میراس  تی.
	سی		سیل		دی  بهار  سیل  خرابی  څَرت.	
	س  -  سڤر
	مؤر
	ؤ	ؤ	ؤ
	مؤ
	مؤ	ږؤ	تؤ
	مؤ		مؤر		مؤر  دی  وښ  کَم  تی.
	ؤ  -  مؤر
	گؤره
	گ	گ	گ
	گؤ
	گؤ	گا	گه
	گؤ		گؤره		یَو  ڤرت  ری  گؤره  کَرت.
	بیگ		مولابیگ	مولا بیگ  مَر  گؤره  رَند.		
	گ  -  گؤره
	کوم  لغات  دی  گاف  شروع  واست؟

	ږوز
	ږ	ږ	ږ
	ږو
	ږو	ږه	ږا
	ږو		ږوز		وز  تَر  ږور  وزمم.
	ږ  -  ږوز
	قلَم
	ق	ق	ق
	قل
	قل	قو	قی
	قل		قلَم		یَو  دی  قلَمن  نڤشته  څَرت.
	بَق		سبَق		یَو  تَت  سبَق  رَند.	
	ق  -  قلَم
	شَچ
	ش	ش	ش
	شَچ
	شَچ	شؤ	شی
	ش		شَچ		شَچ  غَفچ  روند.	
	ش  -  شَچ
	جرَب
	ج	ج	ج
	جر
	جر	جؤ	جو
	جر		جرَب		یَو  خوشروی  جرَب  گاښت  
	جؤ		جؤر		یه  مردینه  خون  جؤر  څَرت.
	ج  -  جرَب
	فوکس
	ف	ف	ف
	فو
	فو	فا	فه
	فو		فوکس		فوکس  ښَت  هلقه  کَرت.
	ف  -  فوکس
	ڜتر
	ڜ	ڜ	ڜ
	ڜت
	ڜت	ڜا	ڜی
	ڜت		ڜتر		ڜتر  ڤؤرر  غه  بی  قوَت.
	ڜ  -  ڜتر
	حَولی
	ح	ح	ح
	حَو
	حَو	حا	حؤ
	حَو		حَولی		وز  ښؤ  حولی  خوشروی  نیگه  څَرم.
	حَ		حَل		یه  یَرک  حَل  واست.			
	ح  -  حَولی
	آش
	آ	آ	آ
	آش
	آش	آف	آښ
	آ		آش		آشی  څی  ږدیم  ات  کراڜ  یومجن  گانن.
	آس		آسان		یم  یَرک  یَر  آسان.	
	آ  -  آش
	ژَرژ
	ژ	ژ	ژ
	ژَر
	ژَر	ژؤ	ژه
	ژَر		ژَرژ		زهرا  پَک  روار  ژَرژ  پرَند.
	ژا		ژاله		ژاله  څی  بازارن  ژَرژ  درزد.
	ژ  -  ژَرژ
	ځ	ځ	ځ
	ځو		ځوږ		ځوږ  ڤؤرر  غه  بی  قوَت  حیوان.
	ځوږ		ځوږداری	ځوږداری  څی  دگَر  حیوانن  آسان.	
	ځ  -  ځوږ
	ذتر
	ذ	ذ	ذ
	ذت
	ذت	ذؤ	ذا
	ذت		ذتر		ذتر  ږوزڤارڤر  دی  زمستان  یَرک  رَند.
	ذؤ		ذؤږد		ذؤږد  ذرزگ  ڤَند.
	ذ  -  ذتر
	ڙ	ڙ	ڙ
	ڙم	ڙي	ڙه
	ڙم		ڙمَک		ڙمَک  دی  نَږد  غه  رڜنیږ  رَند.
	ڙَخ		ڙَخت		ڙَخت  تر  خَسپوڜ  مَله  کَټن.
	ڙ  -  ڙمَک
	ڇڙم
	ڇڙ
	ڇ	ڇ	ڇ
	ڇڙ	ڇا	ڇه
	ڇڙ		ڇڙم		ڇڙم  خَلگن  ای  لوپ  حیات.
	ڇڙ		ڇڙمین	پرچاد  ڇڙمین  پیتیڅت.			

	ڇ  -  ڇڙم
	صندوق
	ص	ص	ص
	صن
	صن	صؤ	صا
	صن		صندوق	صندوق  میس  څی  ڜونگن  ښَکر  توتک.
	صف		صفَر		یَو  پتر  دی  صفَر  تی.
	ص  -  صندوق
	طیاره
	ط	ط	ط
	طی
	طی	طؤ	طو
	طیا		طیاره		طیارهبان  غه  بَف  طیاره  ڇَوڤد.
	طؤ		طؤطی		طؤطی  خوشروی  قصه  ښَند.
	ط  -  طیاره
	ټ	ټ	ټ
	ټا	ټي	ټه
	ټا		ټار		ټار  سرک  بَف  یرښ  چای  واست.
	ټَک		ټَکله		یَو  یَرک  څرَکر  ټَکله.	
	ټ  -  ټار
	ډ	ډ	ډ
	ډو	ډه	ډا
	ډو		ډول		دی  طوی  ایرتش  تر  ډول  دینن.
	ډو		ډوم		ډومش  تر  ډول  داریه  دینن.	
	ډ  -  ډول
	ڃ	ڃ	ڃ
	ڃا	ڃو	ڃي
	ڃا		ڃاغ		ڃاغ  بی  معنای  ذیڅک.
	ڃو		ڃوڜ		تو  زهڤر  ڇاڜت  چای  ڃوڜ  رَند.	
	ڃ  -  ڃاغ
	ثاټ
	ث	ث	ث
	ثا
	ثا	ثه	ثؤ
	ثا		ثاټ		بایَد  خَلگش  ثاټی مشَین.
	ثی		ثین		تو  بوټڤر  یوپک  ثین.	
	ث  -  ثاټ
	عاشه
	عا	عا	عا
	عاش
	عاش	عال	عام
	عاش		عاشه		عاشه  دی  ښؤ  همصنفڤن  کمک  څَرت.
	عس		عسکَر	کَڜ  رښک  عسکَر  دی  کندز.
	ع  -  عاشه
	ضابت
	ض	ض	ض
	ضا
	ضا	ضو	ضه
	ضا		ضابط		ضابط  فلوسڤي  تعلم  رَند.
	ضی		ضیأ		ضیأ  ای  ڜونگ  تڜنکؤزگ  تی.	
	ض  -  ضابط
	ظاهر
	ظ	ظ	ظ
	ظا
	ظا	ظي	ظه
	ظا		ظاهر		ظاهر  غه  خوڜروی  صندوق  گاښت.
	ظل		ظلم		یَو  غه  ظلم  یَرک  څَرت.	
	ظ  -  ظاهر
	آلف بی

