ڜؤږد جاینکؤزگڤ کتاب
سک ښیک زیک

بِسم اللِّه الّرحمن الّرحیم
شروعن بی نونگ خداوند میربان

کتاب رهنمای معلمڤر

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

کوم لغات دی تی شروع واست؟

ت ن
ت َ -تت

ی

َتت ،نَن ،تروی ،ؤبَ ،تکَ ،تلخ ،خون ،دیقانَ ،تپر ،تبراق ،درم ،تیل ،تؤڜه ،پیپ ،توک،
کتاب ،توخم
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی تی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

َتت
ت
ت
ن
ی

ت ت
تی َتی
َتت
نَن
تی

ت ت
یت َیت

تی َتی
نی نَی

َتت تی.
نَن تی.
یت تی.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي تی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

َتت یتن
یت نَن
َین َتت
یت َتن

تی.
تی.
نَن یتن تی.
تی.

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن پرست:
کوی یتن تی؟
َین َتت نَن کوین تی؟
یت کوی تی؟

شاگردش َښت تی دی َخط نڤشته َڅرن.

تی :ت تپ

 ۱اَلف

کوم لغات دی نون شروع واست؟

ن ت
ن  -نَن

ی

نَنَ ،تت ،ناری ،نونگ ،موکت ،نیلی ،وندر ،نپؤس ،نمکَ ،ینگل ،نَږدَ ،دست ،مور ،ناغردوم،
نَی ،پ َلنگ ،نَل
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی نون شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

نَن
ن
ن
ت
ی

ن ن
نی نَی
نَن
َتت
تی

ن ن
ین َین

نی نَی
تی َتی

نَن تی.
َتت تی.
یت تی.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي نون اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

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

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن پرست:
کوین َتت تی؟
نَن کوین تی؟
چیز َتن تی؟
َین َتت نَن کوین تی؟

شاگردش َښت نون دی َخط نڤشته َڅرن.

نون :ن نپ

۱ب

کوم لغات دی یا شروع واست؟

ی ن
ی  -یت

ت

یمَ ،ین ،اَسایَ ،یو ،وڜکَ ،ینگل ،یوپک ،همرهَ ،یش ،شَ چ ،یاد ،یارچ ،ږدیم ،چای،
یاثت ،یومج ،بوره
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی یا شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

ی ی
ین یت

یت
ی
ی
ت
ن

تی
َتت
نَن

ی ی
نی تی

ین َین
یت َیت

یت تی.
َتت تی.
نَن تی.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي یا اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

یت َتن
َتت یتن
یت نَن
َین َتت

تی.
تی.
تی.
نَن یتن تی.

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن پرست:
َین کوی یتن تی؟
یت څی کوین تی؟
کوی یت تی؟
کوی یتن تی؟

شاگردش َښت یا دی َخط نڤشته َڅرن.

یا :ی یپ

۱پ

و  -وتو
کوم لغات دی واو شروع واست؟

وندر ،ور ،اَسنا ،وڜک ،برنج ،وسک ،وینک ،ایر ،واد ،ږیڜ ،کرست ،واریس ،وښ ،ڤدک،
ودگ ،ورگ ،ڤاین ،وڜ ،خیرگا ،وشک
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی واو شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

وتو
تو
و
تو
شاگردش
و

و
تو

َښت

و
نو

تو
نو

تو نو
تی نی

وتو َیون تی.
وتو
دی چارخانهڤيیوواوتواَلقهیتنَک.ټن.
تو
َ

شاگردش َښت دی چارخانهڤي یا اَلقه کَټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

وتو َیون تی.
وتو تو َیون.
َیو وتوی یوتی.
َیو تو یتن.
َیو َتو یوتی.

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن پرست:
َیو چیز یوتی؟
وتو کین تو؟
کوی تو یتن؟
چیز َیون تی؟

شاگردش َښت واو دی َخط نڤشته َڅرن.

واو :و

 ۲اَلف

تو َ -تو
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

تو
نتو
َتو

تو تی َیون.
َیون َتت نتو.
َتو َیو یوتی.
یتن َتت تو.
شاگردش َښت حرفڤي دی لغاتڤن پی َوند َڅرن.

شاگردش َښت حرفڤي څی لغاتڤن سک َخط
نڤشته َڅرن.

نَن

َیو

نَن

نَن

تَت

نَن

نتو

___________________

یوتی

تو

وتو

___________________

تو

َتت

َتو

___________________

یَو

یوتی

َیو

___________________

۲ب

ر  -رون
کوم لغات دی ری شروع واست؟

روار ،لوپَ ،رڅنَ ،رقاسیږَ ،سرک ،رڅاپڅَ ،تناڤ ،ڤاچ ،رخنیگ ،ریپ ،خور ،روک ،ز َمن،
روخن ،روند ،زؤم ،روم

شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی ری شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

رون
رو
ر
رو
نو

ر ر
رو رت
رون
نور

رو
رت

رو رت
تو تت
نو نت

تو رون تی.
نور َیون تو.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي ری اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

رون تو
َیو رون
َیو َتت
نور َیون
َیون نور

تی.
تو.
رون تو.
تی.
تو.

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن پرست:
کوی َتت رون تو؟
رون کوی تی؟
کوین نور تو؟
چیز َیون تی؟
َیو رون توه؟

شاگردش َښت ری دی َخط نڤشته َڅرن.

ری :ر

 ۳اَلف

َرون
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

َرون

َیو َتت َرون تی.
َرون تی َیو نَنن.
نور َیون توَ .یون نور نتو.
َتو ترت رون تو.
َیو َرون ترت تو .
َتر رت َرون تی ،ترو َرون َیون.

نور
رون
تزت
ترو

شاگردش َښت حرفڤي دی لغاتڤن پی َوند َڅرن.

شاگردش َښت لغاتڤي څی حرفڤن سک َخط
نڤشته َڅرن.

رَون

نَو

یَو

نَو

ترو

رون

نور

َرون

تو

ترو

ترت

نتو

ترت

نور

تَت

۳ب

َیو

ا  -ایر
کوم لغات دی اَلف شروع واست؟

اَتا ،ایتی ،اَفسار ،ایو ،ایږون ،ور َدن ،اَسای ،ای ،اَت ،ایر ،اینک ،ایکته ،ایرت ،اَقاریب ،اَمید،
اینات ،وندر
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی اَلف شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

ایر
ای
ا
ای
ای

ای ای ای
ایر ایت این
ایر
ایو

ایر
ایت
این

ایر ایت این
َیر َیت َین
َور َوت َون

ایر َیو یوتی.
ایر ایو.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي اَلف اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

ایر
ایر
ایر
ایر
ایر

ایو.
َیو یوتی.
یت ایتی.
َیو ترت یوت.
رون تی.

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن پرست:
ایر چیز یوتی؟
کوی رون تی؟
ایر چیز ایتی؟
ایر څوم؟
چیز َیو ترت یوت؟

شاگردش َښت اَلف دی َخط نڤشته َڅرن.

اَلف :ا

 ۴اَلف

ای  -ایو
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

ایو
ای

ایو تو َیو.
ای َتت ،ای نَن.
ایو یت ،ایو َیو.
َیر ای َرون تی.
یت َیو نَن.
َیو تر ایر.

شاگردش َښت حرفڤي څی لغاتڤن سک َخط
نڤشته َڅرن.

شاگردش َښت لغاتڤي څی حرفڤن سک َخط
نڤشته َڅرن.

ایر

_________________

ایو

_____________________

یوتی

_________________

َیو

_____________________

نون

_________________

ایتی

_____________________

تَو

_________________

َرون

_____________________

ای

_________________

تی

_____________________

ایو

_________________

نَن

_____________________

۴ب

د  -دور
کوم لغات دی دال شروع واست؟

َدفچی ،لوپَ ،درهَ ،رقاسیږ ،دروپچَ ،دستَ ،سبت ،دیوال ،دیگ ،ترشک ،دیار ،داریهَ ،گردباد،
باچ ،د َروک ،ذؤږد ،دروکڜ ،دؤده
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی دال شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

دور
دو
د
دو
د

د د
دو دا
دور
َدن

د
در

دو
دا
در

دو دا
تو تا
نو نا

در
تر
نر

دور َیون تی.
دور َدن تو.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي دال اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

دور َیون تی.
دور َدن تو.
دور یتن تی.
َیو َتت دور تی.
دت نَن دور تو.
َیو دور یت.

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؟

شاگردش َښت دال دی َخط نڤشته َڅرن.

دال :د ند

 ۵اَلف

اَ
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

َاند
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 د َرو.
َدن تو درت ای َدو.
َدور َیون تو.
شاگردش َښت حرفڤي دی لغاتڤن پی َوند َڅرن.

شاگردش َښت حرفڤي څی لغاتڤن سک َخط
نڤشته َڅرن.

ا َندر

َدور

َدن

_____________________

تَر

اَندر

دور

_____________________

دَور

َرند

اَندر

_____________________

رَند

اَند

َرند

_____________________

ا َند

اَر

َتر

_____________________

ا َر

َتر

اَند

_____________________

۵ب

ها  -اَنار
کوم لغات اَلفن دی ملونگ ویزت؟

گازَ ،درهَ ،رقاسیږَ ،دستَ ،سبت ،دیوال ،دیار ،دمه ،داریهَ ،گردباد ،شَ چ ،باچ ،شَ لَ ،تر ،ڤاچ،
زاق
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که اَلف دی ملونگ جایتک واست.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

َانار
نار
نا
نار
یا

نا نا نا
نار ناد نان
َانار
دریا

نار
ناد
نان

نار ناد نان
تار تاد تان
یار یاد یان

َیو َانار ایت.
َتو دت دریا تو.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي اَلف اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

َیو َانار ایتَ .یو اَنار یوتی.
یتن اَنار تیَ ،یو َیر اَنار یوند.
اَنار تو َیر َرندَ ،یو اَنار ایت.
َیو دت دیار تیَ ،تو دت دریا تو.
دنیا َیونَ ،دوران َیون.
یت اَدادر تی .دت یاد َیو تو.

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؟

شاگردش َښت اَلف دی َخط نڤشته َڅرن.

اَلف :نا

 ۶اَلف

و َ -ودن
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

َیو َتر َودن دوایر َرند.
َودن دت وندر تی ،تو اَر روار َودن َیو.
َودن دت اَنواری تیَ ،تو َودن دوایر ایتی.
داوود َودن دوایر َرند.
ای َدوران َودن ایرت دوا تو.
َیو دوا َتر َرند ،تو دوا َیو.
شاگردش َښت حرفڤي دی لغاتڤن پی َوند َڅرن.

َودن
وندر
دوا

شاگردش َښت حرفڤي څی لغاتڤن سک َخط
نڤشته َڅرن.

وَدن

دوا

َتو

_____________________

دوا

َودن

دور

_____________________

وندر

َیو

ایتی

_____________________

روار

اَنوار

تو

_____________________

ا َنوار

وندر

َتر

_____________________

یَو

روار

ایرت

_____________________

۶ب

ک  -کرک
کوم لغات دی کاف شروع واست؟

کسک ،ڜونگ ،کواتَ ،خلگ ،ک َلند ،کمپیر ،گلڅ ،کَپچ ،خوف،
کرست ،کرڜ ،توخمَ ،
پیش ،کَڜ ،کبون ،قیر ،کک ،ککنگ ،گؤره
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی کاف شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

کرک
کر
ک
کر
کان

ک ک ک
کر کا کو
کرک
دکان

کر کا کو
در دا دو
تر تا تو

کر
کا
کو

کرک دی دیار تی.
َیر دی دکان َیرک تی.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي کاف اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

یارکن کرک تی.
َتو َیرک کرک یوتی.
َیو دت دکان ای کرک یوتی.
یتن کرک تو.
َیو َیر ای کرک َرند.
کرکداری دت دیار کوین تی؟

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؟

شاگردش َښت کاف دی َخط نڤشته َڅرن.

کاف :ک کر

 ۷اَلف

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

دی َیرک
دی دیار
دی َتون
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

دتن َیو اَند دی َیرک تو.
یت دی دیار تو.
َیو دی یاد تو.
دی کوین َیو درت تو؟
َیو دی َتون درت تو.

دی
دی
دی
دی
دی

شاگردش َښت لغاتڤي څی حرفڤن سک َخط
نڤشته َڅرن.

َیرک
دیار
یاد
کوین
َتون

شاگردش َښت حرفڤي څی لغاتڤن سک َخط
نڤشته َڅرن.

کرک

_________________

یاد

_________________

یَرک

_________________

کرکداری

_________________

دکان

_________________

دیار

_________________

۷ب

ب  -بون
کوم لغات دی بی شروع واست؟

َبف ،بهار ،تابستانَ ،بید ،ڤدکَ ،میَ ،بکڜت ،فیلیَ ،بلیَ ،بپَ ،بر ،پ َلنگَ ،برگریز ،مشقاپ،
بلبایک ،برکَت ،بیماری ،پرک ،برنج
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی بی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

ب ب ب
بو با بی

بون
بو
ب
بو
َب

بون
َبر

بو با بی
کو کا کی
رو را ری

بو
با
بی

تو بون َرند.
تو َیو تر َبر یوند.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي بی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

بوتون بون تیَ .یو بون َرند.
تو َیرک بون یوند.
َیرک بون رداونر.
بادرن اَنبر تیَ .یون اَنبر تو.
یتن اَنبر تی .تو َیر اَنبر َرند.
َیون بو کتاب .یتن تی کباب.

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن پرست:
کویر بون رداونر؟
کین بون تی؟
کوین اَنبر تی؟
کین بو کتاب؟
بادرن چیز تی؟
تو َیرک چیز یوند؟

شاگردش َښت بی دی َخط نڤشته َڅرن.

بی :ب بپ

 ۸اَلف

ی  -تین
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

تین کتاب تی ،تو َیو کتاب ای َتین.
تو َیو وینَ ،یو تو تین.
دت دیار َیو کین؟ دت دیار َیو تین.
یت بون کاکین؟ یت تو تین.
تو َیو وین ،یا َیو َتینَ .یو َین کین؟
تو ویین ای َتین .کوی تی ویین؟
یت تو تی ویین.
شاگردش َښت لغاتڤي دی حرفڤن پی َوند َڅرن.

شاگردش َښت حرفڤي څی لغاتڤن سک َخط
نڤشته َڅرن.

یوند

کاکین

کتاب

یَرک

کباب

ویین

بون

َرند

کاکین

تَین

کتاب

کباب

کین

ویین

ا َبر

تین

اَنبر

رَند

۸ب

ل  -لال
کوم لغات دی لام شروع واست؟

لالَ ،سڤز ،لَفچ ،لوپ ،تؤڜه ،روک ،لوارچ ،لیو ،څبؤر ،زنَخ ،لونج ،شوندر ،لپ ،لاغ ،ذیت،
لاشه ،ثاټ ،لاک
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی لام شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

لال
لا
ل

ل
لا

لا
لَب

لال
لَبی

ل
لو

ل
لی

لا لو لی
کا کو کی
با بو بی

لا
لو
لی

لال َتو ویند.
تو َمر لَبی َرند.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي لام اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

لال َیون تی .لالک َیو لال.
لال َین َتو ویند.
اَند لالن َیرک تو .لالن درت َیرک توتک.
َیو لیو توتک .لیون َیو َیرک اَیت.
درت لین تی .تو َیو لیکرک.
شاگردش َښت لام دی َخط نڤشته َڅرن.

لام :ل له

 ۹اَلف

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن پرست:
درت چیز تی؟
لال َین کوی ویند؟
کوین َیو َیرک اَیت؟
لالک َیر چیز؟
لالن درت چیز توتک؟

تی  -تو  -توتک
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

تی
توتک
تو

یت یاردار تی.
یتن بلبل توتک.
لالن یت تو.
َیون یت توتک.
اَند کوی درت توتک؟
َیون ای کتاب تو.
شاگردش َښت َپستروی لغاتڤي دی َخط بی َترتیب نڤشته َڅرن.

نوتک

کرک

ای

.

َیون

ای کرک َیون توتک.
شاگردش َښت لغاتڤي دی حرفڤن پی َوند َڅرن.

شاگردش َښت لغاتڤي څی حرفڤن سک َخط
نڤشته َڅرن.

بلبل

لال

تو

_________________

لیو

بلبل

تی

_________________

لال

لیو

توتک

_________________

۹ب

م  -مو َتر
کوم لغات دی میم شروع واست؟

مو َتر ،وشک ،موکت ،ملکَ ،خلگ ،موم ،فروڜ ،نیلی ،مویسفید ،ڤاچَ ،می ،بیل ،مؤر ،ماک،
اَنَر ،ماهی ،میس ،نا َمقؤلَ ،مکس ،پلاس
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی میم شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

مو َتر
مو
م
مو
مولا

م م م
مو می ما

مو می ما
کو کی کا
دو دی دا

مو
می
ما

َمر مو َتر تی.
مو َتر
مولا داد مولا داد درم تی.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي میم اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

مولا دادن مو َتر تی .مولا داد َتو دی مو َتر یوند.
می که َیو مو َتر دی َیرک امت.
َمرک تومر َیرک دی مو َتر نتو.
َیون مو َتر تیَ ،یو َدنن َیرک کرت.
درت نتوتک مردم .یم توتک َیو موم.
م َتو دیمم دیم.
شاگردش َښت میم دی َخط نڤشته َڅرن.

میم :م مه بمه

 ۱۰اَلف

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن
پرست:
َیو دی کوین َیرک کرت؟
م َتو څرنگ گام؟
درت نتوتک کوی؟
می که کوی دی َیرک امت؟
مولا داد َتو دی چیز یوند؟
َمرک تومر چیز دی مو َتر نتو؟

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

بی کار
بی کمک
بی کوی
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

بون َیر بی کار.
کوی بی کمک َیو؟ وز بی کمکی َیو.
َیون بی دره خون تی.
یت بی درت توتک.
شاگردش َښت دی خانه خالی جمله نڤشته َڅرن.

بی کار:
بی کمک:
بی خون:

 ۱۰ب

بی کار
بی کمک
بی خون

خ  -خون
کوم لغات دی خی شروع واست؟

خبر ،ختا ،ټار ،خرید،
خودارگ ،خدا ،کندهَ ،ڇکت ،خفچ ،خوڜ ،چوټَ ،خلگ ،کندَ ،
گورَ ،خڜمَ ،غشَ ،خمم
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی خی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

خون
خو
خ
خو
خدا

خ خ خ
خو خا خی

خو خا خی
رو را ری
تو تا تی

خو
خا
خی

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

شاگردش َښت دی چارخانهڤي خی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

داد خدان بی خون تیَ .یو خونن بخاری تی.
دی اَر کوی خون بخاری تی.
َیون بی دی خون بخاری تو.
َیو بخاری کومر؟ بخاری دی خون دین.
یت َیو َبخت ات َتخت.
د َرختن تی بیخ .دی تیرما َیو وزمد َخخ.
شاگردش َښت خی دی َخط نڤشته َڅرن.

خی :خ خه

 ۱۱اَلف

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن
پرست:
َخخ دی تیرما کوی وزمد؟
دی اَر کوی خون چیز تی؟
کین خون تی؟
بخاری دی کوم َجی دین؟
یت َیو چیز؟
دی کوین خون بخاری تو؟

کوم  -کوی  -کین
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

کوم
کوی
کومر
کین
کومیار
کوین

کوم خال یتن تی؟
َیو کوی خون ته؟
لال کومر تو؟
یم خیل خیل موتر درم کین؟
یت کومیار خور درت؟
مو َتر کوین درم؟
شاگردش َښت لغاتڤي دی حرفڤن پی َوند َڅرن.

شاگردش َښت حرفڤي څی لغاتڤن سک َخط
نڤشته َڅرن.

کوی

کین

کومر

_____________

کوم

کوی

کومیار

_____________

کین

کوم

کوین

_____________

شاگردش َښت دی خانه خالی جمله نڤشته َڅرن.

کوی:
کوم:
کین:
 ۱۱ب

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 ،شیوهَ ،مزه ،کوی ،زمدمه ،تی ،سایه

شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی هی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

همره
هم
ه
هم
ها

ه ه ه
هم هر هن
همره
هارون

هم هر هن
یم یر ین
تم تر تن

هم
هر
هن

َار کین ای همره تی.
هارون َیو همره تو.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي هی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

هارون َیو همره تو .اَر کین ای همره تی.
َیو همره دی کلینیک تی.
َیو اَر روار همره دی کلینیک یوند.
بلبل اَر روار دی کلینیک دوا َرند.
َیو اَر روار ته کلینیک تو.
َیو که بیمار امت تو َیو ته کلینیک یوند.
شاگردش َښت هی دی َخط نڤشته َڅرن.

هی :ه هی نه

 ۱۲اَلف

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن
پرست:
َیو اَر روار کوم َجی تو؟
َیو همره کومر تی؟
َیو که بیمار امت کومر رڜت؟
َیو اَر روار همره کوم َجی یوند؟
هارون َیر چیز تو؟
بلبل اَر روار دی کلینیک چیز گاښت؟

َمر َ -تر َ -یر
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

یه خون توتک َمرَ .مر کوی یته َرند؟
یت مال توتک َترَ .یو َتر َرند میخته.
خبر َیر یوتی رهَ .وخت َیر توتک دره.
َیو َ
شاگردش َښت حرفڤي دی لغاتڤن پی َوند َڅرن.

َمر
َتر
َیر

شاگردش َښت لغاتڤي څی حرفڤن سک َخط
نڤشته َڅرن.

َتر

یَر

همره

َمر

تَر

م ی خ ت ه _____________

َیر

ا َر

وَخت

اَر

مَر

ب ی م ا ر _____________

_____________

_____________

شاگردش َښت َپستروی لغاتڤي دی َخط بی َترتیب نڤشته َڅرن.

همره

کلینیک

َیو

.

دی

َیو همره دی کلینیک یوند.

 ۱۲ب

یوند

ز َ -زردک
کوم لغات دی زی شروع واست؟

َزردک ،زؤمَ ،ښنم ،لَق ،ز َمن ،دوست ،زمستان ،زین ،رښپک ،زیک ،زیب ،دستک ،څوق،
زمبر ،ڙمؤرم
َ
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی زی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

َزردک
َزر
ز
َزر
زو

ز ز
َزر زه
َزردک
زور

ز
زو

َزر زه زو
َمر مه مو
نَر نه نو

َزر
زه
زو

وز َزردک َیوم.
َیو زور تی.

شاگدیش َښت دی چارخانهڤي زی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

زهرک َزردک کرد.
َیو َزردک کرد.
تو َزردک َمر وزم.
زهرا َیر َزردک یوتی.
وز َزردک کرمَ .زردک کرک تی خوب.
َتو َیر َزردک َرتک.
شاگردش َښت زی دی َخط نڤشته َڅرن.

زی :ز

 ۱۳اَلف

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن
پرست:
تو َزردک کویر وزم؟
َزردک کرک تی څی ساخت؟
زهرک چیز کرد؟
کوی َزردک کرد؟
کوی َیر َزردک َرتک؟
زهرا َیر چیز یوتی؟

کرتی َ -کرتی
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

َیو َزردک ری دریا کَرتی.
َتو َیرک کرتی.
وزم َیو تر مکتب کَرتی.
َتو دی مکتب َیرک کرتی.
َیو َتو لکرتیَ .توی ره دریا ن َکرتی.
شاگردش َښت لغاتڤي څی حرفڤن سک َخط
نڤشته َڅرن.

شاگردش َښت حرفڤي څی لغاتڤن سک َخط
نڤشته َڅرن.

کرتی

_____________

زَردک

کَرتی

_____________

ک ر ت ی ___________

مکتب

_____________

وزم

لکرتی

_____________

ک َ ر ت ی ___________

ن َکرتی

_____________

کرد

___________

دریا

_____________

رَتک

___________

 ۱۳ب

___________

___________

چ َ -چرخ
کوم لغات دی چی شروع واست؟

َچکَ ،چلَ ،ږتم ،چلتپاوَ ،ښڜَ ،چلک ،ڇکیڜ ،چینک ،څوقَ ،چرخَ ،چټ ،ځؤږ ،چوټ،
ڇوپم ،چکمن ،چریر
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی چی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

َچرخ
َچر
چ
َچر
چی

چ چ چ
َچر چی چو
َچرخ
چیز

َچر چی چو
َدر دی دو
کَر کی کو

َچر
چی
چو

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

شاگردش َښت دی چارخانهڤي چی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

مومن َچرخ تی .دادخدا مومر َچرخ وزمد.
َترک َچرخ چیز بی کار؟ وز دی َچرخن َیرکم
َچرخ بت کومر؟
یت دی لَبی َیر یوتی باچ.
یت بچن درت کچه.
مولا داد وازامدی ای چیلک.
شاگردش َښت چی دی َخط نڤشته َڅرن.

چی :چ چه

 ۱۴اَلف

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن
پرست:
کوی دی َچرخن َیرک َڅرت؟
کوین درت کچه؟
دادخدا مومر چیز وزمد؟
مولا داد چیز گاښتی؟
یت باچ دی چیز َیر یوتی؟

وز  -تو َ -یو
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

وز
تو
َیو

کَندم.
کَند.
کَند.

وز
تو
َیو

تو
وز
َیو

کباب َیو.
َزردک َیوم.
بوره ایت.

َیو
وز
تو

بون یتر وزمم.
بخاری ترم وزم.
لال وزمد.
کرک
مو َتر
همره

تی دکان یوند.
تر َیرک یوندم.
ری خون یوند.

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

وز ز َمنی وینم.

تو وتو درز.

تو ز َمنی وین.

َیو وتو درزد.

َیو ز َمنی ویند.

وز وتو درزم.

وز َتتر کتاب َرندم.

َیو ری دیار َخمد.

َیو َتتر کتاب َرند.

تو ری دیار َخم.

تو َتتر کتاب َرند.

وز ری دیار َخمم.

 ۱۴ب

پ  -پار
کوم لغات دی پی شروع واست؟

پارَ ،پنځَ ،فرچی ،پلاسَ ،ونجَ ،پدَرخان ،ڤاچَ ،پیرهَ ،پکولَ ،ملهَ ،پلچ ،برین ،پدید ،میخَ ،پنسل،
ڤولَ ،پرَ ،پرگَ ،بپ
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی پی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

پار
پا
پ
پا
پو

پ پ پ
پا پو په
پار
پوپ

پا پو په
زا زو زه
خا خو خه

پا
پو
په

تو َمر پار َرند.
تو پوپ بون وزم.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي پی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

پوپن پار تی.
تو پوپ پار وزم .پوپ پار کومر؟
پوپ َمر پار َرند.
َتو َیر لپ کَرتی.
َیو َتر یوپک یوتی.
َیو دی کیپکوت تو.

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن پرست:
َیو کوم َجی تو؟
کین پار تی؟
َیو کومر یوپک یوتی؟
پوپ کویر پار َرند؟
َتو َیر چیز گاښتی؟
تو چیز وزم؟

شاگردش َښت پی دی َخط نڤشته َڅرن.

پی :پ پب

 ۱۵اَلف

درم  -درت  -دره
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

درم
درت
دره

زهرک درم تی .تو وزی درم.
َتو اَند رت یوپک کَرتی.
کوی توتک دره؟ یت دره توتک.
تین کوی درم؟
َیو پتر خون درت.
َیو وزدی دره.
شاگردش َښت لغاتڤي دی حرفڤن پی َوند َڅرن.

شاگردش َښت لغاتڤي څی حرفڤن سک َخط
نڤشته َڅرن.

پوپ

یوپک

درت

_____________

درت

دره

درم

_____________

یوپک

پوپ

دره

_____________

کیپکوت

درم

لپ

_____________

درم

درت

پ ت ر _____________

دره

کیپکوت

پار

 ۱۵ب

_____________

غ  -باغ
کوم لغات دی غَین شروع واست؟

غیبَ ،غلیَ ،گرد ،غلی َمت ،کڙَ ،غش ،ښیکَ ،غژدی ،ښؤیَ ،غزگ ،ږدیمَ ،غفچ ،خودارگ،
غلای ،غریب ،هټ ،غل ،خودی ،ږفَ ،غم
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی غَین شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

باغ
غ
غ
غر

غ غ غ
باغ ناغ ماغ
باغ
غریبن

باغ ناغ ماغ
باز ناز ماز
بال نال مال

باغ
ناغ
ماغ

یم باغن میوه تی.
غریبن دی باغ َیرک.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي غَین اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

َغریبن باغ تیَ .یو باغن بی میوه تی.

کرت دیارن باغ تی .باغبانن دی باغ َیرک تی.
باغداری دیارر غه خوب .زیبی دیار بی باغداری.
َیو کَرتی غال َمغال.
َیو یت کرتی َپرپریغ.
یت تو غه پرغته.
شاگردش َښت غَین دی َخط نڤشته َڅرن.

َغین :غ غر نغر نغ

 ۱۶اَلف

معلم َپستروی سیوالڤي څی
شاگردڤن پرست:
یت تو غه چیز؟
َیو باغن چیز تی؟
کوی کَرتی غال َمغال؟
کوم دیارن باغ تی؟
َیو یت څی ساخت گاښتی؟
زیبی دیار څی ساخت نوزد؟

َیرک دی باغ
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

پامیرین باغ تیَ .یون بی دی باغ َیرک.
َ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 کَرتی.
شاگردش َښت دی خانه خالی جمله نڤشته َڅرن.

باغ:
غال َمغال:
داغ:

 ۱۶ب

څ  -څتر
کوم لغات دی څی شروع واست؟

سبق ،ځنځیر ،څرنگ ،ڇڙم ،څی ساخت ،ځق َلی ،څاغدر ،چؤښت،
څبسَ ،تک ،څبؤرَ ،
َ
څرک ،چوخت
څوم ،زنَخ ،څوقَ ،
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی څی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

څتر
څت
څ
څت
َڅر

څ څ څ
څت څا څو
څتر
َڅرت

څت څا څو
غت غا غو
مت ما مو

څت
څا
څو

موم َیر څتر َرند.
َیو دی وندر َیرک َڅرت.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي څی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

َبخماه مومن څتر تی .موم َیر څتر َرند.
څتر مومر غه بی کار .تو یتر څتر پیدا َڅر.
َچرخن که څتر امت َیو خوب َیرک َرند.
یتن درت ای َرڅنَ .یون دره ای ریڅن.
درت ای تاڅ .یت دره راڅ.
َیو څاغدر درم ویزت؟ تو َیو دره لڅر.
شاگردش َښت څی دی َخط نڤشته َڅرن.

څی :څ څه
 ۱۷اَلف

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن
پرست:
تو یتر چیز پیدا َڅر؟
کوی مومن څتر تی؟
کوی َیو دره لڅرت؟
کوین دره ای ریڅن؟
درت ای چیز؟
َچرخن که څتر امت چیز َڅن واست؟

هڅبسن جاین.
َپستروی جملهڤي شاگردش ښؤ معلم َ

َتو
َیو
َیو
َتو
َیو
َیو

وزدیه؟ وزم وزدی!
پنیر ایته؟ َیو پنیر ایت!
َتت دی خون تیه؟ َیو َتت دی خون تی.
دی وندر َیرک کرتیه؟ وزم َیرک نکرتی.
ته توه؟ َیو ته نتو.
چمبیر ایته؟ َیو چمبیر ایت!

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

مومن څتر تیه؟

مومن څتر تی.

َیو دی باغ َیرک َڅرته؟

َیو دی باغ َیرک َڅرت.

َیو پوپر پار وازامدیه؟

َیو پوپر پار وازامدی.

زه کَندیه؟

زه کَندی.

َیو زه تر مکتب کَرتیه؟

َیو زه تر مکتب کَرتی.

 ۱۷ب

ڤ َ -ڤیچ
کوم لغات دی ڤی شروع واست؟

َڤیچ ،منطقه ،ڤدک ،پتر ،ڤرو ،ڤرز ،بیلچه ،ڤاین ،ڤارز ،پؤد ،ڤاچ ،فربی ،ڤراکر ،بیخ ،ڤؤر،
فلانی ،ڤول
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی ڤی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

َڤیچ
َڤی
ڤ
َڤی
ڤد

ڤ ڤ ڤ
َڤی ڤو ڤا
َڤیچ
ڤدک

َڤی ڤو ڤا
َچی چو چا
َپی پو پا

َڤی
ڤو
ڤا

َیو دی َڤیچ َپی کَرت.
یه زه ڤدک چیت.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي ڤی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

مروارین َڤیچ تیَ .یو دی َڤیچ َپی کَرت.
دی َڤیچ کوی َپی کَرت؟ موم دی َڤیچ َپی کَرت.
َڤیچ مومر غه َیرک َرند .تو َڤیچ َیر وزم.
زهڤن َتڤ .ای لای نزدڤ.
وزی نیڤ چای پڤ .یمڤ َمر نیڤ َرند.
َین نیڤ کومرڤ؟ اَدرت نیڤ کوی؟
شاگردش َښت ڤی دی َخط نڤشته َڅرن.

ڤی :ڤ فه
 ۱۸اَلف

معلم َپستروی سیوالڤي څی
شاگردڤن پرست:
زهڤن چیز؟
َیو دی َڤیچ چیز گاښت؟
چیز َمر نیڤ َرند؟
َڤیچ کویر غه َیرک َرند؟
وزی نیڤ چیز گا؟

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؟
کوم څی ڤرتینڤن درم امت؟
َیو څی ڤدکن وزدی.
شاگردش َښت دی خانه خالی جمله نڤشته َڅرن.

څی دیارن:
څی ڤدکن:
څی کومن:

 ۱۸ب

ښ  -ښچ
کوم لغات دی ښی شروع واست؟

ږڜینگل ،خرجین ،ښمرادَ ،ښنمَ ،غزگ،
َښک ،ښؤی ،ڇڙمَ ،ښڜ ،ښچ ،شڤن ،غلایَ ،
َږرَ ،ښترَ ،خخ ،ښیک ،ښی َننَ ،ږڜ
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی ښی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

ښچ
ښ
ښ
ښ

ښ ښ ښ
ښچ ښو ښی
ښچ
َښک

ښچ ښو ښی
ڤچ ڤو ڤی
مچ مو می

ښچ
ښو
ښی

بی بی ماه ښچ َپڅت.
َیو ښچ َښک نکرڅرت.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي ښی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن
پرست:
َیو اَر روار چیز گاښت؟
وز بت چیز نکرڅرم؟
َیو َتر چیز َپڅت؟
تو کویر ښچ َپڅ؟
کوی ښچ َپڅت؟
ښچ کوی َپڅت؟

بی بی ماه ښچ َپڅت.
َیو اَر روار ښچ َپڅت.
تو وزی مومر ښچ َپڅ.
َیو َتر ښچ َپڅت .تو َیرک ښچ َرند.
ښچ اَپرچاد َپڅت.
وز بت ښچ َښک نکرڅرم.
شاگردش َښت ښی دی َخط نڤشته َڅرن.

ښی :ښ ښه
 ۱۹اَلف

ڤرشاگردش -ڤر بی منای جعمه جاین.

مال-ڤر  -مالڤر
ز َمن-ڤر  -ز َمنڤر
ڤرت-ڤر  -ڤرتڤر
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

زهڤر
َیڤر
یتڤر
مالڤر
لوپڤر
ز َمنڤر
ڤرتڤر

َتو زهڤر چیز َښتی؟
َیڤر کوی چیز ښنتک؟
تو اَن یتڤر َښن.
یم توتک َیو مالڤر.
تو چای وزم لوپڤر.
تو یوپک وزم ز َمنڤر.
ڤرتڤر نیڤ َښن که وزین.
شاگردش َښت دی خانه خالی جمله نڤشته َڅرن.

مالڤر:

ز َمنڤر:
ڤرتڤر:

 ۱۹ب

س  -سڤر
کوم لغات دی سین شروع واست؟

َسپت ،ریڅنَ ،سلام ،ژالخَ ،سرکَلیَ ،سڤز ،لوپ ،سترزگ ،شَ چ ،زیب ،سکید ،ڜَ خ،
سپرسک ،سرک ،زؤم ،سیڅ ،ڜیمانَک
َ
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی سین شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

سڤر
سڤ
ڤ
سڤ
سی

س س س
سڤ سه سو
سڤر
سیل

سڤ
سه
سو

سڤ سه سو
گڤ گه گو
غڤ غه غو

سڤر َښک سپا میراس تی.
دی بهار سیل خرابی َڅرت.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي س ین اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

سپا مردم سڤر َښک َبسوزین.
َسید اَمان سڤر َښک َبسویزت.
سڤر َښک ای میراس دی سپا ملک تی.
دی وښ ښیک مردم اَلد.
دی سپا وښ دی بهار سیل غه خرابی َڅرت.
دیارن که سیل امت مردم غه بی ز َمت واست.
شاگردش َښت سین دی َخط نڤشته َڅرن.

سین :س سه

 ۲۰اَلف

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 ز َمت
واست؟

تي  -بي
َپستروی قصهڤي شاگردش جاین.

تي دیارن باغ تیَ .یو تي َتت باغ .تي َتت َتر غه
باغ ښتک .دی تي باغ میوه پیدا واست .تي َیرک
مدام دی باغ .بي تي باغ بت درت کوین باغ
نَست .بي َتو کوی دی نیالڤي َیرک َ
نڅرت.
نیال َار کوین نیڤ تی .چیزر که نیال دیار َس َرسڤزی
بی واست .د َرختداری دی کوم دیار څی امت،
َین اَر کوی َبسویزت ای َمله َښتر َښک.
شاگردش َښت َپستروی لغاتڤي دی َخط بی َترتیب نڤشته َڅرن.

َ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.

 ۲۰ب

ؤ  -مؤر
کوم لغات دی ؤاو همزه شروع واست؟

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

شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی ؤاو همزه شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

مؤر
مؤ
ؤ
مؤ
دؤت

ؤ ؤ ؤ
مؤ ږؤ تؤ
مؤر
ښندؤت

مؤ ږؤ تؤ
مه ږه ته
ما ږا تا

مؤ
غؤ
تؤ

مؤر دی وښ کَم تی.
َتو څی ښندؤتن وزدی.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي ؤاو همره اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

ښندؤت دیارن مؤر تی.
مؤر دی ښندؤت دیار پیدا واست.
دی وښ دیارڤ مؤر غه کَم تی.
مؤر دی وښ ملک َغفچ کَم پیدا تی.
مؤر تجاریش وزمن .مؤر که دی سپا ملک
کوی نیال څی دشت َیو اَتمی واست.
شاگردش َښت ؤاو همزه دی َخط نڤشته َڅرن.

ؤاو :ؤ

 ۲۱اَلف

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن
پرست:
دی کوم َجی مؤر غه کَم تی؟
کوم دیارن مؤر تی؟
دی سپا ملک مردم چیز گاښت که مؤر
پیدا واست؟
دی ښندؤت دیار چیز پیدا واست؟
مؤر کوی وزمد؟
مؤر کومر غَفچ کَم پیدا تی؟

مؤر د َرخت
َپستروی قصهڤي شاگردش جاین.

خیبرن دی دیار مؤر د َرخت تو.
َ
َپک سال َیو څی ښؤ مؤر درختن
غه فایده درزکر توتکَ .ین ای سال
َیو مؤر د َرخت غه کم ودرتَ .ین ای
ښي َنن ویزت َدم َجی مؤر ای َتکَ .تین َڅرت که َیو کَمی
ملال َملوم واست .یه ښي َنن َیو پرستی که :اي لال ،تو
خیبر َښند :اي ښؤیَ ،تو وسرد مؤر ای َتک
چیز ملال؟ َ
وزدی .مؤر وسرد هچک نوادارتی ،کوم فایده بی نتو څی
مؤر د َرختن.
َین ښی َنن َیر َښند که :اي لالَ ،تو یت مؤر د َرخت بن
هچک ک َلند ندیتکَ .بف َیرکت نکرک دت ښؤ مؤر
خیبر که دی
د َرختن .سکه یت مؤر د َرخت َبف نودرتکَ .
ښؤ مؤر د َرختن َبف َیرک نکرتو َښتی که :راستَ .یند
سالر َیو دی ښؤ مؤر د َرختن َبف َیرک کرتیَ .بف فایده
بی پیدا کرتیَ .ین ری ای ریمال کَرتی ،مؤر یوتی .یه
ښی َننر َښتیَ :پردت َمر َبف رهنمای کرتی.

 ۲۱ب

گ  -گؤره
کوم لغات دی گاف شروع واست؟

َگردباد ،ښؤی ،گر َدن ،گلڅَ ،ږنځ ،گیردروز ،غڙک ،خیمه ،گاز ،گر َدنیَ ،چرخ ،گلگ َتک،
کوت ،گور ،ثین ،قوتی ،گوفسم ،گؤ ،کاله
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی گاف شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

گؤره
گؤ
گ
گؤ
بیگ

گ گ گ
گؤ گا گه

گؤ
گا
گه

گؤ گا گه
څؤ څا څه
زؤ زا زه

َیو ڤرت ری گؤره کَرت.
گؤره
مولابیگ مولا بیگ َمر گؤره َرند.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي گاف اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

گل بیگن گؤره تیَ ،یو َتر گؤره گات.
تین گؤره توتک ،تو َمر گؤره وزم.
َتو ودگ یه زه ری گؤره کَرتیه؟
گل بیگن خودارگ تی.
دی تیرما څی د َرختن پ َلند َبرگ.
َیو ودگ توتک پرنگر دیگ.
شاگردش َښت گاف دی َخط نڤشته َڅرن.

گاف :گ گر

 ۲۲اَلف

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن پرست:
کوی ودگ توتک پرنگر دیگ؟
خودارگ کین تی؟
تو َمر چیز وزم؟
کوین گؤره تی؟
دی تیرما څی د َرختن چیز پ َلند؟

ښؤ
شاگردش ښؤ بی منای »ښؤ« جاین.

روزگار
َپستروی قصهڤي شاگردش جاین.

چهار شَ نبی ښؤ َتتر َښتی :تو َسکر ښؤ روزگارت
که تیر څی کرکَ ،سکر َیو َښن که َتو څی
ساخت ښؤ روزگار تیر کرک دی ښؤ َوخت؟
َیو َتت ښؤ روزگاری که تیر څی کرکَ ،یو َیڤر
َښتیَ :سکن َسڤ َرنگ څی تو ،هچ چیز سپاڅن
نتوَ .سکن ښؤ روزگارن غه بی َبدی ات بی
خرابی تیر کرتی .نیڤ دی َسڤ َسروادگی دنیا غه
نیکبخت .واز
خوب وزدی .نیڤ َسک دی َسڤن َ
وز َسڤر َښنم که َبسوزیڤ ښؤ روزگاری گاښڤ تا
که څمن خوبتر واڅڤ.

 ۲۲ب

ږ  -ږوز
کوم لغات دی ږی شروع واست؟

َږنځ ،گر َدنیَ ،ږڜ ،کوټهَ ،ږرَ ،غزگ ،ږدیم ،ږیڜ ،غلاف ،ږفَ ،ښنم ،قؤمب ،ږؤ ،ږوز ،ږؤر
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی ږی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

ږوز
ږو
ږ
ږو
ږد

ږ ږ
ږو ږه
ږوز
ږدیم

ږ
ږا

ږو ږه ږا
زو زه زا
ڤو ڤه ڤا

ږو
ږه
ږا

وز َتر ږور وزمم.
تو ودگ ږدیم د َرو.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي ږی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

ږوز کیپکوت دیارن غه کَم .څی ږوزن مردم دره
غه بی ز َمت .زمستان څی اَر نَگ مردم ږوز وزمد.
دی زمستان َیڤر ڤوست مردم ږوز ک َمک َڅرت.
ږوز وز َمک دی زمستان مردمی غه بی ز َمت گاښت.
زیات َوخت سپا مردمر ږوز ای لوپ َسرگردانی.
څبس کَرت.
سبقن َ
اَتا سپا ڤرت ات ز َمنڤ څی َ
شاگردش َښت ږی دی َخط نڤشته َڅرن.

ږی :ږ

 ۲۳اَلف

معلم َپستروی سیوالڤي څی
شاگردڤن پرست:
زیات َوخت کویر ږوز ای لوپ
َسرگردانی؟
څبس کَرت؟
سبقن َ
اَتا کوی څی َ
زمستان څی کومن مردم ږوز وزمد؟
څی ږوزن مردم دره څی ساخت؟
دی زمستان کوم مردم َیڤر ږوز
ک َمک َڅرت؟ چیز دی زمستان
مردمی غه بی ز َمت گاښت؟

کزلیک ات اَره
َپستروی قصهڤي شاگردش جاین.

دی َوختی سابق بوی ترو َخلگ دی یا َمنن دی
ای َجی نستَ .ین گاتن ای پسک کزلیکَ .ین
َیو وزمن دی دیار.
دره ای مویسفید توتک .یه مویسفید نونگ توتک
میریارَ .ین َیو پرسنَ ،ښنن :میریار یم چیز؟ َین َیو
َښند :یم اَره ز َمن ،یم َغل پسک ،دندک َغل
ننیښتک.

 ۲۳ب

ق  -ق َلم
کوم لغات دی قاف شروع واست؟

قولَ ،قدر ،پرچادَ ،بت ،ق َلمَ ،قراریږَ ،دفچیَ ،قر ،کڜتی ،ترویَ ،قوم ،قله ،کله ،گاز ،قد َرت،
َقرپَ ،چمبیر ،قرتَ ،ڇکک ،قچه ،قچقه ،گزگری
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی قاف شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

ق َلم
قل
ق
قل
َبق

ق ق ق
قل قو قی
ق َلم
سبق
َ

قل قو قی
مل مو می
سل سو سی

قل
قو
قی

َیو دی ق َلمن نڤشته َڅرت.
سبق َرند.
َیو َتت َ

شاگردش َښت دی چارخانهڤي قاف اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

سبق نڤشته َڅرت.
قادرن ق َلم تیَ .یو دی ق َلمن َ
سبق َمشق َڅرت.
َیو دی ق َلمن ښؤ َ
َسک دی ق َلمن َمشق َڅرن.
تو َسکر لقَب مگا.
َیو اَلقوم غه بی ز َمت َیو ښتک.
َیو اَتا ښؤ لوقمه ایتک َنبسویزت.
شاگردش َښت قاف دی َخط نڤشته َڅرن.

قاف :ق قر

 ۲۴اَلف

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن
پرست:
سبق َمشق َڅرت؟
کوی دی ق َلمن ښؤ َ
کوی َسکر لقَب مگاښت؟
َیو دی ق َلمن چیز گاښت؟
َسک دی ق َلمن چیز گان؟
چیز غه بی ز َمت َیو ښتک؟
َیو اَتا ښؤ لوقمه څی ساخت َنبسویزت؟

پیرن
کرک َ
َپستروی قصهڤي شاگردش جاین.

َامیر بیگ ات کریم بیگ توتک اَمسایه .کریم بیگن
توتک ای کرک .یه کرک ای روار رؤږدی دی
اَمیر بیگ خون َبرَ .یو یه کرک وادارتیَ ،یوی
چؤښتیَ ،یو ایتی .یه کرک پیستی کَرتی ته ښؤ
د َرخت.
َین کریم بیگ وزدی دی اَمیر بیگ َجی ،پرستی،
َښتیَ :تو اَسپا کرک نویندیه؟ َیو َښتیَ :یو کَمک میستر
درم وزدی ،درمی غه رقاسیږ کرتیَ ،ین َیر غه گرمیږ
پیرنی کَرتی ته سپا د َرختَ .ښت َین
کرتیَ .یو ښؤ َ
څمن رؤږدَ .ین کریم بیگ دیدږدی که راستی َیو
کرک پیست ته د َرختَ .ین کریم بیگ څتن رؤږد.

 ۲۴ب

ش  -شَچ
کوم لغات دی شین شروع واست؟

سبق ،شوالک ،ڜند ،شیرَ ،چرخ ،شیتانک ،شلیټ ،شاگؤن،
شَ چ ،ڜَ خَ ،سختیږ ،شَ د ،ڜَ رَ ،
ڜناور
َچنگ ،شال ،شات ،سرک ،شپؤنَ ،
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی شین شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

شَچ
ش
َ
ش
ش
شون

ش ش ش
شَ چ شؤ شی
شَ چ
شوندر

شَچ شؤ شی
َگچ گؤ گی
َبچ بؤ بی

شَ چ
شؤ
شی

شَ چ َغفچ روند.
خون شوندر َڅر.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي شین اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

میرزان شَ چ تیَ .یو شَ چ َغفچ روند.
َیو شَ چ َتو ایت!
َیو شَ چ رونکؤزگ تی.
رونکؤزگ شَ چ خوب نَست.
َیو اَگر کوی ایت یه َخلگر لقَب واست.
کوی که دیشت باید رونکؤزگ شَ چ موزمد.
شاگردش َښت شین دی َخط نڤشته َڅرن.

شین :ش شر

 ۲۵اَلف

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن
پرست:
چیز َتو ایت؟
َیو اَگر کوی ایت کویر لقَب واست؟
کوم چیز خوب نَست؟
کین شَ چ تی؟
کوی که دیشت باید چیز موزمد؟
کوی شَ چ رونکؤزگ تی؟

َسپت ات سکید
َپستروی قصهڤي شاگردش جاین.

َبس بیگیم َسپت افتَ .سپت افک ښیک مردم
میراسَ .سڤن َسپت افنکؤزگ تی .سپا ښؤی ات
نَنش َسپت افن.
وښ ملک غه سؤر .دی سپا ملک سرک غه کَم
َجی .دی وښ ښی َننش سکید گاښن .دی وښ
سکید غه خوشروی گاښن.
شاگردش َښت َپستروی لغاتڤي دی َخط بی َترتیب نڤشته َڅرن.

میراس افک َسپت  .تی مردم ښیک

َسپت افک ښیک مردم میراس تی.
ښی َننش گاښن وښ غه سکید  .خوشروی دی

دی وښ ښی َننش سکید غه خوشروی گاښن.

 ۲۵ب

جرب
ج َ -
کوم لغات دی جیم شروع واست؟

څبس ،ڇ َککَ ،جزیره ،ج َلو ،ڇکیڜ،
َجیَ ،جیت ،ڃوڜَ ،جکَ ،جلد ،ځؤږ ،جن َگلَ ،
جربَ ،چټ ،ڃاغ ،جام ،جاندارَ ،چل
َ
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی جیم شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

جرب
َ
جر
ج
جر
جؤ

ج ج ج
جر جؤ جو
جرب
َ
جؤر

جر جؤ جو
قر قؤ قو
زر زؤ زو

جر
جؤ
جو

جرب گاښت
َیو خوشروی َ
یه مردینه خون جؤر َڅرت.

شاگدیش َښت دی چارخانهڤي جیم اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

جرب دی
جرب َپرندَ .
جرب افتَ .یو َ
جام بیگم َ
ښیک مردم َدست قی َمت تی .ښیک پرچادش خوشروی
جرب گاښن .یت ای قدیم میراس دی سپا ملک تی.
َ
جرب امت َیو غه شوندر.
دی زمستان اَگر کوین سپا َ
قرغز ښی َننش خوشروی جل گانَ .سک څی قرغزڤن
جل درزن .جل َیشی دی زمستان شوندر نیگه َڅرت.
شاگردش َښت جیم دی َخط نڤشته َڅرن.

جیم :ج جر

 ۲۶اَلف

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن
پرست:
جل َیشی دی کوم وخت شوندر نیگه
َڅرت؟ دی زمستان اَگر کوین څی
ساخت چیز امت َیو غه شوندو؟
کوی خوشروی جل گاښت؟ جام
بیگم چیز گاښت؟ جرب دی ښیک
مردم دست اَرزان تیه؟ چیز ای قدیم
میراس دی سپا ملک تی؟

ششاگردش -ش بی منای جعمه جاین.

َخلگ-ش َ -خلگش
مال-ش  -مالش
یم-ش  -یمش
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

یم َخلگش کاکوی؟
اَیه مالش کاکوین؟
یتش تم کوه تو.
یمش کومر تو؟
َیوش بی وزدی.
َیڤن بی زهش تو .تي زهش کوم جی؟
شاگردش َښت دی خانه خالی جمله نڤشته َڅرن.

َخلگش:
مالش:
یمش:

 ۲۶ب

َخلگش
مالش
یتش
یمش
َیوش
زهش

ف  -فوکس
کوم لغات دی فی شروع واست؟

َفرچی ،برین ،فلانَ ،میَ ،فرخ ،فربی ،پوپ ،فیلی ،فاتیه ،ڤارز ،فروڜ ،ڤرت ،فوکس ،ڤاچ،
َونج ،فرڜته ،فلانی ،ڤدک
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی فی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

فوکس
فو
ف
فو
َفر

ف ف ف
فو فا فه
فوکس
َفرچی

فو فا فه
ڤو ڤا ڤه
شو شا شه

فو
فا
فه

فوکس َښت هلقه کَرت.
َفرچی خون شوندر َڅرت.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي فی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

فوکس َښت هلقه کَرت .فوکس دی سپا وښ غه
کَم پیدا واستَ .فرید فوکس ودرت .فواد َښتی:
َسیش فوکس مودر .فوکس ودرکن غه گناه .فوکس
دی کوم دیار زیات پیدا واست؟
کوی َیرک غه َبف؟ َفواد َیرک څی کؤښتن َبفَ .یڤ
َیرک َغفچ َبف .تین نَست تومر لَفچ ات کَفچ.
شاگردش َښت فی دی َخط نڤشته َڅرن.

فی :ف فر

 ۲۷اَلف

معلم َپستروی سیوالڤي څی
شاگردڤن پرست:
فوکس َښت څی ساخت گاښت؟
کوین نَست تومر لَفچ ات کَفچ؟
کوی َیرک غَفچ َبف؟
فوکس کوم َجی کَم پیدا واست؟
فواد َښتیَ :سیش چیز مودرڤ؟

اُ  -ا ِ
َپستروی جملهڤي شاگردشن جاین.

َیو دی َیرک ناُمت! وز َښنم َیو امت .وز چرت
دیمَ ،یو ناُمت! چیزر َیو ناُمت؟ سکم که َیون ودگ
دی خون َیرک.
یت بت پلاس ناُفت .اي نی ،یت َغل پلاس
افتَ .یو چیزر پلاس ناُفت؟ َیو غه لاشه ڤیتک.
سکه پلاس افک َنبسویزتَ .خی راست!
َیو یم ښچ ن ِایت! َیو یم ښچ ایتَ .یو چیزر یم
ښچ ن ِایت؟ یم ښچ َیو دورر نَست.
شاگردش دی ښؤ اپتدای جملهڤي َمنفی نڤشته َڅرن.

َیو دی َیرک امت.

َیو دی َیرک ناُمت.

یت پلاس افت.

یت پلاس ناُفت.

َیو یم ښچ ایت.

َیو یم ښچ ن ِایت.

وز َسپت افم.

وز َسپت ناُفم.

وز َسرک دی خون امیم.

وز َسرک دی خون ناُمیم.

 ۲۷ب

ڜ  -ڜتر
کوم لغات دی ڜی شروع واست؟

ڜَ د ،ڜَ پت ،ڜَ فڜ ،شیر ،ڇ َکک ،ڜَ نج ،ڜتر ،ڜَ خَ ،س َمنک ،ڜَ رَ ،سلام ،شوالک ،ڜؤ،
ڜناور
ڜ َڤی ،شَ چ ،ڜند ،ڜڜکَ ،سک ،ڜیمانَکَ ،
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی ڜی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

ڜتر
ڜت
ڜ
ڜت
ڜو

ڜ ڜ ڜ
ڜت ڜا ڜی
ڜتر
ڜوخ

ڜت ڜا ڜی
شت شا شی
فت فا فی

ڜت
ڜا
ڜی

ڜتر ڤؤرر غه بی ق َوت.
تو ڤؤر َبف ڜوخ َڅر.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي ڜی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

ڜتر قرغز مردمن تقی تیَ .یوش سک ڜتر غه
َیرکن .ڜتر ڤؤرر غه بی ق َوت .ڜتر جاغدار ڜؤ.
ڜترن َیو َسر ڜؤ تی.
درهڜ نڤشته َڅرت ای کَڜ .یت کَڜن غه لوپ
ږیڜَ .یون خوشروی ڜؤ ڜَ فڜ .یم ښی َنن یه کَڜ
َښڜَ .تت ښؤ پترر َښتی :تو خڜ.
شاگردش َښت ڜی دی َخط نڤشته َڅرن.

ڜی :ڜ ڜر

 ۲۸اَلف

معلم َپستروی سیوالڤي څی
شاگردڤن پرست:
َیون خوشروی چیز؟
ڜتر کوین تقی تی؟
ڜترن َیو َسر څی ساخت؟
کوم حیوان ڤؤرر غه بی ق َوت؟
کوی ښؤ پترر چیز َښند؟
درهڜ کوی نڤشته َڅرت؟

ڤيشاگردش -ڤي بی منای جعمه جاین.

یت-ڤي  -یتڤي
وندر-ڤي  -وندرڤي
زه-ڤي  -زهڤي
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

یمڤي
زهڤي

یمڤي دی َښتن ودگ وزم.
سبق جایڤ.
زهڤي نَن َیڤر َښتی :ښؤ َ
تو زهڤي جایڤ.
یتڤي دی َښتن دی خون وزم.
وندرڤي یوپک نیڤ پرڤر.
پیرن درڤ.
تو نیڤ َیڤ َ

یتڤي
وندرڤي

شاگردش َښت دی خانه خالی جمله نڤشته َڅرن.

یتڤي:
وندرڤي:
زهڤي:

 ۲۸ب

ح َ -حولی
کوم لغات دی حی شروع واست؟

َحولی ،خور ،خونَ ،حلَ ،خخ ،حیات ،خوشروی ،حیوان ،غالمغال ،حق ،ږوز
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی حی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

َحولی
َحو
ح
َحو
َح

ح ح ح
َحو حا حؤ
َحولی
َحل

َحو حا حؤ
َڅو څا څؤ
َفو فا فؤ

َحو
حا
حؤ

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

شاگردش َښت دی چارخانهڤي حی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

محمد گلن َبف حولی تیَ .یو ښؤ حولی خوشروی
نیگه َڅرت .حولی کوښتر خوڜ تی .سپا مردمن اَر
کوین حولی تی .یت مدام دی َحولی َیرک َڅرت.
سبق پرت یوند
سبق َحل َڅرَ .یو ښؤ َ
تو پترر َیو َ
سبق َحل
تا که َحل َیو َڅرتَ .یو َښت ښؤ َ
َبسویزت ،تو بی َیر کمک َڅر.
شاگردش َښت حی دی َخط نڤشته َڅرن.

حی :ح حر

 ۲۹اَلف

معلم َپستروی سیوالڤي څی
شاگردڤن پرست:
حولی کوښتر چیز تی؟
کین َبف حولی تی؟
َیو َښت چیز َبسویزت؟
تو پترر چیز گاښ؟
سبق څی ساخت گاښت؟
َیو ښؤ َ
کوی مدام دی َحولی َیرک َڅرت؟

سؤی ات نخچیر
َپستروی قصه شاگردش جاین.

سؤی ات نخچیر توتک برادرخان .سؤی نخچیرر
َښند :اي ڤرتَ ،سک وسرد چیز کیڜت َڅرن؟
نخچیر َښند :اي ڤرتَ ،سک کچالو کیڜت َڅرن.
َین َیوش کچالوڤ کیڜت کرتیَ ،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 درزَ .ین سؤی درزد کچالو َسر نخچیر درزد
کچالو بیخ.
واز بهار ڤیتی .نخچیر سؤی پرستیَ ،ښتی :اي ڤرت،
َسک واز وسرد چیز کیڜتن؟ واز سؤی َښتیَ :سک
وسرد ږدیم کیڜتنَ .یوش ږدیم کیڜتڤ کرتی.
تیرما که ڤیتی واز نخچیر که چالاک ات اڜیار تو،
سؤیر َښتی :اي ڤرتَ ،پرد َتو َسر دڜتو ،وزم بیخ
دڜتو ،وسرد َسر درزم وز ،بیخ درز تو .سؤی که غه
بي فکرت ،ښؤ فایدهڜ ندیشتیَ ،ښتیَ :خی َبف.
واز سؤی درزد ږدیم بیخ .نخچیر درزد ږدیم َسر.
 ۲۹ب

آ  -آش
کوم لغات دی اَلف َمد شروع واست؟

آ َفت ،آنگد ،اَمره ،آزان ،وین ،آڜنا ،آڜتی ،وښ ،آتشک ،وزگنک ،اَسای ،آزمؤد ،آیسته،
آشکار ،اَت ،آسمان ،آستان ،واد ،آزاد ،هوا
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی اَلف َمد شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

آش
آ
آ
آس

آ آ آ
آش آف آښ
آش
آسان

آش آف آښ
اَش اَف اَښ
وش وف وښ

آش
آف
آښ

آشی څی ږدیم ات کراڜ یومجن گانن.
یم َیرک َیر آسان.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي اَلف َمد اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

شهلا َبف آش َپڅتَ .یو َپک روار ڇاڜت آش گاښت.
دی وښ آش َښک رواج تی.
آش َخلگ وجؤدر فایده َڅرت.
آشی څی چیز یومجن گانن؟
آشی زیاتر څی ږدیم ات کراڜ یومجن گانن.
آش زیات َوخت کر َیرڤر دی تیرما ات بهار گانن.
ای کراڜ تی ،آش که َیو گانَ ،یو َخلگ لَنگ گاښت.
شاگردش َښت اَلف َمد دی َخط نڤشته َڅرن.

آلف َمد :آ

 ۳۰اَلف

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؟
آش زیات َوخت کویر گان؟
کوم َجی آش َښک رواج تی؟

نمبر
َ
نمبر ات جملهڤي شاگردش جاین.
َپستروی َ

 ۱ایو
 ۲بوی

ای زه َدن رؤږدی.
بو َخلگ وزدی.

 ۳تروی

تو َیر څی پارن ترو ژَو َرند.
َیوش څبؤر نفر وزدی درم.

َ ۵پنځ

پرچاد َپنځ بینچه سپرؤږ وازامد.
تو َمر شَ د چینی چای َرند.
وزم ؤب لای َیر َښتی که :وزی.
َیون اَت د َرخت دره تو.

 ۴څبؤر
 ۶شَد
 ۷ؤب
 ۸اَت
 ۹نَو

یت نَو قلم مال دره وازامدی.

َ ۱۰ذس

َتو َذس دانه مؤر ایتی.

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

۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

 ۳۰ب

ژ  -ژَرژ
کوم لغات دی ژی شروع واست؟

ڙالخ ،ژیتر ،ڙؤی ،ژینده ،شَ چ ،ژرخ ،ژ َرڤ ،ڜَ خ ،شاگؤن ،ژَو ،ڙؤ ،ژ َرم ،شپؤن،
ژروڤم ،ژؤرد ،ستار ،ڙَخت ،چیل ،ژ َرڤم ،شترښ

شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی ژی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

ژَرژ
ژَر
ژ
ژَر
ژا

ژ ژ ژ
ژَر ژؤ ژه
ژَرژ
ژاله

َژر ژؤ ژه
َجر جؤ جه
َحر حؤ حه

ژَر
ژؤ
ژه

زهرا َپک روار ژَرژ َپرند.
ژاله څی بازارن ژَرژ درزد.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي ژی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

ژاله َپک روار ژَرژ پیت .ژَرژ پیتک َخلگر فایده َڅرت.
دی دیارڤي ایرت څی حیوانڤ ژَرژن استفاده َڅرن.
دی ڜَ رڤي ایرت څی بازارن ژَرژ درزد.
ژَرژ پرؤنگن غه فایده .زهرا َپک روار ژَرژ َپرند ،ژَرژ
پرنکؤزگ غه پؤل پیدا َڅرت .زمان َپک روار ژَرژ درزد.
کوین که مالداری تی َیون ژَرژ بی تقیَ ،خلگ با َید
زحمت ایت مالداری َڅرت تا که څی مالن فایده درزد.
شاگردش َښت ژی دی َخط نڤشته َڅرن.

ژی :ژ

 ۳۱اَلف

معلم َپستروی سیوالڤي څی
شاگردڤن پرست:
کوی َپک روار ژَرژ َپرند؟
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 ژَرژ درزد؟ َخلگ باید
څی ساخت َیرک َڅرت؟

ځ  -ځوږ
کوم لغات دی ځی شروع واست؟

څبس ،جانجان ،ځنځیر ،ځق َلی ،څبؤر ،ځقه ،ځیږه،
ځَ ق ،جاز ،ڃوڜ ،ځمبرځَ کَ ،
څرنگ ،جاندار ،ځاخت ،ځؤږ ،جام ،ڃاڇ ،ځق َلیږ ،ج َلوگیر ،څاغدر
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی ځی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

ځوږ
ځو
ځ
ځو
ځوږ

ځ ځ ځ
ځو ځا ځه

ځو ځا ځه
قو قا قه
شو شا شه

ځو
ځا
ځه

ځوږ ڤؤرر غه بی ق َوت حیوان.
ځوږ
ځوږداری ځوږداری څی د َگر حیوانن آسان.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي ځی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

څرک
پامیر ځوږر َبف َجی .ځوږ دی شوندر َجی زندگی َ
َنبسویزت .ځوږ زیات َوخت دی سؤر َجی اَلد ،مسلی
پامیر َرنگ َجی.
ځوږ ڤؤرر غه بی ق َوت حیوان .دی کوه ات وینڤ بی
غه َبف َیرک َرند .څی ځوږ ژَرژن َخلگش استفاده َڅرن.
جهواین تقی ځوږ تی .ځوږداری څی د َگر حیوانن آسان.
شاگردش َښت ځی دی َخط نڤشته َڅرن.

ځی :ځ ځر

۳۲

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 ق َوت؟

ذ  -ذتر
کوم لغات دی ذال شروع واست؟

َذیَ ،درچَ ،ذسَ ،دور ،ډاکدَرَ ،ذنَ ،دستَ ،ذرتَ ،ذن ،دولَت ،ذرزگ ،دیز ،ذڜ،
ذؤږد ،دیار ،ذیت ،ذیږ ،ډاپ ،ذاپ ،ډوم
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی ذال شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

ذتر
ذت
ذ
ذت
ذؤ

ذ ذ ذ
ذت ذؤ ذا
ذتر
ذؤږد

ذت ذؤ ذا
ژت ژؤ ژا
ږت ږؤ ږا

ذت
ذؤ
ذا

ذتر ږوزڤارڤر دی زمستان َیرک َرند.
ذؤږد ذرزگ َڤند.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي ذال اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

سپا َجی استادش غه َبف ذتر گاښن .ذتر غه َبف
کاچار تی .ذتر مدام دی َیرک بی َدرد ایت.
څی ذترن چیز َیرک َڅرن؟ څی ذترن ږوز گانن،
څی ذترن ږدیم د َرون ،څی ذترن د َرخت پاک َڅرن.
ذتر زیاتر َوخت ږوزڤارڤر دی زمستان َیرک َرند.
دروک َوخت َیرک َرند.
دیقانڤر دی تیرما دی َ
ایږون َخلگ ذتر غه َبف تیز َڅرت.
شاگردش َښت ذال دی َخط نڤشته َڅرن.

ذال :ذ

۳۳

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؟

ڙ  -ڙ َمک

کوم لغات دی ڙی شروع واست؟

ڙؤی ،ژَرژ ،ڙمؤرم ،ژروږاڤد ،ڙؤ ،ژ َرڤ ،ژیتر ،ڙَخت ،ژرخ ،ژینده ،ڙ َمک ،ژؤرد،
ژؤڤدی ،ڙالخ
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی ڙی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

ڙ َمک
ڙم
ڙ
ڙم
ڙَخ

ڙ ڙ ڙ
ڙم ڙي ڙه
ڙ َمک
ڙَخت

ڙم ڙي ڙه
ژم ژي ژه
ځم ځي ځه

ڙم
ڙي
ڙه

ڙ َمک دی نَږد غه رڜنیږ َرند.
ڙَخت تر َخسپوڜ َمله َکټن.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي ڙی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

ڙ َمک دی نَږد غه رڜنیږ َرند که کؤلی دنیا رڜَ ن
َڅرت .خداوند بزرگ ایر ات ڙ َمکی ښؤ بندهڤر پیدا
کرک تا که َخلگش َبسوزین که څی ڙ َمک ات ایر
رڜنیږن لی َزت یوندن ات َبف زندگی َڅرن.
ڙ َمک اَگر دی نَږد ناُمت ،دنیا تارک ڤدک توک
نواست .ڙ َمک که امت دی تارک نَږدڤَ ،خلگ
ڤدک توک َبسویزت.
شاگردش َښت ڙی دی َخط نڤشته َڅرن.

ڙی :ڙ

۳۴

معلم َپستروی سیوالڤي څی
شاگردڤن پرست:
دی نَږد کوم چیز که کؤلی دنیا
رڜَ ن َڅرت؟ ڤدک توک دی څی
ساخت وخت نواست؟ دی تارک
نَږد چیز امت که َخلگ ڤدک
توک َبسوزیت؟ َخلگش څی ڙ َمک
ات ایرن چیز یوند؟ خداوند بزرگ
چیز چیزی ښؤ بندهڤر پیدا کرک؟

ڇ  -ڇڙم
کوم لغات دی ڇی شروع واست؟

َڇکک ،چکلک ،ڇکیڜ ،ڇک ،ڇقڇق ،چکه ،چکمنَ ،ڇڜمَ ،چلَ ،چټ،
ڇتکَ ،چرخَ ،چمبیر ،ڇڙمین ،ڇکرَ ،چلگم ،ڇاڃوڜ ،ڇاڜتَ ،چرڤیږ
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی ڇی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

ڇڙم
ڇڙ
ڇ
ڇڙ
ڇڙ

ڇ ڇ ڇ
ڇڙ ڇا ڇه
ڇڙم
ڇڙمین

ڇڙ ڇا ڇه
خڙ خا خه
ذڙ ذا ذه

ڇڙ
ڇا
ڇه

ڇڙم َخلگن ای لوپ حیات.
پرچاد ڇڙمین پیتیڅت.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي ڇی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

خداوند )ج( ڇڙم ښؤ بندهڤر رؤتک که َیوش ښؤ
دنیای خوشروی َڅن َبف َتیننَ .خلگ با َید ښؤ ڇڙمی
َبف نیگه َڅرت که َخلگن ای لوپ حیاتَ ،یو ڇڙم
َیر .ڇڙم غه چیز میم بدَن َخلگَ .خلگن که َیو ڇڙم
کوم حیبی امتَ ،یو َښت نیم حساب َڅرت .څت
با َبتن َسک با َید ښؤ ڇڙمڤي َبف ښؤ اڜ گانن .کوم
چیز تیز یا َگرد غبار تی سپا ڇڙم مدشت.
شاگردش َښت ڇی دی َخط نڤشته َڅرن.

ڇی :ڇ ڇر

۳۵

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن
پرست:
َخلگر چیز ای لوپ حیات؟ کوم چیزر
َسک باید ښؤ اڜ گانن که تی
سپا ڇڙم مدشت؟ خداوند )ج( چیز
ښؤ بندهڤر رؤت؟ کوم چیز میم بدَن
َخلگ؟ َخلگ چیزر ښؤ ڇڙم َبف نیگه
َڅرت؟ َخلگن که َیو ڇڙم کوم حیبی
امتَ ،یو َښت څی ساخت فکر َڅرت؟

ص  -صندوق
کوم لغات دی صات شروع واست؟

زمبر ،صداَ ،زخم ،صفَر ،زه ،صندوقَ ،زردکَ ،زرین ،صابر ،زؤم ،صابؤن،
َصحراَ ،
زالگ
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی صات شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

صندوق
صن
ص
صن
صف

ص ص ص
صن صؤ صا
صندوق
صفَر

صن صؤ صا
ڙن ڙؤ ڙا
زن زؤ زا

صن
صؤ
صا

صندوق میس څی ڜونگن َښکر توتک.
َیو پتر دی صفَر تی.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي صات اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

صندوق دی سپا ملک دی قدیم َوخت ایرت څی
ڜونگن َښکر توتک .یه صندوقرڤ تاون ښ َنکر توتک.
َ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 َرندَ ،خلگش ښؤ
اَسبابڤي ره کَټن.
شاگردش َښت صات دی َخط نڤشته َڅرن.

صات :ص صر

۳۶

معلم َپستروی سیوالڤي څی
شاگردڤن پرست:
دم َوخت صندوقی واز څی چیزن گانن؟
دی سپا ملک دی قدیم َوخت
کوم صندوقرڤ تاون ښ َنکر توتک؟
نیڤ صندوق څی کوین درزن؟
َخلگش ری صندوق چیز کَټن؟
ایرت څی چیزن َښکر توتک؟
کوم چیز َبف َیرک َرند؟

ط  -طیاره
کوم لغات دی طوی شروع واست؟

طلا ،ټک ،طؤطی ،دروکڜ ،ټم َټنگ ،طیاره ،طاهر ،دنیاَ ،ټکله ،ذرس ،طوی ،طلای،
ټمبل
َټخ ،دؤده ،طایفه ،طویانه ،ډولَ ،
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی طوی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

طیاره
طیا
ط
طیا
طؤ

ط ط ط
طی طؤ طو
طیاره
طؤطی

طی طؤ طو
ذی ذؤ ذو
دی دؤ دو

طی
طؤ
طو

طیارهبان غه َبف طیاره َڇوڤد.
طؤطی خوشروی قصه َښند.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي طوی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

طیارهرڤ دی قدیم َوخت سک ښیک زیک جاز
ښ َنکر توتک.
جاز یا که طیاره دی کؤلی دنیا َغفچ زیات.
طیاره ای آسان ات راحت ڤدک ایرتر دی ممل َکت
پشرفتڤ .ایرت بی آسانیږ دی طیارهڤي
ترقی ات َ
صفَر تر اَر نَگ َڅرت.
طاهر ای طیارهبان تیَ ،یو غه َبف طیاره َڇوڤد.
شاگردش َښت طوی دی َخط نڤشته َڅرن.

طوی :ط

۳۷

معلم َپستروی سیوالڤي څی شاگردڤن
پرست:
کوم چیز نیڤ دی دنیا غه زیات؟
سک ښیک زیک طیارهڤ کا چیز
ښ َنکر توتک؟
کوی ای طیارهبان؟
څی ساخت ڤدک ایرتر آسان؟
َیو چیز َبف َڇوڤد؟
ایرت بی آسانیږ تر کوم نَگ رڜت؟

ټ  -ټار
کوم لغات دی ټی شروع واست؟

ټمبل ،توڜه ،ټم َټنگ ،ټاخ ،تالاق ،تپچ،
ټک ،توخمَ ،ټکلهَ ،ټخ ،تؤتؤ ،ډاکدَرَ ،ټزَ ،
ټونک ،ټوز ،ډوم ،طلا
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی ټی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

ټار
ټا
ټ
ټا
َټک

ټ ټ ټ
ټا ټي ټه
ټار
َټکله

ټا ټي ټه
تا تي ته
صا صي صه

ټا
ټي
ټه

ټار سرک َبف یرښ چای واست.
څرکر َټکله.
َیو َیرک َ

شاگردش َښت دی چارخانهڤي ټی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

ټار ای میوه .ټارن َدم دست سرک .ټارن د َرخت،
دی سپا ملک ټار د َرخت نَست.
ټارر سک فارسی چار َمغز َښنن.
ټار سرک َبف یرښ چای واست .ټار سرک دی کَمک
ژَرژن َگټنَ ،ین َیو ری چای کَټنَ ،یو واست یرښ چای.
دی سپا ولا َیت وردوج ات زردیون ټار د َرخت تقی.
یه َجی ایرتش ټار َپرندن.
شاگردش َښت ټی دی َخط نڤشته َڅرن.

ټی :ټ ټب

۳۸

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؟

ډ  -ډول
کوم لغات دی ډال شروع واست؟

ډاډاَ ،درچَ ،ذس ،ډاکدَرَ ،دستپرگَ ،ذن ،دڜتاڤ ،ډاپ ،دماغ ،ډوم ،دردینگ،
ذرزگ ،ذڜتر

شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی ډال شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

ډول
ډو
ډ
ډو
ډو

ډ ډ ډ
ډو ډه ډا
ډول
ډوم

ډو ډه ډا
ذو ذه ذا
ڇو ڇه ڇا

ډو
ډه
ډا

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

شاگردش َښت دی چارخانهڤي ډال اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

ډومش تر ډول داریه دینن.
ډول زیاتر دی ڜَ رڤي جؤرن .دی سپا و َطن ډول کَم
پیدا واست .سپا ایرت سک ډول َجی تر داریه دینن.
ډول څی داریهن دی شَ کل َفرق ،ډولن َبند تی.
ډولن صدا غه تقی .دی طوی ات ایږون خوشیږی
د َگرڤي ایرتش تر ډول دینن ات َبید َښنن.
کوی که ډول وینتک َیو َرسم َخڜڤ.
شاگردش َښت ډال دی َخط نڤشته َڅرن.

ډال :ډ

۳۹

معلم َپستروی سیوالڤي څی
شاگردڤن پرست:
ډول څی داریهن دی شَ کل څی
ساخت فرق تی؟ کوی که ډول
وینتک څی ساخت گاښڤ؟
ډولن چیز غه تقی؟ کوی تر ډول
داریه دشت؟ دی طویڤي ایرتش چیز
گاښن؟ ډول کومر جؤرن؟ سپا ایرت
سک ډول َجی تر چیز دینن؟

ڃ  -ڃاغ
کوم لغات دی ڃی شروع واست؟

ڃاغ ،جاندار ،جوال ،ڃاڇ ،جایاڤدی ،ڃوڜ ،جزیره ،جن َگل ،ڃؤر ،ج َلوگیر ،ڃؤڇ،
جگیزاری
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی ڃی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

ڃاغ
ڃا
ڃ
ڃا
ڃو

ڃ ڃ ڃ
ڃا ڃو ڃي
ڃاغ
ڃوڜ

ڃا ڃو ڃي
جا جو جي
ډا ډو ډي

ڃا
ڃو
ڃي

ڃاغ بی معنای ذیڅک.
تو زهڤر ڇاڜت چای ڃوڜ َرند.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي ڃی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

ڃاغ بی معنای ذیڅک .څی َښنن َمی ذیڅ ،یا که
َمی ڃاغ دی ،توږ ڃاغ دی ،ږؤ ڃاغ دی.
تو زهڤر ڇاڜت چای ڃوڜ َرند.
ڇاڃوڜ َبف وزدی .دی ڇاڃوڜ چای ڃوڜ َرندن.
ڇاڃوڜ څی گلیټن گانن.
تو دی دیز ڃؤڇ دی .تو ڃؤڇ َرند .ڃؤڇ دیزی
م َکم ودرت.
شاگردش َښت ڃی دی َخط نڤشته َڅرن.

ڃی :ڃ ڃر

۴۰

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؟

ث  -ثاټ
کوم لغات دی ثی شروع واست؟

ثَپت ،ذڜَ ،سرکَلی ،ثَمتی ،ثوتیَ ،سختیږ ،ثین ،ذیت ،ذؤږد ،ثَؤدی ،ثاټ ،ذیږ،
سکڇک
شاگردش َښت لغاتڤي َښنن که دی ثی شروع واڅن.

َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

ثاټ
ثا
ث
ثا
ثی

ث ث ث
ثا ثه ثؤ
ثاټ
ثین

ثا
یا
پا

ثا
ثه
ثؤ

ثه
یه
په

ثؤ
یؤ
پؤ

با َید َخلگش ثاټی مشَ ین.
تو بوټڤر یوپک ثین.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي ثی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

ثاټی کؤښت دیشت که َیو ای پیسک حیوان .څی َقولی
کوم لوپ َخلگن که ثاټ ای پرچاد توتکَ .ین څی ای
شَ خصن رانته واست .یه شَ خص یت پرچادر َښند که:
اي ثاټَ .ین یت پرچاد ږیردی راستی ثاټ .څه خاطرن
اَگر کوی ثاټی شیت طارت سکم َسر ږیرد .با َید اَ َول یم
که ثاټی مشَ یڤ ،نی که شیتڤ ښؤ جانی وزدیڤ.
ثاټ شتارن غه گناه بی تی.
شاگردش َښت ثی دی َخط نڤشته َڅرن.

ثی :ث ثر

۴۱

معلم َپستروی سیوالڤي څی
شاگردڤن پرست:
چیز شتارن غه گناه؟ ثاټ څی
ساخت حیوان؟ شَ خص پرچادر
چیز ښنتک؟ ثاټ چیز توتک؟
َین یت پرچاد واست راستی
چیز؟ َین څی کوین رانته واست؟
ثاټ که کوی شیت َیو څی
ساخت واست؟

ع  -عاشه
َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

عاشه
عاش
عا
عاش
عس

عا عا عا
عاش عال عام
عاشه
عس َکر

عاش عال عام
غاش غال غام
ڤاش ڤال ڤام

عاش
عال
عام

عاشه دی ښؤ همصنفڤن کمک َڅرت.
َکڜ رښک عس َکر دی کندز.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي عین اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

عاشه َپک روار مک َتب رڜت .عاشه دی خون َیرک
َڅرتَ .یو ښچ َپڅت .عاشه دی ښؤ خون َخلگڤن َیرک
َڅرت .عاشه خون َخلگش َڅن غه خوش.
َیو دی صنف دی ښؤ همصنفڤن غه کمک َڅرت.
عاشهن َیو صنف زهش بی َڅن غه خوش.
عاشه تر ښؤ ڇڙم آینه کَرت .آینک ڇڙمر غه َبف،
چیزر که ڇڙمی څی َگرد غبارن َبف نیگه َڅرت.
شاگردش َښت عین دی َخط نڤشته َڅرن.

عین :ع عر نعر نع

۴۲

معلم َپستروی سیوالڤي څی
شاگردڤن پرست:
عاشه تر ښؤ ڇڙم چیز کَرت؟آینه
چیزر تر ښؤ ڇڙم کَټن؟
عاشه َپک روار کوم َجی رڜت؟
کوی خون َخلگش َڅن خوش؟
َیو کویر کمک َڅرت؟
عاشه دی خون چیز گاښت؟
کوم َجی زهش َڅن خوش؟

ض  -ضابط
َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

ضابت
ضا
ض
ضا
ضی

ض ض ض
ضا ضو ضه
ضابط
ضیأ

ضا ضو ضه
صا صو صه
ڃا ڃو ڃه

ضا
ضو
ضه

ضابط فلوسڤي تعلم َرند.
ضیأ ای ڜونگ تڜنکؤزگ تی.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي ضات اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

ضیأ ای ضابط ،ظاهر ای فلوس .ضیأ ات ظاهر دی
یا َمنن انډوال.
کوی که ضابط څیَ ،یو ناکری څی فلوسن ب َلند.
ضابط فلوسڤ لوپتر .ضابط فلوسڤي تعلیم َرند.
ضابط ایرتر َبف خز َمت َڅرت .ضابط دی و َطن خز َمت
څرک کؤلی
َڅرت .ایرت بی ضابتر احترام َڅرت .احترام َ
َخلگر َفرضَ .سک بی با َید یا َمنر احترام َڅرن.

شاگردش َښت ضات دی َخط نڤشته َڅرن.

ضات :ض ضر
۴۳

معلم َپستروی سیوالڤي څی
شاگردڤن پرست:
کوی ایرتر خز َمت َڅرت؟
کوی دی یا َمنن 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؟

ظ  -ظاهر
َپستروی َحروفڤي معلم دی َتخته نڤشته َڅرت ،شاگردش َیڤ جاین.

ظاهر
ظا
ظ
ظا
ظل

ظ ظ ظ
ظا ظي ظه
ظاهر
ظلم

ظا ظي ظه
طا طي طه
ثا ثي ثه

ظا
ظي
ظه

ظاهر غه خوڜروی صندوق گاښت.
َیو غه ظلم َیرک َڅرت.

شاگردش َښت دی چارخانهڤي ظوی اَلقه َکټن.
َپستروی جملهڤي شاگردش جاین.

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 ڤیتیَ .ین طاهر ظاهرر َښتی :کوی که َیرک
َڅرت َیر با َبد حق رؤتک واست.
نیک ات َبف َیرک افتیخار ات عزت َخلگ واست.
شاگردش َښت ظوی دی َخط نڤشته َڅرن.

ظوی :ظ
۴۴

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؟
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