
د پ＋تو ژبي الفب３                                           
  

ا  ب  پ  ت  ټ  ث  ج  چ  ح  خ څ  ځ  د ډ ذ  ر  ړ  ز  ږ  ژ  س  ش  ښ ص  ض  
 ) هـ  ه  ـه (ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  ګ  ل  م  ن  ڼ  و 

  )ي  ی  ې  ۍ  ئ ( 
  

  :وړو تورو کي دغه اته توري يوازي د پ＋تو توري دي    په دغه ل
  

       ټ   څ   ځ   ډ   ړ   ږ   ښ   ڼ
په هر لغات ک＋ي چي يو يا ＇و ددغو تورو ＇خه راغلي وي هغه خاص 

  . پ＋تو لغاتونه دي
  :الندي ډولونه لري) ی ( په پ＋تو کي      

  .لکه سپی، س７ی، لر－ی، دی، وا＊کی  او نور) ی     ( 
  .لکه کالي، لري، لر－ي، خوري، دي او نور )  ي    ( 
  .لکه ادې، شيدې، مست３، پاي）３ او نور) ې     ( 
  .لکه  مالل９، －اډۍ، خول９، مالل９ او نور) ۍ     ( 
  .لکه ＊وونکئ، دئ، زده کوونکئ او نور) ئ     ( 
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  نوماسم يا 
  :  بولي د شيانو  نوم ته وايي لکه ( substantiv)    اسم چي په سوي６ني ژبه ي３  

  .   بوټ  ،  هلک ، کتاب ، نجل９ ، قلم ، م５ز ، سدو ، زمرک، مالل９ او نور
     زده کوونکي دي پر هره ليکه يو اسم يا نوم وليکي

  
........                ..............................   ....................  

............................                ..............................     

 ............................                ..............................     

  :   په دغه الندي جملو کي تر اسم يا نوم الندي ليکه کش کئ
  .      سدو  توپ   لري
  .      زمرک   ＄غلي

  .      هلک   قلم   لري
  .      زه  کتاب   وايم

  .      تاسي  کور  ته   ＄ئ
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  فعل 
  : بولي د يوه کار کولو ته  وايي لکه) verb( فعل چي په سوي６ني ي３     

  :کي تر فعل الندي خط کش سوئ دئ    په الندي جملو 
  .＄ي   دوی کور ته 

  .راغل３   ته 
  .خوري   احمد ډوډۍ 

  .وويل   سدو مالل９ ته 
  .    زده کوونکي دي پر الندي ليکو فعل وليکي

  
..............................              ...........................  

           .........................................................     

..............................               ...........................  

په الندي جملو ک＋ي فعلونه پيدا ک７ئ او بيا تر هر فعل الندي خط کش 
  :کئ

  .دوی ＊وون％ي ته راغله
  .تاسي خپل کورنی کور و ک７

  . سدو راغئ چي ډوډۍ و خوري
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  請Adjektivفت   
 

 په جمله  پر اسم يا نوم باندي تاثير کوي او يا請فت هغه کلمه ده چي      
لوی ، ＊ه، بد، ج， ، : ک＋ي د اسم يا نوم په باره ک＋ي ＇ه وايي لکه 

  .کوچنی او نور 
  

  :         په الندي جملو تر 請فت الندي خط کش سوئ دئ وي３ لولئ
  . غره تر شا دئج，       ددوی کور د يوه 

  .  مو！ر رانيو نوئ      حليم３ يو 
  .س７ي سره خبري وک７ې خوشاله       موږ د هغه

  .  قلم پيدا ک７ ＊کلئ      احمد يو 
  

پخپله دي 請فتونه        زده کوونکي دي په الندي جملو ک＋ي و－وري او 
  :پيدا ک７ي

  
  .      د مور او پالر عزت ＊ه کار دئ 

  .       د يوه لوی سيند پر ＇ن６ه يو غ ب０ دئ 
  .       ستاسي په کور ک＋ي مي يو نوئ م５لمه وليد

  .       تا زموږ  زوړ کور خپل ورور ته و＊وده
  .      مالل９ نن خپل سره کالي پر４وله
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 pronomenضمير 
 

       ضمير هغه کلمه ده چي د اسم يا نوم پر ＄ای را＄ي لکه    
         

        زه              موږ                   زما                           زموږ             
    ستا                          ستاسي       ته              تاسي              

        دی            دوی                  دده                           ددوی
        دا                                        ددې                         

        دې
        دغه

  :شوئ دئ      په الندي جملو ک＋ي تر ضمير الندي خط ليکل 
   قلم چا واخيست؟زما     
  . خور کابل ته والړهددې      

  . کورته تللئ دئستاسي     احمد 
  

       پدې الندي جملو ک＋ي تر ضمير الندي خط کش ک７ئ
  

  .    موږ د افغانستان ＇خه راغلو
  .    دې وويل چي ته کور ته والړ شه

  .    دوی اوس مالمو ته تللي دي
  .ري رانيولئ دئ    احمد دغه قلم چي

  .  يوه س７ي ما ته ډوډۍ راک７ه
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 Adverbقيد 
 

په .   قيد هغه کلمه ده چي پر يوه فعل، 請فت يا بل قيد تاثير کوي        
  :الندي جملو ک＋ي تر قيد الندي تر قيد الندي خط کش شوئ دئ

 . مور ته راغئپه ژړازمرک  •

  . د راغئ د فعل دپاره قيد دئ) په ژړا( په لوړه جمله ک＋ي 
  . ＊کلئ بايسکل لروډ４رموږ يو  •

  .     په لوړه جمله ک＋ي ډ４ر قيد دئ د ＊کلي 請فت دپاره
  . راغلهپه خوشاليا خوردوی  •

قيد دپاره چي دغه ) په خوشالي ( قيد دئ د ) خورا(  په لوړه جمله ک＋ي 
  . دپارهبيا قيد دئ راغله

  :په الندي جملو ک＋ي قيدونه پيدا ک７ئ او تر قيد الندي خط کش ک７ئ
  

  .سدو ژر راغئ
  .موږ يو ډ４ر زوړ مو！ر لرو

  .مالل９ کرار ＄غلي
  .زمرک ډ４ر په خندا راغئ

  .تاسي ډ４ر وژړل
  .دوی په يو ＊ه نوي مو！ر ک＋ي راغله
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