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ب ِْس ِم ِ
هللا َّالر ْ ْٰح ِن َّالر ِح ْ ِي

تعارف

ُ
ایسپو سٹی نے اردو کے طلبا کبلئے ِریڈیگ پبکج پبار کرنے کی خواہش طاہر کی تو میں نے اس کا

ُ
بھرتور خیر مقدم کبا۔ سوال یہ ب ھا کہ کس طرح کا مواد فن لیبڈ کے بچوں کے لئے بہیر ہو گا؟ اردو
ت
کے طلبا یاکسبان کی تصابی کتب سے مستفبد ہونے رہے ہیں۔ ان کتب میں کہاپباں ،ظمیں اور
تع
دیگر لیمی مواد بہلے سے ہی طلبا کے زی ِر خدمت رہا ہے۔ بھر ایسا کویسا مواد اس ریڈیگ پبکج میں
ُ
شامل کبا خانے خو تصابی کباتوں کے مواد سے ہٹ کر ہو اور فن لیبڈ کے اردو تو لئے والے بچوں

اور طلبا کے لئے مددگار یاپت ہو۔ زی ِر تظر دو خباالت بھے۔ ایک تو یہ کہ یاکسبابی کتب عام طور سے
طرز زیدگی کی عکاسی کربی ہیں۔ مشیرکہ خایدابی تظام ،رہن سہن ،گھر اور اشکول سے
یاکسبان ہی کے ِ

لے کر موسموں یک یاکسبان اور فن لیبڈ میں بہت سی خیزیں مخبلف ہیں۔ بہاں کے ب ّچے اکیر
طرز زیدگی سے relateبہیں کر یانے۔ خبابچہ اِ ن بچوں کے لئے ایسی بچاریر کی ضرورت ہے
یاکسبابی ِ
طرز زیدگی کی عکاسی کریں۔ دوسرا یہ کہ خو مواد پبار کبا خانے وہ آشان فہم اور دلچسپ
خو فن لیبڈ کی ِ
ہونے کے شابھ شابھ ڈبجیبل طور یر بھی دسیباب ہو۔

ت
ّ
بہت سوچ بچار کے تعد میں نے اس ِریڈیگ پبکج کو دو حصوں میں قسیم کبا۔

بہال ح ّصہ' ،خبدر کی یاتیں' مخ تصر بحریروں یر میٹی ہے۔ خبدر کا تعلق یاکسبان سے ہے۔ وہ ا پئے گھر

والوں کے شابھ فن لیبڈ میں رہبا ہے۔ ان بحریروں میں وہ بچوں کو اپٹی ّ
روزمرہ زیدگی کے یارے میں

پبا رہا ہے۔ اس کا خایدان کیسا ہے ،وہ کس طرح کے گھر میں رہبا ہے ،کس طرح کے اشکول میں

خایا ہے اور فن لیبڈ میں ر ہئے ہونے کبا سوخبا ہے؟ ان بحریروں کے لئے میں نے ا پئے بچوں سے
ُ
 inspirationخاصل کی اور فن لیبڈ کی روز ّمرہ زیدگی کو ان کی تظر سے دیکھئے کی کوشش کی۔

دوسرا ح ّصہ 'میتخب کہاپباں'  SABAQکی پبابی گٹی کہاپ پوں یر مسیمل ہے۔ یہ کہاپباں آشان اور دلچسپ
ُ
ہونے کے شابھ شابھ تو پ پوب اور انیرپ تٹ یر بھی دسیباب ہیں۔ اردو زیان میں ڈبجیبل طور یر پبابی گٹی
ُ
یہ کہاپباں یال شک و سبہ ایک بہیرین کاوش ہیں۔ ان کہاپ پوں کو اردو ِریڈیگ پبکج میں شامل کرنے کے
لئے  SABAQسے حصوصی اخازت لی گٹی ہے۔

ُ
تمام کہاپباں اور بچاریر آشان اور شادہ زیان میں پبان کی گٹی ہیں۔ اردو یڑھبا فن لیبڈ کے بچوں کبلئے
عمومی طور یر مشکل ہے۔ اشلیئے پبکج کی یرتیبگ کے تعد سب کہاپ پوں اور بچاریر کی آڈتو رتکارڈیگ کا بھی
ُ
ارادہ ہے خو کہ بچوں کا مظالعہ بہیر پبانے میں مددگار یاپت ہوں گی۔ اردو ِریڈیگ پبکج یراتمری اشکول کے
طلبا کو ذہن میں رکھ کر پبایا گبا ہے ،مگر موضوع کے اعیبار سے ہر عمر اور فایلتت کے ب ّچے اس سے
مستفبد ہو شکئے ہیں۔ مزید تفصبالت کبلئے 'ہدایات یرانے اشایذہ و والدین' یڑھیئے۔
ی
س ُح ُ
اس ِریڈیگ پبکج کی کمبل کبلئے میں ایسپو ٹی صوصا

 Sanna Voipio-Huovinenکے تعاون کی

مسکور ہوں۔  SABAQکے  CEOحسن ین رضوان کے عالوہ اپٹی والدہ کی شکرگزار ہوں خنہوں نے میری
چ
رہیمابی کی۔ میں اپٹی بہن زپ تب کی بھی شکر گزار ہوں خنہوں نے یہ ضرف اپٹی ب ل تقی فایلتت کو
یروۓ کار النے ہونے خبدر اور اس کے خایدان کے خاکے اس پبکج کبلئے حصوصی طور یر پبار کئے یلکہ
ّ
ہ
ب
خ
ایک معلمہ کی یی تت سے ہیرین بچاویز اور مدد فرا م کی۔

ُ
میں امبد کربی ہوں کے یہ پبکج فن لیبڈ کے اردو یڑ ھئے والے بچوں میں اپٹی ماد ری زیان سے دلچسٹی پبدا
ُ
کرنے کا یاعث پئے اور اردو سے بچوں کی دوری کم کرنے میں مددگار یاپت ہو۔ ایساء ہللا
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ہدایات یرانے اشایذہ و والدین
* '  'Differentiated Learningکے بحط ِریڈیگ پبکج کا ہر سپق ہر عمر اور صالختت کے بچوں
کو یڑھایا خا شکبا ہے۔ خو ب ّچے ابھی یڑھبا بہیں خا پئے ،ان کو اشایذہ اور والدین یڑھ کر سبا شکئے
ہیں۔سیئے کی صالحی پوں کا اخاگر ہویا بھی اہمتت رکھبا ہے۔جن بچوں کبلئے سپق آشان ہو ،اشایذہ
ابہیں ان کی صالختت کے مظاتق دیگر سرگرمباں کروا شکئے ہیں۔
* ہر بحریر/کہابی کے سروع میں کچھ القاظ د پئے گئے ہیں۔ حھوبی حماع پوں کے ب ّچے جن کبلئے خود
ب
یڑھبا مشکل ہو ،وہ ضرف 'س کھیئے' کے خا سئے میں د پئے گئے القاظ ذہن یسین کر شکئے ہیں۔
* کچھ القاظ کے شابھ حھوبی حھوبی تصاویر مہبا کی گٹی ہیں۔ اگر لفظ بچوں کبلئے یڑھبا مشکل ہو تو
تصویر کی مدد سے یڑ ھئے میں آشابی ہو شکٹی ہے۔
ُ
* کباب میں تعض خگہ القاظ کو اردو میں لکھئے کی بچانے ایگریزی یا فیش زیان میں ہی لک ھا گبا ہے۔
ُ
ُ
ایسا ان القاظ کے لئے کبا گبا ہے خو اردو کے بہیں ہیں ّاور عام طور یر اردو میں بہیں لکھے خانے۔
ُ
ا یسے القاظ کو اردو میں لکھئے اور یڑ ھئے سے بچوں کو کافی دقت کا شامبا ہو گا۔
ُ
* فن لیبڈ میں اردو یڑ ھئے والے ب ّچے عام طور سے فیش یا ایگریزی زیان یر زیادہ فدرت رکھئے ہیں اشلیئے
ُ
تعض خگہوں یر القاظ کو اردو کے عالوہ ایگریزی ،فیش یا دوتوں زیاتوں میں لکھا گبا ہے۔ اس کا مفصد
بھی بچوں کو یڑ ھئے میں مدد کریا ہے۔
چ
* ہر بحریر/کہابی کے آخر میں بچوں کے لئے مخبلف مشقیں مہبا کی گٹی ہیں خو بچوں کی ب ل تقی
صالحیییں بہیر کرنے کے عالوہ ان کی سوچ وستع کرنے ،بحزیہ کرنے اور لکھئے میں مددگار یاپت
ہوں گی۔
ّ
* Sabaqکی کہاپ پوں کے ویڈتو لبکس کباب کے آخری حصے 'خواالخات' میں د پئے گئے ہیں۔ ب ّچے
ُ
آڈتو/ویڈتو کی مدد سے یہ آشابی یڑھ شکیں گے ،ان کا مظالعہ بہیر ہو گا اور دلچسٹی یرفرار رہے گی۔
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میرا خاندان

ی
س ک ھئیے

میں

میرا

میرے

میں حیدر ہوں۔
میں  ٩سال کا ہوں۔
میں تیسری جماعت میں پڑھیا ہوں۔
ّ ّ
میں ا پیے ابو ،امی اور بھائی کے سابھ فن لئیڈ میں رہیا ہوں۔
1

میرے دادا ،دادی اور نانا ،نائی ناکسیان میں ر ہیے ہیں۔
بُ
ُ
ّ
ب
ناکسیان میں میری خالہ ،ماموں ،ھپھو اور خاچو ھی ر ہیے ہیں۔
جب میں ناکسیان خانا ہوں بو سب سے مل کر بہت چوش ہونا
ہوں۔
پیا پیے

آپ کے گھر میں کون کون رہیا ہے؟

پیا پیے

ا پیے خاندان کی تصوپر پیا پیے۔

2

میرا گھر

ی
س ک ھئیے

میرا گھر

تئپھیے

کھیلیے

Apartment
building

kerrostalo

میں ہے۔

میرے گھر میں خار کمرے ہیں۔
انک کمرا میرا اور بھائی کا ہے۔

ّ
ّ
انک کمرا امی اور ابو کا ہے۔
3

مجھے

keittiö

گھر میں انک تئپھیے کا کمرہ اور کچن بھی ہے۔
yard

kerrostalo

مجھے

piha

کے ناہر پڑا سا  pihaہے۔

میں کھیلیا اجھا لگیا ہے۔

پیا پیے
ا پیے گھر کی تصوپر پیا پیے۔

4

میرا اسکول

ی
س ک ھئیے

اسکول

قر پب

میرا اسکول میرے گھر کے قر پب ہے۔
میں اسکول ساپ یکل پر خانا ہوں۔
میرے اسکول میں بہت سے کمرے ہیں۔
میرا کالس ُروم بہت اجھا ہے۔
5

بہت

ہم سب

Älytaulu
Smart board

اس میں انک کمئ یوپر اور سمارٹ بورڈ بھی ہے۔
میری کالس میں بہت سے ملکوں کے ب ّچے ہیں۔
ہم سب مل کر پڑ ھیے ہیں اور بہت کجھ
سیکھیے ہیں۔
ہم سب مل کر اسکول میں کھانا بھی کھاتے ہیں۔
ج ّ
م
ک
ھٹی کے وقت ہم سب ل کر ھیلیے ہیں۔
kirjasto
library

میرے اسکول میں انک الئیرپری بھی ہے۔
الئیرپری میں بہت سی کیاتیں ہیں۔
6

نالش کیجئیے
ُ
سیق کو دونارہ پڑھئیے۔جن الفاظ میں 'س' آنا ہے ان پر داپرہ لگا پیے۔
پیا پیے

کیا آپ کا اسکول حیدر کے اسکول جیسا ہی ہے؟ ا پیے اسکول کے نارے
میں پیا پیے۔
معلوم کیجئیے
ُ
آپ کی کالس میں کون کون سے ملکوں کے بچے ہیں؟ ان ملکوں کے نام
ُ
ک
ف
م
ن
ج
اردو ،ا گرپزی نا یش یں بحرپر ی ئیے۔

7

میں اور میرا بھائی

ی
س ک ھئیے

جھونا ،پڑا

میں جھونا ہوں اور بھائی پڑے ہیں۔

میں اوپر سونا ہوں اور بھائی پیچے۔

مجھے الل رنگ پسید ہے اور بھائی کو پیال۔
8

اوپر ،پیچے

میں سیب سوق سے کھانا ہوں اور بھائی انگور۔
attacker

defender

قٹ نال پپم میں میں اپیکر ہوں اور بھائی ڈ تفیڈر۔
TV

ہم مل کر کھیلیے ہیں ،ئی۔وی دنکھیے ہیں اور ناتیں کرتے ہیں۔
میں ا پیے بھائی سے بہت پیار کرنا ہوں۔
نات کیجئیے
ہم سب انک دوسرے سے مخیلف بھی ہیں اور ملیے خلیے بھی ہیں۔
یہ احیالف اور مما نلت زندگی کو چوتصورت اور دلچسپ پیانا ہے وریہ ہم
بور ہو خاتیں۔

9

میرے دوست
ی
س ک ھئیے

کھیلیے

دوسیوں

دوست

میں اور میرے دوست مل کر ساپ یکل خالتے ہیں۔
قٹ نال کھیلیے ہیں..

leikkikenttä
playground

نلے گراؤنڈ میں کھیلیے ہیں..

Xbox

انکس ناکس اور بورڈ گپمز کھیلیے ہیں..
board games
lautapelit
10

اور بہت سی ناتیں کرتے ہیں۔
مجھے ا پیے دوسیوں کے سابھ بہت مزہ آنا ہے۔
آپ ا پیے دوسیوں کے سابھ کیا کرتے ہیں؟

پیا پیے
آپ ا پیے بہیرین دوست نا سہیلی کے سابھ کیا کھیلیا پسید کرتے ہیں؟

11

فن لئیڈ کا سورج
ی
س ک ھئیے

گرمی

سردی

گرمی کے دن بہت لمیے ہوتے ہیں۔
ّ
ک
امی ہٹی ہیں" ،حیدر تئیا سو خاؤ ،رات ہو گٹی۔"
لیکن ناہر بو سورج ہے۔
میں سوحیا ہوں ،یہ رات ہے نا دن؟

12

سورج

سرپر

سردی کے دن بہت جھوتے ہوتے ہیں۔
ّ
ُ
ک
ص
امی ہٹی ہیں" ،حیدر تئیا ابھ خاؤ ،یح ہو گٹی۔"
لیکن ناہر بو اندھیرا ہے۔
میں سوحیا ہوں ،یہ صیح ہے نا سام؟

فن لئیڈ کا سورج بہت سرپر ہے۔ نالکل میری طرح !
سوجئیے
کیا آپ کو فن لئیڈ کا سورج سرپر لگیا ہے؟

کیا آپ تے کپھی کوئی سرارت کی ہے؟ اس کا خال سیا پیے۔

13

خا تئیے
فن لئیڈ میں گرمی کے دن بہت لمیے اور روشن ک یوں ہوتے ہیں؟ اس کے
پرعکس سردی کے دن بہت جھوتے اور اندھیرے ک یوں ہوتے ہیں؟

مال پیے
الفاظ کو ا نکے الٹ کے سابھ مال پیے۔
گرمی

رات

دن

سام

ص یح

سردی

14

میرا چواب
ی
س ک ھئیے

خال

چواب

میں سوحیا ہوں...
اگر میں خال ناز ہونا۔
راکٹ میں تئپھ کر خال میں خانا۔
ناروں سے ناتیں کرنا۔
15

سیﹼاروں سے کھیلیا۔
خاند سے کہائی سئیا۔
سورج کو قر پب سے دنکھیا۔
"حیدر تئیا ،ابھ خاؤ! اسکول خانا ہے۔"
سوجئیے

کیا آپ تےکپھی کوئی دلچسپ چواب دنکھا ہے؟

مال پیے

سورج

خاند
16

زمین

خزاں کے رنگ
ی
ک
س ھئیے

رنگ

اشکال

درجت خالی ہو رہے ہیں۔
ّ
ّ
ہ
زمین پر پیے ہی پیے یں۔

ُ
ہرے ،پیلے ،ناربجی ،الل اور بھورے۔
طرح طرح کے مس ُرومز ہیں۔
sienet

17

ذا تقے

پڑے ،جھوتے ،پیلے اور لمیے۔
اور مزندار َئیِرپز ہیں۔
marjat

مئپ ک ّ
ی
س
ھی ،ھٹی اور ر لی۔
ل
ک ھئیے
ُ
خزاں کا الٹ کیا ہے؟
پیا پیے

آپ کو کون سا موسم پسید ہے اور ک یوں؟
نالش کیجئیے
سیق میں رنگ ،ذا تقے اور اشکال ڈھونڈ پیے۔ رنگوں کے گرد پیال،

اشکال کے گرد الل اور ذاتقوں کے گرد ہرا داپرہ لگا پیے۔
18

پیا پیے
موسموں کے ناموں کو پرپس کیجئیے۔ بھر د رح یوں پر موسم کے مطابق پیے پیا پیے اور
رنگ بھر پیے۔سوجئیے! خزاں میں د رجت کیسا لگے گا؟

مو ِسم بہار

مو ِسم گرما

مو ِسم خزاں

مو ِسم سرما
19

ک
ی
ھ
سردی کے ل
ی
س
ک
ھ
ئ
یے

شف ید

پرف

ہر طرف پرف ہی پرف ہے۔

شفید اور جمکٹی ہوئی۔
روسٹی بھیالئی ہوئی۔
ہم سب مل کر پرف میں کھیلیے ہیں۔
20

روسٹی

کرتے ہیں۔
کرتے ہیں۔

کرتے ہیں۔
پیاتے ہیں۔

اور انک دوسرے پر پرف کے گولے ب ھئیکیے ہیں۔

21

پیا پیے
سردی کے موسم میں آپ چود کو کس طرح گرم رکھ سکیے ہیں؟

ل
پیا پیے اور ک ھئیے
ُ
ل
مو ِسم سرما کے پسیدندہ کھابوں کی تصاوپر پیا پیے اور ان کا نام ک ھئیے۔

22

میں تے روزہ رکھا
ی
س ک ھئیے

رمصان

روزہ

رمصان کا مہینہ بھا۔
ہم سب ناکسیان میں بھے۔
ّ
ب
میں تے امی سے کہا" ،مجھے ھی روزہ رکھیا ہے۔"
ّ
امی تے سحری کے وقت ابھانا۔
ڈھول واال ڈھول بجا رہا بھا" ،ابھو لوگو! روزہ رکھو۔"
23

سحری

افطاری

سب تے مل کر سحری کی۔
مسجد سے اذان کی آواز آئی۔
سب تے نماز پڑھی۔
میں سوحیا ہوں ،فن لئیڈ میں مسجد سے اذان کی آواز ک یوں بہیں آئی؟

سام کو سب تے مل کر افطاری کی پیاری کی۔
نکوڑے پیاۓ ،خاٹ پیائی اور سرپت پیانا۔
مسجد سے اذان کی آواز آئی۔
ک
سب تے دعا پڑھی اور ھجور سے روزہ کھوال۔
مجھے ناکسیان میں روزہ رکھیا بہت اجھا لگا!
24

پیا پیے
آپ کو سحری اور افطاری میں کیا کھانا اجھا لگیا ہے؟

سحری اور افطاری کی نلیٹ پیا پیے۔
سحری

افطاری

25

عید کا دن
سی
ک
ھ
ئ
یے

مہمان

ع ید

آج عید کا دن ہے۔
صیح ہم سب نماز پڑ ھیے مسجد گیے۔

ا پیے دوسیوں سے عید ملے۔
گھر میں مہمان آتے۔
امی تے سوناں پیاتیں۔
26

سوناں

سب تے مزے سے کھاتیں۔
سب بجوں کو عیدی ملی۔

مجھے بہت مزہ آنا۔
آپ تے عید کا دن کیسے گزارا؟
پیا پیے
مسجد کی تصوپر پیا پیے۔

27

پیا پیے

آپ عید کا دن کیسے گزارتے ہیں؟

خا تئیے

عرئی زنان میں لفظ 'عید' کا کیا مطلب ہے؟
ٰ
مسلمان عیدالفطر اور عید االضجی ک یوں میاتے ہیں؟
ی
اسالمی مہئ یوں کے نام س ک ھئیے۔
ٰ
س
ہ
عیدالفطر اور عید االضجی کن ا المی ناربجوں پر میائی خائی یں؟

پیا پیے

ٰ
ت
عیدالفطر اور عید االضجی کی خاص جیزوں کی صوپریں پیا پیے اور
ل
ان کا نام ک ھئیے۔

ٰ
عید االضجی

عیدالفطر

28

ّ
ئ
حصہ دو م

م
ئ
یخب کہاپیاں
 کی اخازت سے لی گٹی ہیںSABAQ کہاپیاں اور تصاوپر
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سیکھیے

بودے

بودا

یہ نالل ہے۔
نالل تے سوخا ،بودا لگانا ہوں۔
بھر سوخا کون سا بودا؟

چجی تے انک پیج دنا۔
"یہ لو ،بھول کے بودے کا پیج۔"
31

پ یج

ّ
پ
نالل تے مٹی میں یج ڈاال۔

ُ
اس پر نائی ڈاال۔

سورج کی روسٹی میں رکھا۔

ُ
ن
اس کو روز د کھا۔

پیا بود ا کب آتے گا؟

انک دن جھونا سا بودا تطر آنا۔

آ گیا!!
اب میں اور بودے لگانا ہوں۔
32

پرپ یب وار نمیر لگا پیے

پیا پیے

گملے میں بودا پیا پیے اور رنگ بھر پیے۔

33

نماپر کی نانگ
ی
س ک ھئیے

ٹ

کے الفاظ

نماپر تے بوئی بہٹی۔

بہٹی سے جھالنگ لگائی۔

کیلے کے جھلکے پر بھسال۔

34

نانگ کو رو رو کر نکڑا۔

پیلی فون پر ڈاکیر کو چوٹ پیائی۔

ڈاکیر کی بوکری پرک پر آئی۔

ڈاکیر تے نماپر کی نانگ سہالئی۔

نماپر تے چوسی سے نانگ ہالئی۔
35

مال پیے
نماپر
بوئی
کیال

پیا پیے

ڈاکیر کی بوکری میں کیا کیا ہو گا؟

36

ی
س ک ھئیے

ر

کے الفاظ

37

38

39

نالش کیجئیے
ُ
سیق میں 'ر' کے الفاظ نالش کیخیے اور ان پر داپرہ لگا پیے۔
پیا پیے
کیا آپ تے کپھی رنل گاڑی کا شفر کیا ہے؟
ل
ک ھئیے ،پیا پیے اور پیا پیے
ل
آپ کو کہاں کی سیر کرنا پسید ہے؟ اس خگہ کا نام ک ھئیے ،تصوپر پیا پیے اور اس

کے نارے میں زنائی پیا پیے۔

خگہ:

40

41

پرندے

42

43

پیا پیے
کیا آپ تے کپھی ا پیے کسی دوست نا سہیلی کی مدد کی ہے؟
سوجئیے
ہم دوست ک یوں پیاتے ہیں؟
ل
ک ھئیے ،پیا پیے اور پیا پیے

ل
ا پیے پسیدندہ دوست نا سہیلی کا نام ک ھئیے ،تصوپر پیا پیے اور اس کے نارے میں
پیا پیے ۔
نام:

44

ی
ک
س ھئیے

نارا تے جیرت سے گڑنا کو دنکھا ،نارا تے اپٹی نات دہرائی گڑنا تے بھر وہی بوال۔ وہ نار
نار اپیا جملہ دہرائی اور گڑنا نار نار وہی بولٹی۔
45

ُ
ج
نارا سمجھ گٹی کہ گڑنا میں کوئی خرائی ہو گٹی ہے.اب اس کو سرارت سو ھی۔

گڑنا :نا نا ئی ئی بو بو تے تے۔ دوبوں کو زور سے ہیسی آئی۔

گڑنا :دادا۔دی دی۔دودو۔دےدے۔ نارا زور سے ہیسی اور دادا بھی۔

گڑنا :خاخا۔ چوچو۔چی چی۔چےچے۔خاخا تے زور کا قہقہہ لگانا۔
46

ّ
ُ
ن
گڑنا :نانا ۔ئی ئی۔بوبو ۔تےتے۔ امی تے جیرت سے اِ دھر ادھر د کھا اور نارا
ہیسیے لگی۔

ّ
ّ
پ
م
امی :الؤ ج ّھے دو میں نمہارے ابو سے بھیک کرا د ٹی ہوں۔
نارا :بہیں امی ،بھیک یہ کراتیں۔ مجھے بو یہ ا پسے ہی اجھی لگ رہی ہے۔

47

پیا پیے
کیا آپ کے ناس کوئی بو لیے واال کھلونا ہے؟

وہ کیا ناتیں کرنا ہے؟ کیسی آوازیں تکالیا ہے؟

ل
ک
ھ
ئیے ،پیا پیے اور پیا پیے
ل
ا پیے پسیدندہ کھلوتے کا نام ک ھئیے ،تصوپر پیا پیے اور اس کے نارے میں زنائی

پیا پیے۔

میرا پسیدندہ کھلونا

ہے۔
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