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ُحُرْكُؼ اهِلَجاِء     

      Letters of the alphabet 

 ش س  ز  ر  ذ  د  خ  ح  ج ث ت  ب         ا

 ؿ  ؾ  ؽ  ؼ  غ ع  ظ  ط  ض        ص

                     ي  ك  ق ف        ـ

اْْلَْعَداِد   

      Numbers 

 Numbers العدد
 One كاحد .1
 Two اثناف .2
 Three ثالثة .3
 Four أربعة .4
 Five مخسة .5
 Six ستة .6
 Seven سبعة .7
 Eight مثانية .8
 Nine تسعة .9
 Ten عشرة .10
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  ْلوافاْْلَ  

      Colours 

 املرادؼ ابإلجنليزية اسم اللوف
 Yellow أصفر
 White أبيض
 Green أخضر
 Red أمحر
 Blue أزرؽ
 Pink كردي
 Black أسود

 

التػََّعاُرُؼ  

      Acquaintance 

املعىن اجلملة      
َماامُسَك ؟ :1س
 .............. .ِامِسي:ج

Q 1:What is your name? 

A: My name is………. 

َكيَف َحاُلَك؟ :2س
. َأَ  ِ َ ٍري  ااَمُد ِ ِّ : ج

Q 2: How are you? 

A:  I am fine, Alhamdulillah 

 أَنَت؟ َمن:3س
 ِ ِّ   ااَمدُ َأَ ُمسِلمٌم :ج

Q 3: Who are you ? 
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 A: 

I am Muslim, Alhamdulillah 

. 

 َمن رَبَُّک؟:4س
. رَبَِّ  ا ّ :ج

Q 4:Who is your lord? 

A:  My Lord is Allah.   

 ِديُنَک؟ َما:5س
 ااِلساَلـ ِديِن َ :ج

Q 5:What is your  religion 

A: My  religion is Islam 

 نَِبيَُّک؟ َمن:6س
 . ُُمَمَّد نَِبيػَُّنا:ج
 

Q 6:Who is your prophet? 

A: My prophet is 

 Mohammed (God's peace be 

upon him). 
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 ُحجَرُة الدَّرس 

Basic words about the class room       

    املعاين   الكلمات    املعاين   الكلمات 
ُحْجَرُة 
 الدَّْرسِ 

 الکس روم
 َشَبابِيك

 ڑھکایکں

   أَْين
 اہکں

 َمْفُتوَحة
 الھکوہا

  َاْْلف
 ایھب

 ُمْغَلَقة
 دنب

 َكْيف
 اسیک

 تُوَجد
 وموجد ےہ

 كاِسعة
 اشکدہ

 َسبُّوَرة
 وبرڈ

يلة  َجَِ
 وخوصبرت

 السَّاَعة
 ڑھگی

 اَبب
زہ  دروا

 اجِلَدار
ر  دویا

 َجاِلس
 اھٹیبوہا

 عل ٰی 
 رپ
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بَيت  اؿ 

Basic words about the home       

 املعاين الكلمات املعاين الكلمات املعاين الكلمات
 بَ ْيت

  رھگ
 ،ُغرَفة
 ُغَرف

ےه، رمک  رمک
 َحِديقة

غ  اب

 َ ْ ُك ُ 
ےتہ وہر   

ُغرفَ َتان 
 لِلنَّوم

ےک  ےن  وس دو 

ے  رمک

 َمْطَبخ
ہنیچابور اخ   

 ِمْنطَْقة
ہق  الع

ُغرَفُة 
 اجلُُلوس

اک  ں  ون امہم

 رمکہ

 ََحَّام
الخلءتیب ا   

 ُشقَّة
 ٹیلف

 ُغْرَفُة اأَلكل
رمکہ اک  ےن   اھک

 َسرِْير
 رتسب

 ِمْرآة
ہنیئ  آ

ُغرَفُة 
 اأَلْطَفال

رمکہ اک  ں   وچب
 َسجَّاَدة

 اقنیل

 َسَتاِئر
ے  رپد

 ِخَزانَة
 

ری امل  ا
 َأرِْيَكة

ہف  وص

 الُفرن
ون  (oven)ا

 طاِوَلة
 

 زیم
 املَوِقد

 وچاہل

 الُصُحون
 ںیٹیلپ

 املالِعق
 

ں  ایچمچ
 بااأَلْكوَ 

ں  (cups)ایپایل
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  ةسرَ  اْلُ  

Basic words about the family   

     

 املعاين املفردات املعاين املفردات
 اُْلْسَره

ن  اخدنا
  ِف الدِّرَاسة

 ڑپاھیئ ںیم

 َكم
 ےنتك

 أيب ُيَساِعُدين
ریمے اوبریمی دمد 

 رکےت ںیہ 

 افراد(ج)فردا 
 ارفاد

 أَْلَع ُ 
 ںیم اتلیھک وہں

 َيْذَهُ  لِْلَعَمل
 اکم رپ اجےت ںیہ

 ِإْخَوُتك
 آپ ےک نہب اھبیئ

 صباحاًا 
 حبص وک

 َحِديْػَقُة البَػْيت
 رھگ اک ابغ

 مساءًا 
 اشم وک

 لِلنُػْزَهة
 ریس و رفتحی ےئلیک

 َربَُّة الَبيت
ن  رھگ یک رگنا

 يَػْوـُ الُعْطَلة
 یٹھچ اک دن

 تَػُقـو ِبُشُئوِف الَبيت
 رھگ ےک اکم رکیت ںیہ

 ُأِح ُّ 
 ںیم دنسپ رکات وہں

 َيْدُرُس 
 ڑپاتھ ےہ

  َمن 
 وکن

 َمْدَرَسة َعْصرِيَّة
 اوکسل

 ُيَساِعُدؾَ 
 آپ یک دمد رکات ےہ

 


