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 آج موسم کیسا ہے؟

[سس تا۔خوشگوار۔گرم۔سرد]

 اردو زبان کیسی ہے؟

م
ٹ
ک
ی
م
[تیز۔ کڑوی۔ ھی۔ ش ل]

 آپ کی زبان کیسی ہے؟

[آشان۔مشکل۔مضبوط۔نئی]

 انقرہ کیسا شہر ہے؟

[قابل۔ سست۔ اچھا۔ چھوبا]

 آپ کا حال کیسا ہے؟

[صاف۔ مہنگا۔ خوبصورت۔خوب]

ے ہیں؟
 آپ کے دوست کیس

[گرم۔ سرد۔ قابل۔ نیوقوف]

 یہ ک تاب کیسی ہے؟

[دلچسپ۔ خوشگوار۔ ہوش تار۔قابل]

 اش تییول کیسا شہر ہے؟

[بوڑحا۔پرابا۔ مشکل۔ آشان]

 اشالم آباد کی سڑکیں کیسی ہیں؟

[پرانی۔صاف۔خراب۔بازہ]

 ہمارا باغیچہ کیسا ہے؟

[دلچسپ۔آسمان۔خوبصورت۔ن تا]
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اش تاد :میرے دائیں ہابھ میں ک تا ہے؟



شاگرد :آپ کے دائیں ہابھ میں ابک رومال ہے۔



اش تاد :اور بائیں ہابھ میں ک تا ہے؟



شاگرد :بائیں ہابھ میں بھی ابک رومال ہے۔



ے ہابھ میں ہے؟
اش تاد :یہ ن تال رومال ہے اور یہ سرخ رومال ہے ،ن تال رومال کو نس



شاگرد :ن تال رومال آپ کے دائیں ہابھ میں ہے۔



اش تاد :یہ کس ربگ کی پیسل ہے؟



شاگرد:یہ زرد ربگ کی پیسل ہے۔

 آپ کے بالوں کا ک تا ربگ ہے؟


ش
ک تا آپ کی قمنص لیئی ہے با سف تد؟



آسمان کس ربگ کا ہے؟



ے سیز ہیں با سرخ؟
درخیوں کے نت



میری بانی کس ربگ کی ہے؟



ک تا آپ کے بوٹ کالے ہیں با بھوے؟



آپ کے وظن کا چح تڈا کس ربگ کا ہے؟
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