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ميں ہوں awN yaN
آپ ہيں ine yo
وہ ہے ee eye
وہ ہيں ee eye
يہ ہے ee eye
ہم ہيں assaN yoN

يہ استاد ہے ee ustad eye
وہ استاد ہے ou ustad eye
وہ نہيں ہے ou naeye

ميرا نام صديق ہے mujoo nam siddique eye
تمهارا  نام کريم ہے ineNjoo nam kareem eye

انکا کام  inayjoo kum bahoo saro eye
اسکا نام عاشه ہے uNjoo nam 'Aisha eye
ميرا نام يوسف نہيں mujoo nam yuseph naeye

وہ پسند نہيں ou saro naeye
وہ ايک سال سے شہر ميں نہيں ہے ou akray ver say sahair may naeye

ميرا شہر يہاں  سے دور نہيں mujoo sahar itay say dur naeye
ميرا شہر  يہاں سے دور نہيں ہے mujoo sahar itay say dur naeye

آپ کا نام کيا ہے ؟ ineNjoo nam kuro eye?
آپ پاکستان سے ہيں؟ ine Pakistan say yo?

آپ کب سے پاکستان ميں ہيں؟  ine kaday say Pakistan may yo
تم پاکستان سے ہوں ؟ tu Pakistan say yo
کيا تمرا نام صديق ہے؟ kuro tojoo nam Siddique eye?
کيا آپ پاکستان سے ہيں؟ kuro ian Pakistan say yo
کيا تم  پاکستان سے ہوں ؟ kuro tu Pakistan say eye

آپ کب سے پاکستان ميں ہيں؟ ian keday say Pakistan may yo
تم  کب سے پاکستان ميں ہوں ؟ tu keday say Pakistan may eye
کب سے آپ پاکستان ميں ہيں؟ keday say ian Pakistan may yo

کيا پاکستان پسند ہے؟ kuro Pakistan saro eye
ڈاکٹر ہے ؟  کيا ڈاکٹر ہيں؟ Doctor eye  kuro Doctro eye

ايک پاکستانی  akro Pakistani
ايک آدمی يہاں ہے akro maro etay eye
ايک آدمی وہاں ہے akro maroc eye

آپ اور ميں ian nay awn
آپ يہاں ميں وہاں ian etay awn utay

ايک بڑا مکان اور ايک چهوٹا دفتر akro wado ghar nay akro nandi office
ايک بڑی کرسی اور ايک چهوٹی گهڑی akry wadi kurshi nay akry nandi ghari
ميں اسکول جاتا ہوں اور وہ بهي جاتا ہے awn school ownato nay ee bhi ownayto

ايک اورلڑکا يہاں ہے  akro bio chukro etay eye
ايک لڑکا اور يہاں ہے akro chukro bio etay eye

ميں ايک سال يہاں اوررہنا چاہتا ہوں awn akray ver bio rehelie chayato
ميں جاتا ہوں اور وہ پڑهتا ہے awn halato nay ee perhaito



ميں روزانہ اسکول جاتا ہوں awn herrose school ounato
ميں شام کو اسکول ميں پڑهتا ہوں awn sanji joo school may parato

شام کو ميں يہاں کام کرتا ہوں sanjoo awn etay kum kratoi
آپ کب اسکول جاتۓ ہيں؟ awn kaday school ounota
tu kaday school ounayto تم کب اسکول جاتۓ ہوں؟
آپ کس جگہ پڑهتے ہيں؟ awn key jagatay peraito

وہ لڑکا ہر روز کہاں جاتا ہے؟   ee choukro her rose kitay vinaito
وہ گهر کب جانا چاہتا ہے؟   ee gheray kaday ounailie chaito

وہ آپس ميں کہاں ملنا چاہتے ہيں؟   ee apas may keytay milallie chaito
ميرے بهائی کا ذ ہين لڑکا mejay bha jo jaheen chokro

يہ لڑکا اس لڑکے سے بہت ہی  ذ ہين ہے ee chokro ee chokray say bahu je jaheen eye


