
  

   » 1 » : صفحه   

 
 ! راغالست ته ښه  ارګان او نشراتي  علمي ، فرهنګي ټولنیزه، آزاده ، :سعید افغاني  د موالنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 « رسول زاده» عبدالعلي    :   اورندهرد گ
 م 5102اکتوبر  52  :   نشرتاریخ 

 

 
 

.  اید به  وجود  می کالم  از  ترکیب  کلمات . کنیم مقاصد  خود  را  توسط  کالم  بیان  می  و افکار 
.  نامندرا  به  نام  حرفهای  صوتي  می  این صداها .  ردند گترکیب  صداها  تشکیل  می  از کلمات 

 :زبان  دری  بهکار  می  روند  عبارت  اند  از   این  حرفهای  صوتیکه  در
 

م  ن    گا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  
 .و  ه  ء ی 

 
و  حروف  .  ویند گ  Vokalerرا  حروف  صدا  دار    (و   ا  ی  ) وف  فوق  راز  جمله  ح

 .  نامند   Konsonanterدا  یا   متباقی  را  بنام  حروف  بی ص

 
 :کالم  اجزاء  ذیل  دارند 

 

 Substantiv                     اسم                                            
 Adjektiv                                            صفت                        

   Pronome                                                ضمیر                 

                                                   Verb                           فعل                                    

                               Adverb                                         قید                                 

                                                                    Prepositioner                                  حروف  اضافه                

            Konjunktioner                            حروف  ربط                   

 
 : Substantiv    ـــ اسم١

وسفند ،  گویند  مانند  احمد ،  گسم  نام  انسان ،  حیوان ،  جای ،  چیز ،  کیفیت  یا  احساس  را  ا
 .ریه ،  خوشي ،  غم  و  غیره گکابل ،  

 :قسم  است ،  اسم  عام  و  اسم  خاص   اسم  دو 
 



  

   » 2 » : صفحه   

 :  مثل  اسم  عام  ان  اسم  است  که مانند  ان  زیاد  وجود داشته باشد ،:  الف  ــ  اسم  عام  
 . کتاب ،  قلم ،  شهر ،  بچه ،  دختر ،  مرد ،  زن ،  اسپ ،  مملکت  و  غیره 

: داشته  باشد  مثل مانند  ان  وجود نه که   ویند گاسم  خاص  ان  اسم  را  : ب ــ  اسم  خاص 
 .احمد ،  افغانستان ،  کابل ،  هرات ،  جرمنی ،  افتاب ،  زمین  و  غیره 

 
 :میباشد  مانند (  زیاد ) و یا  جمع (   یک  )  اسم  از  روی  تعداد  یا  مفرد  یا  واحد 

 
 جمع                       مفرد                                                      

 
 اسپ                                                    اسپها      
 قلم                                                       قلمها     
 زن                                                        زنها     

 جوانها،  جوانان                                    جوان                    
 دخترها              دختر                                             
 

 :   Adjektivــ  صفت  2

 
 : ي  اسم  را  بیان  میکند  مانند گونگصفت  کلمه یست  که  چ 

 . خرید   سفیدبرادر  من  یک  موتر    
 . ي  مي  کنیم گزند بلندما  در  یک  تعمیر     
 دارد ،   کوتاهاحمد  یک  قلم   
 .  خرید   کهنهفاطمه  یک  چوکي    
 . است   دانا پدر  احمد  یک  مرد   
 .پ  زدم گ  هراتيمن  با  یک  دختر    
 .اند   در  جمالت  فوق  سفید ،  بلند ،  کوتاه ،  کهنه ،  دانا  و  هراتي  صفتها   
 

 : Pronomenـــ    ضمیر   ٣   
 :  ردد  مانند گضمیر  کلمه یست  که  به  عوض  اسم  استعمال  می       

    
 ما           من                          
 شما             تو                        
 انها       او                              

 از  ما        از  من                       
 از  شما      از  تو                         

 از   او                         از  انها     
 

 :ضمیر یا  متکلم  است  یا  مخاطب  است  و  یا  غایب  است  مانند     
 

 :    Förste  personمتکلم
  :ضمیر  متکلم  یا  مفرد  و  یا  جمع  میباشد  مانند.  متکلم   کسي  است  سخن  میزند

 (ضمیر  متکلم  مفرد )  من       
 (ضمیر  متکلم  جمع )  ما       

 



  

   » 3 » : صفحه   

 :   Andre  personمخاطب  
ضمیر  مخاتب  یا  مفرد  و  یا  جمع  .  مخاطب  کسي  است  که  متکلم  به  او  خطاب  میکند 

 : میباشد مانند 
 (مفرد  مخاطب  )  تو     
 (جمع  مخاطب )  شما     

 
     : Tredje  personغایب   

غایب  شخصي  یا  چیزي  است  که  متکلم  در  باره  اش  سخن  میزند،  غایب  هم  یا  مفرد  
 :است  و  یا  جمع  مانند

 (مفرد  )  او      
 (جمع  )  انها     

       
 :   Verbــ فعل   ۴

 :  فعل  کلمه یست  که  کردن  یا  شدن  یک  کار  را  نشان  میدهد  مانند  
 .    میروداو  مکتب    
 .  خورد فریده  غذا  خود  را   
 . امده  بودمعلم  به  مکتب    
 .  خواهم  رفتمن  فردا  به  افغانستان     

 . خوانده  استقاري  صاحب  قران  شریف     
 

 .رود ،  خورد ،  خواهم  رفت  و  خوانده  است  افعال  اند در  جمالت  فوق  می
که  (  اینده ) و  استقبال (  ذشته گ) حال ،  ماضي :  فعل  از  لحاظ  وقت  بر  سه  قسم  است  مانند 

 انه  میخوانیم گما  درین  جا  هر  زمانه  انرا  جدا
 

  Presensالف ــ   حال   
 :ویند  که  یک  کار  در  حال  حاضر  انجام  داده  میشود  مانند گفعل  حال  فعلي  را       

 .  میکنم ي  خود  را گمن  کار  خان     
 .  میرود او  خانه  برادر  خود      
 . ویدگمیاحمد  به  پدر  خود      
 .   میخوانندانها  کتاب  خود  را       

 
میخوانند  افعالي  اند  که  در  زمانه  حال  واقع  وید  و  گدر  جمالت  فوق  میکنم ،  میرود ،  می

 .شده  اند 
ذشته  بیان  میکند و  بر  گاین  فعل  واقع  شدن  یک  کار  را  در  زمان  ( : ذشته گ) ب ــ  ماضی  

 چهار  نوع  میباشد 
 ماضی  مطلق  را  در  جمالت  ذیل  میخوانید :    Imperfekt ــ  ماضی  مطلق   

 
 . رفتممن  کابل       

 . اورداو  کتاب  مرا       
 . کرديی  خود  را  گتو  کار  خان     

 .  امدیدشما  دو  بجه  به  مکتب        
 .در  جمالت  فوق  رفتم ،  اورد ،  کردی  و  امدید  افعال  ماضی  مطلق  اند 

 



  

   » 4 » : صفحه   

 

 مانند :     Perfektـــ  ماضی  قریب  

 . خورده  اممن  نان  چاشت  خود  را       
 . اورده  استاو  کتاب  مرا       
 . داده  استقاسم  کاال  خود را  به  خیاط       
 .اوردهنفیسه  مادر  خود  را  به  پیش  داکتر       

 . فتهگسلطان  به  معلم  خود        
 .د ردیده  انگجمالت  فوق  در  زمان  ماضی  قریب  واقع  

 

 : مانند   Pluskvamperfektبعید  ( ذشته گ) ـــ  ماضی 

 
 . خوانده  بودممن  کتاب  احمد  را       
 . داده  بودیدشما  کرایه  او  را       
 . اورده  بودراضیه  بوت  برادر  خود  را       
 .  روان  کرده  بودندانها  به  کابل  یک  مکتوب       

 
 .زمان  ماضی  بعید  واقع  شده  اند جمالت  فوق  در  

 
          (   جاري ) استمراری ( ذشته گ) ـــ  ماضی 

 
 :  ماضی  جاري  کاری  را در  حالت  جریان  نشان  میدهد  مانند 

 . میخوانداحمد  دیروز  کتاب  خود  را     
 . سفر  میکردفاطمه  دو  سال  پیش  به  چین      
 . مي  اوردندانها  کتاب  نفیسه  را     
 .که  معلم  من  تلیفون  کرد   مي  خوردممن  نان  چاشت     

 
در  جمالت  فوق  میخواند ،  سفر  میکرد ،  مي  اوردند  و  مي  خوردم  هر  یک  فعل  ماضي  

 .جاري  یا  استمراری  است 
 

 :  Futurum(   اینده ) ج ــ  فعل  استقبال    
 :  فعل  را  در  اینده  نشان  میدهد  مانند   واقع  شدن   

 . خواهد  رفتاحمد  کابل      
 . خواهد  خوردجلیله  نان  چاشت  خود  را  دو  بجه      
 . خواهد  رفتندانها  مکتب      
 . خواهیم  سفر  کردما  به  هرات      
    .                   خواهد  دادداکتر  به  ولي  دوا      

 
  Adverb:ــ قید   ٥ 

 :  ر  را  بیان  میکند  مانند گی  یک  فعل ،  صفت  و  یا  قید  دیگونگقید  کلمه  یست  که  چ     
 .امد    ریه  کنانگ او     
 .دوید   به  زوديرا  شنید    گصاحب  خانه  که  صدا  س    
 .زیبا  است   خیلیدختر  همسایه  ما      
 .میدود   تیز  خیلیموتر  شما      



  

   » 5 » : صفحه   

 
 .ي  فعل  امد  را  بیان  میکند گونگریه  کنان  قید  است  زیرا  که  چگدر  جمله  اول  

 .ي  فعل  دوید  را  بیان  میکند گونگدر  جمله  دوم  به  زودي  قید  است  زیرا  که  چ
 .ي  صفت  زیبا  را  بیان  میکند گونگچ  در  جمله  سوم  خیلي  قید  است  که 

 .ي  قید  تیز  که  قید  فعل  میدود  است  بیان  میکند گونگچه  چهارم  خیلي  قید  است  که جملدر 
 

 : Prepositionــ  حرف   ربط    ٦    

     
      .به ، با ،  بی ،  بر ،  تا ،  در ،  بر  سر ،  زیر ،  از  و  غیره :  مانند    

 
 :   Konjunktion(  وصل ) ــ حرف  عطف  ٧  

 
 :حرف  وصل  حرفي  است  که  دو  جمله  یا  دو  اسم  را  با  هم  یک  جا  مي  کند  مانند   

 .یا  و  غیره...... ر ،  زیرا  که ،  برای  اینکه ،  باوجود  انکه ،  یاگو ،  که ،  م    
 .     فر  میکنند محمود  به  افغانستان  س  واحمد     
 .به  مکتب  رسیدم  تو  نه  بودی   کهمن     
 .  پول  نه  داشتند  زیرا  کهانها  کابل  نه  رفتند     
 .  کتاب  را  نه  اورد   رگمنفیسه  امد     
    

ردان  دری  زبان  داخل  تدریس  لسان  مادری  دری  گیک  تعداد  شا  ١٨٩٦در  سالهای  بعد  از 
بنده  با  وجود  کمبود  کتب  و  مواد  ممد  درسي  به  تدریس  لسان  مادری  در ی  نیز  .  ردیدند گ

 .  اغاز  نمودم 
با  همه  مشاکل  این  .  در  ان  زمان  نه  کتب  درسي  پشتو  و  نه  دری  در  دسترس  ما  بودند 

 .  ویشتم رامر  مختصر  دري  را  با  وجود  کمبوداتیکه  دارد  نگیک  
رامر  دری  خواهد  بود  و  از  طرف  گرامر  که  شاید  از  یک  طرف  یک  رهنما  کوتاه  گاین  

 .  رامر  سویدني  خواهد  بود گرامر  سویدنی  و  خاصتا  گر  ممد  اموزش  گدی
نواقص    رامر  استفاده  مینمایند  در  حصه  کمبودات  وگرد  ازین  گکسانیکه  چه  معلم  و  چه  شا

ان  معذرت  بنده  را  قبول  کرده  یا  خود  شان  نظر  به  احتیجاتي  که  دارند  اصالح  کرده  و  یا  
 .ر  اصالحات  الزم  در  ان  بیاوریمگیرند  تا  به  همکاري  یکدیگبا  من  تماس  ب

 
 تشکر
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