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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

  ۹۰/۳۰/۲۰۲۰                 يسیالن تمهید
 

  
 
  

 کې ژبو ترکي او دري پښتو،  پۀ
 

 (کلمې) وییونه فرانسوي   او عربي مستعار ګډ

 
 هبرخ لومړۍ

 
 

  ګډ  کې برخو نورو  پۀ او سیاسي اقتصادي، مذهبي، فرهنګي، : سره بل له یو ملتونه مېشت  نړۍ د چې څرنګه لکه
 .يو مظبوطې او پخوانۍ ال اړیکو نورو تر یې اړیکې ژبنۍ همدارنګه لري، اړیکې او کات مشتر

 د  حتا  کولی، ترسره نشي ېمحاور ورځنۍ خپلې سره کارولو په وېپانګې خپلې د  توګه یوازې په ژبه هېڅ نړۍ د 
 .يلر ( کلمې ) وییونه ژبو نورو د کې وېپانګو خپلو په هم ( عربي ) ژبه غښتلې ټولو تر نړۍ

 په  دا  خو  کوي،  مهاروې  ورځنۍ  او  لیکنې  ادبیاتو  خپلو  پر  چې ده،  ژبه  یوه  څخه  ژبو ۰۵ هغو  له  نړۍ  د  هم  ژبه  پښتو 
  نورو  د ژپه پښتو بلکې کاروي.  نه کې محاورو او لیکنو خپلو په لمېک  ژبو نورو د دې  ژبه پښتو چې ده، نه معنا  دې
 زموږ ترڅنګ اړیکو فرهنګي او یرغل د عربو د یې المل ده.  شوې متآثره څخه ژبې عربي له ډېره تر ترڅنګ ژپو

 ...وش ګڼلی مشترکات عقیدوي
 او  دري  پښتو،  په  خو  دي،  فرانسوي  او عربي  آره  لۀ چې دي،  پېژندلي  در  ته  تاسو  وییونه  هغه   کې  لیکنه  دې  په  هم  ما 

 .يکیږ کارول هم کې ژبو ترکي
  

                         :ي ترک ،پښتو دري/
  

 ي.کیږ کارول کې طبابت په چې ده. برخه یوه ترشحاتو داخلي  د بدن د ده. کلمه() ویی فرانسوي
 
 : Hormon ،نهورمو - 
 يکیږ کارول کې ژبو واړو درېیو په ویی دا وایي. ته حقیقت څه یو د او ذات شخصیت، چې دی. ویی عربي 

 
 hüviyetّت:هوی  
 ي.کیږ کارول کې ژبو ډېرو په کلمه دا کیږي. ویل ته معایعاتو چې دی، ویی فرانسوي 

 
 -  .Gaz ز:گا    
  راثeser.    - يوای ته کتاب شوي لیکل دی. ویی عربي کیږي(: کارول پاره له اثر هنري د ډېری )
 راسیEsir.  - يوای ته شخص شوي نیول دی. ویی ربيع:  
 ه جملcümle.    - يوای ته ټولګې کلمو د چې ده، کلمه عربي: 
 سحسا hassas.     - یپیداکوونک کوونکی، حس دی. ویی عربی: 
 تحقیقhakikat.  - يوای ته رښتیا  رښتوني، دی. ویی عربي: 
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 تحیثیt.haysiye  يوای ته آبرو او اعتبار دی. ویی عربی: 
 ب قلkalp.  - هد عضوه مهمه یو بدن د دی. ویی عربي : 
 ب كتا kitap.  - يوای ته بڼې چاپي لیکنو شویو لیکل د دی. ویی عربي: 
 ت مملکmemleket.      - يوای ته هېواد دی. ویی عربي: 
 ت مشروبا meşrubat   هڅیزون څښوونکي دی. ویی عربی: 
 ه محاسبmuhasebe.    - يوای ته شمېرنې دی. ویی عربی: 

 .هبرخ وړه  یوه ساعت یو د دی. ویی عربی– dakike     :  هدقیق
 ....منو هللا د رښتیا، دی. ویی عربی   –: hak قح 

 .يوای ته ګرځېدنې دی. ویی عربی-   : seyahat تسیاح 
 ... یځا  خپرول د خبرونو د دی. ویی فرانسوي–ajans  :  سآژان
 .ید واحد یو مهال د دی. ویی عربی– saat  :  تساع
  يوای ته ښار    دی. ویی عربی–  : şehir  رشه

 .يوای ته پالزمېنې دی. ویی عربی–merkez  :  زمرک
 ...يوا ته جلسې رسمي دی. ویی فرانسوي-konferans   : سکنفران
 ...یځا  ناستې د دی. ویی فرانسوي– salon  :  نسالو
 .يوای ته ورځې اوومې اونۍ د دی. ویی عربي- ma :Cu هجمع
 يوای ته الرې څلور دی. ویی عربی- cadde  : هجاد
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