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

          

    ۳۲/۰۳/۲۰۲۰                 یسیالن تمهید
 

 

 کې ژبو روسي او فرانسوي ترکي،  ګلیسي، ان دري،  پښتو،  پۀ
 

 ځ دری موصوف  او  صفت  د
 

 هبرخ  لومړۍ
 

  جوړښتونو،  ډولونو، ځانګړنو، پر ستاینوم د ته  لوستونکو ګرانو تاسو  کې  برخو نورو او  تداوم په  لیکنې دې د
  او  جوړښت پر دستاینوم ژبې پښتو د  سره وژب نورو له او توپیر او پېژندنې پر نوم او ستاینوم د روستاړو، توصیفي

 .ئهېرو مه مې لیکنې نورې . شي وړاندې در معلومات پرتلنې
  لوستونکو  چې ګڼم الزمه  وکړم، خبرې دریځ او کارونې په موصوف او  صفت د  کې ژبو  یادو په چې دې تر مخکې

 یې، کوم  پرتله لولم، ګرامرونه شوي  لیکل ژبې پښتو د خوا دې په را ورځو څو له ورپېژنم. ستاینوم توګه لنډه په ته
 بالخره شي. حاصل پرې قناعت زما  چې شوه نه  سترګو تر را پېژندنه داسې دستاینوم هم کې ګرامر یو  په  ته ما  خو
 زیار او صاحب خویشکي پوهاند د کې برخه دې په زه ولټوم. ورپسې ګرامرونه ژبو نورو د چې شوم اړ ته دې

 په چې دا ده نومونه یا  یونوم کې ذات خپل په څه هر )) اخلم. را پېژندنې ستاینوم د ګرامرونو شویو لیکل له صاحب
  د  کله  او وخت  څه (  ټاکندوی  مصدر، ستاینوم،نومځري، )  توکي خپلواک کالم د کې موقیعتونو او التونوح  بېالبېلو

 پښتو  صابر.  محمد  خویشکی،  )  شي.((  معلومېدای  کې  جمله  په  هغه  راخپلوي  مفهوم  ټاکندوی  فعل،  نومځري،  ستاینوم،
 ( مخ ۲۲۰ ګرامر.

 څیز یو په ستاینوم یو وینا، بله پله یا  نوموي؛ څرنګوالی څه یو د بلکې نوموي،  نه څه ډول خپلواک په ستاینوم )) 
 (  مخ ۹۹ پښویه. پښتو احمد. زیار،مجارو ) ښیي.(( یې څرنګوالی او ټاکي هغه لري. آړه نوم
 یو کولی. نشي استازیتوب ستاینوم د او مبهمه پېژندنه دغه چې کیږي، لیدل نو شو، ځیر ښه ته  پېژندنې لومړۍ که

 پېژندنه  دویمه  وپېژني.  څخه  پېژندنې  یادې  له  ستاینوم  چې  کولی  نشي  کړیال  زده  لېسانس  د   توګه  ځانګړې  په   لوستونکی
 استازیتو ستاینوم د توګه بشپړه په خو وکړي. استازیتوب ستاینوم د ناڅه څه شي کولی او بریښي وړ غور د څه یو

 کیږي، سترګو تر کې ستاینوم په چې ځانګړنې مېکو ځکه پېژندلی. نشي ستاینوم توګه  کره په هم یا  او کولی نشي
  یې  نوم که  ځکه ګڼم. نه مورفیم او نوم،کلمه ډول مطلق په ستاینوم زه  کیږي. ترسترګو نه کې تعریف یاد په  هغه

  او  نوم د باید ترڅنګ ددې وکړو؟ توپیر سره نوم له شو کولی څنګه  او دی کې څه په توپیر سره نوم  له نو  وګڼو،
 کرښې بېلتون د باید یې سره کلمې له نو وګڼو یې کلمه  که ولرو. ځانګړتیاووې او قواعد ځانګړي پاره هل ستاینوم
 دمورفیم چې کړو نه هېره باید دا  خو شي، وویل ورته مورفیم خپلواک باید نو  وګڼو، یې مورفیم که  او  شي معلومې

 ګڼم. مورفیمونه خپلواک او نومونه کلمې، وصیفيت ستاینوم زه کړو. واضع څنګه کرښې بېلتون د منځ تر ستاینوم او
 څرنګوالی ځانګړنې،  دهغوی او زیاتیږي ور څیزونو او  ستاینوم فعل، نومځري، نوم، بل پر کلمې توصیفي دا
 په ته  ما   خو  ولري،  نیمګړتیاوې  کېداشي  پېژندنه  یاده ګرځي.  المل  والي  پراخ  معانیز  د  توکو  یادو  د  او  کوي  ستاینه   او

 .يڅرګندیږ مفهوم ستاینوم د حده ډېره تر کې ژندنهپې یاده
 

 : ځ دري موصوف او صفت   د کې ژبه پښتو په
 

  پښتو  د یوازې زه کې لیکنه دې په چې لري، جوړښتونه او قواعد ډولونه، ځانګړنې، ډېرې کې ذات خپل په ستاینوم
  او  صفت د کې ژبه پښتو  په  لومړی کوم. بحث پرتلنې په دهغه  سره ژبو نورو او  دریځ پر موصوف او دصفت ژبې

 نوم  له  وخت  ځینې  او  مخه  د  نوم  تر  کله  لري،  دریځونه  بېالبېل   صفت  کې  ژبه  پښتو  په  کوم.  خبرې  دریځ  په  موصوف
 وویل کې پېژندنه پورته په موږ دی. ګرانېدونکی مخې له جنس د صفت څېر په ژبې فرانسوي د او راځي وروسته
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  کوي.  منځته را والی پراخ معانیز توکو  یادو د  او کیږي  عالوه څېزونو او  علف نومځري، صفت،  نوم، پر ستاینوم چې
 :هلک
 

 کلمې  توصیفي (  ښکلی  او  لوړه  سور،  ښه،  )  کې  ترکیبونو دغه  په  بڼ... ښکلی  ونه،  لوړه  ،  ګل  سور  ،  هلک  ښه ــ    ۱
  ورته  مو  ځکه نو ی.ویل شو نه نوم  ورته ډول مطلق په لیکن دي، هم  نومونه کې وخت عین په یې ځینې چې دي،

 ته برخې دویمې او صفت ته برخې لومړۍ چې دي. نومونه ( بڼ او ونه  ګل، هلک، ) وکارولې. کلمې توصیفي
 . يکیږ ویل موصوف

 

 دی. خوږ غږ زما  ده. حجره پراخه علي د زمو دی. ښکلی کور زموږ ونه.... لوړه دده ویښتان... ښکلي زما  ــ  ۲
 بېلګو دغو په دی؟ څه سره بېلګو لومړیو له یې توپیر خو دی. راغلی وروسته خهڅ  نوم له ستاینوم کې جملو دغه په

  او  انګلیسي په موږ بېلګې ډول دا کوي. مودیفای نومځری یعنې کوي. څرنګوالی او ستاینه نومځري یا  فاعل د کې
 و ش موندلی هم کې ژبو نورو

 

  جملو  دغو  کوي،په منډه تېزه والړ. ژر محمود کوې. لیکل سم ته ګرځي. کراره علي کوي. خبرې ورو احمد ــ  ۳
 ( تېزه  او ژر سم، ، کراره ورو، ) کې جملو یادو په ژبپوهان ځینې خو دی. شوی کارول سره فعل له ستاینوم کې
 تطابق سره جوړښت له قید د برخې یادې دلته ون وکړو پام ته قواعدو دقید که ځکه ګڼم، ستاینوم دا زه خو ګڼي. قید
 .ينش کېدلی  قید کلمې  یادې هېڅکله خو  شي، کولی ترسره دنده   دقید ستاینوم  کې جملو  یادو په چې شو، ویلی  دا خو کوي.  نه
 

 : ځ دري موصوف او صفت   د کې ژبه دري پارسي په
 

 نوم له کې مواردو ځینو په خو راځي، وستهور نوم تر ستاینوم معموال  شان په ژبې دعربي کې ژبه دري پارسي په
 خانم زیباترین لکه: راځي مخه  د نوم  تر سره کارولو  په روستاړو توصیفي د  کې ژبه دري   په شي. راتللی هم  مخه د

 ستاینومونه  (  ترین  سیاه  و  داناترین  زیباترین،  )  کې  بېلګو  دغو  په  کن...  بازی  ترین  سیاه  مکتب...  پسر  داناترین  جهان،
 ځینو ترڅنګ ددې دی. راغلی مخه د نوم تر ستاینوم  کې  جملو یادو په دي.  نومونه  کن( بازی و پسر خانم، ) وا دي

 زیبا کالم، خوش چشم، سیاه خانه، تاریک ذهن، کور : لکه شي، راتللی دمخه نوم تر ستاینوم هم کې وختونو نورو
  په  توګه ټولیزه په خو راشي، مخه د نوم تر کېداشي هم کې برخو نورو ځینو همدارنګه ... چهره سفید صورت،

 آلوی قشنگ، ی خوب.خانه آدم : لکه راځي. وروسته موصوف تر صفت ده،چې ډول دا قاعده کې ژبه دري پارسي
 آلو، خانه، آدم، ) او دي کلمې توصیفي ( شریف ترش، قشنګ، خوب، ) کې بېلګو دغو په شریف... شخص ترش،

 .يکیږ ګڼل نومونه  شخص(
 

 : ځ دري موصوف او صفت   د کې ژبه ترکي په
 

 انګلیسي د  کې ژبه  دې په راځي. مخه د  موصوف تر صفت څېر، په ژبو اروپایي هندو  ځینو د  هم  کې ژبه ترکي په
 پرته نوم ورپسې او راځي ستاینوم لومړی چې کې حال داسې په هغه راځي، دمخه موصوف تر صفت څېر په ژبې

  ماشین،  لوی) büyük araba  ،( ۍماڼ سپینه سفید، قصرbe :) yaz saray هلک راځي. څخه روستاړي کوم له
 پورته په (. نوم ښکلی زیبا، اسم )güzel ad  ،( کهل ځوان جوان، پسرgenç erkek  )  ،( ګبزر ماشین

 ) وا دي ستاینومونه یا  کلمې توصیفيzbeya  (، kbüyü، lgüze، ( genç ېک ترکیبونو توصیفي
ysara، aarab، da،  kek)erید راغلی مخه د موصوف تر صفت کې  ترکیبونو دغو په دي.  نومونه. 
 

 : ځ دري موصوف او صفت   د کې ژبه انګليسي په
 

  ستاینوم  کې   ژب  یاده  په  راځي.  وروسته  او   مخه  د   نوم  له  شان  په  ژبو   نورو  ځینو  او   پښتو   د   ستاینوم  کې  ژبه  انګلیسي  په
 :هلک .راځي پاره له دستاینې نوم د مخکې څخه نوم له

 

 : ې مخک څخه نوم له  لومړی
 

 A big houseګبزر خانه کور،  لوی 
 A good teacherبخو استاد استاد، ښه  
 A young manسک ځوان جوان، مرد  

 house, teacher, man ) وا دي ستاینومونه یا  کلمې توصیفي(big,goog,young )  ېک ترکیبونو پورته په
 ی.د راغلی مخه  د موصوف تر صفت کې ترکیبونو یادو په دي. نومونه ( 
 

 : هوروست  نوم  له دويم
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 کارول پاره له دستاینې فاعل د ستاینوم کې بڼه دې په خو راځي، وروسته څخه نوم له ستاینوم کې ژبه انګلیسي په
 : هلک کیږي.

 My house is bigید لوی کور زما  است، بزرګ من خانه . 
 is new. Mike's carت اس جدید میک موتر دی. نوی موتر میک  د 
 This coffee tastes good.تاس خوب قهوه این لذت  دی.  ښه  خوند قهوې ددې. 
 څخه  نوم   له   او  کوي  ستاینه  فاعل  د  چې  دي،   ستاینومونونه   یا   کلمې  توصیفي(big,new,good )  ېک  جملو  پورته  په 

 .يراځ  وروسته
 

 : ( La place des adjectifs ) ځدري موصوف او  صفت  د کې ژبه  فرانسوي په
 

 په ژبې دري پارسي د کې مواردو ځینو په خو راځي. وروسته نوم تر ستاینوم کې ژبه فرانسوي په توګه ټولیزه په
  له  مفرد و  جمع او جنسیت د شان په ژبې پښتو د  ستاینوم کې ژبه یاده په شي. راتللی هم مخه د نوم تر ینومستا  پشان
 چېرې که او کیږي کارول مطابق نوم مذکر د هم ستاینوم نو وي، مذکر نوم چېرې که چې دا هغه ګردانېږي. مخې
  مذکر  د هم موضوع مفرد و  جمع د همدارنګه .کیږي کارول سره کتو په ته نوم مونث هم ستاینوم نو وي مونث نوم

 .يګردانیږ بڼه په  مونث و
 

 :ه توګ  په بېلګې د راځي، څخه نوم له  مخکې  چې ستاينومونه  هغه : لومړی
 

une jolie fille  
 ۍانجل ښکلې یوه زیبا، دختر یک

une nouvelle maison  
 ر کو نوی یو ، نو خانه یک

 دي راغلي مخه  د څخه نوم  له دي،چې کلمې توصیفيejoli  ( ، uvelle)no ېک ترکیبونو پورته په
 ي:د راغلي څخه  ستاینومونو له وروسته چې دي نومونهefill  (  ، maison )وا
 

 :ه توګ  په بېلګې  د راځي، څخه نوم له وروسته چې  ستاينومونه هغه : دويم
 

     Une pomme verte همڼ  شنه  یوه )مونث(، سبز  سیب یک  
    Un vélo noirلبایسک تور یو )مذکر( سیاه دوچرخه یک  

 e( pomm، vélo وا  دي  راغلي  څخه  نومونو  له  وروسته  چې  ستاینومونهe( vert،  noir ) ېک  ترکیبونو  پورته  په
 .يد راغلي څخه ستاینومونو له مخکې چې دي نومونه(  
 

 : هلن پرت  موصوف او صفت  کې  ژبو   روسي او  فرانسوي انګليسي، ترکي، پارسي، پښتو، د
 

  په  برعکس خو راځي. مخه د  موصوف تر صفت توګه ټولیزه په کې  ژبو  روسي او انګلیسي ترکي، پښتو،  په ــ  ۱
 .يراځ  وروسته موصوف تر صفت توګه ټولیزه په کې ژبو فرانسوي او دري پارسي

 

 ترکي ګلیسي،ان په قاعده دا چې ګردانیږي، مخې له مفرد و جمع او جنس د صفت کې ژبو فرانسوي او پښتو پهــ  ۲
 .يکیږ ترسترګو نه کې ژبو دري او
 

 ټولیزه خو راځي، مخکې نومونو له چې شته  هم ستاینومونه داسې کې ژبو فرانسوي او انګلیسي دري پښتو، په ــ  ۳
 .هد نه داسې یې قاعده

 

 کېمخ   څخه  نوم له  هم  داچې  هغه  دی،  شان  یو ډېره  تر  راتګ  موصوف  او صفت  د  کې  ژبو انګلیسي او  پښتو  په ــ    ۴
  وروسته   موصوف تر صفت کې ژبو دواړو دغو په چې کله همدارنګه شي. راتللی وروسته څخه نوم له هم او راځي

 قاعده ډول دا کې ژبه ترکي په چې کوي.  ستاینه ( ضمیر ) فاعل د پرځای نوم د صفت  کې حالت دغه په نو راشي،
 .يکیږ سترګو تر نه
 

 نور بیا
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