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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۰/۰۲/۰۶

نصیبه اکرم حیدری

ادغام عکس و تصویر در قاموس کبیر افغانستان
روش آموزش زبان دوم توسط تصاویر(سمعی و بصری) به قول محقیین زبان یکی از مهمترین عوامل تاَثیر گذار
برای یادگیری و یاد دهی است .با استفاده از تصویر حافظۀ بصری میتواند باعث تقویت حافظۀ تصویری گردد.
این یادگیری روشی است که در بسا کتاب های آموزشی از آن استفاده میگردد.
دراین روش یادگیری انسان با نگاه کردن به عکس ها ،طرح ها و تصاویر ،آنها را به ذهن منتقل وبه صورت
تصویر در حافظه ضبط میگردد .روی همین اصل یک فرهنگ زبان میتواند با استفاده از تصاویر ،ارتباط مجازی
بین کلمه و معنی آن ایجاد کند .و این باعث ایجاد ارتباط بین کلمه و دنیای واقعی میشود.
این درست است که هر کسی ممکن است لغات و صطالحات را از مسیر متفاوتی یاد بگیردند .دیکشنری های
تصویری بصورت عموم برای آندسته زبان آموزانی است که با استفاده از قدرت تخیل خود میآموزند.
باید خاطر نشان نمود که استفاده از تصویر در قاموس کبیر افغانستان بنایش نه تنها که روش یادگیری از طریق
تصاویر است ،بلکه در جوامع مختلف بشری و در ابعاد مختلف کلتوری و فرهنگی هر یک جامعه ای ،بسا چیز های
موجود است که تشریح آن از طریق کلمات صفحات الزم دارد ،و شاید با تشریح طوالنی بازهم قادر نخواهیم شد تا
بصورت درست مطلب را به ذهن خواننده انتقال دهیم ،اما با درج یک تصویرمیتوان به سادگی آنرا معرفی و بیان
نمود.
بطور مثال کلمۀ دالق را برای آنانیکه با فرهنگ اصیل و بس کهنۀ افغانستان آشنایی ندارند تشریح نمودند کار ساده
ای نیست .در قاموس کبیر ترجمۀ این لغت از اینقرار است " :دالق یا دوالغ کلمۀ ترکی است در خصوص لباس زن
ها تنبان یا پاجامه ای را گویند که در گذشته زیر چادری می پوشیدند .و به آن "دوالق" می گفتند .این تنبان ها از باال
گشاد و باز و از پائین تا زانو كامالً تنگ بوده و نقش جوراب را براي آن ها ایفاء می كرده است .زن ها روی این
تنبان ها دامن های چیندار دراز می پوشیدند كه معموالً گلدار می بوده است و میزان چین این دامن ها و پیرهن ها
آن متناسب با توانائی مالی شخص تغییر می كرده است .به این دامنها را "چین دامن" می گفتند"..
ولی ما با درج تصویری از دالق توانستیم آنرا از البوم تصاویر تاریخی افغانستان بدست آورده و به حل مشکل
بپردازیم
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بازی های عنعنوی افغانی

سگ تازی افغانی

Frei verwendbar
د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

تاریخچ ٔه قصر دارالمان ،تهیه شده توسط داکتر سید عبدهللا کاظم

شهر باستانی آی خانم ،تهیه شده توسط استاد حامد نوید

معرفی پایتخت افغانستان کابل ،تهیه شده توسط استاد صالحه واصل واهب

مسئولین قاموس کبیر افغانستان این هدیۀ زبان دری برای نسل های آینده کشور ،از همه بزرگوارن  ،فعالین و
خوانندگان پورتال این آزرومندی را دارند تا در پیشبرد کار این هدیه ما را از همکاری شان بی نصیب نسازند.
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