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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۱۰/۱۲/۲۰۱۹                                                                                                     کرم حیدرینصیبه ا

 افغانستان قاموس کبیردر  صوتادغام 

 
نقش ، تلفظ به معنی ادا، بیان، تقریر و سخن گفتن است و برای آموزش زبان برای سخن گفتن، شنیدن و درک بهتر

 بارزی را عهده دار است. 
صحبت  ، تلفظ یا تقریر یکی از بخش های بسیار مهم در یاد گیری زبان است که بدون داشتن توانایی کافی در تلفظ

یر نماید و شنونده نتواند ینمودن مشکل بزرگی با داشتن لهجه یا تلفظ در یک زبان باعث خواهد گردید که معنی کلمه تغ
این یک حقیقت است که وقتی در سخن گفتن صدایی را که میخواهید تولید کنید و درک آیده  آنرا بدرستی درک نماید.

 یلۀ با اهمیت درین ره تلفظ است.، یگانه وسسازیمکه میخواهیم منتقل را های 
 

 داشتن یک لهجۀ درست و روان در یک زبان عالوه بر اینکه در هنگام صحبت نه تنها که باعث اعتماد به نفس میگردد
تسلط ما را به آن زبان آشکار میسازد. اینرا نباید فراموش کرد که تلفظ درست هنگام صحبت اوج همدلی و  و هم

: " اگر چه زیبا میگوید که  . در این مورد نلسون مندیالمیگرددارتباط فرهنگی را  و باعث  میان میآورد  ه  همزبانی را ب
ه های شما وارد سر و ذهن او میشود، اما اگر به زبان  با یک انسان به زبانی که او آنرا می فهمد صحبت کنید، گفت

 خودش صحبت کنید، صحبت شما وارد قلب او میشود".
کار  ه آشنا، در قدم اول گوش آشنا بنشرات با لهجۀ فارسی نا اینگویه دهیم،فرا گوش ع اگر به شبکۀ تلویزیونی طلو

و هم اینکه   میشودنمایند که هضم آن برای شنونده مشکل  کلمات را آنقدر غلیظ تلفظ می  دارد و در قدم دوم این گویندگان
سفانه که ایشان نه زبان فارسی را به  أو : "کارغه د ذرکی چم کاوه خپل تری هیر شو."   متبه قول متل زیبایی پشت

 سبک ایران و نه لهجۀ زیبای دری را بدرستی اداء نموده میتوانند.
 

)فتحه،  عرابا  و  قاموس ها برای تلفظ درست کلمه از الفبای التین معمول روشدر قاموس کبیر افغانستان همنوا با 
آموز در زبان )بالخصوص  کار گرفته شده و بدین وسیله کلمات را آوانگاری نموده ایم تا برای یک نوکسره و ...( 

با  نگارش آوا کمک نماییم، ولی اینکه دری زبان دوم شان خواهد بود، برای نسل جوان افغان در خارج از کشور( 
شاید توانمندی کامل اینرا نداشته باشد که نوآموزان بتوانند آنرا بدرستی و با لهجه مروج دری  عرابا  و  نحروف التی
 تلفظ نمایند.

خواستند که بخاطر بدست آوردن نتیجۀ مطلوب تیم کاری قاموس بنا به ضرورت مبرم برای تلفظ  درست، همکاران 
 .، تلفظ صوتی را جاگزین تلفظ به حروف التین نمایندپیچیده و غامضبرای لغات 

 
مؤظفین  برای گرنج بزاز هر نگاه چل، کاری بسیط و ساده نبوده در قاموسصوت که ادغام است البته قابل یادآوری 

رت صوتی درآورده که توسط آقای  را در یک ستودیو به صولغات  ۱۲۰می باشد. اینجانب  قاموس کبیر افغانستان
 قیس کبیر وارد سیسم شدند.

که به یک شکل نوشته میشوند، ولی مختلف تلفظ می    «ا نعام»« و اَنعام»تلف لغات مخشما دو در عکس پائین 

استفاده شده است. در قاموس کفایت می کند، فقط   عرابا  و  برای تلفظ درست کلمه از الفبای التین ا در اینجگردند.  

 :جست وجو کنید بدون فتحه و کسره را «عامان »کلمهٔ 
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برای تلفظ درست کلمه از    ا  در اینج.   را می بینید    «استغناء»« و  متاَثر»تلف  لغات مخشما دو    یپائین  هایدر عکس

جست وجو   حمزهبدون    را       «استغنا »یا  و      «متاثر»استفاده شده است. در قاموس کفایت می کند، فقط کلمهٔ    صوت

 .ئیداالدسپیکر کلیک نمباالی شکل کرده و 

 

 

 

 

ه،  تاف، استغاثؤقتاً، دوبدو، آشامنده، آبائی، اکد: منجمله، بالفاصله، کلیات، ملغات زیادی دیگری مانن

به صورت صوتی داخل قاموس گردیده  و ده لغات دیگر   مخمصهمؤرخه، مطلق العنان، مشخصه، 

اهد گردید.د شان افزوده خودر آینده به تعداخیر به ، که  اند   

 

. م صوتی کامپیوتر تان فعال باشد ت تا سیسن اصوات الزم است، د یشن   یانوت: بر  
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