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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 . باشد ی نم نی لزوماً نظر افغان جرمن آنال  سندهی دهٔ نوی عق ،باشدی مضمون م ۀسندی متن و شکل بدوش نو تی مسئوول

 

 

 

 ۱۹/۱۰/۲۰۲۲                                                          قیس کبیر 

 در قاموس کبیر افغانستان پارتی جمع آوری مصادر دری/
 قسمت اول 

 ست ی از اشتباه ن  یخال
 و منشأ لغات است. شهیمحل صدور و اصل و ر ی»مصدر« در لغت به معن

 .   باشدیآن  زبان م  ینکته در زبانشناس  نیدستور هر زبان،  شناخت مصادر آن  اساس تر در
تا   دانندیما خود را موظف م سانیدارد. پس قاموس نو یبه سزا تیکه اهم یحل شناخت مصادر از لحاظ زمان یبرا

 قول شاعر : ه اصل را روشن در خدمت جامعه خود قرار دهد . ب نیحد امکان ا
 ر قدس یطا یم بدرقهٔ  راه کن اهمت
 م یو ]ما[ نوسفر مقصددراز است رهٔ  که

  مصدر ثبت شده در قاموس کبیر افغانستان معرفی میشود و در قسمت های دیگر ۱۳۰در قسمت اول مضمون به تعداد 
  در بخش آخری، ما میتوانید معنی مصادر را مستقیماً در قاموس جست و جو کنید. ش  .تعداد آن افزوده خواهد شد به

 مورد تفحص قرار گیرد.  آنها تا زایایی  واهد گرفتخصورت مصادر الزمی، متعدی و جعلی  به تقسیمبندی
توان و ضعف را ارزیابی کرد و نه هوایی نظر نوشت و قضاوت کرد. به طور مثال قدرت،  کار علمی آنست که باید 

 دیگر. مهم آیا ما قادر به آن استیم که بدون اِعراب لسان های خود را به تکنالوژی جدید تجهیز کنیم و یا بسیار مسائل 

 تشریح جدول مصادر:

/ خواباندن /   مصدر دارند مثل : » خوابیدنسه و یا دو   دری /پارتیـ بعضی افعال در زبان و سومی مصدر دومی 
«، » رستن ـ روییدن«، » گشتن ـ گردیدن«، » گداختن ـ گدازیدن«، » پرهیختن ـ پرهیزیدن«، » جستن ـ  خوابانیدن
 جهیدن«.

یک مصدر حساب میشوند و مصادر که   «،/ خواباندن / خوابانیدن » خوابیدنمصادر که دارای ریشهٔ مشترک مانند 
 .دشده و توسط یک حلقه با هم می پیوندن نشانیریشهٔ مشترک ندارند، با رنگ زرد 

 جدول مصادر 
" 

سومی مصدر  ریشه  ی مصدر دوم  اول  مصدر   شماره  

 1 آسودن   

 2 آشفتن    

 3 افتادن    

 ۴ آموختن   

 5 آموزیدن آموزاندن آموزانیدن یک ریشه 

ریشه یک   6 آگهیدن  آگاهیدن آگاهاندن  آگاهانیدن  

mailto:maqalat@afghan-german.de
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 7 باریدن    

 8 بالیدن    

 9 بودن    

 10 پریدن    

 11 پژمردن   

 12 پندیدن  پنداندن پندانیدن  یک ریشه 

 13 ترشیدن    

  پوزیدن    

 13 تپیدن  تپاندن  تپانیدن یک ریشه 

 14 ترابیدن    

 15 تراویدن    

     

 16 ترکانیدن  ترکاندن ترکانیدن یک ریشه 

 17 ترقیدن  ترقاندن  ترقانیدن  یک ریشه 

 18 کفیدن کفاندن  کفانیدن یک ریشه 

 19 چلیدن چالندن  چالنیدن  یک ریشه 

 20 رفتن   

دنی دوان  یک ریشه   21 دویدن  دواندن  

ستنر       22 

 23 رسیدن  رساندن  رسانیدن یک ریشه 

 24 رهیدن   

 25 جهیدن   

 26 روییدن    

 27 ریدن    

یستن ز       28 

 29 سوختن  سوختاندن  سوختانیدن  یک ریشه 

 30 شاریدن  شاراندن  شارانیدن یک ریشه 
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 31 شتافتن    

 32 شدن    

 33 ش گفتن شکفتن  یک ریشه 

 34 شلیدن   

ستنر       35 

دن یغرنب     36 

 37 غنودن    

 38 کاستن   

 39 کاهیدن    

 40 گریستن   

 41 گذشتن   

 42 گردیدن    

     

 43 گریختن گری ختاندن  گریختانیدن یک ریشه 

 44 گری زاندن   گریزانیدن  یک ریشه 

دنی ستان ی گر یک ریشه  ستاندن ی گر   45 گریستن 

 46 گنجیدن  گنجاندن  گنجانیدن یک ریشه 

 47 لرزیدن لرزاندن لرزانیدن  یک ریشه 

 48 لغزیدن لغزاندن  لغزانیدن یک ریشه 

 49 لقیدن لقاندن لقانیدن یک ریشه 

دنیلمب لمباندن  لمبانیدن  یک ریشه   50 

 51 لمیدن   

 52 نشستن  نشستاندن نشسانیدن یک ریشه 

 53 شیشتن    

 54 مردن   

 55 نگریدن     

 56 نگریستن    
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دن یترنج     57 

 58 دویدن  دواندن  دوانیدن  یک ریشه 

 59 رسیدن  رساندن رسانیدن  یک ریشه 

دن یغلت غلتاندن  غلتانیدن  یک ریشه   60 

 61 پیراختن    

دنیژک     62 

دن یسته سیتهیدن   یک ریشه   63 

 64 توانستن تانستن   یک ریشه 

دن یتوف     65 

ستن ج       66 

 67 ُجستن    

دنیخز     68 

دنیتور     69 

دن یجنب جنباندن  جنبانیدن  یک ریشه   70 

ریشه یک  دنیچر چراندن چرانیدن    71 

دنیخز     72 

 73 خسبیدن    

 74 خفتن   

 75 خندیدن  خنداندن  خنانیدن  یک ریشه 

دن یخن     76 

ستن یخ خیستاندن خیسانیدن یک ریشه   77 

 78 خیزیدن  خیزاندن  خیزانیدن  یک ریشه 

دن یشگوف      79 

 80 ِشگفتن   

 81 ُچکیدن   

دن یپوسی     82 

 83 سزیدن    

زماییدنآ  یک ریشه   84 آزمودن 
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 85 آزاریدن   

 86 آراستن  آراییدن   یک ریشه 

 87 آغشتن   

 88 آفریدن    

 89 آمرزیدن   

 90 آمیختن  آمیزیدن  یک ریشه 

 91 آهنجیدن    

 92 آهیختن   

 93 آوردن   

 94 آویختن    

 95 افراختن    

 96 افراشتن    

 97 انداختن    

 98 انباشتن   

 99 افروختن    

 100 افروزیدن   

     

 101 اندودن    

 102 اندوختن    

 103 انگاشتن  انگاردن انگاریدن  یک ریشه 

 104 افشاندن  افشانیدن   

 105 افگندن  افکندن   

 106 ایستاندن    

 107 انگیختن   انگیزیدن   

 108 دوزیدن   

 109 دوختن    

انباشتن اما  زیاد مورد استفاده ) در عوض  

 ندارد(

 110 اوباشتن 
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 111 آلودن آالییدن   یک ریشه 

 112 باختن    

 113 یافتن    

 114 یابیدن    

 115 برتافتن    

 116 بردن   

 117 بریدن   

 118 زدودن زداییدن   یک ریشه 

 119 بستن    

 129 پاییدن    

 130 پاشیدن  پاشاندن  پاشانیدن یک ریشه 

 پایان قسمت اول

 نوت: تشکر از انجینر شیر ساپی به سبب جمعآوری مصادر....
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