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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 ۱۶/۰۷/۲۰۱۸   انجینر قیس کبیر

ٔ«ٔازٔطریقٔتلفونٔهایٔموبایٔلقاموسٔکبیرٔافغانستان»ٔاستفادهٔ 
 قسمت اول

 یانترنت  لیایوس  تیافغانستان  توسط  اکثر  ریکه قاموس کب  یهر چند

و مورد   بوده  یدسترس  قابل  ها  ، تابلتها  ، لپ تاپها  مانند دسکتاپ

استفاده   یوجود دارد که برا  یمهم  لی با آنهم  دل  رد،یگیاستفاده قرار م

قابل دسترسی   اریس   یتلفون ها  قیافغانستان از طر  ریاز قاموس کب

 .شود

اکثر  افغانستان  نه    اریس  هایتلفونصاحب  مردم     تیدر  و  میباشند 

 ا ی  اری تلفون س  له  یمکاتبات از وس   یبرا  سیستم های ذکر شده در باال و

ه  استفاد  بر آن شد، تا  میقاموس تصم  میلذا ت  ند،ینما یاستفاده م   لیموبا

 سازد.   اریع لیموبا توسطرا  قاموس 

 

 

 

« توسط یک براوزر مانند افغانستان ریقاموس کبزیربنایٔتخنیکی:ٔ»

ت  آال پلورر، فایرفوکس و غیره که در هر سامان س انترنت اک برقی    

میباشد، قابل دسترسی است، با داخل کردن آدرسداری قابلیت انترنتی    

باز میشود.  www.afghan-dic.com  

مربوطه  را  دارد، و کود  آالت سرور قاموس توانائی تشخیص سامان 

 مشخص را به براوزر می فرستد.  

: در اینجا کلمه  مورد جست و جو نوشته میشود. ۱  

در اختیار  را تابیسید  ۸« افغانستان ری قاموس کب»جست و جو : برای ۲

جست و جو میشوند و نتایج آنها ظاهر میشوند.  دارد که همه در عین وقت 

چون فورمات موبیل ها کوچک اند، بهتر است، بین یک تا سه تایشان انتخاب  

 شده باالی لوپه کلیک شود. 
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 4تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  موږ سره اړیکه ټینگه کړئله  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

:ٔتلفظٔلغٔت۱مثالٔٔ  

 به طور مثال لغت »کلیات« را جست و جو می کنیم. 

ر پائین ظاهر میشود نتیجه د  

 برای دیدن مکمل لغات، با انگشت تان سکرین را لمس کرده به طرف راست، کش نمائید و یا موبیل را دراز ُرخ مشاهده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای شنیدن صدای تلفظ باالی لود سپیکر فشار دهید

 لغت کلیات به شکل دراز ُرخ 
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 4تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  موږ سره اړیکه ټینگه کړئله  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

ویدیٔؤتماشای:۲ٔمثالٔٔ  

ٔٔٔٔٔٔٔٔکلمه  »اتن« را جست و جو می کنیم. طور مثال   

 نتیجه در پائین ظاهر میشود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   فشار دهید  دکمه ویدیو را اتن تماشایبرای  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=215&v=7qwiv0q1jQY&feature=emb_logo 
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  موږ سره اړیکه ټینگه کړئله  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

جغرافیٔه:۳ٔمثالٔٔ  
 طور مثال کلمه  »والیت فراه« را جست و جو می کنیم

 نتیجه در پائین ظاهر میشود 

ولسوالی های فوق میباشد  ۱۲والیت فراه دارای   

 

معلومات مفصل از آن ولسوالی را از طرق ویکیپدیا در دریافت مینائید. در صورت کلیک باالی هر ولسوالی   

 کوه ها، دریاها، دشتها و غیره که مربوط جغراقیه افغانستان میشود. ان شاء هللا قابل دسترسی خواهد بود. 

 

حضور شما نموده،    در اخیر به عنوان تشکر از توجه تان، طرز تهیٰه »زرده پلو« را به قسم تکست و همچنان ویدوئی پیشکش

حان کرده و در صورت موقعیت جغرافیای اینجانب را نیز دعوت نمائید... آرزو دارم با استفاده از آن، این غذای خوشمزه را امت   

 

 

 ادامه دارد... 
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