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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  

  
 ۲۶/۰۲/۲۰۲۱ قیس کبیر 

 د افغانستان لوی قاموس  -قاموس کبیر افغانستان معرفی مختصر  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
آن »معرفی اصالت افغانستان« با لسان  قسمت اول  از دو قسمت جداگانه دیزائن شده است. افغانستان کبیر  قاموس

 :دیتابس، با نامهای مختلِف مانند  ۸تو، متشکل از ښپهای دری و 
 

 مجمع اللغاتقاموس  •
لغات با معنی و تشریح دری، ترجمه شده به پشتو و   ۲۴.۰۰۰ بیشتر از   با محتوای 

 انگلیسی 

 افغانستان  مختصاتقاموس  •
  سندگان،یشعراء، نو   -ر ینخبگان و مشاه) به بخش های مستقل    هد این دیتابیس تقسیم ش

 ی افغان یدن یخوراکه و نوش  - یو علم ی دولت الت یتشک    -هنرمندان و خدمتگذاران
 ه یجغراف قاموس  •

 و کوه های مربوط  ها   ، قراء، دریاها لی واس والیت و ولمعرفی 

 یزراعت و مالدارقاموس  •
افزار و   زراعتی و جنگلداری، حیوانات، اصطالحات بخش های )نباتات،  به  ه د تقسیم ش 

 ی زراعتماشین آالت 
 تاریخقاموس  •

 ( یخیآبدات تار  و  ی اسیو س   یمل  یها   ت یرجال و شخص)به بخش های  هد تقسیم ش
 حقوق و قضاء قاموس  •

 سی نو یعبدهللا افغان قاموس  •

 افغانستان یبه در  رانی ا یفارس قاموس  •
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 3تر ۲ له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ 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

 

 

 میباشد.   تابسید  ۲فعاْل متشکل از تو،ښو پ یدر ،یسیانگل یبا لسان ها «،یو مسلک  یعلم قسمت دوم آن »

اقتصاد   , یاقتصاد مل  با بخش های مختلف  آن مانند ) قاموس جامع اصطالحات اقتصادی  •
 (احصایه و ایکونومتری تشبثگاه, 

و   اصطالح جمع آوری ۱۲.۰۰۰   در حدود  تنها در قاموس جامع اصطالحات اقتصادی 
 . هشد  تدوین

بخش های مختلف  آن مانند )سنگ شناسی، تکنوتیک،  زمین شناسی با  قاموس جامع  •
 جیوکمستری، جیولوجی و منرالوجی( 
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پروژه   یک  ( بحیث DAUGو آلمان« ) انغاف پوهنتون های از طرف »جمعیت  قاموس کبیر افغانستان

قاموس   های  مورد ضرورت و نگهداشت دیتابس تعداد آثار اقتصادی  یک  شد و مصارف تهیه  پذیرفته 
دریک  را  برای Serverسرور)  ها  از   دونیم (  گرفت.  عهده  به  باین سال  سال  طرف   دو 

دیتابس مصرف تقویه  نگهداشت  و  انکشاف  موسسه  را  ) ها  که  VAFافغانستان  گرفته  بعهده   )
آن هنوز هم   و تدوین  شده است. جمع آوری تأمین امسال  نوامبر مصارف نگهداشت الی طریق  باین

   ده میشود. به خرچ دا و تالش بیشتر  و انکشاف آن سعی در توسعه  ادامه دارد و انشاهللا در آینده
  

دیتابس آخرین  که  در  همه   انکشاف که صورت گرفت  ها  استفاده   موبیل  یا دستی تلفون  قاموس  قابل 
    باشد.  می
  

استفاده قاموس ها در افغانستان که امکانات استفاده از ِلپ تاپ به سبب مشکالت   زمینه وسیله باین
بیشتر است،  کمتر  آن  تصاحب  و  از برق  استفاده  است.  بدسترسی   شده  استادان   یک قاموس  تعداد 

که در   آید  عمل می ه  ب و هرات قرار گرفته است. سعی  ، مزار شریفرها کابل، ننگر  پوهنتون های 
 قرار گیرد.  نیز  مناطق غرض دسترسی دیگر

 

 
 : Statistic Software نصب
واقعی  برای قاموس   قضاوت  از  جهان  در  عالقمندان  از  تعداد  کدام  به  می که  کنند،   استفاده 

نصب  اشد  ضرورت  باید  «Statistic Software» یک به  که  با   بود،  میشد.  فعال  قاموس  سرور  در 
 استفاده گردد.  «Piwik» بر آن شد، تا ازسافتویر تصمیم  مشوره با متخصصین 

 
توانایی  سافتویر این  ارزیابی  زیادی  های از  در   مانند  مختلف  ممالک  از  کنندگان  مراجعه  تعداد 
که   را برخوردار میباشد  ده ها موضوعات دیگری   و  استعمال سامان آالت که آنها استفاده میکنند، ا،دنی

    بود.  قاموس خواهیم واقعی  و تحلیل  توسط آن ها قادر به تجزیه 
 
  معلومات داده میشود: افغانستان کبیر  قاموس  دسترسی  و تضعیف تشدید  از  شکل ذیل در
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 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ 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
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