
  
  

  
  رامر  مختصر  دری گ

  
  
  
  

  عبدالعلي  رسول زاده:  رد  اورنده گ   



  ی مختصر  دررامر گ
  

کالم  از  ترکيب  .         افکار  و  مقا請د  خود  را  توسط  کالم  بيان  می  کنيم 
اين .  ردند گ  از  ترکيب  請داها  تشکيل  می  کلمات.  کلمات  به  وجود  می  ايد 

  اين  حرفهای  請وتيکه  در  زبان  .ام  حرفهای  請وتي  می  نامنده  ن請داها  را  ب
  :دری  بهکار  می  روند  عبارت  اند  از 

  
  گ ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک       ا  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س 

  .ی ء م  ن  و  ه  
  

و  .  ويند گ  Vokalerا  دار  را  حروف  請د)  و   ا  ی  ( وف  فوق  ر     از  جمله  ح
  .    نامند Konsonanterحروف  متباقی  را  بنام  حروف  بی 請دا  يا   

  
  :کالم  اجزاء  ذيل  دارند      
  

 Substantiv     اسم                                                                

          請                                Adjektivفت                                     
                                Pronomen     ضمير                                                   

                                                    Verb                         فعل                                   
                                Adverb                                 قيد                                    
                                                                                       Prepositioner     حروف  اضافه                 

               Konjunktioner           ربط                        حروف 

 
 

١  



 Substantivاسم    ـــ ١      
 

ويند  گ  چيز ،  کيفيت  يا  احساس  را   اسم  نام  انسان ،  حيوان ،  جای ،     
  .ريه ،  خوشي ،  غم  و  غيره گوسفند ،  کابل ،  گمانند  احمد ،  

  :است ،  اسم  عام  و  اسم  خاص اسم  دو  قسم         
  

اسم  عام  ان  اسم  است  که  مانند  ان  زياد  وجود :  ــ  اسم  عام الف      
  کتاب ،  قلم ،  شهر ،  بچه ،  دختر ،  مرد ،  زن ،  اسپ ،   :داشته  باشد ،  مثل

  . مملکت  و  غيره 
  

 که  مانند  ان  وجود  نه  ويند گاسم  خاص  ان  اسم  را  : ب ــ  اسم  خاص      
کابل ،  هرات ،  جرمنی ،  افتاب ،   احمد ،  افغانستان ،  :داشته  باشد  مثل 

  .زمين  و  غيره 
  

ميباشد  )  زياد ( و يا  جمع )   يک  (  عداد  يا  مفرد  يا  واحد     اسم  از  روی  ت
  :مانند 

  
                  جمع                            مفرد                                   

  
       اسپ                                                    اسپها 
       قلم                                                       قلمها
       زن                                                        زنها

                                                   جوانها،  جوانان     جوان  
  دختر                                                    دخترها    

٢  



    請  Adjektivفتــ  ٢
  

   :ي  اسم  را  بيان  ميکند  مانند گونگ 請فت  کلمه يست  که  چ  
   .  خريد سفيدموتر  برادر  من  يک    
  . ي  مي  کنيم گ زندبلندتعمير   ما  در  يک    
     دارد ،کوتاهقلم احمد  يک    
    .  خريد کهنه  چوکيفاطمه  يک    
   .  است  دانامرد پدر  احمد  يک    
   .پ  زدمگ  هراتيدختر  من  با  يک    

  .اند جمالت  فوق  سفيد ،  بلند ،  کوتاه ،  کهنه ،  دانا  و  هراتي  請فتها  در     
  
 Pronomenضمير       ـــ٣   
 

  :   مانند ردد گ عوض  اسم  استعمال  ميضمير  کلمه يست  که  به        
  

         من                             ما
         تو                              شما
        او                               انها

  
              از  ما     از  من            

       از  تو                         از  شما
      از   او                         از  انها

  
  :    ضمير يا  متکلم  است  يا  مخاطب  است  و  يا  غايب  است  مانند 

  
٣  



 :    Förste  person  متکلم

 مفرد  و  يا  جمع  ميباشد  ضمير  متکلم  يا .   متکلم   کسي  است  سخن  ميزند  
   :مانند

  
  )ضمير  متکلم  مفرد (        من  

  )ضمير  متکلم  جمع (       ما  
  

 :   Andre  person     مخاطب  

ضمير  مخاتب  يا  .  مخاطب  کسي  است  که  متکلم  به  او  خطاب  ميکند     
  : مفرد  و  يا  جمع  ميباشد مانند 

  )طب  مفرد  مخا(      تو 
  )جمع  مخاطب (      شما 

  
  : Tredje  person     غايب   

 
 غايب  شخصي  يا  چيزي  است  که  متکلم  در  باره  اش  سخن  ميزند،  غايب     

  :هم  يا  مفرد  است  و  يا  جمع  مانند
  

  )مفرد  (      او  
     )   جمع  (      انها 

  
    Verbفعل   ــ ٤  

 
  :    که  کردن  يا  شدن  يک  کار  را  نشان  ميدهد  مانند فعل  کلمه يست 

  
٤  



    .  ميرود    او  مکتب  
   .  خورد    فريده  غذا  خود  را 

   .امده  بود    معلم  به  مکتب  
    .خواهم  رفت    من  فردا  به  افغانستان  

   .خوانده  است    قاري  請احب  قران  شريف  
  

  .ميرود ،  خورد ،  خواهم  رفت  و  خوانده  است  افعال  اند     در  جمالت  فوق  
و  )  ذشته گ( حال ،  ماضي :  م  است  مانند  فعل  از  لحاظ  وقت  بر  سه  قس     

  انه  ميخوانيم گ درين  جا  هر  زمانه  انرا  جداکه  ما )  اينده ( استقبال 
  

  Presensالف ــ   حال        

 
ويند  که  يک  کار  در  حال  حاضر  انجام  داده  ميشود  گ  فعل  حال  فعلي  را     

  :مانند 
  

   .  ميکنمي  خود  را گ     من  کار  خان
  .  يرود م     او  خانه  برادر  خود 

   .ويدگمياحمد  به  پدر  خود      
   .  ميخوانند     انها  کتاب  خود  را  

  
ويد  و  ميخوانند  افعالي  اند  که  در  گکنم ،  ميرود ،  ميمالت  فوق  مي    در  ج

  .زمانه  حال  واقع  شده  اند 
  
  
  

٥  



ع  شدن  يک  کار  را  در  زمان  اين  فعل  واق) : ذشته گ( ماضی  ب ــ        
  بيان  ميکند و  بر  چهار  نوع  ميباشد ذشته  گ
  

ضی  مطلق  را  در  جمالت  ذيل  ما :   Imperfekt     ــــ  ماضی  مطلق       
  ميخوانيد 

  
   .رفتم     من  کابل  

   .اورد     او  کتاب  مرا  
   .کرديی  خود  را  گ     تو  کار  خان

   . امديد      شما  دو  بجه  به  مکتب  
  

  .     در  جمالت  فوق  رفتم ،  اورد ،  کردی  و  امديد  افعال  ماضی  مطلق  اند 
  

  مانند  :    Perfekt ماضی  قريب        ـــ 
  

   .خورده  ام     من  نان  چاشت  خود  را  
   .اورده  است     او  کتاب  مرا  

   .داده  است     قاسم  کاال  خود را  به  خياط  
  .اوردهداکتر  پيش       نفيسه  مادر  خود  را  به  

   .فتهگ      سلطان  به  معلم  خود  
  

  .رديده  اند گق  در  زمان  ماضی  قريب  واقع        جمالت  فو
  
  

٦  
  



  :   مانند Pluskvamperfekt بعيد  )ذشته گ( ماضی       ـــ  
  

   .خوانده  بودم     من  کتاب  احمد  را  
   .داده  بوديد     شما  کرايه  او  را  

   .اورده  بود     راضيه  بوت  برادر  خود  را  
   .روان  کرده  بودندک  مکتوب       انها  به  کابل  ي

 
  .  شده  اند عقاو   جمالت  فوق  در  زمان  ماضی  بعيد       

  
            ) جاري (  استمراری )ذشته گ( ماضی       ـــ  

  
  :      ماضی  جاري  کاری  را در  حالت  جريان  نشان  ميدهد  مانند 

  
   .ميخواند   احمد  ديروز  کتاب  خود  را  

   .سفر  ميکرد    فاطمه  دو  سال  پيش  به  چين  
   .مي  اوردند   انها  کتاب  نفيسه  را  

  .  که  معلم  من  تليفون  کرد مي  خوردم   من  نان  چاشت  
  

در  جمالت  فوق  ميخواند ،  سفر  ميکرد ،  مي  اوردند  و  مي  خوردم  هر  يک  
  .فعل  ماضي  جاري  يا  استمراری  است 

  
  
  
  
  

٧  



 :  Futurum)   اينده ( ج ــ  فعل  استقبال    

 
  :  فعل  را  در  اينده  نشان  ميدهد  مانند   واقع  شدن   
  

   .خواهد  رفت    احمد  کابل  
   .خواهد  خوردنان  چاشت  خود  را  دو  بجه      جليله  

   .خواهد  رفتند    انها  مکتب  
   .کردخواهيم  سفر      ما  به  هرات  

              .       خواهد  داد    داکتر  به  ولي  دوا  
  
  Adverb: قيد   ــ٥    
  

ر  را  بيان  گ يک  فعل ،  請فت  و  يا  قيد  ديی گونگقيد  کلمه  يست  که  چ     
  :  ميکند  مانند 

  
  .  امد  ريه  کنانگ     او 

  .  دويد به  زودي  را  شنيد  گ    請احب  خانه  که  請دا  س
   .  زيبا  استخيلیهمسايه  ما  دختر      

  .  ميدود تيز  خيلی    موتر  شما  
  

ي  فعل  امد  را  بيان  گونگيه  کنان  قيد  است  زيرا  که  چرگ    در  جمله  اول  
  .ميکند 

ي  فعل  دويد  را  بيان  گونگبه  زودي  قيد  است  زيرا  که  چ    در  جمله  دوم  
  .ميکند 

  
٨  



  .ي  請فت  زيبا  را  بيان  ميکند گونگمله  سوم  خيلي  قيد  است  که  چ   در  ج
ي  قيد  تيز  که  قيد  فعل  ميدود  گونگه  چهارم  خيلي  قيد  است  که  چ   در  جمل

  .است  بيان  ميکند 
  
  : Preposition   ربط ــ  حرف   ٦    

      
  .ا ،  در ،  بر  سر ،  زير ،  از  و  غيره به ، با ،  بی ،  بر ،  ت:  مانند     

  
 :   Konjunktion)  و請ل ( حرف  عطف  ــ ٧       
 

 حرف  و請ل  حرفي  است  که  دو  جمله  يا  دو  اسم  را  با  هم  يک  جا  مي        
  :کند  مانند 

  
  . يا  و  غيره......ر ،  زيرا  که ،  برای  اينکه ،  باوجود  انکه ،  ياگ    و ،  که ،  م

  
    .    محمود  به  افغانستان  سفر  ميکنند و   احمد  

  .  به  مکتب  رسيدم  تو  نه  بودی که  من   
    .  پول  نه  داشتندزيرا  که انها  کابل  نه  رفتند    

    .  کتاب  را  نه  اورد رگمامد     نفيسه  
     
             
  
  
  

٩  



ردان  دری  زبان  داخل  گيک  تعداد  شا  ١٩٨٦  بعد  از در  سالهای                
بنده  با  وجود  کمبود  کتب  و  مواد  ممد  .  رديدند گری  دری  تدريس  لسان  ماد
در  ان  زمان  نه  کتب  .    نمودم سان  مادری  در ی  نيز  اغازدرسي  به  تدريس  ل

  با  همه  مشاکل  اين  يک  .ند بوددرسي  پشتو  و  نه  دری  در  دسترس  ما  
  .  کمبوداتيکه  دارد  نويشتم رامر  مختصر  دري  را  با  وجود  گ
  

دری  خواهد  بود  رامر  گاز  يک  طرف  يک  رهنما  کوتاه  رامر  که  شايد  گ    اين  
رامر  سويدني  گرامر  سويدنی  و  خا請تا  گر  ممد  اموزش  گو  از  طرف  دي

  .  خواهد  بود 
  
در  حصه  رامر  استفاده  مينمايند  گرد  ازين  گ   کسانيکه  چه  معلم  و  چه  شا  

کمبودات  و  نواقص  ان  معذرت  بنده  را  قبول  کرده  يا  خود  شان  نظر  به  
يرند  تا  به  همکاري  گح  کرده  و  يا  با  من  تماس  باحتيجاتي  که  دارند  ا請ال

  . در  ان  بياوريمر  ا請الحات  الزم گيکدي
  

                 تشکر 
  

Ali Rasulzada 
Sunnan v 271 
216 17 Malmö 
040- 156753 

com.alirasulzada@hotmail  


