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ਲਾਇਸੈਂਸ
ਕਰੀਏ ਟਵ ਕਾਮਨਜ਼ ਐਟਰੀਬਯੂਸ਼ਨ-ਸ਼ੇਅਰਏਲਾਈਕ 4.0 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (ਸੀਸੀ ਬੀਵਾਈ-ਐਸਏ 4.0)
ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ-ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਸੰਖੇਪ ਹੈ(ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਲਾਇਸੈਂਸ.

ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਤਾਂ:
• ਵੰਡਣਾ — ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾ ਧਿਅਮ ਜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਕਿਲ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰ ਵੰਡੋ
• ਅਨੁ ਕੂਲ — ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਦਲ, ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਤੇ ਨਰਮਾਣ ਕਿਰੋ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਿਸਦ ਲਈ,ਵਪਾਰਕਿ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ.
ਜਦੋਂ ਤਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਇਸੈਂਸਦਾਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ

ਹੇਠ ਲਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ:
• ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ —ਹੇਠ ਦੱਤੇ ਕਿੰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: "ਅਸਲ ਕਿੰਮ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧਿ ਹੈ https://unfoldingword.bible/
academy/."ਡੈਰੀਵੇ ਟਵ ਕਿੰਮਾਂ ਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਿੰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ
ਸਮਰਥਨ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ।
• ਸ਼ੇਅਰਏਲਾਈਕ — ਜੇਕਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਦਲ, ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਨਰਮਾਣ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ
ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿੀਨ ਵੰਡੋ ਜੰਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵੱਚ।
ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ —ਤੁਸੀਂ ਕਿਾਨੂੰ ਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਕਿਨੀਕਿੀ ਉਪਾਅ ਜੋ ਕਿਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂ ਜਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰ ਮਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਦੇ ਹਨ।

ਨੋ ਟਸ:
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕਿ ਖੇਤਰ ਵੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤੱਤ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਵਾਦ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਤੀ
ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਦੇ ਅੰਸ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਕਿੋਈ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੇ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੋਰ ਅ ਧਿਕਿਾਰ
ਜਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ,ਗੁਪਤ,ਜਾਂ ਨੈ ਤਕਿ ਅ ਧਿਕਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਦੇ ਹੋ।
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ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਸੰਸਥਾ ਵਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸੰਸਥਾ ਕਿੀ ਹੈ?

"ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸੰਸਥਾ" ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ , ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਆਰ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਬਲੀਕਿਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਉੱਚਕਿੁਆ ਲਟੀ ਦੇ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿਣ। ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਚਕਿਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਆਰ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਯੋਜਨਾ ਬੱਧਿ, ਅਗੇਤੀ ਪਹੁੰਚ
ਵੱਚ ਵਰ ਤਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਫ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੱਖਣ ਲਈ (ਜਾਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕਿ ਦੋਵਾਂ ਲਈ) ਵਰ ਤਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਚ ਹੇਠ ਲਖੇ ਭਾਗ ਹਨ:
• ਜਾਣ-ਪ ਹਚਾਣ – ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਅਣਫੋਲ ਡੰਗ ਵਰਡ(UnfoldingWord) ਪ੍ਰਾਜੈਕਿਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ
• ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਨੂਏਲ - ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ "ਅੱਗੇ ਕਿੀ?"
◦ ਅਨੁਵਾਦ ਮੈਨੂਏਲl – ਅਨੁਵਾਦ ਥਊਰੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਿਟੀਕਿਲ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰਦਾ ਹੈ
◦ ਚੈ ਕਿੰਗ ਮੈਨੂਏਲl – ਸਧਿਾਂਤ ਨੂੰ ਚੈਕਿ ਕਿਰਨ ਦੇ ਬੁ ਨਆਦ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਅ ਭਆਸ ਦੀ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰਦਾ ਹੈ

ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅਣਫੋਲ ਡੰਗ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਿਟ
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ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ?

ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ?
ਅਨਵਾਦਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਬਣਨ ਲਈ ਸਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯਸੂ ਦੇ
ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਿਰਨਾ ਇਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿੰਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿੰਮ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ
ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਰੇਗਾ।
ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲੇਖਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ,
ਅਰਾ ਮਕਿ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ(Hebrew, Aramaic and Greek)ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ
ਲਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਰਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1400 ਬੀ.ਸੀ. ਤੋਂ 100 ਈ.ਤਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖਕਿ
ਸਨ । ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੱਧਿ ਪੂਰਬ, ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਿਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਚ ਲਖੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲਖਣ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉ ਸਮੇਂ ਦੇ
ਲੋਕਿ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ'ਦੇ ਲੋਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਦੇ ਸਨ।

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕਿਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਣਫੋਲ ਡੰਗ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਿਟ
ਅਨੁਵਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀ ਹੈ?

ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਿ ਇਬਰਾਨੀ, ਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ(Hebrew, Aramaic and Greek)ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ । ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਣਗੇ!
ਕਿਸੇ ਦੀ "ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ" ਜਾਂ " ਦਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵੱਚ ਪ ਹਲਾਂ ਬੋਲਣੀ ਸੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਵੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਉਹ
ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਉਹ ਵਧਿੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿੋਈ ਆਪਣੇ ਦਲ ਦੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਿੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਚ ਕਿੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਂਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰ
ਸਕਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ, ਘੱਟ ਗਣਤੀ ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਚ ਬਹੁਮਤ ਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਧਿੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ,
ਵਧਿੇਰੇ ਪ੍ਰ ਤਸ਼ਠਾਵਾਨ, ਜਾਂ ਵਧਿੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ- ਲਖੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿੋਈ ਸੰਬੰਧਿ ਨਹੀ। ਹਰੇਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸੂਖਮ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਲੱਖਣ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧਿੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕਿ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਸ ਰਆਂ ਨਾਲ ਵਧਿੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਾਂ।
• ਕ੍ਰੈ ਡਟ: Todd Price, Ph.D. ਦੁਆਰਾ "ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਥਊਰੀ ਅਤੇ ਅ ਭਆਸ" ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੀਤਾ ਗਆ,Ph.D. CC BY-SA4.0*
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਇਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ
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ਅਣਫੋਲ ਡੰਗ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਪਰਕਿਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਿਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਬੇਰੋਕ ਬਾਈਬਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਖਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ.
ਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇ ਲਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇ ਲਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਿਮ ਦੱਤਾ:

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅਣਫੋਲ ਡੰਗ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਿਟ ਕਿੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ

” ਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆ ਖਆ, "ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਿਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਿਾ ਨੂੰ
ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪ ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਚ ਬਪ ਤਸਮਾ ਦਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਿਰਨੀ ਸਖਾਓ ਜਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕਿ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕਿ। '” (ਮੱਤੀ
28:18-20 ਯੂ ਐੱਲ ਟੀ)
ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਿ ਸਵਰਗ ਵਚ ਹੋਣਗੇ
”ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੇ ਖਆ ਅਤੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਇੱਕਿ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵੇਖੀ,ਕਿੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਗਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਦਾ ਸੀ,ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਿ,ਹਰ ਗੋਤਰ ਦੇ
ਲੋਕਿ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਿ ਜੋ ਕਿ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸੰਘਾਸ਼ਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਨ” (ਪ੍ਰਕਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 7:9 ਯੂ ਐੱਲ ਟੀ)
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਚ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ:
” ਇਸ ਲਈ ਨਹਚਾ, ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ.” (ਰੋਮੀਆਂ 10:17 ਯੂ ਐੱਲ ਟੀ)

ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ?
ਅਸੀਂ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਬੇਰੋਕ ਬਾਈਬਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਾਂ?
• ਅਣਫੋ ਲਡੰਦ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਿਰਕਿੇ
• ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕਿੋ ਜਹੇ ਵਸ਼ਵਾਸ ਹਨ
• ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਅਗਵਾਈ -ਇੱਕਿ ਆਮ ਅਨੁਵਾਦ ਥਊਰੀ ਵਰਤ ਕਿੇ
• ਖੁੱਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇੱਕਿ ਖੁੱਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿੀਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿੇ
• ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ- ਬਾਈਬਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧਿ ਕਿਰਵਾ ਕਿੇ

ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
• Content
ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕਿ ਪ੍ਰਤੀਬਧਿ ਬਬਲੀਕਿਲ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧਿ ਕਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।ਵਸੀ ਲਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ http://ufw.io/
content/ ਦੇਖੋ. ਇੱਥੇ ਕਿੁਝ ਨਮੂਨੇ ਹਨ:
• Open Bible Stories-ਇਕਿ ਕਿਾਲਪ ਨਕਿ ਮੰਨੀ-ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ 50 ਕਿਹਾਣੀਆਂ, ਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਰਕਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨ
ਲਈ, ਛਪਾਈ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
(ਦੇਖੋ http://ufw.io/stories/)
• ਬਾਈਬਲ-ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਕਿਲੌਤੇ ਪ੍ਰੇ ਰਤ, ਬੇਜਾਨ, ਢੁਕਿਵੀਂ, ਪ੍ਰਮਾ ਣਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿੂਲ ਅਨੁਵਾਦ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ
ਅਧਿੀਨ ਉਪਲਬਧਿ ਕਿਰਵਾਇਆ ਗਆ।(ਦੇਖੋ http://ufw.io/bible/)
• ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਨੋਟ - ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਸੱ ਭਆਚਾਰਕਿ ਅਤੇ ਵਲੱਖਣ ਮਦਦ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।(ਦੇਖੋ
http://ufw.io/tn/).
• ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਸਵਾਲ - ਪਾਠ ਦੇ ਹਰੇਕਿ ਹੱਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਅਤੇ ਚੈਕਿ ਕਿਰ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮ ਝਆ ਗਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧਿ.(ਦੇਖੋ http://ufw.io/tq/)
• ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਸ਼ਬਦ - ਇੱਕਿ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਵਆ ਖਆ, ਕਿਰਾਸ ਹਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਏਡ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਣ ਬਬਲੀਕਿਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ. ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ
ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ.(ਦੇਖੋ http://ufw.io/tw/)
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• ਔਜਾਰ -ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ, ਚੈ ਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਡਲੀਵਰੀ ਟੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਓਪਨ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਸੰਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ http://ufw.io/tools/
ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਕਿੁਝ ਨਮੂਨੇ ਹਨ:
• ਡੋਰ 43 - ਇੱਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਅਨੁਵਾਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੱਥੇ ਲੋਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਚੈ ਕਿੰਗ 'ਤੇ ਸ ਹਯੋਗ ਦੇ ਸਕਿਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਨੁਰੂਪ ਵਰਣ ਲਈ ਸਮਗਰੀ
ਪ੍ਰਬੰਧਿਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ. (ਦੇਖੋ https://door43.org/)
• ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ -ਇੱਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਡੈਸਕਿ ਟੌਪ ਐਪ ਜੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਆਫਲਾਈਨ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ।(ਦੇਖੋ http://ufw.io/ts/)
• ਅਨਵਾਕਤ ਕੀ ਬੋਰਡ_ਇੱਕਿ ਵੈਬ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸਟ ਕਿੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਵੱਚ
ਮਦਦ ਮਲੇਗੀ.(ਦੇਖੋ http://ufw.io/tk/)
• ਅਣਫੋਲ ਡੰਗ -ਇੱਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੰ ਡਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ.(ਦੇਖੋ http://ufw.io/uw/)
• ਅਨੁ ਵਦਾਕ ਕੋਰ - ਇਕਿ ਅ ਜਹਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤਰਜ ਮਆਂ ਦੀ ਵਸ਼ਾਲ ਜਾਂਚ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.(ਦੇਖੋ http://ufw.io/tc/)
• ਟ੍ਰੇ ਨੰਗ - ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਾਧਿਨ ਪੈਦਾ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ (ਇਹ ਵਸੀਲਾ) ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸਖਲਾਈ ਸੰਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿੋਲ ਆਡੀਓ
ਰਕਿਾਰ ਡੰਗ ਅਤੇ ਸਖਲਾਈ ਦੇ ਸਾਧਿਨਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਸਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ http://ufw.io/training/ ਦੇਖੋ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਆਨ
ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
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ਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਆਨ

ਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਆਨ
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਅ ਧਿਕਿਾਰਕਿ ਵਰਜ਼ਨ http://ufw.io/faith/ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਕਿੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ?

ਹੇਠ ਦੱਤੇ ਬਆਨ ਨੂੰ [unfoldingWord] (http s://git.door43.org/Door43/
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
en_creeds/src/master/content/apostles.md), [Nicene Creed] (http s://
ਅਣਫੋਲ ਡੰਗ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਿਟ
git.door43.org/Door43/en_creeds/src/master/content/nicene.md),
[Athanasian Creed] ,(http s://git.door43.org/Door43/en_creeds/src/
master/content/athanasian.md) ਅਤੇ [Lausanne Covenant] (http://
www.lausanne.org/en/documents/lausanne-covenant.html). ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਰਨ ਵਾ ਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਿਾਰ ਕਿੀਤਾ
ਗਆ ਹੈ.
ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਵਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰੀ ਫਰਲ ਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵੱਚ ਵੰ ਡਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (Romans 14).

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸ਼ਵਾਸ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇੱਕਿ ਸੇਵਕਿ ਨੂੰ ਪ ਰਭਾ ਸ਼ਤ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ.
ਅਸੀਂ ਵਸ਼ਵਾਸ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਕਿੋ-ਇਕਿ ਪ੍ਰੇ ਰਤ, ਅਸਾਧਿਾਰਣ, ਕਿਾਫੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ (1 Thessalonians 2:13; 2 Timothy
3:16-17).
• ਅਸੀਂ ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੰਨ ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਵੱਚ ਅਨਾ ਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤਾ, ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪ ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ (Matthew
28:19; John 10:30).
• ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵਚ ਵਸ਼ਵਾਸ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ Christ (John 1:1-4; Philippians 2:5-11; 2 Peter 1:1).
• ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਚ ਉਸ ਦੀ ਕਿੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਵਚ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਰ ਹਤ ਜੀਵਨ ਵਚ, ਉਸ ਦੇ ਚਮਤਕਿਾਰਾਂ ਵਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਭਚਾਰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਉਸ ਦੇ ਵਹਾਏ ਗਏ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਵਚ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਚ ਵਸ਼ਵਾਸ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ. (Matthew 1:18,25;
1 Corinthians 15:1-8; Hebrews 4:15; Acts 1:9-11; Acts 2:22-24).
• ਅਸੀਂ ਵਸ਼ਵਾਸ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਨਾ ਦ ਨਰਕਿ ਦਾ ਹੱਕਿਦਾਰ ਹੈ (Romans 3:23; Isaiah 64:6-7).
• ਅਸੀਂ ਵਸ਼ਵਾਸ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਿਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਿ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਮ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ (John 3:16; John 14:6; Ephesians 2:8-9, Titus 3:3-7).
• ਸਾਡਾ ਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਵਸ਼ਵਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਉੱਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (James 2:14-26; John 16:5-16;
Romans 8:9).
• ਅਸੀਂ ਪ ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰ ਵੱਚ ਵਸ਼ਵਾਸ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸ ਦੁਆਰਾ ਰ ਹਣ ਵੱਚ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਇੱਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(John 14:15-26; Ephesians 2:10; Galatians 5:16-18).
• ਅਸੀਂ ਵਸ਼ਵਾਸ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਚ ਸਾਰੇ ਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅ ਧਿਆਤ ਮਕਿ ਏਕਿਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੌਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ
(Philippians 2:1-4; Ephesians 1:22-23; 1 Corinthians 12:12,27).
• ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕਿ ਵਾਪਸੀ ਵੱਚ ਯਕਿੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ (Matthew 24:30; Acts 1:10-11).
• ਸਾਨੂੰ ਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਆਏ ਹੋਏ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਨਰਕਿ ਵਚ ਸਦੀਵੀ ਕਿਸ਼ਟ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੰਦਾ ਕਿੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਚ ਅਨਾ ਦ ਬਖ ਸ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੰਦਾ ਕਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. (Hebrews 9:27-28; Matthew
16:27; John 14:1-3; Matthew 25:31-46).

ਪੈਰੀ ਫਰਲ ਮਾਨਤਾਵਾਂ
ਪੈਰੀ ਫਰਲ ਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੋਥੀ ਵੱਚ ਹੈ ਪਰ ਜਸ ਬਾਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਅਸ ਹਮਤ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ
( ਜਵੇਂ ਕਿ ਬੈਪ ਟਜਮ, ਲਾਰਡਸ ਸਪਪਰ, ਅਨੰ ਦ, ਆ ਦ) ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵ ਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਸ ਹਮਤ ਨਾਲ ਸ ਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸ ਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕਿ ਲੋਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਲੇ
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਇਕਿੱਠੇ ਦਬਾਉ (Matthew 28:18-20).
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅਨੁਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼
ਓਪਨ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਛਾਪਣ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕਿ, ਹੁਕਿਮ-ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪਾਠ
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ਅਨੁਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਵਰਜ਼ਨ http://ufw.io/guidelines/ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦ ਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਧਿਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆਵਾਂ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਖੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਿਰਨ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾ ਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਆ ਹੈ।
(ਵੇਖੋ https://unfoldingword.bible)।ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਗਤੀ ਵਧਿੀਆਂ ਕਿੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।*

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ
ਹਾਂ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਣਫੋਲ ਡੰਗ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਿਟ
ਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਆਨ

1. ਠੀਕ-ਠਾਕ — ਅਸਲ ਪਾਠ ਦਾ ਅਰਥ ਤੋਂ ਬਦਲਣਾ, ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵਧਿਾਉਣ ਦੇ ਸਹੀ-ਸਹੀ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ। ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਾਠ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿੇ,
ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮ ਝਆ ਜਾਂਦਾ।(ਦੇਖੋਸਹੀ ਅਵਾਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਰੋ)
2. ਸਾਫ —ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਿਰ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਵਰਤੋ।ਇਸ ਵੱਚ ਪਾਠ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਨੂੰ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿੁੱਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨਾ ਸ਼ਾ ਮਲ ਹੈ..(ਦੇਖੋਸਹੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਰਟਨਾ ਕਿਰੋ)
3. ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ —ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜੋ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।(ਦੇਖੋ ਸਾਫ
ਅਤੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਰੋ)
4. ਵਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ —ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਆਸੀ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕਿ, ਵਚਾਰਧਿਾਰਕਿ, ਸਮਾ ਜਕਿ, ਸੱ ਭਆਚਾਰਕਿ, ਜਾਂ ਧਿਾਰ ਮਕਿ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜਹੜੇ ਮੂਲ ਬਾਈਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ। ਬਬਲੀਕਿਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜੋ
ਪਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੁੱਤਰ ਵਚਲੇ ਰਸ਼ ਤਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਨੋ ਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੂਰਕਿ ਸੰਸਾਧਿਨਾਂ ਵਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।(ਦੇਖੋ
ਵਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਰੋ)
5. ਅ ਧਕਾ ਰਤ -ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਬਲੀਕਿਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਉੱਚਤਮ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋ। ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਾਈਬਲ ਸੰਬੰਧਿੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਿਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਚਕਿਾਰਲੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਿਦੀ ਹੈ।(ਦੇਖੋ ਅ ਧਿਕਿਾਰਤ ਅਨਵਾਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਰੋ)
6. ਇ ਤਹਾਸਕ —ਇ ਤਹਾਸਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਚ ਸੰਬੋਧਿਨ ਕਿਰੋ, ਅਸਲ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂ ਦੀ
ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਇੱਕਿੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਸੱ ਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ।(ਦੇਖੋਇ ਤਹਾਸਕਿ ਅਨੁਵਾਦ
ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਰੋ)
7. ਬਰਾਬਰ — ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਹੀ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰੋ, ਭਾਵਨਾਤਮਕਿਤਾ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿੇ, ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ
ਪ੍ਰਕਿਾਰ ਦੇ ਸਾ ਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਿਰਾਰ ਰੱਖੋ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਕਿ ਵਤਾ, ਕਿਾ ਵ, ਬਾਣੀ, ਅਤੇ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰ ਤ ਨਧਿਤਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ
ਵਚ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦੇ ਹਨ.(ਦੇਖੋਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਰੋ)

ਅਨੁ ਵਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿੀ ਦਾ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਸੈਪਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾ ਲਆਂ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮਝਣ ਯੋਗ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਗਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਚ ਸ਼ਾ ਮਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨਾ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨਾ ਸ਼ਾ ਮਲ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਤੇ ਨਰਭਰ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾ ਮਲ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਕਿਦਮਾਂ ਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ। ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ
ਇਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾ ਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਪ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਕਿਰਕਿੇ ਸਮੀ ਖਆ ਕਿੀਤੀ ਗਈ
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹੈ:
ਸਹੀ, ਸਾਫ਼, ਕੁਦਰਤੀ, ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ-ਅਸਲ ਲੋਕਿ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਚ ਅਤੇ ਗਰਜੇ ਅਤੇ ਇ ਤਹਾਸਕਿ ਚਰਚ
ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਟੇ ਵਜੋਂ:
ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ - ਚਰਚ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਵਰ ਤਆ. (ਵੇਖੋਕਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨੇ ਗਏ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਰੋ)
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕਿੰਮ:
1. ਸ ਹਯੋਗੀ- ਜੱਥੇ ਮੁਮ ਕਿਨ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਮਲਕਿੇ ਕਿੰਮ ਕਿਰੋ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ, ਚੈੱਕਿ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਨੇ ਸੰਭਵ ਲੋਕਿ ਹਨ। (ਵੇਖੋ ਇੱਕਿ ਸ ਹਯੋਗ ਵਾਲੇ ਅਨਵਾਦ
ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਰੋ)
2. ਜਾਰੀ -ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕਿੰਮ ਕਿਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦਓ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਵਧਿੀਆ
ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿ ਸੁਧਿਾਰ ਕਿੀਤੇ ਜਾ ਸਕਿਦੇ ਹਨ। ਜਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਜੀਹ ਅਨੁਵਾਦ ਵਚ ਕਿੀਤੀਆਂ
ਕਿੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਿਾ ਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਰੀ ਵਜ਼ਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਨਯ ਮਤ ਸਮੀ ਖਆ ਨੂੰ ਵੀ
ਉਤਸ਼ਾ ਹਤ ਕਿਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿੰਮ ਦੀ ਨਗਰਾਨੀ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੌ ਖੀ
ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿੀਤੇ ਜਾ ਸਕਿਦੇ ਹਨ।(ਵੇਖੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਰਚਨਾ
ਕਿਰੋ)
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
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ਓਪਨ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਅਨੁਵਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂto
ਚ ਦੀ
ਜਾਣ ਪਛਾਣ
Introduction
Translation
Academy

ਓਪਨ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਓਪਨ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕਿੋਲ ਅਣਫੋਲ ਡੰਗ ਸ਼ਬਦ
ਸਮੱਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹਨ ?

ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਬੇਰੋਕ ਬਾਈਬਲੀ ਸਮੱਗਰੀਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਇੱਕਿ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੈ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਚਰਚ ਨੂੰ "ਬੇਰੋਕਿ" ਪਹੁੰਚ ਦੰਦਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਵਸ਼ਵਾਸ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚਰਚ
ਤੱਕਿ ਅ ਨਯਮਤ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰੋ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿੇਗਾ।ਇਹ- [Creative
Commons Attribution-ShareAlike4.0InternationalLicense]( ਅਤੇ
ਬਬਲੀਕਿਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਸੁ ਨਸ਼ ਚਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇ। ਸਵਾਏ ਜਥੇ ਨੋ ਟ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੋਵੇ,
ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ CC BY-SA ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੰਸ ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਣਫੋਲ ਡੰਗ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਿਟ
ਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਆਨ
ਅਨੁਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼

• ਡੋਰ43 ਲਈ ਆ ਧਿਕਿਾਰਤ ਲਾਇਸੰਸ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈhttps://door43.org/en/legal/license.*

ਕਰੀਏ ਟਵ ਕਾਮਨਜ਼ ਐਟ੍ਰੀਬ੍ਸ਼ਨ-ਸ਼ੇਅਰਅਲਾਈਕ4.0 ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ(CC BY-SA 4.0)
ਇਹ [ਲਾਇਸੰਸ] ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ-ਪੜਨ ਯੋਗ ਸੰਖੇਪ ਹੈ (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ:
• ਵੰਡਣਾ — ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾ ਧਿਅਮ ਜਾਂ ਫੌਰਮੈਟ ਵੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਕਿਲ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵੰਡੋ
• ਗ੍ਰ ਹਣ ਕਰਨਾ —ਰੀ ਮਕਿਸ, ਪ ਰਵਰਤਨ, ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਨਰਮਾਣ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਿਸਦ ਲਈ, ਵਪਾ ਰਕਿ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ।
ਜਦੋਂ ਤਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ,ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਆਜਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ।

ਹੇਠ ਲਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ:
• ਵਸ਼ੇਸਤਾ — ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ'ਤੇ ਢੁਕਿਵਾਂ ਉਧਿਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਇਕਿ ਲੰਕਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਕਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉ ਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।
• ਸ਼ੇਅਰਲਾਇਕ — ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਦਲ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵੱਚ ਉਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ
ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ — ਤੁਸੀਂ ਕਿਾਨੂੰ ਨੀ ਨਯਮਾਂ ਜਾਂ ਤਕਿਨੀਕਿੀ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਜੋ ਕਿਾਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂ ਜਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਰ ਮਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਦੇ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾਵਾਂ:
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕਿ ਖੇਤਰ ਵੱਚ ਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਦੁਆਰ ਆ ਗਆ ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿੋਈ ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੇ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਦਾ।ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਜਵੇਂ ਕਿਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਜਾਂ ਨੈ ਤਕਿ ਅ ਧਿਕਿਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
ਡੈਰੀਵੇ ਟਵ ਕਿੰਮਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਐਟਦ੍ਰਿੀਬਯੂਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ:
“ਡੋਰ43 ਵਰਲਡ ਮਸ਼ਨਜ਼ ਕਿ ਮਊ ਨਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਮੂਲ ਕਿੰਮ, ਇਸ ਤੇ ਉਪਲਬਧਿ ਹਨhttp://door43.org/, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤ ਹਤਜਾਰੀ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ- ਸਾਧਿਾਰਨ
ਬਦ ਵਸੇਸ਼ਤਾ-ਸ਼ੇਆਰਏਲਾਇਕਿ 4.0 ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)।ਇਹ ਕਿੰਮ ਅਸਲੀ ਤੋਂ ਬਦ ਲਆ
ਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੂਲ ਲੇਖਕਿਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿੰਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤੀ ਹੈ।"
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ਓਪਨ ਲਾਇਸੈਂਸ

ਡੋਰ 43 ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾ ਲਆਂ ਦਾ ਗੁਣ
ਡੋਰ43 ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਿਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸਲ ਕਿੰਮ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਸ ਦੇ ਅਧਿੀਨ ਇਹ ਉਪਲਬਧਿ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ
ਲਈ, ਓਪਨ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਵਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚਤਦ੍ਰਿਕਿਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਿਟ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱ ਗਆ ਹੈ main page.
ਡੋਰ43 ਦੇਪ੍ਰੋਜੈਕਿਟਾਂ ਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸ ਹਮਤ ਹਨ ਕਿਜੋ ਹਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਇ ਤਹਾਸ ਵਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੀ ਵਸ਼ੇਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ, ਡੋਰ43 'ਤੇ ਹਰੇਕਿ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ "ਡੋਰ43 ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕਿ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੋਧਿ ਦੇ ਇ ਤਹਾਸ
ਵਚ ਸੁਰੱ ਖਅਤ ਰੱ ਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰੋਤ ਟੈਕਸਟ
ਸਰੋਤ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੋਲ ਹੇਠ ਲਖੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣ:
• ਸੀਸੀਓ ਪਬ ਲਕ ਡੋਮੇਨਸਮਰਪਣ(ਸੀਸੀਓ)
• ਸੀਸੀਐਟ੍ਰੀਬਯੂਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਦੁਆਰਾ)
• CC Attribution-ShareAlike (CC BY-SA)
• Free Translate License
ਹੋਰ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ [ਕਿਾਪੀ ਰਾਈਟਸ, ਲਾਈਸੈਂ ਸੰਗ ਅਤੇ ਸੋਰਸ ਟੈਕਿਸਟਸ] (../../translate/translate-source-licensing/01.md) ਦੇਖੋ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਛਾਪਣ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕਿ, ਹੁਕਿਮ-ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪਾਠ
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ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
• ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਆ ਧਿਕਿਾਰਤ ਸੰਸਕਿਰਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰ ਚਆ ਜਾ ਸਕਿਦੀ
ਹੈ?

ਵਆ ਖਆ

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਅਣਫੋਲ ਡੰਗ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਿਟ
ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 100% ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਆਰ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਜਸ ਵਚ
ਓਪਨ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਗਲੋਬਲ ਕਿਲੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਬਲੀਕਿਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਸ ਨੂੰ ਕਿਾਪੀਰਾਈਟ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ
ਮੁਕਿਤ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅ ਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਉਪਲਬਧਿ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ
ਸਮਝਦੇ ਹਨ (ਵਧਿੇਰੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਦ੍ਰਿੇ ਨੰ ਗ ਅਤੇ ਟੂਲਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਅਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਸਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ (ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ)। "ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ"("Gateway language") ਵਆਪਕਿ
ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਸ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕਿ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ
ਸਕਿਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਿਰ ਤੇ "ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ" ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਹਰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿਦੀ ਹੈ,ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਸਪੀਕਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੁਆਰਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਫਦ੍ਰਿਾਸ
ਂ ੋਫ਼ੋਨ ਅਫਰੀਕਿਾ(Francophone Africa) ਵਚ ਘੱਟ ਗਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਫਦ੍ਰਿੈਂਚ ਇਕਿ ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਜਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਫਦ੍ਰਿੈਂਚ ਵਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਦ੍ਰਿੈਂਚ ਦੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀਏ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਿਰ'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੱਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕਿ ਘੱਟ ਗਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਮੂਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕਿ ਪਹੁੰਚ ਹਾ ਸਲ ਕਿਰਨ ਲਈ
ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਆਦਾ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉੱਤਰੀ ਕਿੋਰੀਆ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ,ਉੱਤਰੀ ਕਿੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੱਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਕਿੇ ਪਹੁੰ ਚਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦੋ ਬੁ ਨਆਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ: ਪ ਹਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ " ਖੱਚਣ" ਲਈ ਅਤੇ "ਦੁਨੀਆ" ਦੀ ਹਰੇਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕਿ
ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ(ਇੱਕਿ ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ) ਵੱਚ ਸਮੱਗਰੀ "ਧਿੱਕਿਣ" ਦੀ ਸ਼ਕਿਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।ਦੂਜਾ, ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ
ਕਿੇਵਲ ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿੇਵਲ ਬਬਲੀਕਿਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮਝਣ
ਲਈ ਕਿੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ
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ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ

ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ
ਜਵਾਬ ਕਵੇਂ ਮਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਲ ਸਕਿਦੇ
ਹਨ ?

ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧਿ ਹਨ:

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

• ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਸੰਸਥਾ -ਇਹ ਟਦ੍ਰਿੇ ਨੰ ਗ ਮੈਨੁਅਲ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧਿ ਹੈ http://ufw.io/ta
ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਸ਼ਾ ਮਲ ਹੈ:

ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ

◦ ਜਾਣ-ਪ ਹਚਾਣ – ਅਣਫੋਲ ਡੰਗ ਵਰਡ(ਅਣਫੋਲ ਡੰਗ ਸ਼ਬਦ)ਪ੍ਰਾਜੈਕਿਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ
• ਪ੍ਰੋਸੇਸ ਮੈਨੂਏਲl - ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ "ਅੱਗੇ ਕਿੀ ਹੈ?"
◦ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਮੈਨੂਏਲ – ਅਨੁਵਾਦ ਥਊਰੀ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਿਟੀਕਿਲ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।
◦ ਚੈ ਕਿੰਗ ਮੈਨੂਏਲ – ਸਧਿਾਂਤ ਨੂੰ ਚੈੱਕਿ ਕਿਰਨ ਦੇ ਬੁ ਨਆਦ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਅ ਭਆਸ ਦੀ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰਦਾ ਹੈ
• ਸਲੈ ਕ ਚੈਟਰੂਮ - ਟੀਮ 43 ਕਿ ਮਊ ਨਟੀ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ "#ਹੈਲਪ ਡੈਸਕਿ" ਚੈਨਲ ਵੱਚ ਪੋਸਟ ਕਿਰੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ
ਵਚ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰੋ(sign up at http://ufw.io/team43)
ਸੀ
• ਸੀ ਬੀ ਟੀ - ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਤਕਿਨੀਕਿੀ, ਰਣਨੀਤਕਿ, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁੱ ਦਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, https://forum.ccbt.bible/
• ਹੈਲਪਡੈਸਕ -ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ email ਕਿਰੋhelp@door43.org
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ
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ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਕਿੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿਦਮ-ਦਰ-ਕਿਦਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿੇ ਇਸਦੇ ਹੋਣ ਤੱਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਨੂੰ ਸੈੱਟਅਪ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾ ਦਤ ਅਤੇ ਕਿੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰੇਗੀ|

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਿਤਾ, ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ| ਇੱਕਿ ਵਚਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕਿ , ਚੈਕਿ, ਵੰ ਡਆ, ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ- ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਦਮ ਹਨ| ਇਸ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਦੱਤੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰੇਗੀ|
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਜਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ [ਇੱਕਿ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਿਰੋ] (../setup-team/01.md) ਜੋ ਇਹ ਕਿੰਮ ਕਿਰ ਹੈ|
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ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਇੱਕ ਟੀਮ ਚੁਣਨਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕਿਰ
ਹਾਂ?

ਜਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖ
ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਭੂ ਮਕਿਾਵਾਂ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕਿ ਟੀਮ ਲਈ
ਹਨ|

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ

• [ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨਾ] (../../translate/choose-team/01.md) - ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਭੂ ਮਕਿਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਹੜੀਆਂ ਹਨ
• [ਅਨੁਵਾਦਕਿ] (../../translate/qualifications/01.md) - ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਿੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ
• ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰੇਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਬਆਨ 'ਤੇ ਕਿਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸ ਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਫਾਰਮ http://ufw.io/forms/' ਤੇ ਉਪਲਬਧਿ
ਹਨ)|
• [ ਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ] (../../intro/statement-of-faith/01.md)
• [ਅਨੁਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼] (../../intro/translation-guidelines/01.md)
• [ਓਪਨ ਲਾਇਸੈਂਸ] (../../intro/open-license/01.md)
• ਟੀਮ ਦੇ ਹਰੇਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਵੇਖੋ [ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ] (../../translate/guidelines-intro/
01.md))|
• ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਹਨ (ਵੇਖੋ [ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ] (../../intro/finding-answers/01.md))

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੇ
ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵੱਚ| ਹੇਠ ਦੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ|
• [ਇੱਕਿ ਦੀ ਚੋਣ] (../../translate/translate-source-text/01.md) - ਇੱਕਿ ਵਧਿੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ
• [ਕਿਾਪੀਰਾਈਟਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਤੇ] (../../translate/translate-source-licensing/01.md) - ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਾਪੀਰਾਈਟ 'ਤੇ
ਵਚਾਰ ਕਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ|
[
• ਅਤੇ] (../../translate/translate-source-version/01.md) - ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਿਰਣ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਹੈ|
• ਵਰਣਮਾਲਾ - ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|
• [ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਖਣ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ] [et/Orthography](../../translate/translate-alphabet/01.md) - ਲਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ,
ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ
• [ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ੈਲੀ] (../../translate/writing-decisions/01.md) - ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਥ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਸ ਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੋਤ
ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਨਕਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹ ਾ,ਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਧਿਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆ ਗਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵ ਸ਼ਆਂ' ਤੇ ਸ ਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦ [ਸਵੀਕਿਾਰਯੋਗ] (../../translate/
choose-style/01.md) ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਖੋ|
• [ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਦੀ ਚੋਣ] (../../checking/acceptable/01.md) - ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਅਧਿਾਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਦੇ ਇਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੱਚ ਲਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਕਿੋਈ ਪੜ੍ਹ ਹੈ| ਇਹ ਹਰੇਕਿ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ|
ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ [ਅਨੁਵਾਦ ਸਖਲਾਈ] (../../translate/translation-difficulty/01.md) ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਆਵੇਗਾ|
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਚੁਣਨਾ
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਯੋਗਤਾਵਾਂ
ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨੀ
ਵਰਣਮਾਲਾ/ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਖਣ ਲਈ ਫ਼ੈਂਸਲੇ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਸਖਲਾਈ
ਅਨੁ ਵਾਦ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੀ ਪਤਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਕਿਸਰ [ਅਨੁਵਾਦ ਮੈਨੁਅਲ]
(../../translate/translate-manual/01.md) ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ| ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਮੈਨੁਅਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ
ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਿਰਨਾ ਕਿਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਅਧਿਾਰਤ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ
ਵਚਕਿਾਰ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਅਨੁਵਾਦ ਮੈਨੁਅਲ ਦੇ ਬਾਕਿੀ ਹੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ " ਵਕ਼ਤ ਵਚ
" ਸੱਖਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕਿੀਤੀ ਜਾ ਹੈ|

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ
ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ?

ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕਿ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|
• [ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ] (../../translate/guidelines-intro/01.md) - ਵਧਿੀਆ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ
• [ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ] (../../translate/translate-process/01.md) - ਇੱਕਿ ਚੰਗਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
• [ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਰਥ] (../../translate/translate-fandm/01.md) - ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਰਥ ਅੰਤਰ
• [ਭਾਵ ਅਧਿਾਰਤ ਅਨੁਵਾਦ] (../../translate/translate-dynamic/01.md) - ਅਰਥ-ਅਧਿਾਰਤ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰੀਏ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵ ਸ਼ਆਂ ਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ|
• [ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਹੈ] (../../translate/choose-style/01.md) ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੱਥੇ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ
• [ਪ ਹਲਾ] (../../translate/translation-difficulty/01.md) - ਪ ਹਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ
• [ਅਨੁਵਾਦ ਸਹਾਇਤਾ] (../../translate/first-draft/01.md) - ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਦਦ ਕਿਰਦੀ ਹੈ|
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਲ [ਇੱਕਿ ਸਥਾਪਤ ਕਿਰੋ] (../../translate/translate-help/01.md) ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕਿ [ਪ ਹਲਾ] (../setup-team/
01.md) ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, [ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ] (../../translate/first-draft/01.md) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ| ਅਸੀਂ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ [ਅਨੁਵਾਦ
ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ] (../setup-ts/01.md) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰੋ|
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਚੁਣਨਾ
ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨੀ
ਵਰਣਮਾਲਾ/ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਖਣ ਲਈ ਫ਼ੈਂਸਲੇ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ
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ਇੱਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀ ਚੋਣ
ਸਫਾਰਸ਼ੀ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤ ਹਾਂ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਡੋਰ 43 ਸਮੂਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤਆਰ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿੀਤਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਵਧਿੇਰੇ
ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ (htt p://ufw.io/ts/). The recommended
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ
platform for checking Bible translations is translationCore (http://
ਫਾਇਲ ਦੀ ਬਣਤਰ
ufw.io/tc/). You may set up translationStudio on Android,
Windows, Mac, or Linux devices (see Setting up translationStudio
ਹੈ| ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੋਜ਼, ਮੈਕਿ, ਜਾਂ ਲੀਨਕਿਸ ਉਪਕਿਰਣ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕਿਰ ਹੋ. ਇਹ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ| ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ
ਯੂ.ਐਸ.ਐਫ.ਐਮ. ਵੱਚ ਅਤੇ ਨਰਯਾਤ ਕਿਰਦੇ ਹਨ|

ਹੋਰ ਵਕਲਪ
ਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਲਈ ਵਕਿਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਂ ਸਾਧਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਬਾਰੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰ ਹੋ| ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਕਿੇ ਨੋ ਟ ਕਿਰੋ: ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੀ
ਸਮੱਗਰੀ ਯੂਐਸਐਫਐਮ ਫਾਰਮੈਟ ਵੱਚ ਹੈ (ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ [ਫਾਈਲ ਫੌਰਮੈਟ] (../../translate/file-formats/01.md))|
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਸਥਾਪਤ ਕਿਰਨਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਸਖਲਾਈ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੋਰ ਨੂੰ ਕਿਰਨਾ®
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਟੀ ਐਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਕਿਵ ਸਥਾਪਤ ਕਿਰਾਂ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ () ਸੰਸਕਿਰਣ [ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ] (https://
ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਚੋਣ
play.google.com/store/apps/details?
id=com.translationstudio.androidapp) ਜਾਂ HTTP ਤੋਂ ਸੱਧਿਾ ਡਾਉਨਲੋਡ ਦੁਆਰਾ
ਉਪਲਬਧਿ ਹੈ: //ufw.io/ts/. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਿਰਣ
ਉਪਲਬਧਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂ ਚਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਨੋ ਟ ਕਿਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੇ ਬਨਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਦੂ ਜਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ
ਕਿਰਨ ਲਈ ਇੰਸਟੌਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ (ਏਪੀਕਿੇ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਵਾਈਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਕਿਲ ਕਿਰ ਹੋ|

ਲਈ ਟੀ ਐਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਡੈਸਕਿਟਾਪ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਕਿੰ ਪਊਟਰਾਂ ( ਵੰਡੋਜ਼, , ਜਾਂ ) ਲਈ ਅਨੁਵਾਦਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਿਰਣ http://ufw.io/ts/ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧਿ ਹੈ| ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਿਰਨ
ਲਈ, “” ਭਾਗ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਰੀਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਿਰੋ| ਨੋ ਟ ਕਿਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਦੂ ਜਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ
ਕਿਰਨ ਲਈ ਇੰਸਟੌਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਿੰ ਪਊਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਕਿਲ ਕਿਰ ਹੋ|

ਟੀ ਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
ਇੱਕਿ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਨੁਵਾਦਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਕਿਰਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿੰਮ ਕਿਰਨ ਲਈ ਤਆਰ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ *
ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਕਿਨੈ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪ ਹਲੀ ਵਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ [ ਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਆਨ] (../../
intro/statement-of-faith/01.md), [ਅਨੁਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼] (../../intro/translation-guidelines/01.md), ਅਤੇ [ਓਪਨ ਲਾਇਸੈਂਸ] ( ../../
intro/open-license/01.md)|
ਇਸ ਪ ਹਲੀ-ਵਰਤੋਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਹੋ| ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਨਾਮ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇੱਕਿ
ਕਿਤਾਬ) ਦੇਣ ਦੀ , ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਰੋ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਓਪਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹਾਣੀਆਂ) ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਰੋ| ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਿਟ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰ ਹੋ| ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ [ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸਧਿਾਂਤ] (../pretranslation-training/01.md) ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
ਅਨੁਵਾਦਸਟੂਡੀਓ ਵਚ ਬਣੇ [ਅਨੁਵਾਦ ਸਹਾਇਤਾ] (../../translate/translate-help/01.md) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ| ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ
ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿੇ ਦੀ ਬਹਤਰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਗੇ| ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਮ ਸਵੈਚਲਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬ ਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਈ
ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਮ ਦਾ , ਸਾਂਝਾ ਜਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਿਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਿਰ ਹੋ (ਕਿਾਰਜਾਂ ਤੱਕਿ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ). ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦਸ਼ਾ
ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, [ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ] (../translation-overview/01.md) ਅਤੇ [ਪ ਹਲਾ ਬਣਾਉਣਾ] (../../translate/first-draft/01.md)
ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਕਿੇ https://ts-info.readthedocs.io/ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ|

ਟੀ ਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
1. ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਲ ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਰ ਹੈ (ਵੇਖੋ [ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰੋ] (../precheckingtraining/01.md))|
2. ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੂ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਨ-ਡੌਟ ਮੇਨੂ' ਤੇ ਕਿਰਕਿੇ ਅਤੇ ਅਪਲੋਡ / ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਕਿੇ [ਡੋਰ 43] (https://git.door43.org) 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਮ ਅਪਲੋਡ ਕਿਰ ਹੋ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਰ 43 'ਤੇ ਇੱਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ |
3. ਇੱਕਿ ਵਾਰ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੇ, ਡੋਰ 43 ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਹੋ (x)|
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੋਰ ਨੂੰ ਕਿਰਨਾ®
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਓ ਐਲ ਅਨੁ ਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕ ਰਆ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਸ਼ਬਦਾਂ ?

"ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ" (ਓ.ਐੱਲ., ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ, ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ
ਨਾਲ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ|

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਸਖਲਾਈ

[ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ] (../setup-team/01.md) ਅਤੇ [ਅਨੁਵਾਦ ਸਧਿਾਂਤ] (../
pretranslation-training/01.md) ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ [ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ] (../setup-ts/01.md) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰੀਏ, ਅਸੀਂ
ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰੋ|
1. ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ , ਓਪਨ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਾਣੀਆਂ (ਓ ਬੀ ਐਸ) ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾਣੀ ਦਾ [ਪ ਹਲਾ] (../../translate/first-draft/01.md)
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ|
2. ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਉੱਤੇ [ਸਾਥੀ] (../../checking/peer-check/01.md) ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ|
3. [] (../../checking/team-oral-chunk-check/01.md) ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ|
4. [ਅਨੁਵਾਦ] (../../checking/trans-note-check/01.md) ਅਤੇ [ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਬਦ] (../../checking/important-term-check/
01.md) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ|
5. [ਭਾਸ਼ਾ] (../../checking/language-community-check/01.md) ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ|
6. [ਭਾਸ਼ਾ] (../../checking/church-leader-check/01.md) ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ|
7. [] (../../checking/level3/01.md) ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ|
8. [ਪ੍ਰਕਿਾਸ਼ਤ ਕਿਰੋ] (../intro-publishing/01.md) ਡੋਰ 43 'ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ, ਪ੍ਰੰਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓ , ਜਵੇਂ ਚਾਹੇ|
ਓਪਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਰੇਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਿਰ ਲੈਂਦੇ|
ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਰ ਸਕਿੋਗੇ | ਅਸੀਂ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅ ਜਹੀ
ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਰੋ ਜੋ [ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੱਧਿਰ 2] (../../translate/translation-difficulty/01.md) ਹੈ| ਫਰ ਇਸ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰੋ:
1. ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਦਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪ ਹਲਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ.
2. ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਉੱਤੇ [ਸਾਥੀ] (../../checking/peer-check/01.md) ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ|
3. [] (../../checking/team-oral-chunk-check/01.md) ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ|
4. [ਅਨੁਵਾਦ] (../../checking/trans-note-check/01.md) ਅਤੇ [ਅਨੁਵਾਦ] (../../checking/important-term-check/01.md),
[ਅਨੁਵਾਦ] (../setup-tc/01.md) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ|
5. [ਭਾਸ਼ਾ] (../../checking/language-community-check/01.md) ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ|
6. [ਭਾਸ਼ਾ] (../../checking/church-leader-check/01.md) ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ|
7. [ਅਨੁਵਾਦ] (../../checking/alignment-tool/01.md), [] (../setup-tc/01.md) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕਿਸਾਰ
ਕਿਰੋ|
8. [] (../../checking/level3/01.md) ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ|
9. [ਪ੍ਰਕਿਾਸ਼ਤ] (../intro-publishing/01.md) ਡੋਰ 43 ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ, ਅਤੇ ਆਡੀਓ , ਜਵੇਂ ਚਾਹੇ|
ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਕਿਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ|
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ [ਡੋਰ 43] (http://git.door43.org) ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਿਾਰਨ ਲਈ ਕਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ| ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਡਾਉਨਲੋਡ ਅਤੇ ਮੁੜ ਛਾ ਪਆ ਜਾ ਹੈ|
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਜਾਣ ਪਛਾਣ
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Step 4: Checking
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਸਖਲਾਈ
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੀ ਪਤਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਕਿਸਰ []
(../../checking/intro-check/01.md) ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ| ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਿਰਨਾ ਕਿਰੋ ਜਦੋਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਿਸਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਰਨ ਦੀ |

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਸਖਲਾਈ

ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਜਹੜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
• [] (../../checking/goal-checking/01.md) - ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿੀ ਹੈ?
• [ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ] (../../checking/intro-checking/01.md) - ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਹੈ?
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਜਾਂਚ ਦਸਤਾਵੇਜਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੋਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ®
ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ®

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੋਰ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕਿਰਾਂ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੋਰੀ ਓਪਨ-ਅਤੇ ਓਪਨ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੈ. ਡੈਸਕਿਟਾਪ ਜਾਂ ਕਿੰ ਪ ਕਿੰ ਪਊਟਰਾਂ ( ਵੰਡੋਜ਼, ਮੈਕਿ ਜਾਂ ਲੀਨਕਿਸ) ਲਈ ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਚੋਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੋਰ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਿਰਣ https://translationcore.com/ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧਿ
ਹੈ| ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਲਈ "ਡਾਉਨਲੋਡ" ਤੇ ਕਿਰੋ. ਨੋ ਟ ਕਿਰੋ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਂਝੇ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇੰਸਟੌਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਿੰ ਪਊਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਾੱਪੀ ਕਿਰ ਹੋ|

ਅਨੁ ਵਾਦ ® ਕਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਕਿੇ -docamentation.readthedocs.io/ ਹੇਠ ਇੱਕਿ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਹੈ|
ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਰਨਾ . ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਵਾਦ ਡੋਰ 43 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡੋਰ 43 ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ| ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਕਿਰ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਉਪਨਾਮ|

ਇੱਕ ਚੁਣੋ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੋਰ 43 ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਿੋਰ ਵੱਚ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਿਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧਿ ਕਿਰਵਾਏਗਾ| ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ 43 ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਿਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਹ ਚੋਣ ਕਿਰ ਹੋ ਜਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ| ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਲੋਡ ਕਿਰ ਹੋ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੇ ਬਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰ ਪਊਟਰ ਤੇ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱ ਖਅਤ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ|

ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ
ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੰਨ ਹਨ|
• [ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਬਦ] (../../checking/important-term-check/01.md)
• [ਅਨੁਵਾਦ ਨੋ ਟਸ] (../../checking/trans-note-check/01.md)
• [ਸ਼ਬਦ ਇਕਿਸਾਰ] (../../checking/alignment-tool/01.md)
ਹਰੇਕਿ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਰਦੇਸ਼ ਉਪਰੋਕਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿ ਲੱਕਿ ਕਿਰਕਿੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਹਨ|

ਅਨੁ ਵਾਦ ® ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਮ ਨੂੰ [ਡੋਰ 43] (http s://git.door43.org) by returning to the project list and clicking on the threedot menu next to the project that you want to upload and choosing "Upload to Door43". You can also save your
project to a file on your computer. Once uploaded, Door43 will keep your work in a repository under your user
name and you can access your work there (see Publishing ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਿਰ ਹੋ|
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਸਥਾਪਤ ਕਿਰਨਾ
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ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿੀ ਹੈ?

ਇੱਕਿ ਵਾਰ 43 ਤੇ ਇੱਕਿ ਕਿੰਮ ਅਪਲੋਡ ਹੋ , ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧਿੀਨ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧਿ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈ- ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ http: // ਡੌਰ 43 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਿਟ ਦੇ ਵੈਬ
ਸੰਸਕਿਰਣ ਦੀ ਐਕਿਸੈਸ ਮਲੇਗੀ ( ਜੱਥੇ ਉਪਯੋਗਕਿਰਤਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਯੋਗਕਿਰਤਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਿਟ ਹੈ)| ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਪਲੋਡ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਸਹੀ ਲੰਕਿ ਦੇਵੇਗਾ| ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਮਾਂ ਨੂੰ http: // 43.org ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਹੋ|
ਆਪਣੇ ਡੋਰ 43 ਪ੍ਰੋਜੈਕਿਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰ ਹੋ:
• ਦੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਿਰੋ
• ਲਈ ਸਰੋਤ ਫਾਈਲਾਂ (ਯੂ.ਐਸ.ਐਫ.ਐਮ. ਜਾਂ ਮਾਰਕਿਡਾਉਨ) ਦੇ ਲੰਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰੋ
• ਬਾਰੇ ਦੂ ਜਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਰੋ
• ਨੂੰ ਸੋਧਿਣਾ ਅਤੇ ਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
ਨੂੰ ਦੂ ਜਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ [ਭੁਗਤਾਨ] (../intro-share/01.md) ਵੇਖੋ|
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Step 6: Distributing
ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਖੇਪ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡ ਹਾਂ?

ਬਾਈਬਲ ਸਮੱਗਰੀ ਵਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰ ਡਆ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਿੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਡੋਰ
43 ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਾਸ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਦਾ ਇੱਕਿ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ
ਦੇ ਕਿਈ, ਸਧਿਾਰਣ ਢੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਡੋਰ 'ਤੇ 43:

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਜਾਣ ਪਛਾਣ

• ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੁਰੱ ਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਿਰ ਹੋ|
• ਲੋਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੇਖ ਹਨ
• ਲੋਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ|
• ਲੋਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੜ੍ਹਨ, ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਦੂ ਜਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਿਰ ਹਨ|

ਓਪਨ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਾਰਕਿ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ [ਓਪਨ ਲਾਇਸੈਂਸ] (../../intro/open-license/01.md) ਜੋ ਕਿ ਡੋਰ 43 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ
ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਰੇਕਿ ਨੂੰ ਉਹ ਦੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ:
• ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ - ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾ ਧਿਅਮ ਜਾਂ ਨਕਿਲ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡੋ
• ਅਨੁ ਕੂਲਤਾ - , ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਈ, ਵਪਾਰਕਿ ਵੀ ਕਿੀਮਤ ਦੇ| " ਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰ ਲਆ ਹੈ; ਵੱਚ ਦਓ |" (ਮੱਤੀ 10: 8)
ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਿਰਨ ਦੇ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਲਈ, [ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਰਨਾ] (../share-content/01.md) ਵੇਖੋ|
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਿਰੀਏ
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ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ
ਟੀ ਐਸ ਅਤੇ ਟੀ ਸੀ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਿਰ ਹਾਂ?

ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੈ. ਲਈ, ਟੀ ਐਸ ਮੀਨੂੰ ਤੋਂ ਫੀਚਰ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ. ਲਈ, ਟੀ ਐਸ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ. ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੋਰ 'ਤੇ ਤੰਨ ਡੌਟ
ਮੇਨੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ| ਲਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ USFM ਨੂੰ ਕਿਰੋ ਜਾਂ CSV ਨੂੰ ਕਿਰੋ| ਲਈ, ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਿਰੋ|

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਡੋਰ 43 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਮ ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੋਰ ਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡੋਰ 43 'ਤੇ ਆੱਨਲਾਈਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ
ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧਿੀਨ ਦੇਵੇਗੀ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਯੋਗਕਿਰਤਾ ਨਾਮ *ਟੈਸਟ_ ਉਪਭੋਗਤਾ * ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਿੰਮ
https://git.door43.org/test_user/ ਤੇ ਮਲ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਿੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਿਟਾਂ ਦਾ ਲੰਕਿ ਦੇ ਕਿੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂ ਜਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਰ ਹੋ|

ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ 43 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਿਟ ਪੰ ਨਆਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਆਰ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਰਡ ਵੀ ਕਿਰ ਹੋ| ਇੱਕਿ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਰਡ ਕਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਦੂ ਜਆਂ ਵੱਚ ਹੋ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਸਮੇਤ |
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Introduction
ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀ ਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅਨੁਵਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿੀ ਹੈ?

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਸਧਿਾਂਤ ਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧਿੀਆ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ
ਕਿਰਨਾ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕਿੁਝ ਸਧਿਾਂਤ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੱਚ ਵੀ ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ. ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੈਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਨਾ ਹੈ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਨਰਦੇਸ਼ ਲਈ. ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਇਹਨਾਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਅ ਧਿਐਨ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਹੋਰ ਨਮੂਨੇ, ਜਵੇਂ ਕਿ
ਵਆਕਿਰਣ ਬਾਰੇ, ਕਿੇਵਲ "ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ" ਸਖਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼
ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ

ਅਨੁਵਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਚ ਕਿੁਝ ਨੁਕਿਤੇ ਹਨ:
• ਇਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ - ਇੱਕਿ ਵਧਿੀਆ ਅਨੁਵਾਦ ਪ ਰਭਾ ਸ਼ਤ ਕਿਰਨਾ
• ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ – ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਿ ਵਧਿੀਆ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨਾ ਹੈ
• ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨਾ - ਕਿਸੇ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਵਚਾਰ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ
• ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ – ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੀ ਹੈ
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ?
ਇਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ
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ਜਾਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਬਦ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

• ਧਿਆਨ ਦਓ: ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. *

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਸ਼ਰਤ - ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੋ ਇਕਿ ਚੀਜ਼, ਵਚਾਰ, ਜਾਂ ਕਿਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਦੀ ਹੈ.
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਚ ਤਰਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ "ਡ ਰੰਕਿ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਕਿਸੇ ਰਸਮ ਲਈ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, "ਯਾਦਗਾਰ ਘਟਨਾ" ਹੈ. ਇਕਿ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਚਲਾ ਫਰਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਇਕਿ ਸ਼ਰਤ ਵੱਚ ਕਿਈ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ.
ਪਾਠ - ਇੱਕਿ ਪਾਠ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਲੇਖਕਿ ਇੱਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਠਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ. ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਲੇਖਕਿ ਦੇ ਮਨ ਵੱਚ ਇੱਕਿ
ਖਾਸ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕਿ ਰੂਪ ਚੁਣਦਾ ਹੈ.
ਸੰਦਰਭ - ਸ਼ਬਦ, ਵਾਕਿਾਂਸ਼, ਵਾਕਿਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਵਾਕਿਾਂਸ਼, ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ. ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹ ਪਾਠ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠ ਦੇ ਉਸ ਹੱਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਜਸਦੀ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਵਅਕਿਤੀਗਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਰੂਪ -ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦਖਾਈ ਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. "ਰੂਪ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਵਸਥਾ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ- ਇਸ ਸ਼ਬਦ
ਵੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਆਦੇਸ਼, ਵਆਕਿਰਣ, ਮੁਢੱਲੇ, ਅਤੇ ਪਾਠ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੋਈ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ.
ਵਆਕਰਨ - ਇੱਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱ ਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱ ਸਆਂ ਦੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਕਿਰਨਾ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਰਆ ਪ ਹਲਾਂ ਜਾਂ
ਆਖਰੀ ਜਾਂ ਮੱਧਿ ਵਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਨਾਂਵ - ਇਕਿ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ. ਇੱਕਿ ਸਹੀ ਨਾਂਵ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ. ਇੱਕਿ ਅਲੌ ਕਿਕਿ ਨਾਮ
ਇੱਕਿ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੇਖ ਜਾਂ ਛੂਹ ਸਕਿਦੇ ਹਾਂ ਜਵੇਂ "ਸ਼ਾਂਤੀ" ਜਾਂ "ਏਕਿਤਾ". ਇਹ ਇੱਕਿ ਵਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਮੁਰਤ ਨਾਂਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਕਿਰਦੀਆਂ.
ਕ ਰਆ - ਇੱਕਿ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਇੱਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ "ਚਲਨਾ" ਜਾਂ "ਆਉਣਾ".
ਸੋਧਕ - ਇਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਕਿੁਝ ਕਿ ਹਣ ਵਾਲਾ ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ. ਦੋਵੇਂ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਆ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਿਕਿ ਹਨ.
ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ - ਇਕਿ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਹੜਾ ਇਕਿ ਨਾਂਵ ਬਾਰੇ ਕਿੁਝ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਬਦ "ਲੰਮਾ" ਹੇਠਲੇ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਨਾਂਵ "ਮਨੁੱਖ" ਬਾਰੇ ਕਿੁਝ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਇੱਕਿ
ਲੰਬਾ ਆਦਮੀ ਵੇ ਖਆ.
ਕ ਰਆ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ - ਇਕਿ ਪ੍ਰਕਿਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿ ਰਆ ਬਾਰੇ ਕਿੁਝ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸ਼ਬਦ "ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ" ਹੇਠਾਂ ਲਖੇ "ਬੋ ਲਆ" ਕਿ ਰਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੁਝ ਕਿ ਹੰਦਾ
ਹੈ. ਆਦਮੀ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਚ ਬੋ ਲਆ.
ਮੁਹਾਵਰੇ - ਇਕਿ ਸਮੀਕਿਰਨ ਜੋ ਕਿਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਕਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਮ ਝਆ ਗਆ
ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੋਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ, ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ
ਨਾਲ. ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, "ਉਸਨੇ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ" ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਉਹ ਮਰ ਗਆ."
ਮਤਲਬ - ਬੁ ਨਆਦੀ ਵਚਾਰ ਜਾਂ ਸੰਕਿਲਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਪਾਠਕਿ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ. ਇੱਕਿ ਸਪੀਕਿਰ ਜਾਂ ਲੇਖਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕਿੋ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲੋਕਿ ਇੱਕਿੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਪੜਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ
ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਰਥ ਇੱਕਿੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ.
ਅਨੁ ਵਾਦ - ਇੱਕਿ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕਿਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕਿ ਲੇਖਕਿ ਜਾਂ ਸਪੀਕਿਰ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਆ ਹੈ.
ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ - ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਸ ਵਚ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ.
ਸਰੋਤ ਪਾਠ- ਪਾਠ ਤੋਂ ਜਸ ਵਚ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ.
ਲਕਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ - ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਜਸ ਵਚ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ.
ਲਕਸ਼ ਪਾਠ- ਪਾਠ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਤ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
ਅਸਲ ਭਾਸ਼ਾ - ਅ ਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਸ ਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵੱਚ ਲ ਖਆ ਗਆ ਸੀ. ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਨਾਨੀ ਹੈ. ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਾਰ ਦੀ ਮੂਲ
ਭਾਸ਼ਾ ਹਬਰੂ ਹੈ. ਪਰ, ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਾ ਦੇ ਕਿੁਝ ਹੱ ਸਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਰਾਮੀਕਿ ਹੈ ਅਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਬੀਤਣ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
36 / 369

Introduction :: ਜਾਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

Translation Manual

ਵਧੇਰੇ ਵਆਪਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ - ਇੱਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਇੱਕਿ ਵਆਪਕਿ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਿਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ ਹਲੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ. ਕਿੁਝ ਲੋਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਵਪਾਰਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ.
ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਾਈਬਲਾਂ ਦਾ ਵਧਿੇਰੇ ਸੰਚਾਰ ਵਜੋਂ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾਏਗਾ.
ਸ਼ਾਬ ਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ - ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਜਸ ਵੱਚ ਟੀਚਾ ਪਾਠ ਵੱਚ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਆਰ ਕਿਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੱਤਾ ਗਆ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੀ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਵੇ.
ਅਰਥ-ਅਧਾ ਰਤ ਅਨੁ ਵਾਦ (ਜਾਂ ਡਾਇਨਾ ਮਕ ਅਨੁ ਵਾਦ) - ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਜਸ ਵੱਚ ਟੀਚਾ ਪਾਠ ਵੱਚ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਆਰ ਕਿਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੱਤਾ
ਗਆ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੀ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਵੇ.
ਬੀਤਣ - ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਸ ਪਾਠ ਦਾ ਇਕਿ ਭਾਗ ਜਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਇਕਿ ਕਿ ਵਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਈ ਕਿ ਵਤਾਵਾਂ ਜੋ
ਇਕਿੱਠੇ ਇੱਕਿ ਵਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ.
ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ - ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕਿ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਿੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚੋਂ ਇਕਿ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਕਿਰਨਾਂ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਾਂਗੇ. ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰ ਖਆ ਹੈ ਜਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕਿ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿਦੀ ਹੈ,
ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾ ਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦੁਆਰਾ.
ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ - ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਆਵਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿਰ ਸਕਿਣ.
ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਬਾਈਬਲ - ਇੱਕਿ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਜਸਨੂੰ ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਕਿੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਿਣ. ਇਹ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ
ਵਚ ਵਰ ਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੱਚ, ਯੂਐਲਟੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਧਿਨ ਹਨ. ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਕਿੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ
ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਯੂਐਲਟੀ ਇੱਕਿ ਅਸਲੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਨੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕਿ ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਜਸਦਾ ਉਪਯੋਗ
ਹੋਵੇਗਾ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਇਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰਤੋਂਕਿਾਰ ਬਾਈਬਲ ਤਆਰ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ.
ਸ ਹਭਾਗੀ - ਇੱਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਅਦਾਕਿਾਰਾਂ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਾਰਵਾਈ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਜੋ ਕਿਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਕਿਰ ਕਿੀਤਾ ਹੈ. ਇੱਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ ਇੱਕਿ ਵਸਤੂ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜਸਨੂੰ ਵਾਕਿ ਦੀ ਕਿਾਰਵਾਈ ਵੱਚ ਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਆ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਹੇਠ ਲਖੇ ਵਾਕਿ ਵੱਚ, ਸ ਹਭਾਗੀ ਨੂੰ ਲਕਿੀਰ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ: <ਯੂ>ਯੂਹੰਨਾਸੰਖੇਪ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਹੇਠ ਦੱਤੇ ਵਾਕਿ ਵੱਚ, ਸਰਫ ਦੋ
ਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ: <ਯੂ>ਅੰਦਰੀਯਾਸ
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀ ਹੈ?
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਵਆ ਖਆ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀ ਹੈ?

ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚਕਿਾਰ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕਿ ਪ੍ਰ ਕ੍ਰਆ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ
(ਅਨੁਵਾਦਕਿ) ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੇਖਕਿ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਸ੍ਰੋ ਤਆਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ
ਕਿਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿੇ, ਅਤੇ ਫਰ ਉਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸ੍ਰੋ ਤਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ
ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿੇ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕਿੰਮ ਕਿਰਨਾ ਮੰ ਨਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਈ ਵਾਰ ਕਿੁੱਝ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੀਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼
ਕਿਰਨਾ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ।
ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਵੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ (ਜਾਂ ਅਰਥ ਅਧਿਾਰਤ)।
• ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿੇਂ ਦਦ੍ਰਿਤ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਰਥ ਇੱਕਿ ਸਮਾਨ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਕਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵਾਕਿਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਤਰ ਹੈ।ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ
ਵੇਖਣ ਦੀ ਆ ਗਆ ਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਠਕਿ ਲਈ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ।
• ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਅਰਥ-ਅਧਿਾਰਤ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੱਚ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਕਿ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਿਸ਼ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਕਿੇਂਦਦ੍ਰਿਤ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਉਸ
ਅਰਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਿਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉ ਚਤ ਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਠਕਿ ਲਈ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ
ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਓ.ਐਲ.) ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਲਈ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੂਸ ਰਆਂ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂਐਲਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਤਆਰ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਓ.ਐਲ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਮੂਲ ਬਾਈਬਲ ਸਬੰਧਿੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਿੇ। ਯੂਐਸਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕਿ
ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਤਆਰ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਓ.ਐਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਸਕਿਣ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਕਿੇ ਯੂਏਲਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ। ਇੰਨਾਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ,
[ਗੇਟਵੇ ਭਾਸਾ ਸ਼ੂਚੀ] (https://gl-manual.readthedocs.io/en/latest/) ਵੇਖੋ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ?
ਇਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ
ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਰਥ
ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ
ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਿਾਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਬਾਰੇ ਹੋਰ
ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਕਿੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਹੈ ਜਸ ਲਈ ਇਕਿ ਵਅਕਿਤੀ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਅਨੁਵਾਦਕਿ) ਇਕਿ ਲੇਖਕਿ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਮੂਲ
ਸਰੋ ਤਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਵੱਖਰੇ
ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਲਈ.

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀ ਹੈ?

ਲੋਕ ਪਾਠ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ?

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਕਿੋਲ ਆਪਣਾ ਕਿੰਮ ਕਿਰਨ ਦੇ ਕਿਈ ਕਿਾਰਨ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ
ਤੇ ਨਰਭਰ ਕਿਰਦੇਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਜਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ.
ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਚ, ਲੋਕਿ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਾਰ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕਿੇ ਦੇ
ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾ ਵਤ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜਵੇਂ ਕਿ ਮੂਲ ਪਾਠਕਿ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕਿੇ ਸਰੋਤੇ ਪ੍ਰਭਾ ਵਤ ਹੋਏ. ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਚਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਤਕਿ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਇਹ ਵੀ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁ ਵਾਦਕਾਂ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
ਅਨੇ ਕਿਾਂ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਵਚਲੇ ਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿਤਾ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਾਂ: ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵੱਚ ਪਾ ਸਕਿਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਖਤੀ ਪੰਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਥਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਸਕਿਦੇ ਹਾਂ ( ਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱ ਚਆਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਚ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀ
ਬਾਈਬਲ ਮਦਦ ਕਿਰਦੀ ਹੈ), ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਤਰ ਜਾਂ ਚਾਰਟ ਵਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਿਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ
ਪੇਸ਼ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਨ
(ਭ ਵੱਖ ਲਈ ਇਕਿ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ, ਇਕਿ ਚੱਠੀ ਲਈ ਇਕਿ ਚੱਠੀ, ਇ ਤਹਾਸ ਦੀ ਇਕਿ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਇ ਤਹਾਸ ਦੀ ਇਕਿ ਕਿਤਾਬ, ਆ ਦ.)

ਪਾਠ ਵੱਚ "ਤਣਾਅ" ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕਿ ਪਾਠਕਿ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕਿ ਪਾਠਕਿ ਤਰਕਿ, ਹੌਸਲਾ,
ਅਤੇ ਇਕਿ ਪੱਤਰ ਲੇਖਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜੋ ਪਾਠ ਵਚ ਰਪੋਰਟ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇੱਕਿ ਪਾਠਕਿ ਇੱਕਿ ਭਜਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮ ਹਸੂਸ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ,
ਕਿਉਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਲੇਖਕਿ ਨੂੰ ਕਿਈ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਿਰਦੀ ਹੈ. ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਾਰ ਦੀ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਾਠਕਿ ਵੱਧਿਦਾ ਤਣਾਅ ਮ ਹਸੂਸ ਕਿਰ
ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨੰ ਦਆ ਕਿੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਚਤਾਵਨੀ ਦੰਦਾ ਹੈ. ਭ ਵੱਖ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਵਾਅ ਦਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਦਆਂ ਤਣਾਅ ਵੀ ਮ ਹਸੂਸ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕਿ ਨੇ ਸਮਝ ਲਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅ ਦਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਿਰੇਗਾ. ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਰੋਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਚ ਅ ਧਿਐਨ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਉਹਨਾਂ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼
ਕਿਰਦੇ ਹਨ.
ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਵੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰਨ ਦਾ ਇਕਿ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਕਿ ਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਿਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ
ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਅਸਲੀ ਸਰੋ ਤਆਂ' ਤੇ ਸੀ. ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਅਸਲੀ ਸਰੋ ਤਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਿਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਾ ਸਰੋ ਤਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕਿ ਫਟਕਿਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ
ਮ ਹਸੂਸ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਝੜਕਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾ
ਟੀਚਾ ਸਰੋ ਤਆਂ ਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ.
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Translation Manual

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਇੱਕ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਇੱਕ ਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸਾਡੇ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿੀ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਇੱਕਿ ਸ਼ਕਿਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਸਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਸਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਕਿ
ਸ਼ਕਿਾਰੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕਿ ਹਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ
ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ?

ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚਆਂ ਨਾਲ ਬਲਕਿੁਲ
ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾਂਗੇ. ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਗੱਲ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕਿ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰਾਂਗੇ.
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮ ਲਆਂ ਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਿਰ ਰਹਾ
ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, "ਤੋਬਾ ਕਿਰੋ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇਗਾ." ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੁਝ ਅ ਜਹਾ ਕਿ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਜੋ
ਗਲਤ ਕਿੰਮ ਕਿੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ ਅਤੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੈ." ਫਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਰੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਆਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
ਹਰੇਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ, ਅ ਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਫ ਬਾਲਗ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਅ ਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਬੇਸ਼ਕਿ, ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ
ਵਰਤਣਾ ਸੱਖੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿੋ ਸਮੇਂ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ ਕਿਲ ਲੱਗੇਗਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਧਿਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਲੋਕਿ ਜਾਣਦੇ
ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ ਲੋਕਿ ਕਿਦੇ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਸੱਖਦੇ ਨਹੀਂ. ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦਕਿੋਸ਼
ਵੱਚ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਵਅਕਿਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਗੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਾਰਣਾਂ ਕਿਰਕਿੇ, ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ ਚਤ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਿ ਕਿੌਣ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ:

ਭ ਵੱਖ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭ ਵੱਖ
ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿਤਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਹੀ ਬਚਣਗੇ, ਜਹੜੇ ਨੌ ਜਵਾਨ ਸੱਖ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸਦੀ
ਬਜਾਏ, ਉਹ ਆਮ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਗੇ. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅ ਜਹੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਨਗੇ:
1. ਉਹ ਆਮ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ. ਮਸਾਲ ਲਈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
" ਸਨਾਗੋਗ" ਵਰਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ "ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ" ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਰ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਸਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼
ਕਿਰਨਗੇ. ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ "ਦੂਤ" ਨੂੰ "ਐਨਜਲ" ਵਰਗੇ ਕਿੁਝ ਰੂਪ ਵਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ
ਸਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਰਨਗੇ.
2. ਉਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਮਲਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਿਰ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ
ਹੈ ਜੋ " ਕਿਰਪਾ" ਜਾਂ "ਪ ਵੱਤਰਤਾ" ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪ ਹਲੂ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਕਿੰਮ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ.
3. ਉਹ ਯਾਦ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ
ਇਸ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਿ ਸਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਨੂੰ ਅਣ ਡੱਠ ਕਿਰ ਦੇਣਗੇ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕਿ ਉਸ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਗੇ ਜਹਦੇ ਵੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
4. ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹਨ. (ਦੇਖੋ: [ਸਾਫ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ] (../
guidelines-clear/01.md), [ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ] (../guidelines-natural/01.md))
ਜਦੋਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਨਤੀ ਜਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਚ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ ਹਲੀ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਕਿੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੰਮ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰੋ. ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਚ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਯਨ ਵਚ ਟੂਡੇਜ਼ ਇੰਗ ਲਸ਼
ਵਰਯਨ ਅਤੇ ਦ ਆਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਈ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਜਨਾਂ ਵੱਚ ਜੋ ਕਿੁਝ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ.
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦਾ ਮਕਿਸਦ

40 / 369

Introduction :: ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰੀਏ?

Translation Manual

ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ
ਹਨ ਜੇ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਜੋ ਅ ਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਸ਼ਵਾਸੀਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ
ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ:
1. ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਿੇਰੇ ਵਆਕਿਰਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਕਿਲ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰੋ. ਮਸਾਲ ਲਈ, ਜਦ ਬਾਈਬਲ ਕਿ ਹੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ
ਪਆਰ" ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣ ਡੱਠ ਕਿਰ ਦੇਣ. ਜੇ ਉਹ ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
"ਲੋਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ" ਜਾਂ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਲਈ ਪਆਰ". ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਿ ਹੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਵੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਆਰ" ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ
ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਹਣ ਕਿ ਇਹ " ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਿਾਰਨ" ਜਾਂ "ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਇਕਿਲੌਤੇ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ.
2. ਇਹ ਕਿ ਹਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰੋ ਕਿ ਯੂਨਾਨੀ ਜਾਂ ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ " ਪੱਛੇ ਖੜੇ" ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਫੁਟਨੋ ਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਰ
ਸਕਿਦੇ ਹਨ.
3. ਬਾਹਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰੋ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਦੇ
ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੂਜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਕਿੋਈ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਿੁਦਰਤੀ
ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਇਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ
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ਇਕ ਚੰਗੇ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ
ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਗੁਣ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਇੱਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿੀ ਹਨ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਇੱਕਿ ਵਧਿੀਆ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਣ ਹਨ. ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• ਸਾਫ਼ - ਦੇਖੋ [ਸਾਫ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ] (../guidelines-clear/01.md)
• ਕਿੁਦਰਤੀ - ਦੇਖੋ [ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ] (../guidelines-natural/01.md)
• ਸਹੀ - ਦੇਖੋ [ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ] (../guidelines-accurate/01.md)
• ਕਿਲੀਸੀਯਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਿਾਰ ਕਿੀਤੀ ਗਈ - ਦੇਖੋ [ਕਿਲੀਸੀਯਾ-ਪ੍ਰਵਾ ਨਤ ਅਨੁਵਾਦ] [../
guidelines-church-approved/01.md]

ਅਨੁਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼
ਅਨੁਵਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਿਦੇ ਹਾਂ ਜਵੇਂ ਕਿ ਚਾਰ-ਚੌਂਕਿੀ ਕਿੁਰਸੀ ਦਾ ਇੱਕਿ ਲੱਤ. ਹਰ ਇੱਕਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿੋਈ ਗੁੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾ,ਂ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਗੁਣ ਇਕਿ ਤਰਜਮੇ ਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕਿ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ.

ਸਾਫ਼
ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਿਰ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਵਰਤੋ. ਇਸ ਵੱਚ ਸਰਲਤਾਪੂਰਣ ਸੰਕਿਲਪਾਂ, ਇੱਕਿ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਉਂਤਣ ਅਤੇ ਅਸਲੀ
ਅਰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਸਾਫ਼ ਪ ਰਵਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰੀਏ, ਸੱਖਣ ਲਈ [ਸਾਫ਼
ਪ ਰਵਰਤਨ ਬਣਾਓ] (../guidelines-clear/01.md) ਦੇਖੋ.

ਕੁਦਰਤੀ
ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜੋ ਅਸਰਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰੀਏ, ਇਹ
ਜਾਣਨ ਲਈ [ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ] (../guidelines-natural/01.md) ਦੇਖੋ.

ਸਹੀ
ਅਸਲ ਪਾਠਕਿ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਜੋੜਨ ਦੇ ਬਨਾਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਸਰੋ ਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮ ਝਆ ਗਆ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਪਾਠ ਦੇ
ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ, ਅ ਗਆਤ ਸੰਕਿਲਪਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰੋ. ਅ ਤ ਰਕਿਤ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਲਈ,
[ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ] (../guidelines-accurate/01.md) ਦੇਖੋ.

ਕਲੀਸੀਯਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਲੀਸੀਯਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਿਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਿਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ, ਫਰ ਇਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਤਰੱਕਿੀ ਦੇਣ ਦਾ
ਆਖ਼ਰੀ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ. ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵੱਚ ਕਿਲੀਸੀਯਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਕਿਲੀਸੀਯਾ-ਪ੍ਰਵਾ ਨਤ ਅਨੁਵਾਦ
ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ [ਕਿਲੀਸੀਯਾ-ਪ੍ਰਵਾ ਨਤ ਅਨੁਵਾਦ] (../guidelines-church-approved/01.md) ਦੇਖੋ.

ਛੇ ਹੋਰ ਗੁਣ
ਸਾਫ, ਕਿੁਦਰਤੀ, ਸਟੀਕਿ ਅਤੇ ਕਿਲੀਸੀਯਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾ ਨਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਵਧਿੀਆ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
• ਵਫਾਦਾਰ - ਦੇਖੋ [ਵਫਾਬੰਦ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ] (../guidelines-faithful/01.md)
• ਪ੍ਰਮਾ ਣਤ - ਦੇਖੋ [ਅ ਧਿਕਿਾਰਕਿ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਬਣਾਓ] (../guidelines-authoritative/01.md)
• ਇ ਤਹਾਸਕਿ - ਦੇਖੋ [ਇ ਤਹਾਸਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਬਣਾਓ] (../guidelines-historical/01.md)
• ਬਰਾਬਰ - ਦੇਖੋ [ਸਮਾਨ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ] (../guidelines-equal/01.md)
• ਸ ਹਯੋਗੀ - ਦੇਖੋ [ਸ ਹਯੋਗਾਤਮਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ] (../guidelines-collaborative/01.md)
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• ਚਲ ਰਹਾ ਹੈ - ਦੇਖੋ [ਨਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ] [../guidelines-ongoing/01.md]
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ
ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ
ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ
ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤਆਰ ਕਿਰੋ
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ
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ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁ ਵਾਦ ਬਣਾਓ

ਸਪਸ਼ਟ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਾਂ?

ਇੱਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਵਾਦ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਜੋ
ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਰੇਗਾ. ਇਸ ਵੱਚ ਪਾਠ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਜਾਂ
ਵਵਸਥਾ ਵੱਚ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨ
ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਇਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼

ਇਹ ਦਸ਼ਾ- ਨਰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ.
ਯੂਐੱਲਟੀ ਨੂੰ ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਯੂਐਸਟੀ ਨੂੰ ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿੁਝ ਵਚਾਰ ਹਨ:

ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੋਤ ਲੇਖ ਵੱਚ ਪੜਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰ ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਵਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਇੱਕਿ ਨਾਮ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਕਿਰ ਕਿੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿੀਆਂ ਹਨ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰ ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਕਿੇਤ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਿ ਪੜਨਾਂਵਾਂ ਜਾਂ ਬਜਾਏ
ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ.

ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾ ਲਆਂ ਦੀ ਪ ਹਚਾਣ ਕਰੋ
ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈ ਕਿੌਣ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ. ਇੱਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਵਾਦ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਰੇਗਾ. ਇੱਕਿ ਘਟਨਾ ਵੱਚ ਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ
ਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਘਟਨਾ ਵੱਚ ਹੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਹ ਵਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਰਆ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਿੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਾਰਵਾਈ ਕਿੀਤੀ ਗਈ
ਉਹ ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਇੱਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਰਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਿਸਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ
ਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਿੌਣ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੀ ਹਨ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ
ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਚਾਰ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. ਇੱਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਆਵਾਂ ਦੇ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ ਰਆਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵਅਕਿਤ ਕਿਰਨ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ.
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੀ ਤਆਰੀ ਕਿਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਬੀਤਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਹੜੇ ਕਿ ਰਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ
ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ. ਜੇ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ,
ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਘਟਨਾ ਸੰਵਾਦ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕਿ ਰਆ ਇੱਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਿਰਦੀ ਹੈ, ਫਰ
ਸੰਵਾਦ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ. [ਐਬਸਟਰੈਕਿਟ ਨਾਮ] (../figs-abstractnouns/01.md) ਦੇਖੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਘਟਨਾ ਵਚਾਰ ਇੱਕਿ ਕਿ ਰਆਸ਼ੀਲ ਧਿਾਰਾ ਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ.

ਅ ਾਕਾਰਤਮਕ ਕ ਰਆ
ਇੱਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਕ ਰਆਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਵੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅ ਾਕਾਰਤਮਕ ਕਿ ਰਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ. [ਸਾਕਿਾਰਤਮਕਿ ਜਾਂ ਅ ਾਕਿਾਰਤਮਕਿ] (../
figs-activepassive/01.md) ਦੇਖੋ
ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਰੂਪ ਵੱਚ, ਵਾਕਿ ਦਾ ਵਸ਼ਾ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਾਰਵਾਈ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਅ ਾਕਾਰਤਮਕ ਰੂਪ ਵੱਚ, ਵਾਕਿ ਦਾ ਵਸ਼ਾ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਸਦੀ
ਕਿਾਰਵਾਈ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, "ਯੂਹੰਨਾਂ ਨੇ ਬਲ ਨੂੰ ਮਾ ਰਆ" ਇੱਕਿ ਸਾਕਿਾਰਤਮਕਿ ਵਾਕਿ ਹੈ. " ਬੱਲ ਯੂਹੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾ ਰਆ ਗਆ ਸੀ" ਇੱਕਿ ਅ ਾਕਿਾਰਤਮਕਿ
ਵਾਕਿ ਹੈ.
ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਅ ਾਕਾਰਤਮਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੇਵਲ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਰੂਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਇਸ ਕਿੇਸ ਵੱਚ, ਅ ਾਕਾਰਤਮਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਰੂਪ ਵੱਚ ਇੱਕਿ
ਸਜਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪਰ, ਅ ਾਕਾਰਤਮਕ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੰਦੇ ਹਨ. ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵਧਿੇਰੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹਨ.
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ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ
ਇੱਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ "ਦੇ" ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰਲੇ ਸਬੰਧਿਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ. ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ "ਉਸਾਰੀ" ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਕਿਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੰਨੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਹੋਣ. ਹਰ ਇੱਕਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅ ਧਿਅਨ ਕਿਰੋ ਅਤੇ "ਦੇ"
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਕਿ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਕਿੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਸਬੰਧਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਜੰਨਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਉਹ ਭਾਗ ਹਨ ਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ
ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਹੱਸਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਕਿੱਠੇ ਮਲ ਕਿੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹਣ ਲਈ ਇੱਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਿਦੇ ਹੋ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ
ਚੈੱਕਿ ਕਿਰਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਤਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ.
ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਅਨੁਵਾਦ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਿੇ, ਅਸਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ.

ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵੱਚ ਲਖਣਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਤਆਰ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕਿ ਕਿਰਦਾ ਹੈ:
• ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਕਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹ ਕਿਦ ਹੈ?
• ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੱਸੇ ਸੱਧਿੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹਨ?
• ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਰਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ?
• ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਸਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾ ਮਲ ਕਿਰਨ ਦਾ ਵਚਾਰ ਕਿੀਤਾ ਹੈ?
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ
ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ
ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤਆਰ ਕਿਰੋ
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ
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ਕੁਦਰਤੀ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰੋ

ਕੁਦਰਤੀ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਾਂ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇ:
ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਅ ਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਇਹ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿੀਤਾ ਗਆ - ਨਾ ਕਿ
ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਅਕਿਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿੁੱਝ ਵਚਾਰ ਹਨ:

ਇਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼

ਛੋਟੇ ਵਾਕ ਵਰਤੋ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੁਦਰਤੀ ਲੱਗਣ ਲਈ, ਕਿਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਕਿਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਸਰਲ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਤਆਰ ਕਿਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਕਿਸਰ ਲੰਮੇ ਅਤੇ
ਵਆਕਿਰਣ ਸਬੰਧਿੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਕਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੁੱਝ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਯੂਨਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੇ ੜ੍ਹਓਂ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਜਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜਦੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੀ ਤਆਰੀ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਾਕਿਾਂ ਵੱਚ ਕਿਰ ਦਆਂ, ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਖਣਾ ਅਕਿਸਰ ਸਹਾਇਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿੇਰੇ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਹਤਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਕਿਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵਾਕਿਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨਾ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਕਿਈ ਵਾਰ ਕਿੁੱਝ ਲੰਮੇ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਕਿਈ ਛੋਟੇ
ਵਾਕਿਾਂ ਵੱਚ ਵੰਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਕਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਫ਼ ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਦੋ ਉਪਵਾਕਿ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਵਾਕਿ ਕਿੁਦਰਤੀ ਭਾਵਨਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਨਗੇ। ਛੋਟੇ ਵਾਕਿ ਵੀ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਨਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਉਪਵਾਕਿਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਿਾਂ ਵਚਕਿਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੰਧਿ ਸ਼ਬਦ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਨਾ ਨਸ਼ਚਤ ਕਿਰੋ।
ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਾਕਿਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਾਕਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਾਕਿ ਵਚਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਰੋ ਜੋ ਇੱਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੱਧਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ, ਇੱਕਿ ਉਪਵਾਕਿ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹਰ ਕਿ ਰਆ ਜਾਂ ਕਿ ਰਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾ ਸਓਂ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰਆ ਦੇ ਕਿੰਮ ਵੱਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ੍ਹ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਕਿਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜ੍ਹ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਧਿਾਰਾ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਸਧਿਾਰਣ ਵਾਕਿ ਵਜੋਂ ਲ ਖਆ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕਿ ਸਮੂਹ
ਨੂੰ ਇਕਿੱਠੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਚ ਵੰਡੋ। ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ। ਜੇ ਕਿੋਈ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵਾਕਿਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ
ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ, ਉਹ ਵਾਕਿ ਬਣਾਓ ਜੋ ਇੱਕਿ ਕਿੁਦਰਤੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਫਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਿੇ
ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਖੋ ਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅ ਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, "ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਹੈ?" ਫਰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅ ਧਿਆਇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਉਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਕਿਰੋ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਤ ਕਿਰੇ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਹਵਾਲਾ ਇੱਕਿ ਕਿ ਵਤਾ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਵੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਕਿ ਵਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਜਾਣਨ।
ਜਾਂ ਜੇ ਹਵਾਲਾ ਜੀਉਣ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਲੋਕਿ ਇੱਕਿ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ
ਕਿਰਨ।
ਜਾਂ ਜੇ ਹਵਾਲਾ ਇੱਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੀ ਕਿੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ (ਜੋ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ)।
ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਿ ਇੱਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੁੱਝ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ ਜਵੇ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵੀ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਲੋਕਿ ਧਿਮਕਿੀਆਂ ਦੰਦੇ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੰਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਿਰਦੇ ਜਾਂ ਝੜ੍ਹਕਿਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿੁਦਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਿ ਧਿਮਕਿੀਆਂ ਦੰਦੇ ਹਨ, ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਜਾਂ
ਝੜ੍ਹਕਿਦੇ ਹਨ, ਆ ਦ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੀ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਖਣ ਦਾ
ਅ ਭਆਸ ਕਿਰੋ ਜੋ ਲੋਕਿ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ ਜੋ ਲੋਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕਿ ਚੰਗਾ ਅਨੁਵਾਦ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸਮੀ ਖਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੇਗਾ ਜਵੇਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸੌਖਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੋਈ ਅਜੀਬ ਵਾਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕਿੀ ਦੋਸਤ ਦੀ ਚੱਠੀ ਦੇ ਵਾਂਙੁ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਲਈ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਭਾਗ ਯੂਏਲਟੀ ਅਤੇ ਯੂਏਸਟੀ ਦੇ ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਈਬਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅ ਜਹੀ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਆਰ ਕਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਔਜਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧਿੇਰੇ
ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ, ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਐਸਟੀ ਵੱਚ "ਯੂ ਐਲ ਟੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ" ਅਤੇ "ਯੂਐਸਟੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ" ਵੇਖੋ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ
ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ
ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤਆਰ ਕਿਰੋ
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ
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ਸਹੀ ਅਨੁ ਵਾਦ ਬਣਾਓ

ਸਹੀ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ?

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕਿੋ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਸੰਚਾਰ
ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪਾਲਣ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੁਝ ਕਿਦਮ ਹਨ:

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਇਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼

• ਬੀਤਣ ਦਾ ਅਰਥ ਲੱਭੋ.
• ਮੁੱਖ ਵਚਾਰ ਦੀ ਪ ਹਚਾਣ ਕਿਰੋ
• ਲੇਖਕਿ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ.

ਅਰਥ ਲੱਭੋ
ਪ ਹਲਾਂ, ਅਰਥ ਕਿੱਢਣ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ. ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਕਿਰਣ ਵਰਤੋ. ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ: ਦ ਪ੍ਰਾਥੋਲਫੋਰਡ ਵਰਡ ਸਲੀ ਫਡ ਲੇਖ * ਅਤੇ *ਅਨਫੋਲ ਡੰਗ
ਵਰਡ ਲਟਰਲ ਲੇਖ. ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੋ ਟਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ.
ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਅਪੋਲੋ ਡੰਗਵਰਡ ਲਟਲ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੋ:
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ ਹਰ ਵਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਬੂਲ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ
ਬੀਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕਿ ਕਿਰੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, 'ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ੜੇ ਆ ਗਆ ਹੈ.’(ਲੂ ਕਿਾ 10:8-9 ਯੂਐਲਟੀ)
ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ * ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੌਖੀ ਪਾਠ * ਨੂੰ ਦੇਖੋ:
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਬੇ ਵਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਦੇ
ਹਨ. ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕਿਰੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, 'ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ੜੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ.'(ਲੂ ਕਿਾ 10:8-9 ਯੂਐਸਟੀ)
ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਰਣਨ ਵਚ ਕਿੁਝ ਅੰਤਰ ਹਨ
ਕਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਇੱਕਿੋ ਹੈ? ਦੋਨੋ ਰੂਪਾਂ ਵੱਚ ਯਸੂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕਿ ਹੀ ਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ. ਦੋਨੋ ਵਰਣਨ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹਨ
ਮੁੱਖ ਵਚਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਰੋ
ਫਰ, ਬੀਤਣ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਚਾਰ ਦੀ ਪ ਹਚਾਣ ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, "ਲੇਖਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਮ ਹਸੂਸ ਕਿਰਦਾ ਹੈ?"
ਦੁਬਾਰਾ ਫਰ ਲੂ ਕਿਾ 10 ਬੀਤਣ ਵੱਲ ਦੇਖੋ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੇਖਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਖ ਰਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੀ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਈ ਵਾਰ ਪ ੜ੍ਹਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਓ:
• ਕਿੀ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ? * ਯਸੂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੱਤੀਆਂ *
• ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ ਹਲਾਂ ਕਿੀ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਲੂ ਕਿਾ
ਲਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਵੇਂ ਅ ਧਿਆਇ ਤੋਂ ਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਿਾਂ 72 ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਰਨ ਲਈ ਭੇ ਜਆ.
• ਇਸ ਆਇਤ ਵਚ ਕਿੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? * ਯਸੂ ਅਤੇ 72 ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਭੇ ਜਆ *.
• 72 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਭੇ ਜਆ ਗਆ? * ਬੀਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕਿ ਕਿਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾ ਰਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇ ੜੇ ਹੈ *.

ਲੇਖਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਅੰਤ ਵੱਚ, ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦਾ ਇੱਕਿ ਹੱਸਾ ਅਸਲ ਲੇਖਕਿ ਅਤੇ ਲੇਖਕਿ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ.
ਕਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕਿ ਕਿੋਲ ਪਾਠਕਿ ਲਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ? ਯਾਦ ਕਿਰੋ ਅਸੀਂ ਲੇਖਕਿ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ? ਮੁੱਖ ਵਚਾਰ ਸਨ:
• ਯਸੂ ਨੇ ਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
• ਕਿ ਜਨ੍ਹਾਂ 72 ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਯਸੂ ਨੇ ਘੱ ਲਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੋਲ ਬਮਾਰ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕਿ ਕਿਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ
• ਕਿ ਉਹ ਦੂਸ ਰਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇ ੜੇ ਸੀ
ਇਹ ਅਸਲੀ ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ. ਉਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆ ਗਆ ਦਓ.
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ਬੀਤਣ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓਗੇ. ਇਸ ਨੂੰ ਲਖ ਕਿੇ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਖੋ. ਇੱਕਿ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਰਤੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਨੂੰ ਅਨੁਕਿੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਅਨੁਵਾਦ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਿੇ, ਅਸਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ
ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ
ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤਆਰ ਕਿਰੋ
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ
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ਕਲੀ ਸਯਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਤਆਰ ਕਰੋ

ਕਲੀ ਸਯਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਿਵੇਂ ਤਆਰ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹਾਂ?

ਇੱਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਪ ਹਲੇ ਤੰਨ ਗੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ (ਵੇਖੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ), ਕੁਦਰਤੀ (ਵੇਖੋ
ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ), ਅਤੇ ਸਹੀ (ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ)।ਇਹ ਤੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਿ ਤੇ
ਸੱਧਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੰਨਾਂ ਵੱਚੋਂ
ਇੱਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕ੍ਰਮਬੰਦ ਕਿਰਨਾ ਅਕਿਸਰ
ਸਮੱ ਸਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਗੁਣ, ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਘੱਟ
ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਕ੍ਰਆ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸਬੰ ਧਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਇਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼

ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਾ ਰਤ ਵਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਫ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਿਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤਆਰ ਕਿਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਿਰ ਦਾ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਤਆਰ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਜਸ ਨੂੰ
ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰ ਤਆ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਿਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਕਿੁਦਰਤੀ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਨੁਵਾਦ ਜੋ
ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੁਆਰਾ ਵਰ ਤਆ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਵੱਲੋਂ੍ਹ ਮਨਜੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਲੀ ਸਯਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਤਆਰ ਕਰੀਏ
ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਤਆਰ ਕਿਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕਿੁੱਝ ਅਨੁਵਾਦ, ਜਾਂਚ ਕਿਰਨਾ, ਅਤੇ ਵੰਡਣਾ ਇੱਕਿ ਪ੍ਰ ਕ੍ਰਆ ਦਾ ਹੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਜੰਨ੍ਹੇ ਹੀ ਜ਼ਆਦਾ
ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਜੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰ ਕ੍ਰਆਵਾਂ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓੱਨੀ ਹੀ ਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਕਿਸੇ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ, ਜੰਨਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿੇ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕਿ ਕਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਹੱਸਾ ਬਣਨ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੁੱਝ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ
ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਪੁੱ ਛਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹੜਾ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ।
ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੱਧਿਰ
ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੱਧਿਰਾਂ ਵੱਚ ਝਲਕਿਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੱਧਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਿਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਿਰ' ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿਰਦੀ ਹੈ।
• ਪੱਧਿਰ 1ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੱਤੀ ਹੈ।
• ਪੱਧਿਰ 2 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕਿ ਕਿਲੀ ਸਯਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਬਾਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੰਦੇ ਹਨ।
• ਪੱਧਿਰ 3 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ- ਕਿਲੀ ਸਯਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੰਦੇ ਹਨ।
ਹਰੇਕਿ ਪੱਧਿਰ ਤੇ, ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਜੰਨੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿੇ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰਾਂ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕਿੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਰੁਕਿਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ
ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ
ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ
ਜਾਂਚ ਦਸਤਾਵੇਜਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ
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ਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਨੁ ਵਾਦ ਤਆਰ ਕਰੋ

ਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀ ਹਨ?

ਅਨਾਵਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ
ਵੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕਿ, ਸੰਸਥਾ, ਵਚਾ ਰਕਿ, ਸਮਾ ਜਕਿ, ਸ ਭਆਚਾਰਕਿ ਜਾਂ ਧਿਰਮ ਸਬੰਧਿੀ
ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਮੂਲ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਈ ਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਸਮਰੂਪ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੱਚਕਿਾਰ ਰਸ਼ਤੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਰਦੇ
ਹਨ। ਫੁਟਨੋ ਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੂਰਕਿ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਇਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਚਾ ਰਤ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਜਸ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੂਲ ਲੇਖਕਿ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਿ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਸੰਚਾ ਰਤ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਲੀ ਸਯਾ
ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਿ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਹਵਾਲੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਇਹ
ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੇਵਲ ਉਹੀ ਜੋ ਇਹ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਵਆ ਖਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਵਰੋਧਿ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਨ ਦਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਇੱਕਿ ਬਾਈਬਲ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਚ ਸੰਕਿੇਤ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ [ ਗਆਨ
ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਣਕਿਾਰੀ] (../figs-explicit/01.md)।)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਈ ਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਸੁ ਨਸ਼ ਚਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਬਦਾ ਦੀਆਂ ਪ ਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕਿੋ ਅਰਥ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਫ਼
ਆਪਣੇ ਪਾਸਬਾਨ, ਆਪਣੇ ਪੰਡ ਦੇ ਆਗੂਆ,ਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾ ਕਿਰੋ।
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਕਿਈ ਕਿਾਰਨਾਂ ਕਿਰਕਿੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ:
1. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕਿੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਿੁੱਝ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ
ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵਆ ਖਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ।
• ਉਦਾਹਰਣ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ "ਬਪ ਤਸਮਾ ਦਓ" ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅ ਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਸਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ " ਛੜ੍ਹਕਿਣਾ", ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ "ਡੁੱਬਣਾ,"
"ਡੁਬਕਿੀ," "ਧਿੋਣਾ" ਜਾਂ "ਸ਼ੁੱਧਿ ਕਿਰਨਾ" ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
1. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਬਾਈਬਲ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਇਹ
ਲ ਖਆ ਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ।
• ਉਦਾਹਰਣ: ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਿਾ ਦੇ ਸ ਭਆਚਾਰ ਵੱਚ .ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਲੀ ਸਯਾਵਾਂ ਵੱਚ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਸ ਭਆਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕਿ
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ 1 ਕਿੁ ਰੰਥੀਆਂ 14:34 ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਵੇਂ ਪੌਲੁਸ
ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲ ਖਆ ਸੀ: "... ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੀ ਸਯਾਵਾਂ ਵੱਚ ਚੁੱਪ ਰ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਪਰ ਇੱਕਿ ਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ
ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੇਗਾ।
1. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੋਈ ਅ ਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਿ ਹੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਰਮਾਏ ਜਾਓ।
• ਉਦਾਹਰਣ: ਤੁਸੀਂ ਯੂਹੰਨਾ 6:53 ਵੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਰੋਗੇ, "ਸੱਚ, ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ
ਉਸਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।" ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਣਾਉਣੀ ਲੱਗ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਣ ਅਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰ ਸਕਿਣ ਕਿ ਯਸੂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ।
1. ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿੀ ਸੋਚਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਰਨਗੇ ਜੇਕਿਰ ਉਹ ਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਿ ਹੰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
• ਉਦਾਹਰਣ: ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ 3:17 ਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਭਰਮਾਏ ਜਾਓ, "ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ
ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ," ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਸਦਾ ਅਰਥ "ਪੁੱਤਰ" ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਿੋਈ ਹੱਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ
ਬਾਈਬਲ ਕਿ ਹੰਦੀ ਹੈ।
1. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿੁੱਝ ਵਧਿੇਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
• ਉਦਾਹਰਣ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਕਿੁਸ 10:11 ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, " ਜਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕਿ ਦੇ ਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਆਹ
ਕਿਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਭਚਾਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ" ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੱਤੀ 19: 9 ਵੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, "... ਸਰੀਰਕਿ ਅਨੈ ਤਕਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿੇ .... " ਫਰ ਵੀ, ਇਸ ਵਾਕਿ
ਨੂੰ ਮਰਕਿੁਸ 10:11 ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਿਰੋ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਂ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਚਾਰਾਂ ਜਾਂ
ਸੱ ਖਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਿਰੋ। ਕਿੇਵਲ ਉਹੀ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੱਚ ਹੈ।
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ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਖ਼ਾਸ ਕਿਰਕਿੇ ਉਹ ਜਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਨੋ ਟਸ (http://ufw.io/tn/ ਵੇਖੋ), ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਬਦ
(http://ufw.io/tw/ ਵੇਖੋ) ਦਾ ਅ ਧਿਐਨ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ * ਅਨਫੋਲ ਡੰਗ ਸ਼ਬਦ ਸਧਿਾਰਣ ਪਾਠ * (ਵੇਖੋ http://ufw.io/udb/), ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੋਈ
ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਅ ਵਸ਼ਵਾਸਯੋਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
(ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੋਗੇ guidelines faithful.)
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭੋ
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ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ ਵੱਤਰ ਤ੍ਰ ਏਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ,
ਯਾਨੀ ਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪ ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ.

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੌਣ
ਹਨ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਬਾਈਬਲ ਸਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ.

ਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ ਤਆਰ ਕਿਰੋ

ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਵੱਚ:
ਯਹੋਵਾਹ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ; <ਯੂ>ਹੋਰ ਕਿੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ<ਯੂ>!(1 ਰਾ ਜਆ 8:60 ਯੂਐਲਟੀ)
ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਵਚ:
ਯਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ... "ਸਦੀਪਕਿ ਜੀਉਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ, <ਯੂ>ਇੱਕਿੋ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ"
(ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 4:35, ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:5-6, 1 ਤਮੋ ਥਉਸ 2:5, ਯਾਕਿੂਬ 2:19)

ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੰਨ ਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ.
<ਯੂ>ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ >ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕਿ <ਯੂ>ਪੁੱਤਰ

ਕਲੀਸੀਯਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ
ਤੰਨ ਵੱਖਰੇ ਵਅਕਤੀਆਂ: ਪਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪ ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ.
ਯਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ "... ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ <ਯੂ> ਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ,<ਯੂ> ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ <ਯੂ>ਪ ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ >ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ <ਯੂ>ਪੁੱਤਰ<ਯੂ> ਨੂੰ ਭੇ ਜਆ, ਇੱਕਿ ਔਰਤ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਆ, ... ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਲਾਂ ਵੱਚ ਆਪਣੇ <ਯੂ>ਪੁੱਤਰ
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ: ਯੂਹੰਨਾ 14: 16-17, 1 ਪਤਰਸ 1: 2
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਰ ਇਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਚ "ਰੱਬ" ਕਿਹਾ ਗਆ ਹੈ.
ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੇਵਲ ਇੱਕਿ ਹੀ <ਯੂ> ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ >ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆ ਖਆ, "ਹਨਾ ਨਯਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਿਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿੀ ਵਜਹ ਸੀ? ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਕਿੇ <ਯੂ>ਪ ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ
ਹਰੇਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਦੂਜੇ ਦੋ ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੰਨ ਵਅਕਿਤੀ ਇਕਿੋ ਸਮੇਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ
ਬਪ ਤਸਮਾ ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਕਿਾਸ਼ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਪ ਤਸਮਾ ਲਆ ਗਆ, ਤਾਂ <ਯੂ> ਯਸੂ
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ
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ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰਨਾ
ਦਰਵਾਜਾ43 ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅ ਜਹੇ ਤਰਜ ਮਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਰਨ ਵਚ ਇਹ ਸੰਕਿਲਪ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

" ਪਤਾ" ਅਤੇ "ਪੁੱਤਰ" ਉਹ ਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਕ ਹੰਦੇ
ਹਨ।

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ

ਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ ਤਆਰ ਕਿਰੋ

ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ:
ਬਪ ਤਸਮਾ ਲੈਣ ਪੱਛੋਂ ਯਸੂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਆ ਗਆ, ਅਤੇ ... ਆਵਾਜ਼ ਵੱਚੋਂ ਇਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ: "ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ." ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ
ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। " (ਮੱਤੀ 3:16-17 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਹਾ ਸੀ:
ਯਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵ ਡਆਈ ਕਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਜੀ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕਿ ... ਕਿੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ
ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ " ਪਤਾ" ਅਤੇ "ਪੁੱਤਰ" ਉਹ ਵਚਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਦ੍ਰਿਏਕਿ ਦੇ ਪ ਹਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨਾ ਦ ਰਸ਼ ਤਆਂ ਦਾ
ਵਰਣਨ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਬਾਈਬਲ ਅਸਲ ਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿੋਈ ਨਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਵਚਕਿਾਰ ਅਨਾ ਦ ਪਆਰ
ਅਤੇ ਨੇ ੜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਬਤ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਚ ਇਕਿ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਰਭਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਨਾ ਦ ਰਸ਼ਤਾ।
ਯਸੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਤਾ:
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ, ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਪ ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਚ ਬਪ ਤਸਮਾ ਦਓ
ਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਚ ਨੇ ੜਲਾ, ਪਆਰ ਦਾ ਰਸ਼ਤਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਠੀਕਿ ਜਵੇਂ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹਨ।
ਪਤਾ / ਯੂ> ਪਆਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ> ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਨ ਦਾ ਹੁਕਿਮ ਦੱਤਾ ਹੈ। (ਯੂਹੰਨਾ 14:31 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ><ਯੂ>... ਕਿੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਇ ਕਿੌਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਸਵਾਇ ਕਿੌਣ ਹੈ
ਸ਼ਬਦ " ਪਤਾ" ਅਤੇ "ਪੁੱਤਰ" ਇਹ ਵੀ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਕਿੋ ਜਹੇ ਤੱਤ ਹਨ; ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਨਾਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਨ।
ਯਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਹੇ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਦ੍ਰਿ ਦੀ ਵ ਡਆਈ ਕਿਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁੱਤਦ੍ਰਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵ ਡਆਈ ਦੇਵੇ ... ਮੈਂ ਧਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਵ ਡਆਈ ਕਿੀਤੀ, ...
ਹੁਣ ਹੇ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਵ ਡਆਈ ਕਿਰੋ ... ਉਹ ਮ ਹਮਾ ਜਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ ਹਲਾਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਈ ਗਈ
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ>ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਨਾਂ ਵਚ [ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਪਤਾ] ਨੇ ਇਕਿ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿੀਤੀ ਹੈ ਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਲਈ ਚੁ ਣਆ
ਹੈ. ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬ੍ਰ ਹਮੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮ ਹਮਾ ਦਾ ਚੰਨ੍ਹ ਹੈ, <ਯੂ> ਉਸ ਦਾ ਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚ ਰੱਤਰ
ਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: "ਕਿੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ ਲੱਪੁਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਖਆ
ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਖਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਹ ਸਕਿਦੇ ਹੋ, 'ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਤਾ '? (ਯੂਹੰਨਾ 14:9 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)

ਮਨੁ ੱਖੀ ਰਸ਼ ਤਆਂ
ਮਨੁ ੱਖੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ <ਯੂ> ਪਤਾ / ਯੂ> ਅਤੇ <ਯੂ> ਪੁੱਤਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਚ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਰਸ਼ਤੇ ਕਿਦੇ ਵੀ ਪਆਰ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਵੇਂ ਕਿ ਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤਾ ਵਚਕਿਾਰ ਰਸ਼ਤਾ. ਪਰ
ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪੂਰਨ ਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ
ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਰ ਖਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ. ਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਕਿਰ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਅ ਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ ਜਸ ਨੂੰ
ਮਨੁੱਖ " ਪਤਾ" ਅਤੇ "ਪੁੱਤਰ" ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਬੋਧਿਨ ਕਿਰੋਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਅਸਲ ਵਚ ਇਕਿੋ (ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ
ਰੱਬ ਹਨ), ਜਵੇਂ ਇਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਿੋ ਜਹੇ ਹੀ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਇੱਕਿੋ ਜਹੇ ਲੱਛਣ ਸਾਂਝੇ ਕਿਰਦੇ ਹਨ।
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
1. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ "ਪੁੱਤਰ" ਅਤੇ " ਪਤਾ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੀ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਬ੍ਰਹਮ "ਪੁੱਤਰ" ਅਤੇ " ਪਤਾ" ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿਤਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ।
2. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ "ਪੁੱਤਰ" ਲਈ ਇਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜਸਦਾ " ਸਰਫ਼ ਪੁੱਤਦ੍ਰਿ" (ਜਾਂ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਰੀਬ ਅਰਥ
ਹੈ।
3. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ " ਪਤਾ" ਲਈ ਇਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜਸਦਾ "ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ" ਦੀ ਬਜਾਏ "ਜਨਮ ਦਾ ਪਤਾ"
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਰੀਬ ਅਰਥ ਹੈ।
(ਵੇਖੋ, " ਪਤਾ ਜੀ" ਅਤੇ "ਪੁੱਤਰ" ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਲਈ [ ਪਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ] ਪੰਨੇ [ਅਨੁਵਾਦ ਸਬਦ] (https://
unfoldingword.bible/tw/ ਦੇਖੋ) ।
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ਅ ਧਕਾਰਤ ਅਨੁ ਵਾਦ ਬਣਾਓ
ਇੱਕਿ ਅ ਧਕਾਰਤ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਕਿ ਅ ਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ
ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅ ਧਿਕਿਾਰਤ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀ ਹਨ?
ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਹਵਾ ਲਆਂ 'ਤੇ ਆਧਿਾ ਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਲਈ
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਉੱਚਤਮ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧਿੇਰੇ ਤਰਜਮੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਚ
ਅਸ ਹਮਤੀ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਅ ਧਿਕਿਾਰ
ਇਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ ਲੋਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਹ ਕਿੁਝ ਤਰਜਮੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰ ਹੰਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਕਿ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਕਿੋਈ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਨਹੀਂ
ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੇਵਲ ਮੂਲ ਦੇ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹਨ. ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅ ਧਿਕਿਾਰ
ਵੱਚ ਸੈਕਿੰਡਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਨਾ ਹੈ.
ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਰੇਅਨੁਵਾਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਿੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ,
ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਿਾ ਰਤ ਹਨ. ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚੋਂ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ, ਜਹਨਾਂ ਵੱਚ ਉਲਟ
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੁਝ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹਨ. ਉਲੱਥਾ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਮੂਲ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤੰਨ ਕਿਦਮ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਸਮੱ ਸਆ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੂਹ ਤੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ:
1. ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖ, ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲ ਖਆ ਗਆ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ.
2. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸ ਰਆਂ ਵਾਂਗ
ਇੱਕਿੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ.
3. ਜਸ ਵਅਕਿਤੀ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅ ਧਿਐਨ ਕਿੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ
ਹੈ. ਇਹ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿਲੀਸੀਯਾ ਦਾ ਅਗੁਵਾ, ਪਾਦਰੀ, ਸੈਮੀਨਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ
ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿੁਝ ਆਇਤਾਂ ਮੂਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸ ਥਤੀ
ਵੱਚ, ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖ, ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖ, ਯੂਐਸਟੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੀ ਕਿ ਹਣਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਆਧਿਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚਕਿਾਰ ਚੁਣਨਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭੋ
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ਇ ਤਹਾਸਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰੋ
(http://ufw.io/trans_culture ਤੇ “ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ-ਸ ਭਆਚਾਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ” ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ।)
ਇੱਕਿ ਇ ਤਹਾਸਕ ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇ ਤਹਾਸਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦਾ
ਹੈ।ਇਹ ਲੋੜ੍ਹ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਦੇ ਸ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰਤ ਕਿਰਨ ਲਈ
ਵਾਧਿੂ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਵਸ਼ੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਿਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ
ਸ ਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ।

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਇ ਤਹਾਸਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀ ਹਨ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਇਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼

ਇ ਤਹਾਸਕਿ ਸ਼ੁੱਧਿਤਾ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ
ਹੈ:
1. ਬਾਈਬਲ ਇੱਕਿ ਇ ਤਹਾਸਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਇ ਤਹਾਸ ਦੇ ਵੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ ਮਆਂ ਦਾ ਬਆਨ
ਕਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ
ਦੇ ਵੇਰ ਵਆਂ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਿਰੋ।
2. ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇ ਤਹਾਸ ਵੱਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸ ਮਆਂ ਤੇ ਇੱਕਿ ਨਸ਼ਚਤ ਸ ਭਆਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਲਈ ਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਨ ਵਾ ਲਆਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਿਦੀਆਂ ਹਨ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ ਮਆਂ ਅਤੇ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ ਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਲੇਖਕਿ ਅਤੇ ਪਾਠਕਿ ਦੋਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅ ਭਆਸਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਲੇਖਕਿ ਨੇ ਲ ਖਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕਿ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ ਮਆਂ ਅਤੇ ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ
ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੋਈ ਅ ਜਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰ ਸਕਿੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ "ਅਪ੍ਰਤੱਖ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ) ਜਾਣਕਿਾਰੀ"
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਵੇਖੋ [ਮੰ ਨਆਂ ਹੋਇਆ ਗਆਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਣਕਿਾਰੀ "]) (../figs-explicit/01.md)
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇ ਤਹਾਸਕਿ ਵੇਰ ਵਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਿਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ
ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਿਣ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਚ ਹੈ।
• ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਤਪਤ 12:16 ਊਠਾਂ ਦਾ ਸੰਕਿੇਤ ਦੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱ ਸਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਲਈ ਜੱਥੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਤਰੀਕਿਾ ਇੱਕਿ ਫੁਟਨੋ ਟਸ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੂਚੀ ਵੱਚ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਚ ਹੈ।
ਕਿੁੱਝ ਵਆ ਖਆ ਨੂੰ ਪਾਠ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਜੰਨਾ ਚਰ ਤੱਕਿ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦੂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਭਟਕਿਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੇ ਲੇਖਕਿਾਂ ਨੇ ਅਕਿਸਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਤਾ, ਪਰ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਨਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ
ਕਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਆ ਖਆ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ
ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਕਿੁੱਝ ਵਆ ਖਆ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਓ ਸੀਂ 1 ਕਿੁ ਰੰਥੀਆਂ 10: 1 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਯੂਐਲਟੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਤੋਂ ਕਿਰੀਏ।
"ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਸਾਰੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇ।" (ਯੂਐਲਟੀ)
"ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਰਵਾਉਂਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਹੂਦੀ ਪੂਰਵਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਨ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕਿ ਬੱਦਲ ਵਜੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਿੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪ ਹਲਾਂ ਸੁੱਕਿੀ ਧਿਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਚੋਂ ਦੀ ਕਿੂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਘੇ ਸਨ।"
(ਯੂਐੱਸਟੀ)
ਧਿਆਨ ਦਓ ਕਿ ਯੂਐਸਟੀ ਕਿਈ ਬੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰਦੀ ਹੈ: 'ਪੂਰਵਜ ਸਾਰੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਨ' ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਪੁਰ ਖਆਂ ਦੀ ਇੱਕਿ
ਬੱਦਲ ਵਜੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਿੀਤੀ।। ਇਹ ਬਆਨ ਕਿ 'ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਸਨ' ਵੀ 'ਕਿੂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ' ਬਾਰੇ ਹੈ। ਯੂਐਸਟੀ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ
ਨੇ ਇ ਤਹਾਸਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕਿਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਂਸਲਾ ਕਿੀਤਾ। ਇ ਤਹਾਸਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕਿ ਤਰੀਕਿਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧਿੇਰੇ
ਸਾਰਥਕਿ ਹਨ ਜੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਇ ਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਲੇਖਕਿ ਦੁਆਰਾ ਤਆਰ ਕਿੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਓ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਮਲ ਕਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੀ ਲ ਖਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇ ਤਹਾਸਕਿ ਸ਼ੁੱਧਿਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਰੋ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ
ਨੂੰ ਅ ਜਹਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਿ ਆਧਿੁ ਨਕਿ ਸਮੇਂ- ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ:
• ਇ ਤਹਾਸਕਿ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਰੱਖੋ। ਅਸਲ ਸੰਦੇਸ਼, ਇ ਤਹਾਸਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ ਭਆਚਾਰਕਿ ਪਛੋਕਿੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਇੱਕਿੋ ਜਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ ਵੱਚ ਲ ਖਆ ਗਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਲ ਖਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ
ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
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• ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰੋ ਕਿ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ਭਆਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕਿ ਉਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਣਗੇ ਜਸਦਾ ਮੂਲ
ਲੇਖਕਿ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
• ਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਦੇ ਸ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧਿੂ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰੋ ਜੋ ਅਸਲ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਿਰਤਾਵਾਂ
ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਸ ਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭੋ
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ਸਮਾਨ ਅਨੁ ਵਾਦ ਬਣਾਓ
ਇਕਿ ਸਮਾਨ ਅਨੁਵਾਦ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਇਕਿ ਸਮਾਨ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੰਚਾ ਰਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਵਚਲੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ ਜੋ
ਕਿੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਿੋ ਜਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕਿ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚੁਣੋ.

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਇਕਿ ਸਮਾਨ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਇਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼

ਮੁਹਾਵਰੇ

ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ - ਮੁਹਾਵਰੇ ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਿ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਅਲਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਅਕਿਤੀਗਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੇਗਾ. ਮੁਹਾਵਰੇ, ਕਿਹਾਵਤਾਂ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਨਰਧਿਾਰਤ ਕਿਰਨਾ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮੀਕਿਰਨ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕਿੋ ਅਰਥ ਹੈ.
ਵੇਰਵਾ - ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ. ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਅ ਜਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ.
ਇਥੇ ਤੰਨ ਅਨੁਵਾਦ ਹਨ, ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕਿੋ ਹੀ ਹੈ, ਰਸ਼ੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੱਬ 18:6:
• "ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ! ਮੈਂ ਨਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ." (ਆਰਐਸਵੀ)
• "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ! ਮੈਂ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ." (ਜੀਐਨਬੀ)
• "ਜੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ!" (ਟੀਐਫਟੀ)
ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ. ਕਿੁਝ "ਲਹੂ" ਜਾਂ "ਗੁਆਚੇ" ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਜਦ ਕਿ ਤੀਸਰਾ "ਸਜ਼ਾ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸੱਧਿਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ
ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ, ਜੰਨਾ ਚਰ
ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱ ਭਆਚਾਰ ਲਈ ਢੁਕਿਵਾਂ ਹੈ.

ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ - ਬੋਲੀ ਦਾ ਅੰਕਿੜਾ ਧਿਆਨ ਖੱਚਣ ਲਈ ਕਿੁਝ ਕਿ ਹਣ ਦਾ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਇੱਕਿ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰੋ.
ਵੇਰਵਾ - ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵਅਕਿਤੀਗਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਇੱਥੇ ਕਿੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:
• <ਯੂ> ਮੈਂ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਆ
• <ਯੂ> ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨ ਬੰਦ ਕਿਰ ਲਏ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਹ ਰਹਾ ਸੀ.
• <ਯੂ>ਹਵਾ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਵੱਚ ਵੜ੍ਹ ਗਈ
• <ਯੂ>ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਭਾ ਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ
ਹਰੇਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ. ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ:
• ਪਛਾਣ ਕਿਰੋ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੱਕਿ ਅੰਕਿੜਾ ਵਰ ਤਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ
• ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਛਾਣੋ
• ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਪਛਾਣੋ
ਇਹ ਅਸਲ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕਿੜੇ, ਵਅਕਿਤੀਗਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ. ਇੱਕਿ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝ
ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਇਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇੱਕਿੋ ਅਰਥ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦੀ ਹੈ.
( ਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ.)

ਅਲੰਕਾ ਰਕ ਸਵਾਲ
ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ -ਅਲੰਕਿਾ ਰਕਿ ਸਵਾਲ ਇਕਿ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣਕਿਾਰ ਪਾਠਕਿ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੱਚਦਾ ਹੈ.
ਵੇਰਵਾ - ਅਲੰਕਿਾ ਰਕਿ ਸਵਾਲ ਇੱਕਿ ਅ ਜਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕਿ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਮੰਗੇ. ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ
ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੜ ਕਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਇਰਾਦਾ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਇਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਹੈਰਾਨ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿੁਝ ਹੋਰ.
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ਦੋਖੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੱਤੀ 3:7: "ਤੁਸੀਂ ਜ਼ ਹਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਚਤਾਵਨੀ ਦੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਆ ਰਹਾ ਹੈ?"
ਇੱਥੇ ਕਿੋਈ ਜਵਾਬ ਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹਾ ਹੈ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੋ ਤਆਂ ਨੂੰ ਝੜਕਿ ਰਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧਿ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ
ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਕਿੋ-ਇਕਿ ਤਰੀਕਿਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰ ਦੰਦੇ ਹਨ: ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਿਰਨ ਲਈ.
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਿ ਬਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਇਸ ਅਲੰਕਿਾ ਰਕਿ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਖ਼ ਤਆਰ ਕਿਰਨਾ ਪੈ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ
ਅਲੰਕਿਾ ਰਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਕਿੋ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਥ ਰੱਖਣਾ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਮੂਲ
ਅਲੰਕਿਾ ਰਕਿ ਸਵਾਲ ਸੀ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਮਕਿਸਦ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਦੇ ਵਚਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕਿ ਅਲੰਕਿਾ ਰਕਿ ਸਵਾਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ.
(ਦੇਖੋ ਅਲੰਕਿਾ ਰਕਿ ਸਵਾਲ)

ਵਜੇਤਾ
ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ - ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵਨਾ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਸ ਮਕਿ ਚੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ. ਕਿਈ ਵਾਰ ਵਸ ਮਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਕਿੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ "ਹਾਏ" ਜਾਂ "ਵਾਹ" ਸ਼ਬਦ.
ਦੇਖੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, 1 ਸਮੂਏਲ 4:8: ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ! ਕਿੌਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬਲ ਦੇਵ ਤਆਂ ਦੀ ਤਾਕਿਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱ ਖਆ ਕਿਰੇਗਾ? (ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਬਰਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ “ਹਾਏ" ਇੱਥੇ ਕਿੁਝ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਇਕਿ ਹੈਰਾਨੀਵਾਚਕਿ ਸ਼ਬਦ
ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰੋ ਜੋ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾ ਰਤ ਕਿਰਦੀ ਹੈ.

ਕ ਵਤਾ
ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ - ਕਿ ਵਤਾ ਦਾ ਇਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਚ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨਾ ਹੈ.
ਵੇਰਵਾ - ਕਿ ਵਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕਿ ਚਰਚਾ ਕਿੀਤੀਆਂ ਸਭ ਕਿੁਝ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਅਤੇ ਵਸ ਮਕਿ ਚੰਨ੍ਹ. ਕਿ ਵਤਾ ਸਧਿਾਰਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਆਕਿਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਲਗ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਰ ਸਕਿਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ
ਖੇਡ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋ ਧਿਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੁਝ ਖਾਸ ਤਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ.
ਦੇਖੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਬੂਰ 36:5:
ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਮ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਯਹੋਵਾਹ [ਪਹੁੰਚ] ਸਵਰਗ ਤੱਕਿ;
ਤੁਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਪਰ [ਪਹੁੰਚਦੀ] ਹੈ. (ਯੂਐਲਟੀ)
ਕਿ ਵਤਾ ਦੀ ਇਹ ਆਇਤ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਸਮਾਨ ਵਚਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਹਬਰੂ ਕਿਾ ਵ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਬਰੂ ਮੂਲ ਵਚ ਕਿੋਈ ਕ੍ਰਆਵਾਂ ਨਹੀਂ
ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਆਕਿਰਣ ਦੀ ਇੱਕਿ ਵੱਖਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿ ਵਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੋ ਸਕਿਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਕਿ ਵਤਾ ਵਜੋਂ
ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵਤਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰੋ ਜੋ ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਵਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੋਤ ਕਿ ਵਤਾ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ.
ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਮੂਲ ਪਾਠ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਵਚਾਰ
ਕਿਰੋ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਕਿੰਨੀ ਵਧਿੀਆ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਸਹੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ, ਬਰਾਬਰ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭੋ
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ
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ਸ ਹਯੋਗੀ ਅਨੁ ਵਾਦ ਬਣਾਓ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅ ਜਹੇ ਸ ਹਯੋਗੀਤਰਜਮੇ ਜਹੜੇ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾ ਲਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਗੁਣਵੱਤਾ
ਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਮਲ ਕਿੇ ਕਿੰਮ ਕਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਵਾ ਦਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ, ਚੈੱਕਿ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦੇ ਹਨ.
ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਿਾਰਨ ਵਚ ਦੂ ਜਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਰਨ ਦੇ ਕਿੁਝ ਢੰਗ ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਗਏ
ਹਨ.

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸ ਹਯੋਗੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀ ਹਨ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਇਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼

• ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਚ ਪੜ੍ਹੋ. ਉਸ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਿ ਨਾਲ ਜੁੜੋ. ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ
ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ. ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗ ਸਕਿੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਚੋਂ ਕਿੋਈ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ.
• ਆਪਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੁੱਛੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਲ ਖਆ ਹੋਵੇ. ਕਿੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ ਥਤੀਆਂ ਵੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰੇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵੱਚ ਹਰੇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕਿੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ
ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਿ ਜਾਣ ਸਕਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਪੈ ਲੰਗ 'ਤੇ ਕਿੀ ਕਿੀਤੇ ਹਨ.
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੇਕਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਖੇ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾ ਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿਦੀ ਹੈ. ਦੂ ਜਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੀ ਕਿ ਹਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ.
ਇਸ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕਿ ਵੱਡੀ ਗਣਤੀ ਵਚ ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ, ਅਨੁਵਾਦ ਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਰੋ.
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਮਲ ਕਿੇ ਕਿੰਮ ਕਿਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ, ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ
ਉੱਚੇ ਪੱਧਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੰਨੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਿਣ.
(ਤੁਸੀਂ http://ufw.io/guidelines_collab ਵਖੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ.)
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭੋ
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ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਨੁ ਵਾਦ ਬਣਾਓ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਚਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਦੂ ਜਆਂ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਂਝਾ
ਕਿਰੋ ਕਿ ਕਿੀ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ. ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ
ਬਹਤਰ ਬਣਾਓ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਟੀਕਿਤਾ ਵਧਿਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸੋਧਿ ਕਿਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕਿ
ਵਧਿੀਆ ਵਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਚਾਰ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ ਰਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਨ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਸੰਪਾ ਦਤ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਿਟਦ੍ਰਿਾ ਨਕਿ ਪਾਠ ਸੰਪਾਦਕਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
ਪ੍ਰ ਕ੍ਰਆ ਦੀ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰ ਹ ਰਹੇ ਸੁਧਿਾਰ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ.

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਚਲ ਰਹੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀ ਹਨ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਇਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼

• ਸਮੀ ਖਅਕਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਸਦੀ ਸੋਧਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
• ਕਿੀ ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਪ ੜ੍ਹਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਰਕਿਾਰ ਡੰਗ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਰੇਗਾ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਚ ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਚ ਮੂਲ ਸਰੋ ਤਆਂ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਆਰਾਮ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਜਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ) ਦੇ ਵੱਚ ਹੈ.
• ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਠੀਕਿ ਕਿਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੀਕਿ, ਵਧਿੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੁਦਰਤੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ. ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤ
ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਇਸਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨਾ ਹੈ.
ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾ ਹਤ ਕਿਰੋ. ਇਹਨਾਂ ਵਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰੋ
ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਕਿਰੋ. ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾ,ਂ ਅਨੁਵਾਦ ਬਹਤਰ ਅਤੇ ਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ
(ਤੁਸੀਂ http://ufw.io/guidelines_ongoing ਵਖੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ.)
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭੋ
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Meaning-Based Translation
ਅਨੁ ਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕ ਰਆ
ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੀ ਹਨ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਅਨੁਵਾਦ ਵਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ:
1. ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠ ਵੱਚ ਅਰਥ ਲੱਭੋ (ਵੇਖੋ: ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭੋ)
2. ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਅਰਥ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉ (ਵੇਖੋ: ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾ)
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਦਮਾਂ ਵਚ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ.
ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀ ਚੱਤਰ ਇਹ ਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਾਰਵਾਈ ਵੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਰੁਸਤ ਹਨ.

ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭੋ
ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾਂ
ਜਾਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਰਥ
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Translation Manual

Meaning-Based Translation :: ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ :: ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭੋ

ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭੋ

ਮਤਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਦਾ
ਅਰਥ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਠ
ਕਿੀ ਕਿ ਹਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕਿੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ

1. ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਪੂਰਾ ਪੈਰ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੋ. ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ, ਪੂਰੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਦੂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ. ਜੇ ਇਹ ਇਕਿ ਕਿਥਾ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ
ਯਸੂ ਦੇ ਇਕਿ ਚਮਤਕਿਾਰ ਦੀ ਕਿਹਾਣੀ, ਅਸਲੀ ਸ ਥਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ. ਕਿਲਪਨਾ ਕਿਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ. ਕਿਲਪਨਾ ਕਿਰੋ ਕਿ ਲੋਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮ ਹਸੂਸ ਕਿਰਦੇ ਹਨ.
2. ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲ ਕਿੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਰਜਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ. ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੇਵਲ ਇੱਕਿ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਨਾ ਕਿਰੋ. ਦੋਵਾਂ ਵਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
• ਇੱਕਿ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਜੋ ਅਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕਿੀ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਪਾਠ(ਯੂਐਲਟੀ).
• ਇਕਿ ਅਰਥ-ਅਧਿਾ ਰਤ ਸੰਸਕਿਰਣ, ਜਵੇਂ ਕਿ
• ਸਧਿਾਰਨ ਟੈਕਿਸਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ* (ਯੂਐਸਟੀ).
1. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਧਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ. ਸ਼ਬਦ ਕਿਈ ਵਾਰ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਜਆਦਾ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਇਹ
ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾੳ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ.
2. ਯੂਐਲਟੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੋ ਟ ਵੀ ਵਰਤੋ. ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂ ਡੳ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਚ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ43 ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧਿ ਹਨ. ਇਹ
ਉਹਨਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਰੇ ਕਿੁਝ ਦੱਸਣਗੇ ਜੋ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਦੇ. ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਵਰਤੋ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਕਿਰਣ, ਬਾਈਬਲ ਡਕਿਸ਼ਨਰੀ,
ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਟੱਪਣੀਆਂ
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਜਾਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾਂ
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Meaning-Based Translation :: ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ :: ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾਂ

ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾਂ

ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਵੇਂ ਦੱਸੀਏ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ?

ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀਆਂ ਕ੍ਰਮਬੱਧਿ ਕਿੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਦਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ. ਇਹਨਾਂ ਕਿਦਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਦੁਆਰਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਯੋਗ, ਅਤੇ ਸਹੀ. ਇੱਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਇੱਕਿ ਸ ਹਜ ਪਾਠ ਦੇ ਵਕਿਾਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੁਦਰਤੀ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵੱਚ
ਅਸਫਲ ਰਹਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਕਿਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਕਿੇ, ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਵਧਿੇਰੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਵਧਿੇਰੇ
ਸਮਝਣ ਅਨੁਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਿਰੇਗਾ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ
ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭੋ

1. ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਪੂਰੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ. ਬੀਤਣ ਇਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਵਚ ਇਕਿ ਪੈਰਾ ਜਾਂ ਇਕਿ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕਿ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹੱਸਾ ਵੀ (ਕਿੁਝ ਬਾਈਬਲਾਂ
ਵਚ, ਹਰ ਇਕਿ ਸਰਲੇਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਸਰਲੇਖ ਵਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ). ਇੱਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਾਠ ਵੱਚ, ਇੱਕਿ ਬੀਤਣ ਕਿੇਵਲ ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਦੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ
2. ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਪਾਠ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਨਾਂ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਰੂਪ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੱਸੋ. ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੁਝ ਹੱ ਸਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਿਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਕਿ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਵੱਚ ਕਿੀ ਯਾਦ ਹੈ.
3. ਦੁਬਾਰਾ, ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵੇਖੋ. ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ.
4. ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿੇਂਦਰਤ ਕਿਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਰ ਇਸਨੂੰ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਯਾਦਾਸ਼ਤ
ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ.
5. ਪੂਰੇ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਲਖੋ ਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱ ਸਆ ਸੀ.
6. ਇੱਕਿ ਵਾਰ ਲ ਖਆ ਗਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੁਝ ਵਸਤਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿੀਤਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਕਿੁਦਰਤੀ ਸਥਾਨ ਵੱਚ ਅ ਜਹੀ
ਕਿੋਈ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਸ਼ਾ ਮਲ ਕਿਰੋ.
7. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਵੱਚ ਕਿੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਲਖੋ '[ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ]' ਅਤੇ ਬਾਕਿੀ ਦੇ ਲੇਖ ਲਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ.
8. ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲ ਖਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ. ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਓ ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਹੱ ਸਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕਿ ਕਿਰੋ ਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਿਾ ਰਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
9. ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਤੇ ਜਾਓ. ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਪੜੋ. ਸਖਤੀ ਨਾਲ 8 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾ ਧਿਅਮ 2 ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਿਰੋ.
• ਕ੍ਰੇ ਡਟ: ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਰ ਤਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, © 2013, SIL ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸਾਡੀ ਮੂਲ ਸੱ ਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਰਨਾ, ਪੰਨਾ. 59.*
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਰਥ
ਜਾਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ
ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਿਾਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ
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ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਰਥ
ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ ਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਰਥ ਕਿੀ ਹਨ?

ਅਨੁਵਾਦ ਪਾਠ ਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹਨ "ਰੂਪ" ਅਤੇ "ਅਰਥ।" ਇਹ ਸ਼ਬਦ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਖੀਆਂ
ਪ ਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ:

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ
ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭੋ
ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾਂ

• ਰੂਪ - ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਨ੍ਹੇ 'ਤੇ ਵਖਾਈ ਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵੇਂ ਬੋ ਲਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ।"ਰੂਪ" ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ-ਇਹ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ , ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕ੍ਰਮ, ਵਆਕਿਰਣ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਪਾਠ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿੋਈ ਹੋਰ
ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਦੀ ਹੈ।
• ਅਰਥ-ਪੰਕਿਤੀ ਲਖਤ ਸੰਕਿਲਪ ਜਾਂ ਵਚਾਰ ਜਹੜਾ ਪਾਠ, ਪਾਠਕਿ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾ ਲਆਂ ਤੱਕਿ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਇੱਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਲੇਖਕਿ ਭਾਸ਼ਾ
ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਇੱਕਿੋ ਭਾਵ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਿ ਇੱਕਿੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਭਾਵ ਸਮਝ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੂਪ ਅਤੇ ਭਾਵ ਇੱਕਿੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ
ਆਓ ਆਮ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੱਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਨੋ ਟ ਭੇ ਜਆ ਹੈ:
“ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੀਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਿਟਰ ਦੇ ਕਿੋਲ ਲਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ
ਖਰਚ ਕਿਰ ਦੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਕਿੋਲ ਕਿੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬ ਚਆ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜਾਰਾ
ਕਿਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਿੋਲ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਅਰਥ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਨੋ ਟ ਭੇ ਜਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਆਦਾ
ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ:
• "ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਓ।"
ਇਹ ਨੋ ਟ ਦਾ ਪ ਹਲਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਹੜਾ ਕਿ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕਿ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਲ ਕਿ ਇੱਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਕਿੁੱਝ ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ
ਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਰਨਾ ਅਜੀਬ ਮੰ ਨਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਲਈ ਨੋ ਟ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰ ਧਿਤ ਕਿੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸ ਭਆਚਾਰਕਿ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਿਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲ ਖਆ ਜਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਕਿੀਤੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱ ਸਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ (ਆਪਣੀ ਬਮਾਰ ਮਾਂ), ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਸੀ (ਜਦੋਂ ਤੱਕਿ ਉਸਨੂੰ
ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ), ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸ ਥਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕਿ ਸੀ (ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ)। ਦੂਸ ਰਆਂ ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ ਵੱਚ, ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਇੱਕਿ ਜਾਂਦਾ ਸੱਧਿਾ ਢੰਗ ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ
ਸੰਚਾਰਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਜ਼ਆਦਾ ਠੀਕਿ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ।

ਰੂਪ
ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਚ, ਰੂਪ ਨੋ ਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਓ!"
ਅਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਪ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਠ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਸਦਾ ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਰਥ ਉਹ ਵਚਾਰ ਜਾਂ ਵਚਾਰਾਂ
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਪਾਠ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਚਤ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਤ ਕਿਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਰੂਪ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ
ਵੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ
ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਿਾਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ
ਅਰਥ ਦੇ ਪੱਧਿਰ
ਰੂਪ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
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ਰੂਪ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਰੂਪ ਕਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਰੂਪ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿੀ ਹੈ?

ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਤ ਹੈ. ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਪਾਠ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.
ਇਹ ਅਰਥ ਲਈ ਸਰਫ਼ ਇਕਿ "ਕਿੰਟੇਨਰ" ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਹੈ. ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕਿੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਸਦਾ
ਅਰਥ ਸਮ ਝਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਰੂਪ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਰਥ
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ
ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭੋ

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਬੂਰ 9:1-2: ਦੇ ਦੋ ਤਰਜ ਮਆਂ ਵਚ ਫ਼ਰਕਿ ਨੂੰ ਦੇਖੋ.

ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣਾਂ

ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਸੰਸਕਿਰਣ ਤੋਂ:
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿੰਨਵਾਦ ਕਿਰਾਂਗਾ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੀਤੀਆਂ ਹਨ. ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਕਿੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭ ਰਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਹੇ ਪਰਮਪ੍ਰਧਿਾਨ!
ਨਵੇਂ ਸੋ ਧਿਤ ਮਾਣਕਿ ਸੰਸਕਿਰਨ ਤੋਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਿੰਨਵਾਦ ਕਿਰਾਂਗਾ;
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਦਭੁਤ ਕਿੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ.
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਚ ਆਨੰ ਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ;
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਹੇ ਪਰਮਪ੍ਰਧਿਾਨ.
ਪ ਹਲਾ ਸੰਸਕਿਰਣ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅ ਜਹੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਹਰੇਕਿ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਕਿ ਵੱਖਰਾ ਵਾਕਿ
ਕਿਹਾ ਗਆ ਹੈ.
ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਕਿਰਣ ਵੱਚ, ਪਾਠ ਨੂੰ ਆਯੋ ਜਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਾ ਵ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ ਭਆਚਾਰ ਵੱਚ ਆਯੋ ਜਤ ਹੈ, ਪੰਨੇ ਦੀ ਇੱਕਿ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ
ਕਿ ਵਤਾ ਦੀ ਹਰੇਕਿ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ ਹਲੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਸੈਮੀ-ਕਿੌਲਣ ਨਾਲ ਜੋ ੜਆ ਗਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ
ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿ ਹੰਦੇ ਸਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾ ਹਨ. ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਤਰ ਵੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਹੈ.
ਦੂਜੇ ਪਾਠ ਦਾ ਪਾਠਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਜਨ ਇੱਕਿ ਕਿ ਵਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਗੀਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਰੂਪ ਜੋ ਉਸ ਕਿੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ ਹਲੇ ਸੰਸਕਿਰਣ ਦੇ ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਇਹ
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ. ਪ ਹਲੇ ਸੰਸਕਿਰਣ ਦੇ ਪਾਠਕਿ ਉਲਝਣ ਵੱਚ ਪੈ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਜਨ ਇਕਿ ਗਾਣਾ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ. ਸ਼ਬਦ ਇਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਇਕਿ ਗੀਤ
ਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਿ ਰੂਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਕਿਰਨ 2 ਸੈਮੂਏਲ 18:33 ਦੇ ਰੂਪ ਵਚ ਵੀ ਦੇਖੋ:
"ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ! ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ! ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮਰ ਗਆ ਹੁੰਦਾ- ਹੇ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ
ਪੁੱਤਰ!"
ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਇਹ ਕਿ ਹ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਇਸ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, "ਕਿਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰ ਗਆ ਹੁੰਦਾ." ਇਹ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਚ ਮੌਜੂਦ ਅਰਥ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਰੂਪ ਸਰਫ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲੋ ਜ਼ਆਦਾ ਸੰਵਾਦ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਦੁਹਰਾਓ "ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ" ਕਿਈ ਵਾਰ, ਨਾਮ ਦਾ
ਅ ਭਆਸ "ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ." ਭਾਵ "ਹੇ," ਇੱਛਾ ਰੂਪ "ਜੇ ਸਰਫ…" ਸਭ ਇਕਿ ਅ ਜਹੇ ਪਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਤਦ੍ਰਿਾਸਨਾ ਦੀ ਇੱਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜਸ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਖੋ ਦੱਤਾ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਫ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਪਰ ਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 2 ਸੈਮੂਏਲ 18:33
ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਿ ਅ ਜਹੇ ਰੂਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰੋ ਜੋ ਅਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅ ਜਹਾ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੁਝ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ
ਰਵੱਈਏ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਰੂਪ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ:
• ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਲ ਖਆ?
• ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੀਤਾ?
• ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਚ ਇਹ ਲ ਖਆ ਗਆ ਸੀ?
• ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਚੁ ਣਆ ਗਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ?
• ਕਿੀ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਕਿੁਝ ਖਾਸ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਿ ਅ ਜਹੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਿਦੇ ਹਾਂ ਜਸਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ ਭਆਚਾਰ ਵੱਚ ਇੱਕਿੋ ਅਰਥ ਹੈ.
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ਸ ਭਆਚਾਰ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾ ਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱ ਭਆਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਰਧਿਾਰਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ ਵਚ ਵੀ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ, ਅਰਥ ਨੂੰ ਉਸੇ
ਰੂਪ ਵੱਚ ਰ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਰੂਪ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਦਾ ਰੂਪ ਸੰਸ ਕ੍ਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕਿੂਲ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਰੂਪ ਵੱਚ ਪਾਠ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਸ ਦੀ
ਵਵਸਥਾ, ਕਿੁਝ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਜਾਂ "ਹੇ." ਵਰਗੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਿਲ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ ਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰੇਗਾ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ
ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਿਾਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ
ਅਰਥ ਦੇ ਪੱਧਿਰ
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ਅਰਥ ਦੇ ਪੱਧਰ

ਅਰਥ ਦੇ ਪੱਧਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅਰਥ ਦੇ ਪੱਧਿਰ ਕਿੀ ਹਨ?

ਇੱਕਿ ਵਧਿੀਆ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ
ਵੱਚ ਇੱਕਿੋ ਜਹਾ ਹੋਵੇ.
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਠ ਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਸਮੇਤ ਅਰਥ ਦੇ ਕਿਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਿਰ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਧਿਰਾਂ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਨ:

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਰਥ
ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਭੋ
ਰੂਪ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

• ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ
• ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ
• ਵਾਕਿਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ
• ਅਨੁਛੇਦ ਦਾ ਮਤਲਬ
• ਅ ਧਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ
• ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਿ ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਚ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਅਰਥ ਜਸਦਾ ਹਰੇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਭਾਵ, ਇੱਕਿਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਉਪੱਰ ਵਾਲੇ ਪੱਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਯੰਤ ਰਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਕਿਾਂਸ਼, ਵਾਕਿਾਂ ਅਤੇ ਪੈ ਰਆਂ ਸਮੇਤ. ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਇੱਕਿ ਇਕਿਲਾ
ਅੱਖਰ ਜਵੇ " ਦੳ" ਹੇਠਲੇ ਸੰਭਵ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਨਰਭਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ (ਉੱਚੇ ਪੱਧਿਰ):
• ਇੱਕਿ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ
• ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ
• ਸਮਰਪਣ ਕਿਰਨ ਲਈ
• ਛੱਡਣ ਲਈ
• ਸਵੀਕਿਾਰ ਕਿਰਨ ਲਈ
• ਸਪਲਾਈ ਕਿਰਨ ਲਈ
• ਆ ਦ.

ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਬਣਾਉਣੇ
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਇਹ ਨਰਧਿਾਰਤ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕਿ ਸੰਦਰਭ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਨਾ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਪਾਠ ਵੱਚ. ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਇੱਕਿਲੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤੇ ਜਾ ਸਕਿਦੇ, ਪਰ ਸਰਫ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਿਠਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਵਾਕਿਾਂਸ਼
ਵੱਚ, ਵਾਕਿਾਂ, ਅਨੁਛੇਦ, ਅਤੇ ਅ ਧਿਆਵਾਂ ਜਸ ਵੱਚ ਉਹ ਇੱਕਿ ਹੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਸੇ ਕਿਰਕਿੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਨੁਛੇਦ, ਅ ਧਿਆਇ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ. ਵੱਡੇ ਪੱਧਿਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਿੇ, ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਿਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕਿ ਵੱਚ ਪੂਰੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਅਤੇ
ਹਰੇਕਿ ਭਾਗ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰੇ ਜੋ ਉੱਚ ਪੱਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਸਮਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ
ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਿਾਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ
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ਸ਼ਾਬ ਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀ ਹਨ?

ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰੋ, ਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿੇ, ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ
ਵੱਚ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀ ਹੈ?
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ

ਹੋਰ ਨਾਮ

ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਰਥ
ਜਾਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
• ਰੂਪ-ਆਧਿਾਰਤ
• ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਸ਼ਬਦ
• ਸੰਸ਼ੋ ਧਿਤ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ

ਅਰਥ ਉੱਪਰ ਰੂਪ
ਇੱਕਿ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਪਾਠ ਵੱਚ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਆਰ ਕਿਰਨ ਤੇ ਕਿੇਂਦ ਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਰਥ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ,
ਫਲਸਰੂਪ. ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕਿ ਅ ਤਅੰਤ ਸੰਸਕਿਰਣ ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ—ਇਸਦੇ ਵੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ.
ਅਗਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਦਮ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਹਰੇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਕਿ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਿਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਵਆਕਿਰਣ ਵੱਚ
ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਿਾਰਨ, ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਿੁਝ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੇ ਸ਼ਬਦ
ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲਕਿਸ਼ ਪਾਠ ਵਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਫ਼ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਕਿਲਪ. ਉਹ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ
ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੇ ਲਈ ਆਦਰ ਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ. ਪਰ ਅਸਲ ਵਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਦਾ ਹੈ.
ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਿ ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਸਨਮਾਨ ਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ
ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਣ.

ਸ਼ਾਬ ਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ
ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਖੀਆਂ ਸਮੱ ਸਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:
• ਵਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਜਹੜੇ ਟੀਚਾ ਸਰੋ ਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
• ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਮ ਜੋ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਜੀਬ ਜਾਂ ਬੇਢੰਗਾ ਹੈ
• ਮੁਹਾਵਰੇ ਜੋ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ
• ਅ ਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਹੜੀਆਂ ਟੀਚਾ ਸ ਭਆਚਾਰ ਵਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ
• ਰਤੀ- ਰਵਾਜਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਜੋ ਲਕਿਸ਼ ਸੰਸ ਕਿਤ ਵੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ
• ਉਹ ਅਨੁਛੇਦ ਜਨਾਂ ਦਾ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਤਰਕਿਸ਼ੀਲ ਸੰਬੰਧਿ ਨਹੀਂ ਹੈ
• ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਿਰਨ ਜੋ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਮਝ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
• ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਛੱਡ ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਸ਼ਾਬ ਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ
ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦਾ ਇਕਿੋ ਇਕਿ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਯੂਐਲਟੀ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਯੂਐਲਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਦਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵੱਚ ਕਿੀ ਹੈ. ਫਰ ਵੀ, ਯੂਐਲਟੀ ਸਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕਿ ਸੰਸ਼ੋ ਧਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਆਕਿਰਣ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਣ (ਪਾਠ ਵੇਖੋ ਸੰਸ਼ੋ ਧਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਨੁਵਾਦ). ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜੱਥੇ
ਯੂਐਲਟੀ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਮੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦਨ ਟੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਦੇ ਹਨ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਿਾਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ
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ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਰੂਪ ਹੈ. ਵਧਿੀਆ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ
ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਹਰ
ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ
ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਰਥ

ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁ ਵਾਦ ਵੱਚ
• ਧਿਆਨ ਇੱਕਿ ਸਮੇਂ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
• ਕਿੁਦਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣਤਰ, ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
• ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ.
• ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦਾ ਪ ਹਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
• ਫਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਆ ਹੈ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕਿ ਜਾਰੀ ਰ ਹੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਇਤ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ.
• ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਪਹੁੰਚ ਆਕਿਰਸ਼ਕਿ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਿਾਰਨ ਹੈ. ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕਿ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਅਕਿਸਰ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਦੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਦੰਦੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕਿੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:

ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਮ
ਇੱਥੇ ਯੂਐਲਟੀ ਦੇ ਵੱਚ ਲੂ ਕਿਾ 3:16 ਦੀ ਇੱਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ:
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾ ਰਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਹ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੱਤਾ, "ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪ ਤਸਮਾ ਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿੋਈ ਅ ਜਹਾ ਆ
ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਕਿਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਤਸਮੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅੱਗ
ਨਾਲ ਬਪ ਤਸਮਾ ਦੇਵੇਗਾ."
ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਅਸਾਨ ਹੈ. ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਧਿੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ ਸੀ. ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇੱਥੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲੀ ਯੂਨਾਨੀ ਵੱਚ ਕ੍ਰਮ ਹਨ.
ਜਵਾਬ ਦੱਤਾ ਸਾ ਰਆਂ ਨੂੰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪ ਤਸਮਾ ਦੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਸ਼ਕਿਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਾਇਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਪ ਤਸਮਾ ਦਓਗੇ.
ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਅਜੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਯੂਐਲਟੀ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਨੂੰ ਫਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ. ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਯੂਐਲਟੀ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਆਕਿਰਨ ਦੇ ਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ
ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਚ ਇੱਧਿਰ ਉੱਧਿਰ ਕਿਰ ਦੱਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੁਝ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੱਤਾ. ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਯੂਐਲਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ
ਜਵਾਬ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆ ਖਆ, " ਨਾ ਕਿ "ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਤਾ." ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੁਦਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਤਆ ਸੀ ਤਾਂ
ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕਿ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ.
ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਨ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯੂਨਾਨੀ ਪਾਠ. ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ, ਯੂਐਲਟੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਯੂਐਲਟੀ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿੀਆ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ.

ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਦੀ ਸੀਮਾ
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਹਨ. ਕਿਸੇ ਵੀ
ਇਕਿ ਹੱਸੇ ਵਚ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਖਕਿ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਿ ਅਰਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਇੱਕਿ ਵੱਖਰੇ ਬੀਤਣ ਵੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ.
ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਫ ਇੱਕਿ ਅਰਥ ਚੁ ਣਆ ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਵਰ ਤਆ ਗਆ ਹੈ.
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ "ਐਗਗੋਲੋਸ" ਇਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਿ ਜਾਂ ਇਕਿ ਫ਼ ਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਨ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ.
"ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਸ ਬਾਰੇ ਲ ਖਆ ਗਆ ਹੈ, 'ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਰਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣਾ <ਯੂ>ਦੂਤ
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ਇਥੇ ਸ਼ਬਦ "ਐਗਗੋਲੋਸ" ਇੱਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਦੂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਯਸੂ ਜੌਨ ਬਪ ਤਸਮਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ
ਇਹ <ਯੂ>ਦੂਤ
ਇਥੇ ਸ਼ਬਦ "ਐਗਗੋਲੋਸ" ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਦੋਨੋ ਆਇਤਾਂ ਵਚ ਇੱਕਿੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ
ਲਈ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦੇਵੇਗਾ.

ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਅਖ਼ੀਰ ਵਚ, ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਵਾਦ ਵਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ. ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ
ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਾਠਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ. ਦੋਖੋ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਸਫਾ ਜੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿੇ
ਸੱਖਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਸਆਵਾਂ
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਿਾਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ
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ਸ਼ਾਬ ਦਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਸਆਵਾਂ

ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱ ਸਆਵਾਂ ਕਿੀ ਹਨ ਜੋ
ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਹਨ?

ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਲਕਿਸ਼ ਪਾਠ ਵੱਚ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦਾ ਰੂਪ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਕਿੁਝ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਅ ਜਹਾ
ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਹੋ ਜਹਾ ਅਸੀਂ ਸੱ ਖਆ ਨਮੂਨੇ ਵੱਚ ਵੇ ਖਆ ਹੈ "ਰੂਪ ਦੀ
ਮਹੱਤਤਾ," ਇੱਕਿ ਪਾਠ ਦਾ ਰੂਪ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾ ਵਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ
ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਿ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ. ਵੱਖਰੇ
ਸੱ ਭਆਚਾਰ ਵੱਚ, ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮ ਝਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਿਰਕਿੇ
ਅਸਲੀ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕਿੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ
ਇਕਿੋ ਇਕਿ ਤਰੀਕਿਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਚ ਬਦਲਣਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸੱ ਭਆਚਾਰ ਵਚ ਇਕਿੋ
ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੰਬੋ ਧਿਤ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱ ਭਆਚਾਰ ਵਚ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸੰਬੋ ਧਿਤ ਕਿੀਤਾ ਸੀ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ
ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਵਟਾਂਦਰਾ
ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਰਥ

ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤ ਸ਼ਬਦ ਆਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਈ ਵਾਰ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ
ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਿ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਸਕਿਣ.

ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਹਰ ਇੱਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਰਆ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਲਈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਿ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਸਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰਫ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਰਨਾ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇਕਿ
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਕੁਝ ਸਧਾਂਤ ਦੂਜੇ ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ ਵੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਜ਼ਨ (ਸਟੈਡੀਆ, ਹੱਥ), ਪੈਸਾ (ਡੈਨਾਰੀਅਸ, ਸਟੇਟਰ) ਅਤੇ ਮਾਪ ( ਹਨ, ਇਫਾਹ). ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ
ਕਿੁਝ ਹੱ ਸਆਂ ਵੱਚ ਪੱ ਵਤਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵੱਚ ਲਖੇ ਗਏ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਲੂੰਬੜ, ਊਠ). ਕਿੁਝ ਸੱ ਭਆਚਾਰਾਂ ਵੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ
(ਬਰਫਬਾਰੀ, ਸੁੰਨਤ). ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਣਾ ਮੁਮ ਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਾ
ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ
ਸਾਸ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ. ਬਾਈਬਲ ਤੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੋਕਿ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਹ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵੱਚ ਵੱਖਰੀ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਬਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਾਰ ਦੇ ਅ ਧਿਐਨ ਨੂੰ ਅਰਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਿਣ (ਨਹੇ ਮਯਾਹ 8:8). ਬਾਅਦ ਵਚ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਰ ਨੂੰ ਲ ਖਆ ਗਆ, ਇਹ ਆਮ ਕਿੋਈ ਯੂਨਾਨੀ ਵਚ ਲ ਖਆ ਗਆ ਸੀ,
ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਬਰਾਨੀ ਜਾਂ ਅਰਾਮੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਧਿਾਰਣ ਯੂਨਾਨੀ ਵੀ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀ.
ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਾਰਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ. ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਰਥ
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੀਏ, ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਿਰੀਏ. ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਿਾਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ
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ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਜਾਣ-ਪ ਹਚਾਣ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅਨੁਵਾਦ ਆਧਿਾ ਰਤ ਅਰਥ ਕਿੀ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜਦੀਕਿੀ ਨਾਲ ਵੇ ਖਆ ਹੈ. ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਅਧਿਾ ਰਤ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਤੇ
ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ. ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਇਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ

• ਅਰਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
• ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ
• ਗਤੀਸ਼ੀਲ

ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ
ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਰਥ

ਮੁੱਖ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਅਰਥ ਅਧਿਾ ਰਤ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਆਰ ਕਿਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ ਰਭਾ ਸ਼ਤ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੰਦੇ ਹਨ. ਭਾਵ, ਉਹ
ਪਾਠ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣਾ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਅਰਥ ਅਧਿਾ ਰਤ ਅਨੁਵਾਦ ਬਨਾਉਂਦੇ ਹਨ:
• ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਆਕਿਰਨ ਨੂੰ ਮਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਮ ਬਦਲੋ
• ਵਦੇਸ਼ੀ ਵਆਕਿਰਨ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕਿੁਦਰਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ
• ਕਿਾਰਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਦਲੋ ਜਾਂ ਟੀਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਤਰਕਿ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਆਮ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਨਤੀਜੇ
• ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰੋ
• ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਆ ਖਆ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ("ਗੋਲਗੁਥਾ" = " ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ")
• ਵਾਕਿਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਾਇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਵੱਚ ਅਸਧਿਾਰਨ ਸ਼ਬਦ
• ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਜੋ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸਧਿਾਂਤ ਵਚ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਨ ਨਯਮਾਂ ਜਾਂ ਵਰਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ
• ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਸਦੀ ਨਸ਼ਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
• ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਕਿਲਪ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅੰਕਿੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਿੋ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
• ਸੰਖੇਪ ਵੱਚ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਸ਼ਾ ਮਲ ਕਿਰੋ ਜਹੜੀ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
• ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਾਕਿਾਂ ਜਾਂ ਨਰਮਾਣ ਦੀ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰੋ

ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਅਰਥ ਅਧਿਾ ਰਤ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦਸਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵਖਰੇ ਸੰਸਕਿਰਣ ਇੱਕਿੋ ਆਇਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ.
ਲੂ ਕਿਾ 3:8 ਵੱਚ, ਯੂਹੰਨਾਂ ਬਪ ਤਸਮਾਦਾਤਾ ਨੇ ਸਵੈ-ਧਿਰਮੀ ਬਪ ਤਸਮਾ ਲੈਣ ਆਏ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਿਾਰ ਲਗਾਈ. *
ਆਇਤ ਦੇ ਪ ਹਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਪਾਠ ਹੇਠਾਂ ਦਖਾਇਆ ਗਆ ਹੈ.
Ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας
ਹਰੇਕਿ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕ੍ਰਮ ਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ, ਕਿੁਝ ਬਦਲਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਹੈ
ਕਿਰੋ/ਬਣਾਉ/ਇਸ ਲਈ ਫਲ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ/ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਉਪਯੁਕਿਤ

ਸ਼ਾਬ ਦਕ
ਇੱਕਿ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਪਾਠ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੀਕਿੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠ ਲ ਖਆ.
ਇਹੋ ਜਹੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਿਰੋ, ਜੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ (ਲੂ ਕਿਾ 3:8 ਯੂਐਲਟੀ)
ਧਿਆਨ ਦਓ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧਿੀ-ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਚ ਸ਼ਬਦ "ਫਲ" ਅਤੇ "ਪਛਤਾਵਾ" ਰੱ ਖਆ ਗਆ ਹੈ. ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਵੀ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਾਫ਼ੀ ਮਲਦਾ ਜੁਲਦਾ
ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਯੂਐਲਟੀ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਚਲੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਤਆਰ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਕਿੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਦਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ.
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ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ
ਅਰਥ-ਅਧਿਾ ਰਤ ਅਨੁਵਾਦ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰਨ ਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰੇਗਾ
ਤਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੰਨ ਅਰਥ-ਅਧਿਾ ਰਤ ਅਨੁਵਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ:
ਲ ਵੰਗ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ:
… ਸਾਬਤ ਕਿਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਕਿੰਮ ਕਿਰਕਿੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਕਿਲੇ ਹੋ.
ਨਵੇਂ ਜੀ ਵਤ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ:
ਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰ ਹੰਦੇ ਹੋ ਸਾਬਤ ਕਿਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਿਰ ਕਿੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹੋ
ਸਧਿਾਰਣ ਟੈਕਿਸਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਦੇ ਵੱਚੋਂ
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਰੋ ਜਹੜੀਆਂ ਦਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਵਹਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ!
ਧਿਆਨ ਦਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੁਦਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲ ਦੱਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਬਦ "ਫਲ" ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਵਾਸਤਵ
ਵਚ, ਲ ਵੰਗ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਯੂਐਲਟੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ. ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਗੋਂ "ਫ਼ਲ" ਅਰਥਅਧਿਾ ਰਤ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਚ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ "ਕਿੰਮ" ਜਾਂ "ਤੁਸੀਂ ਜਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਰ ਹੰਦੇ ਹੋ." "ਫ਼ਲ" ਇਸ ਆਇਤ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਅਲੰਕਿਾਰ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰ ਤਆ ਗਆ ਹੈ.
ਇਸ ਅਲੰਕਿਾਰ ਵਚ "ਫਲ" ਦਾ ਅਰਥ "ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ."
ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵੱਚ ਅਰਥ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿੇਵਲ ਸ਼ਬਦ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਝਣਯੋਗ ਤਰਕਿ ਵੀ ਵਰਤੇ ਹਨ ਜਵੇਂ ਕਿ "ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁੜੇ" ਜਾਂ
"ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪੀ ਵਵਹਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ" ਨਾ ਕਿ ਇੱਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ "ਤੋਬਾ", "ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਹ ਕਿੇ ਇਹ ਵਆ ਖਆ ਕਿੀਤੀ, "ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਿੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਵੱਲ ਮੁ ੜਆ." ਇਹਨਾਂ ਵੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕਿੋ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ. ਅਰਥ-ਅਧਿਾ ਰਤ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵੱਚ, ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅਰਥ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ
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ਅਰਥ ਲਈ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਅਰਥ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕਿਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਲਖੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਿ
ਸਮਝਣ. ਇਹ ਮੂਲ ਲੇਖਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਬੋ ਲਆ
ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਦੇ ਸਨ. ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਿ ਉਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮਝਣ. ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਹੁਤ
ਪ ਹਲਾਂ ਲਖੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਿਰਨ ਦਾ ਕਿੰਮ ਦੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਲੋਕਿ ਬੋਲਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਿਾਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ
ਰੂਪ ਅਤੇ ਅਰਥ
ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ?

ਲੋਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵਰਤੇ
ਗਏ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਅਰਥ ਸਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ. ਸਾਨੂੰ ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ, ਪਰ
ਅਰਥ ਹਨ.
ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਗਏ ਵਾਕਿਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਵੇਖੋ.
• ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਪਆ ਸੀ. / ਰਾਤ ਭਰ ਪਆ ਮੀਂਹ.
• ਯੂਹੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ/ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਿੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣੀ.
• ਇਹ ਇਕਿ ਗਰਮ ਦਨ ਸੀ / ਦਨ ਗਰਮ ਸੀ.
• ਪਤਰਸ ਦਾ ਘਰ / ਉਹ ਘਰ ਜੋ ਪਤਰਸ ਦਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰੇਕਿ ਜੋ ੜਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕਿੋ ਜਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਇੱਕਿ ਤਰੀਕਿਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ. ਅਸੀਂ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਨਾਲੋਂ
ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਿ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਰਨਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ.
• ਕ੍ਰੇ ਡਟ: ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਕਿਾਂਸ ਬਾਰਨਵੈਲ ਤੋਂ, ਪੀਪੀ. 19-20, (c) ਸਲ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ 1986, ਅਨੁਮ ਤ ਨਾਲ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.*
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਚੁਣਨਾ
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ਪ ਹਲਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਓ
ਮੈਂ ਕਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ?

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਪ ਹਲਾ ਡਰਾਫਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ ?

• ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਕਿਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਉਸ ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨ ਦਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਤਰੀਕਿਾ ਲੱਭਣ ਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਰੇਗਾ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ
ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨੀ
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਖਣ ਲਈ ਫ਼ੈਂਸਲੇ

.*ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਤੋਂ
ਪ ਹਲਾ ਸਾਰੀ ਕਿਹਾਣੀ ਪੜੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ,ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਸੇ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅ ਧਿਆਇ ਪੜੋ. ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿੋਗੇ ਕਿ ਜਸ
ਰੂਪ ਵਚ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ,ਉਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੱਚ ਫੱਟ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ,ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਤਰ ਰੂਪ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋਗ।

• ਉਹ ਪੜਾਅ ਪੜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦਾ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋ. ਯੂ ਲ ਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਲ ਪਾਠ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਵਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਯੂ ਐਸ ਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਲ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵਚ ਮਦਦ ਕਿਰੇਗਾ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਚ ਅਰਥ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਜੋ
ਲੋਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਵਰਤਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਟੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪਤੇ ਹਨ।
• ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਪੜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।
. *ਹਰੇਕਿ ਉਜਾਗਰ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਜਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਸੂਚੀ ਵੱਚ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਨਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ ਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜੋ।
. *ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਵਚ ਦੂ ਜਆਂ ਨਾਲ ਬੀਤਣ,ਅਨੁਵਾਦ ਪੜੋ, ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਰੋ।
• ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਤਣ ਕਿੀ ਕਿ ਹ ਰਹਾ ਹੈ,ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਜੋ ਕਿੁਝ ਕਿ ਹ ਰਹਾ ਹੈ ਲਖੋ (ਜਾਂ ਰਕਿੋਰਡ ਕਿਰੋ ), ਜਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੇਗਾ.ਪੂਰੇ ਬੀਤਣ (ਜਾਂ ਰਕਿਾਰਡ ) ਲਖੋ ਪਾਠ.ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅ ਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਹਣ ਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਲੇਗੀ ਜੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ,ਨਾ ਕਿ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿੁਦਰਤੀ,ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚ ਵਅੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਤਰੀਕਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਾ
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ਇੱਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਟੀਮ ਚੁਣਨਾ
ਅਨੁ ਵਾਦ ਟੀਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਾਂ?

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿੰਮ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਨ
ਲਈ ਲੈ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਡੀ ਊਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਾਂ'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਰੇਗਾ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ
ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੰਮੇ ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ. ਕਿੁਝ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਕਿੋਲ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਕਿੀ ਲੋਕਿਾਂ ਕਿੋਲ ਕਿੇਵਲ ਕਿੁਝ ਹੀ ਹੋਣਗੇ. ਪਰ
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਵੱਚ ਕਿਾਫ਼ੀ ਲੋਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਇਹ
ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਆ ਹੈ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਇਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ?

ਚਰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ, ਸੰਭ ਵਤੌਰ'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਨੈ ੱਟਵਰਕਿ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕਿ ਕਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਦਾ ਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾ ਹਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੁਝ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਦਾ ਹੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਿਟ, ਇਸ ਦੇ ਟੀ ਚਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪੁੱਟ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਆ ਹੈ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਮੇਟੀ
ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇਕਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨੈ ਟ ਵਰਕਿ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇੱਕਿ ਕਿਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਿਦੇ ਹਨ, ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ,
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱ ਸਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਵੱਤੀ ਤੌਰ'ਤੇ ਕਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾ ਹਤ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ.
ਇਹ ਕਿਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਿਰ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਜੋ2 ਅਤੇ3 ਦੇਪੱ ਧਿਰਤੇ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਚੈੱਕਿਕਿੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਮੇਟੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਫਾਰਮੇਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਿਰ ਸਕਿਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੰ ਡਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾ ਦਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾ ਹਤ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ

ਅਨੁ ਵਾਦਕ
ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਿ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਡਦ੍ਰਿ ਾਫਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿੰਮ ਕਿਰਨਗੇ. ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਯੁਕਿਤ ਕਿੀਤੇ ਜਾਣਗੇ.ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਹੜੇ ਨਸ਼ਾਨਾ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਜੋਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੇਟਵੇਭਾਸ਼ਾ) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿ ਮਊ ਨਟੀ ਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਚ ਰੱਤਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਤਕਿਾਰ
ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ, [ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਯੋਗਤਾਵਾਂ] (../qualifications/01.md) ਦੇਖੋ.
ਪ ਹਲੇ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੋਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇੱਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨਗੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿ ਮਊ ਨਟੀ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਚੈੱਕਿ
ਕਿਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੱਧਿਰ2 ਅਤੇ ਲੈਵਲ3 ਚੈੱਕਿ ਰਾਂਤੋਂ ਸੋਧਿ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨਗੇ. ਹਰੇਕਿ ਸਮੀ ਖਆ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਸੈ ਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਬਦਲਾਵ
ਕਿਰਨ ਲਈ ਜੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿੀ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋ ਧਿਤ ਕਿਰਨ ਗੇ,
ਕਿਈਵਾਰ.

ਟਾਈ ਪਸਟ
ਜੇਕਿਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਖੁਦ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਿੰ ਪਊਟਰ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂਟੀਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਨਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਇਹ ਉਸ
ਵਅਕਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਰ ਟਾਈਪ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਰੰਤਰ ਵਰਾਮ
ਚੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਨੀ ਹੈ. ਇਸ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਦੌਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸੋਧਿ ਅਤੇ ਸੋਧਿਾਂਟਾਈਪ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਸਕਿਦੀ ਹੈ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਟੈਸਟਰਸ
ਕਿੁਝ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ ਚਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨਸ਼ਚਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੁਦਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿੱਢਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ. ਆਮਤੌਰ'ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਲੋਕਿ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਕਿਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਰ ਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਕਿੰਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ, [ਹੋਰਢੰਗ] (../../checking/important-term-check/01.md) ਵੇਖੋ.
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ਜਾਂਚਕਰਤਾ
ਉਹ ਲੋਕਿ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਚੁ ਣਆ ਗਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀਤਰ੍ਹ ਾਂ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਣਗੇ. ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਰੋਤ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ
ਸ੍ਰੋਤਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਸਭ ਕਿੁਝ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਹੜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕਿੰਮ ਵਚ ਦਲਚਸ ਪੀਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨ੍ਹਾਂ ਕਿੋਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਧਿੀਆ
ਨੌ ਕਿਰੀ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ. ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇਕਿਰ ਇਹ ਲੋਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਗੇ. ਪੱਧਿਰ2 ਚੇਕਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸਥਾਨਕਿ ਚਰਚ ਵਚ ਨੇ ਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀ ਦੇ ਹਨ. ਪੱਧਿਰ3 ਚੈਕਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ
ਖੇਤਰ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵਆਪਕਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਨ ਮਾ ਨਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿ ਬਹੁਤ ਵਅਸਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਅ ਧਿਆਇ ਵੱਖਵੱਖ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਕਿੰਮ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਦੋ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਦਾ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਯੋਗਤਾਵਾਂ
ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨੀ
ਵਰਣਮਾਲਾ/ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਖਣ ਲਈ ਫ਼ੈਂਸਲੇ
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ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ

ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਜਾਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕਿੀ ਹਨ?

ਕਿਲੀਸੀਯਾਵਾਂ ਦੇ ਅਗੁ ਵਆਂ ਦੇ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਵਚ ਸ਼ਾ ਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੂਹ ਦੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਦੱਤੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਕਿਲੀਸੀਯਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਗੁ ਵਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੀ ਉਹ ਲੋਕਿ ਜੋ
ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਓਪਨ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਚੁਣਨਾ

1. ਕਿੀ ਇਹ ਵਅਕਿਤੀ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿੀਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ।
• ਕਿੀ ਇਹ ਵਅਕਿਤੀ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲਖ ਸਕਿਦਾ ਹੈ?
• ਕਿੀ ਇਹ ਵਅਕਿਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਚ ਰ ਹ ਰਹਾ ਹੈ? ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ
ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ।
• ਕਿੀ ਇਹ ਵਅਕਿਤੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਕਿਦਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ?
• ਹਰੇਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਛੋਕਿੜ ਕਿੀ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗੀ
ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕਿ
ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ ਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾ ਰਆਂ ਲਈ ਵਧਿੀਆ ਹਨ।
1. ਕਿੀ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੈ?
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪੱਧਿਰ ਦੀ ਸੱ ਖਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੀਤੀਆਂ ਹਨ?
• ਕਿੀ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿੋਲ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਲੱਖਣ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਨ ਲਈ
ਕਿਾਫ਼ੀ ਸੱ ਖਆ ਹੈ?
ਕਿੀ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲਖ ਸਕਿਦਾ ਹੈ?
1. ਕਿੀ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਰਧਿਾਲੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਚ ਸਨਮਾਨ ਮ ਲਆ ਹੈ? ਵਅਕਿਤੀ ਨਮਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕਿੰਮ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ
ਜਾਂ ਸੋਧਿਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂ ਜਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣ ਲਈ ਤਆਰ ਰ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ?
• ਇਸ ਵਅਕਿਤੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਸਮਰ ਪਤ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਿਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਸੋਧਿਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਕਿੰਮ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿੰਮ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ.
• ਕਿੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਮ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਨੇ ਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ? (ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਦੂ ਜਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਿਰਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਤਆਰ ਹੈ?)
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨੀ
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਪ ਹਲਾਂ ਕੀ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਨੂੰ ਪ ਹਲਾਂ ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ?

ਕਿੁਝ ਬੰਦੂ ਤੇ, ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ ਹਲਾਂ ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਕਿੁਝ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਕਿਲੀਸੀਯਾ ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ?
• ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਕਿੰਨੀ ਅਨੁਭਵੀ ਹੈ?
• ਕਿੰਨੀ ਬਾਈਬਲੀਅ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ?

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਇਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ?

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ:
ਅਨੁ ਵਾਦ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁ ਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ.
ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕਿ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਧਿਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅ ਜਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰੋ ਜੋ ਘੱਟ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਧਿਾਰਣ
ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਹੁਨਰ ਸੱਖ ਸਕਿਦੇ ਹਨ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਮੁਸ਼ ਕਲ
ਵੱਕਿ ਲਫ਼ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਚ,
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕਿ ਪੱਧਿਰ 5 ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸੌਖੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕਿ ਪੱਧਿਰ 1 ਹਨ.
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅ ਜਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਹੜੀਆਂ ਵਧਿੇਰੇ ਸਾਰ, ਕਿਾ ਵਕਿ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਵਧਿੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ
ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਜ਼ਆਦਾ ਵਰਣਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹਨ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੱਧਰ 5 (ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ)
• ਪੁਰਾਣਾ ਨੇ ਮ
• ਅਯੂਬ, ਜ਼ਬੂਰ, ਯਸਾਯਾਹ, ਯਰ ਮਯਾ, ਹਜ਼ਕਿੀਏਲ
• ਨਵਾਂ ਨੇ ਮ
◦ ਰੋਮਆਂ, ਗਲਾਤੀਆ, ਅਫ਼ਸੀਆਂ, ਫੱ ਲਪੁਸ, ਕਿੁਲੂਸੀਆਂ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ

ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੱਧਰ 4
• ਪੁਰਾਣਾ ਨੇ ਮ
• ਲੇਵੀਆਂ, ਕਿਹਾਉਤਾਂ, ਉਪਦੇਸ਼ਕਿ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਸ਼ਰੇਸ਼ਠਗੀਤ, ਵਰਲਾਪਗੀਤ, ਦਾਨੀਏਲ, ਹੋਸ਼ੇ, ਯੋਇਲ, ਆਮੋਸ, ਓਬਦਾਹ, ਮੀਕਿਾਹ, ਨਾਹੂਮ, ਹਬਕਿੂਕਿ, ਸ਼ਫ਼ ਨਯਾਹ,
ਹੱਗਈ, ਯਕਿਰੀਯ, ਮਲਾਕਿੀ
• ਨਵਾਂ ਨੇ ਮ
◦ ਯੂਹੰਨਾ, 1-2 ਕਿੁ ਰੰਥੀਉਸ, 1-2 ਥੱਸਲੂ ਨੀਕਿੀਆਂ, 1-2 ਪਤਰਸ, 1 ਯੂਹੰਨਾ, ਯਹੂਦਾ

ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੱਧਰ 3
• ਪੁਰਾਣਾ ਨੇ ਮ
• ਨਵਾਂ ਨੇ ਮ
• ਮੱਤੀ, ਮਰਕਿੁਸ, ਲੂ ਕਿਾ, ਰਸ਼ੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੱਬ, 1-2 ਤਮੋਥੀਉਸ, ਤੀਤੁਸ, ਫਲੇਮੋਨ, ਯਾਕਿੂਬ, 2-3 ਯੂਹੰਨਾ, ਪਰਕਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ

81 / 369

Before Translating :: ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ

Translation Manual

ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੱਧਰ 2
• ਪੁਰਾਣਾ ਨੇ ਮ
• ਯਹੋਸ਼ੁਆ, ਨਆਂਈ, ਰੂਥ, 1-2 ਸਮੂਏਲ, 1-2 ਰਾ ਜਆਂ, 1-2 ਇਤਹਾਸ, ਅਜ਼ਰਾ, ਨਹਮਯਾਹ, ਅਸਤਰ, ਯੂਨਾਹ
• ਨਵਾਂ ਨੇ ਮ
• ਕਿੋਈ ਨਹੀਂ

ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੱਧਰ 1 (ਅਨੁ ਵਾਦ ਲਈ ਸਰਲ)
• ਕਿੋਈ ਨਹੀਂ

ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੱਧਿਰ 1 ਦੇ ਅਧਿੀਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ
ਸਫ਼ਾ ਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰੋ. ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੇ ਕਿਈ ਚੰਗੇ ਕਿਾਰਨ ਹਨ:
• ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਤਆਰ ਕਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ.
• ਇਹ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿਹਾਣੀ ਹੈ
• ਕਿਈ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹੋਏ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਆ ਹੈ.
• ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ.
• ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ,
• ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਕਿੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਿਰਨ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.
• ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਦੰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਚ ਸਖਲਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਸਕਿਣ.
ਬਾਈਬਲ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿਰਣਗੇ. ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਕਿੇ, ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਲੇਗਾ:
• ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
• ਅਨੁਭਵ ਇਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਨੂੰ ਜਾਂਚਨਾ
• ਦਰਵਾਜ਼ਾ 43 ਅਨੁਵਾਦ ਉਪਕਿਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
• ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
• ਚਰਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜ਼ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਵਚ ਅਨੁਭਵ
• ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
• ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਖਾਉਣ, ਗੁਆ ਚਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵਾ ਲਆਂ ਨੂੰ ਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧਿੀਆ ਸਾਧਿਨ
ਹੈ.
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਰਡਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾਣੀ ਮਲ ਗਈ ਹੈ

31 (ਦੇਖੋ http://ufw.io/en-obs-31) ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ ਹਲੀ ਚੰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਉਂ ਕ
ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਅਸਾਨ ਹੈ
ਨਤੀਜਾ
ਅਖੀਰ, ਕਿਲੀਸੀਯਾ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰਤੀਬ ਵੱਚ. ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਇਕਿ ਅ ਜਹਾ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੁਧਿਾਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਿਰਕਿੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਬਾਰੇ
ਬਹੁਤ ਕਿੁਝ ਸੱਖ ਸਕਿਦੇ ਹਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕਿ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧਿੀਆ ਸਲਾਹ ਦੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ
ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰੋ.
ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੀ ਸਭ ਕਿੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? (ਉਤਪਤ, ਕਿੂਚ) ਜਾਂ ਯਸੂ ਨਾਲ (ਅੰਜ਼ੀਲਾਂ ਨਵਾਂ ਨੇ ਮ). ਦੋਹਾਂ ਮਾਮ ਲਆਂ ਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੱਧਿਰ 2 ਅਤੇ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਕਿੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਨ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ( ਜਵੇਂ ਉਤਪਤ, ਰੂਥ, ਅਤੇ ਮਰਕਿੁਸ). ਅੰਤ ਵੱਚ, ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਣ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ
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ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੱਧਿਰ 4 ਅਤੇ 5 ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ( ਜਵੇਂ ਯੂਹੰਨਾ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਬੂਰ). ਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ
ਘੱਟ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਤਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਗੇ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਯੋਗਤਾਵਾਂ
ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨੀ
ਵਰਣਮਾਲਾ/ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਖਣ ਲਈ ਫ਼ੈਂਸਲੇ
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ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ
ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੇ ਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਕ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ
ਕਿਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਚੁਣਦੇ ਵਕਿਤ, ਕਿਈ ਕਿਾਰਕਿਾਂ ਉੱਪਰ ਵਚਾਰ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਚੁਣਨਾ
• ਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਆਨ - ਕਿੀ ਪਾਠ ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਕਿਥਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ?
• ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼ - ਕਿੀ ਪਾਠ ਅਨੁਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ?
• ਭਾਸ਼ਾ - ਕਿੀ ਪਾਠ ਇਕਿ ਉ ਚਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਹੈ ਜਸ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿਰਤਾ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ?
• ਛਾਪਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ, ਹੁਕਮ-ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪਾਠ - ਕਿੀ ਹੁਕਿਮ-ਨਾਮਾ ਦੇ ਅਧਿੀਨ ਜਾਰੀ ਕਿੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਿਾਨੂੰ ਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
• ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸੰਸਕਰਨ ਸੰ ਖਆ - ਕਿੀ ਪਾਠ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਨਵੀਕਿਰਣ ਸੰਸਕਿਰਣ ਹੈ?
• ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ - ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ?
• ਅਸਲੀ ਹੱਥ- ਲਖਤਾਂ -ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਸੰਬਧਿੀ ਭੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਹੱਥ ਲਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਵੱਚ ਕਿਲੀਸੀਯਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਇੱਕਿ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਈ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਖੁੱਲੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਇਸ
ਉੱਪਰ http://ufw.io/stories/ ਉਪਲਬਧਿ ਹਨ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ
ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾ,ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਛਾਪਣ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕਿ, ਹੁਕਿਮ-ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪਾਠ
ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸੰਸਕਿਰਣ ਅੰਕਿ
ਮੂਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
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Before Translating :: ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨੀ :: ਛਾਪਣ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕਿ, ਹੁਕਿਮ-ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪਾਠ

ਛਾਪਣ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕ, ਹੁਕਮ-ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪਾਠ

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਉਂ ਹੈ?

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ
ਛਾਪਣ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕਿਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਿਮ-ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਕਿੀ ਵਚਾਰ ਕਿਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨ ਵੇਲੇ, ਜਸ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਹੈ, ਛਾਪਣ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕਿ/ਹੁਕਿਮ-ਨਾਮਾ
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਜਾਰੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਚ ਰੱਖਣਾ ਦੋ ਕਿਾਰਨਾਂ ਕਿਰਕਿੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਪ ਹਲਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਪੂਰੀ ਆ ਗਆ ਤੋਂ ਬਨਾਂ ਕਿੋਈ ਛਾਪਣ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕਿ ਦੇ ਕਿੰਮ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਾਨੂੰ ਨ ਤੋੜ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨੀ
ਓਪਨ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕਿ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਹੱਕਿ ਹੈ. ਕਿੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਛਾਪਣ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ
ਹੱਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਇੱਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਛਾਪਣ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕਿ ਧਿਾਰਕਿ ਦੀ ਸ ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਬਨਾਂ
ਸਰਕਿਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ! ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਛਾਪਣ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕਿ ਕਿੰਮ
ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਵਾਦ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੇ ਛਾਪਣ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕਿ ਧਿਾਰਕਿ ਦੀ ਬੌ ਧਿਕਿ ਸੰਪਤੀ ਹੈ. ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕਿਾਂ ਨੂੰ ਕਿਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਵੇਂ ਉਹ ਸਰੋਤ
ਪਾਠ ਨਾਲ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਕਿਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਾਰਨ, ਖੁਲਾ ਵਚਨ ਕਿੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰ ਡਆ ਕਿਰੇਗਾ ਜੋ ਛਾਪਣ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕਿ ਕਿਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਅਸੀਂ ਕਸ ਹੁਕਮ-ਨਾਮੇ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
ਖੁਲਾ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਾ ਸ਼ਤ ਸਾਰੀ ਸਮਗਰੀ ਇੱਕਿ ਦੇ ਅਧਿੀਨ ਜਾਰੀ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਰੀਏ ਟਵ ਕਾਮਨਜ਼ ਐਟ੍ਰਬ੍ਯੂਸ਼ਨ –ਸ਼ੇਅਰਏਲਾਈਕ 4.0 ਹੁਕਮ-ਨਾਮਾ (CC BYSA) (ਵੇਖੋ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਿਮ-ਨਾਮਾ ਕਿਲੀਸੀਯਾ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੈ
ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡੈਰੀਵੇ ਟਵਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇ ਟਵਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਤਬੰ ਧਿਤ ਹੁਕਿਮਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿੀਨ ਬੰਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬ ਹਸ ਲਈ, ਪੜ੍ਹੋ ਕ੍ਰਸ਼ਚੀਅਨ ਕਿਾਮਨਜ਼ (ਵੇਖੋ http://thechristiancommons.com/).

ਕਹੜੇ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਰੋਤ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਜਨਤਕਿ ਡੋਮੇਨ ਵੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਹੁਕਿਮ-ਨਾਮਾਂ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਉਪਲਬਧਿ ਹਨ, ਜੋ ਅਨੁਵਾ ਦਤ ਕਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿਰੀਏ ਟਵ
ਕਿਾਮਨਜ਼ ਐਟਦ੍ਰਿਬ੍ਯੂਸ਼ਨ-ਸ਼ੇਅਰਅਲਾਈਕਿ ਹੁਕਿਮ-ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿੀਨ ਜਾਰੀ ਕਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆ ਗਆ ਦੰਦੇ ਹਨ:
• *ਸੀਸੀਓ ਜਨਤਕਿ ਡੋਮੇਨ ਸਮਰਪਣ (ਸੀਸੀਓ) ( ਵੇਖੋ http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)
• ਸੀਸੀ ਐਟ੍ਰਬ੍ਯੂਸ਼ਨ (ਸੀਸੀ ਵਾਏ) (ਵੇਖੋ http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)
• ਸੀਸੀ ਐਟ੍ਰਬ੍ਯੂਸ਼ਨ -ਸ਼ੇਅਰਏਲਾਈਕ (ਸੀਸੀ ਵਾਏ-ਐਸਏ) (ਵੇਖੋ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
• ਦੇ ਤ ਹਤ ਜਾਰੀ ਕਿੀਤੇ ਕਿੰਮ ਮੁਫਤ ਅਨੁ ਵਾਦ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਵੇਖੋ http://ufw.io/freetranslate/)
ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੰਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਕਿੇ ਸੰਪਰਕਿ ਕਿਰੋ help@door43.org.
ਨੋਟ:
• ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂ ਡੳ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਦਖਾਈ ਦੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
• ਖੁਲਾ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਾ ਸ਼ਤ ਕਿਰਨਾ, ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਸ ਮ ਖਆ ਕਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧਿ ਹੁਕਿਮ-ਨਾਮਾਂ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਤ ਹਤ
ਉਪਲਬਧਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਕਿੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਾ ਸ਼ਤ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਅਸਫਲ
ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸੰਸਕਿਰਣ ਅੰਕਿ
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ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸੰਸਕਰਣ ਅੰਕ

ਸੰਸਕਰਣ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵੱਚ ਸੰਸਕਿਰਣ ਅੰਕਿ
ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ?

ਖ਼ਾਸ ਕਿਰਕਿਕਿੇ ਇੱਕਿ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾ ਵੱਚ ਜਵੇਂ ਕਿ ਅਨਫੋਲ ਡੰਗ ਵਰਡ, ਪ੍ਰਕਿਾਸ਼ਤ ਸੰਸਕਿਰਣਾਂ ਦਾ
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ (ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ)
ਅਕਿਸਰ ਬਦਲ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕਿ ਸੰਸਕਿਰਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਆਉਣ
ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਸ ਬਾਰੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਕਿਰਣ ਅੰਕਿ ਵੀ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨਵੀਨਤਮ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ ਦੇ ਅਧਿਾਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ
ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਖਰਕਿਾਰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਿਰਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਿਰਨ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ
ਨਵੀਂਨਤਮ ਕਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨੀ
ਛਾਪਣ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਹੱਕਿ, ਹੁਕਿਮ-ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪਾਠ

ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਕਿੇ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਓਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਲ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਿਰਣ ਹੈ।

ਸੰਸਕਰਣ ਕਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸੰਸਕਿਰਣ ਅੰਕਿ ਸਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿੋਈ ਕਿੰਮ ਜਾਰੀ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਪਾਦਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਨ ਇ ਤਹਾਸ ਡੋਰ 43 ਵੱਚ ਰੱ ਖਆ ਗਆ ਹੈ,
ਪਰ ਇਹ ਇੱਕਿ ਸੰਸਕਿਰਣ ਅੰਕਿ ਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕਿ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ ਨੂੰ ਹਰੇਕਿ ਜਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਨੰ ਬਰ ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਸੰਸਕਿਰਣ 1,2,3, ਆ ਦ)। ਉਸ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ ਤੇ ਅਧਿਾਰਤ ਕਿੋਈ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ ਦਾ ਸੰਸਕਿਰਣ ਨੰ ਬਰ
ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ .1 ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਓ ਬੀ ਐਸ ਸੰਸਕਿਰਣ 4 ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੰਸਕਿਰਣ 4.1 ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ)। ਵਚਕਿਾਰਲੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਅਧਿਾਰ ਤੇ ਕਿੋਈ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਉਸ
ਸੰਸਕਿਰਣ ਅੰਕਿ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਹੋਰ .1 ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ 4.1.1)। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਉਂਨਾਂ ਦੇ "ਦਸ਼ਮਲਵ" ਨੂੰ 1 ਨਾਲ
ਵਧਿਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਕਿੇ ਵਧਿੇਰੇ ਵੇਰ ਵਆਂ ਲਈ ਸੰਸਕਿਰਣ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।

ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਕੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ
ਡੋਰ 43 ਸੂਚੀ ਵੱਚ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਕਿਾਸ਼ਤ ਸੰਸਕਿਰਣਾਂ . ਨੂੰ ਆੱਨਲਾਈਨ ਵੇਖੋ। ਅੱਨਫੋਲ ਡੰਗ ਵਰਡ ਇੰਗ ਲਸ਼ ਸ੍ਰੋਤ ਸਮੱਗਰੀ https://unfoldingword.bible/
content/ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੂਪਾਂ ਵੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧਿ ਹਨ। * ਨੋ ਟ: ਟਦ੍ਰਿਾਸ
ਂ ਲੇਸ਼ਨ ਕਿੋਰ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਅੱਨਫੋਲ ਡੰਗ ਵਰਡ ਐਪ ਵੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਿਰਣ ਹਮੇਸ਼ਾਂ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂਕਿਰਨ ਕਿਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਐਪਲੀਕਿੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕਿ ਵੱਚ ਸ੍ਰੋਤ ਸਮੱਗਰੀ
ਨਵੀਣਕਿਰਨ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ)।*
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਮੂਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
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ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਖਣ ਲਈ ਫ਼ੈਂਸਲੇ
ਲਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ
ਫ਼ੈਂਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਇੱਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪ ਹਲੀ ਵਾਰ ਲਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਫ਼ੈਂਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਸਾਰੀਆਂ ਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਚਤ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਜੋ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਲਖਣ ਲਈ ਵਸ਼ਰਾਮ
ਚੰਨ੍ਹ, ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਂਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਖਣ ਦੇ ਕਿੁੱਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੈਂਸ ਲਆਂ
ਦੀ ਸਮਝ ਦੇਣਗੇ । ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸ ਹਮਤ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨੀ
ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਚੁਣਨਾ

• ਕਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸੱਧਿੇ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਿਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਖਾਉਂਦੇ ਹੋ?
• ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅੰ ਕਿਤ ਕਿਰਨ, ਹਵਾਲਾ ਦੱਤੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੀਤੀ ਹੈ? (ਕਿੀ
ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਕਿੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕਿੀਤਾ ਹੈ? )
• ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਲਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੀਤੀ ਹੈ? ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਲਖੀ ਹੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਿੂ ਵੇਰ ਵਆਂ ਲੋੜ੍ਹ
ਹੈ? (ਕਿੀ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਿਾਰ ਯੋਗ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ?)
• ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਨਤ ਕਿੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸ ਰਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਜੱਥੇ ਕਿੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਰੂਪ
ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ੍ਹਦੇ ਹਨ? (ਕਿੀ ਇਹ ਨਯਮ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਵੀਕਿਾਰਯੋਗ ਹਨ?)
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ
ਲਖਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
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ਵਰਣਮਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਿ ਵਰਣਮਾਲਾ
ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ ਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕਿ ਵਰਣਮਾਲਾ ਬਣਾਉਣ
ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਖ ਸਕਿੋ. ਇੱਕਿ ਵਰਣਮਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਕਿ ਵਧਿੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਿ ਲਖਤੀ ਰੂਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕਿ ਆਵਾਜ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਚੁਣਨਾ
ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨੀ

ਇੱਕਿ ਚੰਗੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕਿ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਰੇਕਿ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਪ ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕਿ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਿਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰ ਉਧਿਾਰ ਲੈਣ
ਲਈ ਵਧਿੀਆ ਕਿੰਮ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਫਰ ਅਗਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕਿੂਲ ਵੱਚ ਸੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਉਧਿਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ
ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਸ ਥਤੀ ਵੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਹਰੇਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਾਗਜ਼ ਦੇ
ਟੁਕਿੜੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕਿ ਲਖੋ. ਫਰ ਹਰੇਕਿ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਲਖੋ ਜਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵੱਚ ਉਹ
ਆਵਾਜ਼ ਹੈ. ਉਹ ਅੱਖਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੇਖਾ ਖੱਚੋ ਜੋ ਹਰੇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਵੱਚ ਇਹ ਅੱਖਰ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਵਧਿੀਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਚ ਲਖਣਾ ਪਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿੋਈ ਅੱਖਰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਦੇ. ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕਿ ਅੱਖਰ
ਲੱ ਭਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਖਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਿਦੇ ਹੋ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਲ "ਐਸ" ਦੁਆਰਾ
ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕਿ ਸਮਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਸ ਵਚ ਕਿੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਇਕਿ ਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਸਕਿਦੇ ਹੋ, ਜਵੇਂ ਕਿ
ਪਾਉਣਾ ' ਜਾਂ ^ ਜਾਂ ~ ਇਸ ਦੇ ਸਖਰ ਉਤੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਕਿੋ
ਜਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾ ਵਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅ ਭਆਸ ਪੂਰਾ ਕਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਿਦੇ, ਇੱਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਲਖਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰੋ ਜਾਂ ਕਿੁਝ ਅ ਜਹਾ
ਲਖੋ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਜਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ ਹਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਚਆ ਸੀ. ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋ ਧਿਤ ਕਿਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਖ ਸਕਿੋ. ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵੱਚ ਸ਼ਾ ਮਲ ਕਿਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ ਹਲਾਂ ਕਿੀਤੀ ਸੀ.
ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾ ਰਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਓ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ ੜ੍ਹਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿੁਝ ਅੱਖਰਾਂ
ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋ ਧਿਤ ਕਿਰਨ ਦਾ ਇਕਿ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਿਾ ਦੱਸ ਸਕਿਣ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇ. ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਖੀ ਗਈ ਕਿਹਾਣੀ ਵਖਾਓ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਰ-ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿੇ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਖਾਓ. ਜੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਸੱਖ ਸਕਿਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਵਰਣਮਾਲਾ ਚੰਗੀ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਕਿੁਝ ਭਾਗ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਜਸ ਵੱਚ ਜੋ ਇਸ ਕਿੰਮ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋ
ਸਕਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਸੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਿਦੀਆਂ ਹਨ ਜਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਈ ਅੱਖਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.
ਦੂਜੇ ਬੁਲਾ ਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਰਣਮਾਲਾ ਤੇ ਇਕਿੱਠੇ ਮਲ ਕਿੇ ਕਿੰਮ ਕਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਚੰਗੇ ਪਾਠਕਿ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ
ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿੱਠੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਤਰੀਕਿਾ ਚੁਣ ਸਕਿਦੇ ਹੋ.
ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੋਮ ਵਰਣਮਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਖਣ ਦੀ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਫਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਿੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿ ਕਿਰ ਸਕਿਣ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਹੈ ਜੇਕਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕਿੇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾਨਬੱਧਿ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਜਹੜੀਆਂ
ਕਿਸੇ ਇੱਕਿ ਕਿੰ ਪਊਟਰ ਤੇ ਮੁੜ ਛਾਪੇ ਜਾ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. (ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਿ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵੱਚ ਲਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਬੋਰਡ ਵਚ ਕਿੀਬੋਰਡ
ਨਾਲ. http://ufw.io/tk/) ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੀਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕਿ ਈ-ਮੇਲ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੋ help@door43.org. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੰਕਿੇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇੱਕਿ ਕਿੰ ਪਊਟਰ ਕਿੀਬੋਰਡ ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਿੀਤੇ ਜਾ ਸਕਿਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸਟੋਰ, ਕਿਾਪੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਿਟਦ੍ਰਿੌ ਨਕਿ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਵੰ ਡਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰ
ਲੋਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੀਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਬਲੈਟ ਜਾਂ ਸੈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਦੇ ਹਨ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਕਿਾਸ
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਖਣ ਲਈ ਫ਼ੈਂਸਲੇ
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ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਕਾਸ

ਪ ਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ
ਹਨ?

ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ ਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਲੋਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ ਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੱ ਸਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਵਰਣਮਾਲਾ/ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨੀ

ਵਅੰਜਨ
ਇਹ ਉਹ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਿ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਫੇਫ ੜ੍ਹਆਂ ਵੱਚੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਬਹਾਓ ਨਾਲ ਜੀਭ, ਦੰਦ ਜਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ ਥਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਰੁਕਿਾਵਟ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਨਾਲ
ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਣਮਾਲਾ ਵੱਚ ਬਹੁਤੇ ਅੱਖਰ ਵਅੰਜਨ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਅੰਜਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਿੋ ਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਵਰ
ਇਹ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਦੰਦਾਂ, ਜੀਭ ਜਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਨਾਂ ਰੁਕਿੇ ਹੋਇਆਂ ਮੂੰਹ ਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੱਕਿਲਦਾ ਹੈ। (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ, ਸਵਰ a,
e, I, o, u ਅਤੇ ਕਿਈ ਵਾਰ y ਹੁੰਦਾ ਹੈ।)

ਅੱਖਰ (ਅੱ-ਖ-ਰ)
ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕਿ ਹੱਸਾ ਜਸ ਵੱਚ ਸਰਫ਼ ਆਲੇ ਦੁਆਲ਼ੇ, ਦੇ ਵਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕਿੋ ਹੀ ਸਵਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੁੱਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਚ ਸਰਫ਼ ਇੱਕਿ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ।

ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ੍ਹ
ਕਿੁੱਝ ਅ ਜਹਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵੱਚ ਜੋ ੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਾਂ ਅੰਤ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ।

ਧਾਤੂ
ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਹੱਸਾ; ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅਗੇਤਰ ਪਛੇਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕਿੀ ਕਿੀ ਰ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਗ
ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਹੱਸਾ ਜਸ ਦਾ ਕਿੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਛੋਟਾ ਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਸ ਦਾ ਕਿੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, "ਅੱਖਰਾਂ
ਵੱਚ" 3 ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਫ਼ 1 ਮਾਰੱਫੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ "ਅੱਖਰਾਂ" ਵੱਚ 3 ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਦੋ ਮਾੱਰਫੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਸ਼ਬਦ-ਲੈਬ-ਲੇ ਐੱਸ). (ਅੰਤਮ "s" ਇੱਕਿ
ਮਾੱਰਫੀਮ ਹੈ ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਬਹੁਵਚਨ।"))

ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਲ ਕਿੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਿਾਤੂ ਦਾ ਇੱਕਿ ਅੱਖਰ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਈ
ਅੱਖਰ ਹੋ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਗ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਗ ਸਾਰਥਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਲ ਕਿੇ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਜਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ੜ੍ਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਖਰ ਇੱਕਿ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਖਰ
ਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿੇ ਅਤੇ ਲੋਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੱਖ ਸਕਿਣ।
ਸਵਰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਸਾ ਹਨ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਸਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਵਰ ਹਨ, “a, e, i, o, u”, ਪਰ ਇਸ ਵੱਚ 11 ਸਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ੍ਹ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਕਿਈ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅ ਜਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ ਜਵੇਂ, "ਬੀਟ, ਬੱਟ, ਬੈਟ,ਬੇਟ,ਬੈਟ, ਬੱਟ,
ਬਾੱਡੀ, ਬਰਾੱਟ, ਬੋਟ, ਬੁੱਕਿ, ਬੂਟ।"
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ਉਚਾਰਣ ਤਸਵੀਰ ਜੋੜੋ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵਰ
ਮੂੰਹ ਵੱਚ ਸ ਥਤੀ ਸਾਹਮਣੇ - ਮੱਧਿ
ਪੱਛੇ
ਗੋਲ
(ਬੰਦ )
(ਬੰਦ)
(ਗੋਲ)
ਜੀਭ ਉਚਾਈ ਉੱਚੀ "ਬੀਟ" ਅਤੇ "ਬੂਟ"
ਮੱਧਿ-ਉੱਚਾ i " ਬਟ"
u “ਬੁੱਕਿ"
ਮੱਧਿ
“ਬੇਟ" u"but" o"boat"
ਘਟ-ਮੱਧਿ
e “ਬੈੱਟ"
O"ਬੌਟ"
ਘੱਟ
a“ਬੈਟ" a"ਬਾੱਡੀ"
(ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿੁਨੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵੱਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕਿ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।)
ਸਵਰ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਹਰੇਕਿ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮੱਧਿ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਅੰਜਨ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਚਾਰਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਨੱਕਿ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਨੱਕਿਲਦੀ ਹੈ ਜਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਸੱਕਿਦੇ ਹਾਂ।
ਉਚਾਰਣ ਦੇ ਨੁ ਕਤੇ ਉਹ ਥਾਂਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਗਲ਼ੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜੱਥੇ ਹਵਾ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋ ਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ
ਵੱਚ ਬੁੱਲ੍ਹਾ,ਂ ਦੰਦਾਂ, ਦੰਦਾਂ ਸਬੰਧਿੀ (ਐੱਲਵੋਲਰ) ਪੱਟ, ਤਾਲੂ (ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲੂ ), ਤਾਲੂ (ਮੂੰਹ ਦੀ ਨਰਮ ਪਰਤ), ਯੁੱਵਲ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਗਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਾਲੀ (ਜਾਂ ਗਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਾਹ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ।
ਉਚਾਰਣ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੱਸੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਿਰਕਿੇ ਜੀਭ ਦੇ ਉਹ ਹੱਸੇ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਭ ਦੇ ਉਹ ਹੱਸੇ ਜੋ ਇਹ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚ ਜੀਭ ਦੀ ਜੜ੍ਹ,
ਪੱਛਲਾ ਹੱਸਾ, ਜੀਭ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤੱਖਾ ਹੱਸਾ ਅਤੇ ਜੀਭ ਦੀ ਨੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੁੱਲ੍ਹ ਜੀਭ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ।
ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਚ ਵਅੰਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਵੇਂ ਕਿ "b ," "v ," ਅਤੇ "m।"
ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸ ਥਤੀ ਤੇ ਆ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ( ਜਵੇਂ ਕਿ "p" ਜਾਂ "b", ਜਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵਅੰਜਨ ਜਾਂ
ਬੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਭਾਰੀ ਟਕਿਰਾਅ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ( ਜਵੇਂ "f" ਜਾਂ "v," ਟਕਿਰਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਵਅੰਜਨ ਕਿਹਾਉਂਦੇ ਹਨ), ਜਾਂ ਸਰਫ਼ ਥੋੜਾ ਜਹਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ
( ਜਵੇਂ “w” ਜਾਂ “y” ਨੂੰ ਅਰਧਿ-ਸਵਰ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭੱਗ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ।)
ਨਾਦੀ ਵਅੰਜਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਕਿੰਠ ਨਲੀ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਨੱਕਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਬਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਵਰ, ਜਵੇਂ ਕਿ “ਏ, ਈ, ਆਈ, ਯੂ, ਓ”
ਅਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਵਅੰਜਨ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਦੱਤੀ ਜਾ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ (+v), ਜਵੇਂ ਕਿ “b, d, g, v,” ਜਾਂ ਅਵਾਜ਼ ਰ ਹਤ (-v) ਜਵੇਂ ਕਿ “p, t, k, f” ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕਿੋ ਜਹੇ
ਬੰਦੂ ਤੇ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਅੰਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਉਹੀ ਉਚਾਰਣ ਜਸ ਦਾ ਪ ਹਲਾਂ ਵਰਣਨ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਸੀ। “b,d,g,v" ਅਤੇ “p,t,k,f" ਵੱਚ ਸਰਫ਼ ਨਾਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਰਕਿ ਹੈ(+v ਅਤੇ -v)।
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਅੰਜਨ
ਉਚਾਰਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹ ਦੰਦਾ ਦਾ ਤਲਾ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲੂ ਨਰਮ ਤਾਲੂ ਯੂਵਲ੍ਹਾ ਕਿੰਠ ਨਲ੍ਹੀ
ਨਾਦੀ ਅਵਾਜ਼
-v/+v -v/+v -v/+v
-v/+v -v/+v -v/+v
-v/+v
ਉਚਾਰਣ-ਢੰਗ
ਬੁੱਲ੍ਹ-ਰੁਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
p/b
ਬੁੱਲ੍ਹ- ਟਕਿਰਾਓ
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f/v
ਜੀਭ ਦੀ ਨੋ ਕਿ
ਰੁਕਿਣਾ
t/d
ਤਰਲ
/l /r
ਜੀਭ ਦਾ ਤੱਖਾ ਭਾਗਟਕਿਰਾਓ
ch/dg
ਜੀਭ ਦਾ ਪੱਛਲਾ ਭਾਗਰੁਕਿਣਾ
k/g
ਜੀਭ ਅਰਧਿ-ਸਵਰ
/w
/y h
/
ਨੱਕਿ - ਨਰੰਤਰ
/m/n
ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਿਾਰ ਕਿੇ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ। “b” ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਦੀ ਦੋਹੋਠੀਆਂ (ਦੋ ਬੁੱਲ੍ਹਾ)ਂ ਨਾਲ ਰੁਕਿਣਾ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ। “F” ਦੀ
ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਦੀ ਹੋਂਠ-ਦੰਦ (ਬੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ) ਦੇ ਟਕਿਰਾਓ ਵਜੋਂ ਜਾ ਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। “n” ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਦੀ ਐਲਵੋਲਰ ( ਰਜ) ਨਾਸਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਉਣਾ ਦੋ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਾਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿੁਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ
ਵੱਚ ਮੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਚੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹਾਂ।
ਵਅੰਜਨ ਚਾਰਟ - ਇੱਕਿ ਵਅੰਜਨ ਚੰਨ੍ਹ ਚਾਰਟ ਉਚਾਰਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿੀਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ,
ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ ਥਤੀ ਨੂੰ ਮ ਹਸੂਸ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ
ਵਚਲੇ ਚਾਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ।
ਉਚਾਰਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੁੱਲ
ਦੰਦ ਤਾਲੂ ਪਰਦਾ ਕਿੰਠ ਗਲ੍ਹਾ ਕਿੰਠ ਨਲ੍ਹੀ
ਨਾਦੀ ਅਵਾਜ਼-v/+v - v/+v -v/+v -v/+v -v/+v
-v/+v -v/+v
ਤਰੀਕਿਾ ਰੁਕਿੋ p/b
t/d k/g
ਟਕਿਰਾਓ f/v
Ch/dg
ਤਰਲ
/l /r
ਅਰਧਿ ਸਵਰ /w
/y h/
ਨੱਕਿ ਰਾਹੀਂ ਨੱਕਿਲਣ ਵਾਲੀ ਧਿੁਨ੍ਹੀ /m
/n
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
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ਫਾਇਲ ਦੀ ਬਣਤਰ
ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰ ਕਰਤੀ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਫਾਇਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ ?

ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕਿ ਵੱਡਾ ਹੱਸਾ ਭਾਸ਼ਾ ,ਸ਼ਬਦਾ ਅਤੇ ਵਾਕਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕਿ ਮੁੱਖ ਪ ਹਲੂ ਤਕਿਨੀਕਿੀ ਰੂਪ ਹੈ. ਵਰਣਮਾਲਾ
ਬਣਾਉਣ, ਟਾਈ ਪੰਗ, ਟਾਇਪਸੈ ਟੰਗ, ਬਣਤਰ, ਪਬ ਲ ਸ਼ੰਗ, ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਤੋਂ, ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਿਨੀਕਿੀ ਪ ਹਲੂ ਹਨ. ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿੁਝ ਮਾਪਦੰਡ
ਹਨ ਜੋ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ.

ਯੂਐਸਐਮ: ਬਾਈਬਲ ਅਨੁ ਵਾਦ ਬਣਤਰ
ਕਿਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕਿ, ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾ ਣਤ ਰੂਪ ਯੂਐਸਐਮ (ਯੂਨੀਫਾਏਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੈਟ ਮਾਰਕਿਰਸ ) ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਗਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਆਦ ਨੂੰ ਵੀ
ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ.
ਯੂਐਸਐਫ਼ਐਮ ਇੱਕਿ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਰਕਿਅਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿੰ ਪਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਿੀ ਬਣਤਰ ਦੇਣਗ ਹੈ. ਮਸਾਲ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ, ਹਰੇਕਿ ਅ ਧਿਆਇ ਨੂੰ "\ਸੀ 1"
ਜਾਂ "\ਸੀ 33"ਵਾਂਗ ਚਨ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ. ਆਇਤ ਮਾਰਕਿਰ "\ਵੀ 8" ਜਾਂ "\ਵੀ 14" ਵਰਗੇ ਲੱਗ ਸਕਿਦੇ ਹਨ.ਪੈ ਰਆ "\ਪੀ "ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਾਨਬੱਧਿ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ
ਦੇ ਕਿਈ ਹੋਰ ਮਾਰਕਿਰ ਹਨ ਜਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਅਰਥ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਯੂ.ਐਸ.ਐਫ.ਐਮ ਵਚ ਯੂਹੰਨਾ 1:1-2 ਦੀ ਇਕਿ ਲੰਬਾਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ :
ਸੀ 1
ਪੀ
ਵੀ 1 ਸ਼ੁਰੂ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ.
ਵੀ 2 ਇਹ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਸੀ ਜਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋ ਇੱਕਿ ਕਿੰ ਪਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਯੂ ਐਸ ਐਫ ਐਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅ ਧਿਆਇ ਮਾਰਕਿਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਬਣਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ , ਵੱਡੀ ਗਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਈਤ ਨੰ ਬਰ ਇੱਕਿੋ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱਕਿ ਛੋਟਾ ਸੰਖੇਪ ਅੰਕਿ ਨਾਲ )
• ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁ ਵਾਦ ਯੂ ਐਸ ਐਫ ਐਮ ਵਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ !
ਯੂ ਐਸ ਏ ਐਮ ਨੋ ਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਕਿੇ http ://paratext .org /about /usfm.

ਯੂ ਐਸ ਐਫ ਐਮ ਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਯੂ ਐਸ ਏ ਐਮ ਵੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕਿ ਕਿਾਰਨ ਹੈ ਜਸ ਕਿਰਕਿੇ ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ (http ://ufw .io /ts /)ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ
ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕਿਅਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਨਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਖਾਈ ਦੰਦੇ
ਹਨ. ਹਾਲਾਂ ਕਿ,ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਖਾਈ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਯੂ ਆਸ ਆਫ ਐਮ ਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਫਾਰਮੈਟ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ
ਨਾਲ,ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਿਰਦੇ ਹੋ,ਤਾਂ ਯੂ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੂੰ ਯੂ ਐਸ ਐਫ ਐਮ ਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂ ਐਸ ਐਫ ਐਮ ਨੋ ਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾ ਹਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕਿਈ ਵਾਰੀ ਯੂ ਐਸ ਐਫ ਐਮ ਮਾਰਕਿਅਪ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੇ ਬਨਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰ ਤਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ ਹਲਾ ਯੂ ਐਸ ਐਫ ਐਮ ਮਾਰਕਿਰ ਨੂੰ ਜੋ ੜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ.ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਦਾ ਇਕਿ ਤਰੀਕਿਾ ਹੈ ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਵਚ ਕਿਾਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਕਿਰਨਾ , ਫਰ ਕਿ ਵਤਾ ਮਾਰਕਿਰਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ।ਜਦੋ ਇਹ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਯੂ
ਐਸ ਐਫ ਐਮ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ.ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਿਾਰਜ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੋਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾ ਕਿੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਯੂ ਐਸ
ਅਫ਼ ਐਮ।

ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਮਾਰਕਡਾਊਨ
ਮਾਰਕਿਡਾਊਨ ਇਕਿ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਮ ਮਾਰਕਿਅਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੇ ਟ ਤੇ ਕਿਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.ਮਾਰਕਿਡਾਊਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ( ਜਵੇਂ ਕਿ
ਵੈੱਬਪੇਜ ,ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ , ਪੀਡੀਐਫ ,ਆ ਦ ) ਵੱਚ ਇੱਕਿੋ ਟੈਕਿਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕਿਡਾਊਨ ਮੋਟਾਅਤੇ *ਇਟਾ ਲਕਿ *,ਇਸ ਤਰਾਂ ਲ ਖਆ ਗਆ ਹੈ :
ਮਾਰਕਿਡਾਊਨ ਮੋਟਾ ਅਤੇ *ਇਟਾ ਲਕਿ * ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕਿਡਾਊਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਲੇਖਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ :
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ਸਰਲੇਖ 1
ਸਰਲੇ ਖ 2
ਸਰਲੇ ਖ 3
ਮਾਰਕਿਡਾਊਨ ਲੰਕਿਸ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕਿ ਹੈ. ਲੰਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਖਾਈ ਦੰਦੇ ਹਨ https ://unfoldingword .bible ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲ ਖਆ ਗਆ ਹੈ :
https ://unfoldingword .bible
ਲੰਕਿਸ ਲਈ ਅਨੁਕਿੂ ਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਹਾਇਕਿ ਹੈ,ਇਸ ਤਰਾਂ :
uW Website
ਧਿਆਨ ਦਓ ਕਿ HTML ਵੀ ਅਨੂਕਿੂਲ ਮਾਰਕਿਡਾਊਨ ਹੈ. ਮਾਰਕਿਡਾਊਨ ਸਨਟੈਕ੍ਸ ਦੀ ਮੁਕਿੰਮਲ ਸੂਚੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਕਿੇ http ://ufw .io /md .

ਸੱਟਾ
ਯੂ ਐਸ ਐਫ ਐਮ ਜਾਂ ਮਾਰਕਿਡਾਊਨ ਨਾਲ ਸੰਕਿੇਤਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਾ ਇਕਿ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ
ਲਈ ਤਆਰ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਾਂ ਟੈਕਿਸਟ ਐਡੀਟਰ ਵਰ ਤਆ ਗਆ ਹੈ,ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਨੋ ਟ :ਟੈਕਿਸਟ ਬੋਲਡ ,ਇਟਾ ਲਕਿ ,ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵਚ ਰੇਖਾ ਖੱਚ ਕਿੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਡ , ਤਰਛੀ ,ਜਾਂ ਮਾਰਕਿਅਪ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਰੇਖਾਂ ਕਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ
ਫਾਰਮੈਟ ਮਨੋ ਨੀਤ ਚਨ ਲਖ ਕਿੇ ਕਿੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
ਜਦੋ ਕਿੋਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਐਸ ਐਫ ਐਮ ਵੱਚ ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਕਿੁਝ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਡਾਊਨ ਵੱਚ
ਪਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ.
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ
ਅਨੁ ਵਾਦ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਥੋਂ
ਮਲ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ?

ਵਧਿੀਆ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨ ਲਈ,
ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੋਟਸ,
ਅਨੁ ਵਾਦ ਸ਼ਬਦ, ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੀ ਚੁਣਨਾ ਹੈ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੋਟਸ ਸ ਭਆਚਾਰਕਿ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਅਤੇ ਵਆ ਖਆ ਸਬੰਧਿੀ ਨੋ ਟਸ ਹਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਛੋਕਿੜ ਦਾ ਕਿੁੱਝ ਵਰਨਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋ ਟਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਵੀ ਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਇੱਕਿੋ ਅਰਥ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰ ਸਕਿਣ। ਵੇਖੋ http://ufw.io/tn/
ਅਨੁ ਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਓਪਨ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ
ਬਾਰੇ ਇੱਕਿ ਛੋਟਾ ਲੇਖ ਲ ਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਓਪਨ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਿਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ http://ufw.io/the/.
ਅਨੁ ਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਮਝ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਿਰਕਿੇ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਇਹ ਇੱਕਿ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਧਿੀਆ ਸਾਧਿਨ ਹਨ।
ਵੇਖੋ http://ufw.io/to/.
ਇੱਕਿ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੋ ਟਸ, ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਿਰ ਚੁੱਕਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਤਆਰ ਹੋ।
ਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਰੋ!
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਾ
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ਮੂਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚਲਾ ਪਾਠ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੀ ਫ਼ਰਕਿ
ਹੈ?

ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ - ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਵੱਚ ਲ ਖਆ ਗਆ
ਸੀ।
ਵੇਰਵਾ - ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂਨਾਨੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੀ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਇਬਰਾਨੀ
ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕਿੁੱਝ ਹੱ ਸਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਰਾਮੀ ਹੈ।
ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ
ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨੀ

ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਸ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿੋਈ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਮੂਲ
ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕਿੋ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਸਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕਿ ਜੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅ ਧਿਐਨ ਕਿੀਤਾ ਹੈ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਾਰਨ, ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠ
ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਵਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਸ ਨੇ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅ ਧਿਐਨ ਕਿੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ
ਅਰਥ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਇੱਕਿੋ ਹੈ। ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣ ਦਾ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੀ ਗਈ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਹੀ ਹੈ - ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨਾ ਉਂਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲ ਖਆ ਗਆ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚ
ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਟੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਕਿੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨ ਫਲ ਡੰਗ ਵਰਲਡ ਟਦ੍ਰਿਾਸ
ਂ ਲੇਸ਼ਨ ਨੋ ਟਸ, ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਪ ਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣਗੇ।

ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚਲਾ ਪਾਠ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਜੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ. ਸ੍ਰੋਤ ਵਚਲਾ ਅਰਥ ਸਹੀ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਇਸ
ਗੱਲ ਤੇ ਨਰਭਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੰਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲ ਤੋਂ ਇੱਕਿ ਕਿਦਮ ਦੂਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਬਲਕਿੁੱਲ ਇੱਕਿੋ ਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੁੱਝ ਮਾਮ ਲਆਂ ਵੱਚ, ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੋਤ ਅਸਲ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਦਮ ਦੂਰ
ਰੱਖਣਾ।
ਹੇਠ ਦੱਤੀ ਉਦਾਹਰਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਰੋ। ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਵਾ ਹਲੀ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਸ੍ਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਖਾਸ ਸਵਾ ਹਲੀ
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਉਹ ਖਰੜ੍ਹਾ ਜਸਦਾ ਉਹ ਉਪਯੋਗ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਸੀ - ਸੱਧਿੇ ਯੂਨਾਨੀ (ਐਨਟੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ) ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਤੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲੜ੍ਹੀ ਵੱਚ ਕਿੁੱਝ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਜੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿੇ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕਿੋ ਇੱਕਿ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੱਥੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਏਲਟੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋ ਕਿਰੋ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅ ਧਿਆਇ ਅਤੇ ਆਇਤ ਸੰ ਖਆ
ਅਸਲੀ ਹੱਥ- ਲਖਤਾਂ
ਜਾਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ
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ਅਸਲੀ ਹੱਥ- ਲਖਤਾਂ
ਅਸਲੀ ਹੱਥ- ਲਖਤਾਂ ਦੀ ਲਖਾਈ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿੀ ਅਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਵਧਿੇਰੇ
ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਕਿਈ ਸੈਂਕਿੜੇ ਸਾਲ ਪ ਹਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਖੀ ਗਈ ਸੀ
ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ. ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਿ ਹਬਰੂ ਬੋਲਦੇ
ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਬਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸਨ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਸ਼ ਰਆ ਅਤੇ ਬੇਬੀਲੋਨ ਵਚ ਅਜਨਬੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਾਮਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ
ਸੱਖੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਾਰ ਦੇ ਕਿੁੱਝ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੱਸੇ ਅਰਾਮਾਈ ਵੱਚ ਲਖੇ ਗਏ ਸਨ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨੀ

ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਤੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਪ ਹਲਾਂ, ਯੂਨਾਨੀ ਵਧਿੇਰੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ. ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਮੱਧਿ-ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਵਜੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ. ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਰਾਰ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿ ਅਜੇ ਵੀ
ਯੂਨਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਨੀ ਵਚ ਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ.
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਪ੍ਰੰਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੇਖਕਿਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਖੀਆਂ. ਇਹ ਅਸਲ ਹੱਥ- ਲਖਤਾਂ ਸਨ. ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਕਿਲ ਕਿਰਨ ਵਾ ਲਆਂ ਨੂੰ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਖਲਾਈ ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਕਿਲ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਿਾਨ ਸਨ.
ਸੈਂਕਿੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਾਪੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ. ਲੇਖਕਿ ਅਸਲ ਵਚ ਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਥ- ਲਖਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ
ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਕਿਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ. ਇਹਨਾਂ
ਵੱਚੋਂ ਕਿੁਝ ਕਿਾਪੀਆਂ ਕਿਈ ਸੈਂਕਿੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅ ਧਿਆਇ ਅਤੇ ਆਇਤ ਸੰ ਖਆ
ਅਸਲੀ ਹੱਥ- ਲਖਤਾਂ
ਮੂਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਜਾਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ
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ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ
ਬਾਈਬਲ 66 " ਕਿਤਾਬਾਂ" ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ " ਕਿਤਾਬਾਂ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ
ਲੰਬਾਈ ਵਚ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਫ ਇੱਕਿ ਸਫ਼ਾ ਜਾਂ ਦੋ ਲੰਬੇ ਹਨ. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੋ
ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ. ਪ ਹਲਾ ਭਾਗ ਪ ਹਲਾਂ ਲ ਖਆ ਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਰਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ. ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਬਾਅਦ ਵੱਚ ਲ ਖਆ ਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਿਰਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪੁਰਾਣੇ
ਕਿਰਾਰ ਦੀਆਂ 39 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਵਚ 27 ਪੁਸਤਕਿਾਂ ਹਨ. (ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਵੱਚੋਂ ਕਿੁਝ
ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਚੱਠੀਆਂ ਲਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.)

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਬਾਈਬਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗ ਠਤ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨੀ

ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅ ਧਿਆਇਆਂ ਵਚ ਵੰ ਡਆ ਗਆ ਹੈ. ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਪਾਠ ਹਨ, ਪਰ ਓਬਦਯਾਹ, ਫਲੇਮੋਨ, 2 ਯੂਹੰਨਾ, 3 ਯੂਹੰਨਾ, ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਹਰ
ਇੱਕਿ ਦਾ ਇੱਕਿ ਹੀ ਅ ਧਿਆਇ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਅ ਧਿਆਇ ਨੂੰ ਕਿ ਵਤਾ ਵੱਚ ਵੰ ਡਆ ਗਆ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਿ ਕਿ ਵਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ ਹਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਰ ਅ ਧਿਆਇ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਰ ਕਿ ਵਤਾ ਦਾ. ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ "ਯੂਹੰਨਾ
3:16" ਮਤਲਬ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਅ ਧਿਆਇ 3, ਆਇਤ 16.
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਿ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧਿ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਕਿਾਰ ਇੱਕਿ ਲਾਈਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. "ਜੌਨ 3:16-18" ਮਤਲਬ ਯੂਹੰਨਾ,
ਅ ਧਿਆਇ 3, ਆਇਤ 16, 17, ਅਤੇ 18.
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅ ਜਹੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੌਮਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ. "ਯੂਹੰਨਾ 3:2, 6, 9" ਮਤਲਬ ਯੂਹੰਨਾ
ਅ ਧਿਆਇ 3, ਆਇਤ 2, 6, ਅਤੇ 9.
ਅ ਧਿਆਇ ਅਤੇ ਆਇਤ ਸੰ ਖਆ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ. ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ, "ਯੂਐਲਟੀ " ਜਾ ਣਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਪਾਠ.
ਅਨੁਵਾਦ ਅਕਿੈਡਮੀ ਵੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਥੀ ਵੱਚ ਹੱਸੇ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ
ਕਿ ਵਤਾ ਜਾਂ ਕਿ ਵਤਾ ਦਾ ਸਮੂਹ ਦਖਾਇਆ ਗਆ ਹੈ. ਨੀਚੇ ਦੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਆਂਈ, ਅ ਧਿਆਇ 6, ਆਇਤ 28, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਿ ਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ
ਕਿ ਵਤਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕਿੁਝ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦ ਅਕਿੈਡਮੀ ਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿੇਵਲ ਉਸ ਕਿ ਵਤਾ ਦਾ ਹੱਸਾ ਦਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ.
ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ ਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਠੇ, ਬਾਲ ਦੀ ਵੇਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ... ( ਨਆਂਈ 6:28 ਯੂਐਲਟੀ)
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅ ਧਿਆਇ ਅਤੇ ਆਇਤ ਸੰ ਖਆ
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ਅ ਧਆਇ ਅਤੇ ਆਇਤ ਸੰ ਖਆ
ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚ ਅ ਧਿਆਇ ਅਤੇ
ਆਇਤ ਸੰ ਖਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ ਹਲੀ ਵਾਰ ਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅ ਧਿਆਇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਲਈ
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਕਿੋਈ ਵੀ ਵਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵੱਚ ਇਹ ਜੋ ੜਆ, ਅਤੇ ਫਰ ਹੋਰ ਅ ਧਿਆਇ ਸੰ ਖਆ
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ
ਅਤੇ ਕਿ ਵਤਾਵਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ
ਵਅਕਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨੰ ਬ ਰੰਗ ਸਸਟਮ ਵਰ ਤਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਯੂਐਲਟੀ ਸੰ ਖਆ ਸਸਟਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰ ਖਆ ਸਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ.

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
ਜਹੜੇ ਲੋਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਜਹੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਖਰੇ
ਅ ਧਿਆਇ ਅਤੇ ਆਇਤ ਸੰ ਖਆਵਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਿਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਵਤਾ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕਿ ਅ ਧਿਆਇ
ਅਤੇ ਆਇਤ ਸੰ ਖਆ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ.

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ
<ਸਹਾਇਤਾ>1415
ਕਿਉਂ ਕਿ 3 ਯੂਹੰਨਾ ਕਿੋਲ ਕਿੇਵਲ ਇੱਕਿ ਅ ਧਿਆਇ ਹੈ, ਕਿੁਝ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਅ ਧਿਆਇ ਨੰ ਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਯੂਐਲਟੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਦੇ ਵੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅ ਧਿਆਇ 1 ਦੇ ਰੂਪ
ਵੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਆ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿੁਝ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ 14 ਅਤੇ 15 ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਡਦੇ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਸਨੂੰ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ
ਹਨ.
ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕਿ ਭਜਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸਾਲੋਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਆ.
<ਸਹਾਇਤਾ>1
ਕਿੁਝ ਜ਼ਬੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਿਰਨ ਦੰਦੇ ਹਨ. ਕਿੁਝ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪਾਂ ਵਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਿਰਨ ਨੂੰ ਆਇਤ ਨੰ ਬਰ ਨਹੀਂ ਦੱਤਾ ਗਆ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਯੂਐਲਟੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਵੱਚ
ਹੈ. ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਕਿਰਣਾਂ ਵੱਚ ਵਆ ਖਆ 1 ਆਇਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਭਜਨ 2 ਆਇਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
...ਅਤੇ ਡਾ ਰਅਸ ਦ ਮੇਡੇ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਕਿਰੀਬਨ ਬਾਠ੍ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ. (ਦਾਨੀਏਲ 5:31 ਯੂਐਲਟੀ)
ਕਿੁਝ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪਾਂ ਵੱਚ ਇਹ ਦਾਨੀਏਲ 5 ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਆਇਤ ਹੈ. ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪਾਂ ਵੱਚ ਇਹ ਦਾਨੀਏਲ 6 ਦੀ ਪ ਹਲੀ ਆਇਤ ਹੈ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
1. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਿਾਂ ਕਿੋਲ ਇਕਿ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਅ ਧਿਆਇ ਅਤੇ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਗਣਤੀ ਜਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਰਦੀ ਹੈ.
ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਲਖਣੀ ਹੈ ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂ ਡੳ ਐਪ.

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਿਾਂ ਕਿੋਲ ਇਕਿ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਅ ਧਿਆਇ ਅਤੇ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਗਣਤੀ ਜਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਰਦੀ ਹੈ
ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀ ਉਦਾਹਰਨ 3 ਯੂਹੰਨਾ 1 ਵੱਚੋਂ ਹੈ. ਕਿੁਝ ਬਾਈਬਲਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ 14 ਅਤੇ 15 ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿੁਝ ਆਇਤ 14 ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ. ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ
ਸੰ ਖਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਜਵੇਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿਰਦੀ ਹੈ.
14

ਪਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ੍ਹਣੇ-ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਗੱਲ ਕਿਰਾਂਗੇ. 15 ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ . ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਮ . ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ. (3 ਯੂਹੰਨਾ 1:14-15 ਯੂਐਲਟੀ)
14

ਪਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ੍ਹਣੇ-ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਗੱਲ ਕਿਰਾਂਗੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਲੇ. ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਿਾਰ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ
ਸਵਾਗਤ ਕਿਰੋ. (3 ਯੂਹੰਨਾ 14)

98 / 369

Unlocked Bible Text :: ਅ ਧਿਆਇ ਅਤੇ ਆਇਤ ਸੰ ਖਆ

Translation Manual

ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜ਼ਬੂਰ 3 ਤੋਂ ਹੈ. ਕਿੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜ਼ਬੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਚ ਇਕਿ ਆਇਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਿਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸਨੂੰ ਆਇਤ 1 ਦੇ ਤੌਰ
ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਇਤ ਦੇ ਸੰਕਿੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਜਵੇਂ ਦੂਜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿਰਦੀ ਹੈ.
• ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬੂਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸਾਲੋਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਆ
<ਸਹਾਇਤਾ>1ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿੰਨੇ ਹਨ!
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ
<ਸਹਾਇਤਾ>2ਕਿਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ,
"ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ." *ਸੇਲਾਹ
<ਸਹਾਇਤਾ>1ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕਿ ਭਜਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸਾਲੋਮ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਆ.
<ਸਹਾਇਤਾ>2 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਿੀਤਾ.
<ਸਹਾਇਤਾ>3 "ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ." ਸੇਲਾਹ
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਆਇਤ ਦੇ ਪੁਲ
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ਯੂਐਲਟੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਬਣਤਰ ਸੰਕੇਤ
ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਯੂਐਲਟੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਵਚ ਕਿੁਝ ਬਣਤਰ
ਸੰਕਿੇਤ ਕਿੀ ਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਪਾਠ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ (ਯੂਐਲਟੀ) ਅਤੇ ਸਧਿਾਰਨ ਪਾਠ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ
(ਯੂਐਸਟੀ) ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅੰਡਾਕਿਾਰ ਚੰਨ੍ਹ, ਲੰਬੇ ਡੈਸ਼, ਬਰੈਕਿਟਾਂ, ਅਤੇ ਅਤੇ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਇਰਾਦਾ
ਕਿਵੇਂ ਪਾਠ ਵਚਲੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰ ਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੀ ਹੈ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

ਅੰਡਾਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ - ਅੰਡਾਕਿਾਰ ਦੇ ਸੰਕਿੇਤ (...) ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਇਕਿ ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ
ਕਿ ਲੇਖਕਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੀਆਂ ਸਨ.
ਮੱਤੀ 9:4-6 ਵੱਚ, ਅੰਡਾਕਿਾਰ ਦੇ ਸੰਕਿੇਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਸੂ ਨੇ ਲਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਰੰਗੀ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੱਤਾ ਅਤੇ
ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੀਤੀ:
ਦੇਖੋ, ਕਿੁਝ ਲੇਖਕਿਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਆ ਖਆ, "ਇਹ ਆਦਮੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ." ਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆ ਖਆ,
"ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਵੱਚ ਬੁਰਾਈ ਕਿਉਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਸ ਲਈ ਕਿ ਹਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ,' ਜਾਂ ਕਿ ਹਣ ਲਈ, 'ਉਠੋ
ਤੇ ਚਲੋ'? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਿਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਿਰਨ ਦਾ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਹੈ,..." ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਰੰਗੀ ਨੂੰ
ਕਿਹਾ, "ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਚਟਾਈ ਚੁੱਕਿ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ." (ਯੂਐਲਟੀ)
ਮਰਕਿੁਸ 11:31-33 ਵੱਚ, ਅੰਡਾਕਿਾਰ ਦੇ ਸੰਕਿੇਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਾਰ ਮਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਕਿ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤੇ, ਜਾਂ ਮਾਰਕਿ ਨੇ ਉਹ ਲਖਣ ਦਾ ਕਿੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ
ਕਿੀਤਾ ਜੋ ਉਹ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਚ ਚਰਚਾ ਕਿੀਤੀ ਅਤੇ ਬ ਹਸ ਕਿੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, 'ਸਵਰਗ ਤੋਂ,' ਉਹ ਕਿਹੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਉਸ ਉੱਪਰ
ਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ?' 'ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ,' ..."ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਿਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋਨ ਇੱਕਿ ਨਬੀ ਸੀ." ਤਦ ਉਹਨਾਂ
ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ." ਤਦ ਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ
ਕਿਸ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਨਾਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹਾਂ." (ਯੂਐਲਟੀ)

ਲੰਬੇ ਡੈਸ਼
ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ - ਲੰਬੇ ਡੈਸ਼ (—) ਉਹ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਿਰੋ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪ ਹਲਾਂ ਆਈ ਸੀ. ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ:
ਫਰ ਦੋ ਆਦਮੀ ਖੇਤ ਵਚ ਹੋਣਗੇ— ਇੱਕਿ ਨੂੰ ਲੈ ਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਨੂੰ ਪੱਛੇ ਛੱਡ ਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਚੱਕਿੀ ਵੱਚ ਪੀਹ ਰਹੀਆਂ
ਹੋਣਗੀਆਂ— ਇੱਕਿ ਨੂੰ ਲੈ ਲਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ
ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੜੇ ਦਨ ਆਵੇਗਾ. (ਮੱਤੀ 24:40-41 ਯੂਐਲਟੀ)

ਬਰੈਕਟਾਂ
ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ - ਬਰੈਕਿਟਾਂ "( )" ਦਰਸਾਉ ਕਿ ਕਿੁਝ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਇੱਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਿਰਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਚ ਸੋਚੀ ਗਈ ਹੈ.
ਇਹ ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲੇਖਕਿ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦੱਤਾ ਹੈ ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਰਨ ਲਈ.
ਯੂਹੰਨਾ 6:6 ਵੱਚ , ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਕਿਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿ ਦੱਤਾ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਖ ਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਸੂ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੀ ਕਿਰਨ ਜਾ ਰਹਾ ਸੀ.
ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੈਕਿਟਾਂ ਵੱਚ ਪਾ ਦੱਤਾ ਗਆ ਹੈ.
<ਸਹਾਇਤਾ>5(<ਯੂ> ਯਸੂ ਨੇ ਫ ਲਪੁਸ ਨੂੰ ਪਰਖੱਣ ਲਈ ਪੁੱ ਛਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੀ ਕਿਰਨ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ)
<ਸਹਾਇਤਾ>7
ਹੇਠਾਂ ਬਰੈਕਿਟਾਂ ਵੱਚ ਦੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਯਸੂ ਕਿ ਹ ਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੱਤੀ ਨੇ ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਕਿੀ ਕਿ ਹ ਰਹਾ ਸੀ, ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਚਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਯਸੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ
ਵਰਤ ਰਹਾ ਸੀ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
" ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਘ੍ਰਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਸ ਨੂੰ ਦਾਨੀਏਲ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪ ਵੱਤਰ ਥਾਂ" ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕਿੇ, (<ਯੂ>ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ
ਸਮਝਣ ਦਓ), ਜਹੜੇ ਯਹੂ ਦਯਾ ਵੱਚ ਹਨ, ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇਕਿਰ ਕਿੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰ
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ਵੱਚੋਂ ਕਿੁਝ ਵੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 18 ਅਤੇ ਜੇਕਿਰ ਕਿੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੇਤ ਵੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾ ਪਸ
ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ." (ਮੱਤੀ 24:15-18 ਯੂਐਲਟੀ)

ਹਾਸ਼ੀਆ
ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ - ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਸੰ ਮ ਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੱਚ ਜੋ ਸੰ ਮ ਲਤ
ਨਹੀਂ ਹਨ.
ਇਹ ਕਿ ਵਤਾ ਅਤੇ ਕਿੁਝ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇੱ ਛਤ ਸਤਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਇੱ ਛਤ ਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕਿ ਹੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ
ਲਈ:
<ਸਹਾਇਤਾ>5 ਰੂਬੇਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵੱਚੋਂ, ਸ਼ਦਰੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਲੀਜ਼ੁਰ;
6
7

ਸ਼ਮੋਨ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵੱਚੋਂ, ਜੂਰੀਸ਼ਦਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਲੁ ਮੀਏਲ;
ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵੱਚੋਂ, ਅੰਮੀਨਾਦਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹਸ਼ੋਨ; (ਸੰ ਖਆ 1:5-7 ਯੂਐਲਟੀ)

ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਆਇਤ ਦੇ ਪੁਲ
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Unlocked Bible Text :: ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਐਲਟੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰੀਏ

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਐਲਟੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਲਟੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਦੀ ਵਧਿੀਆ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਜੇਕਿਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਐਲਟੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਦੇ ਵਚਲੇ ਹੇਠਲੇ ਅੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁੱ ਦਆਂ ਨਾਲ ਵਧਿੀਆ ਕਿਵੇਂ ਨ ਜੱਠ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰ ਤ ਨਧਿਤਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ

ਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਯੂਐਲਟੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ
ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਤਰੀਕਿਾ ਕਿੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਉਂ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ?

ਯੂਐਲਟੀ ਉਸੇ ਤਰਤੀਬ ਵਚ ਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਤ ਪਾਠ
ਵਚ ਦਖਾਈ ਦੰਦੇ ਹਨ.

ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

ਯੂਐਸਟੀ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਵਧਿੇਰੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਰਕਿ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅ ਜਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ. (ਦੇਖੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ)
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ><ਸਹਾਇਤਾ>1
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ><ਸਹਾਇਤਾ>1
ਯੂਐਲਟੀ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਚੱਠੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿੀਤਾ ਹੈ. ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੰਦਾ ਕਿ ਆਇਤ 7 ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਉਸਦਾ ਸਰੋਤਾ ਕਿੌਣ ਹੈ. ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਯੂਐਸਟੀ
ਇਕਿ ਸ਼ੈਲੀ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਚ ਬਹੁਤ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕਿਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ.

ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਯੂਐਲਟੀ ਅਕਿਸਰ ਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਵਚਾਰ ਜੋ ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ.
ਯੂਐਸਟੀ ਅਕਿਸਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਾ ਦੰਦਾ ਹੈ. ਯੂਐਸਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ
ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ.
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤੇ ਬਨਾਂ ਸਮਝੇ
ਜਾਣਗੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋੜੇ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ. (ਦੇਖੋ ਮੰ ਨਆ ਹੋਇਆ ਗਆਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ
ਜਾਣਕਿਾਰੀ)
ਅਤੇ ਯਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕਿ <ਯੂ> ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇਂਗਾ
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ> ਪਰ ਯਸੂ ਨੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਡਰੋ ਨਹੀਂ! ਹੁਣ ਤੱਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਵੱਚ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਇਕਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. "." (ਲੂ ਕਿਾ
5:10 ਯੂਐਸਟੀ)
ਇੱਥੇ ਯੂਐਸਟੀ ਨੇ ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਊਨ ਵਪਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕਿ ਮਛੇਰੇ ਸੀ. ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਸੂ ਸ਼ਮਊਨ ਦੇ ਪਛਲੇ ਕਿੰਮ ਅਤੇ ਉਸ
ਦੇ ਭ ਵੱਖ ਦੇ ਕਿੰਮ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਆ ਰਹਾ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਐਸਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਯਸੂ ਸ਼ਮਊਨ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ "ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ" (ਯੂਐਲਟੀ), ਭਾਵ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣਨ" ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਰਨ ਲਈ (ਯੂਐਸਟੀ).
ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇ ਖਆ, ਉਹ <ਯੂ>ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੱਗ ਪਆ
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ > ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇ ਖਆ, ਉਹ <ਯੂ> ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਝੁ ਕਿਆ
ਇੱਥੇ ਯੂਐਸਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਰ ਦੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਸਨੂੰ ਕਿੋੜ੍ਹ ਸੀ ਹਾਦਸੇ ਕਿਰਕਿੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੱ ਗਆ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਿੇ ਧਿਰਤੀ ਨੂੰ ਝੁ ਕਿਆ.
ਨਾਲੇ, ਯੂਐਸਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਰ ਦੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਸੂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹ ਰਹਾ ਹੈ. ਯੂਐਲਟੀ ਵਚ, ਉਹ ਸਰਫ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਸੰਕੇ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ
ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ - ਸੰਕਿੇ ਤਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
ਯੂਐਲਟੀ ਅਕਿਸਰ ਇਹ ਸੰਕਿੇਤਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਿੀ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਯੂਐਸਟੀ ਅਕਿਸਰ ਸੰਕਿੇਤਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਆ ਅਰਥ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦਾ
ਹੈ.
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Unlocked Bible Text :: ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਐਲਟੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰੀਏ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਿ ਸੰਕਿੇ ਤਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕਿ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਿ ਸਮਝ
ਨਹੀਂ ਸਕਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਐਸਟੀ ਵਾਂਗ ਕਿੀ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. . (ਦੇਖੋ ਚੰਨਾਤਮਕਿ ਕਿ ਰਆਵਾਂ)
ਮਹਾਂ ਜਾਜਕਿ <ਯੂ>ਫਾੜ ਦੱਤੇ ਉਸਦੇ
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ> ਯਸੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਚ, ਮਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ <ਯੂ>ਇੰਨਾ ਧਿੱਕਿਾ ਲੱਗਾ
ਇੱਥੇ ਯੂਐਸਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰ ਦੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਉਸਦੇ ਕਿੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦੇਵੇ. ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਫ ਉਸ
ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਪੜੇ ਸਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਫਾੜੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅ ਜਹਾ ਕਿੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੋਨੋ ਸੀ.
ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕਿ ਨੇ ਅਸਲ ਵੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਿੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦੱਤੇ ਸੀ, ਯੂਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿੀਤਾ. ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਜੇ ਇੱਕਿ ਚੰਨਾਤਮਕਿ
ਕਿਾਰਵਾਈ ਅਸਲ ਵਚ ਕਿਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਇੱਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ:
ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਰੋ; ਕਿੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿੀ ਉਹ ਕਿਰੇਗਾ <ਯੂ> ਆਪਣਾ ਚਹਰਾ ਚੁੱਕਿੋ
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ> ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅ ਜਹੇ ਤੋਹਫੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਨ ਦੀ ਹੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਰੋਂਗੇ! ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ <ਯੂ> ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਰੇਗਾ
ਇੱਥੇ ਸੰਕਿੇਤਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈ " ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਹਰਾ ਉਠਾਉਣਾ," ਯੂਐਲਟੀ ਵਚ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਯੂਐਸਟੀ ਵਚ ਇਸਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਿੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ: "ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਰੇਗਾ." ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਾਲਾਚੀ ਅਸਲ ਵੱਚ ਕਿਸੇ
ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ ਜੋ ਅਸਲ ਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਹ ਸਰਫ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਵਚਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦਾ ਹੈ.

ਅ ਾਕਾਰਤਮਕ ਕ ਰਆ ਰੂਪ
ਬਾਈਬਲ ਇਬਰਾਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦੋਨੋ ਅਕਿਸਰ ਅ ਾਕਿਾਰਤਮਕਿ ਕਿ ਰਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿੋਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਯੂਐਲਟੀ ਅ ਾਕਿਾਰਤਮਕਿ ਕਿ ਰਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਯੂਐਸਟੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ
ਅ ਾਕਿਾਰਤਮਕਿ ਕਿ ਰਆਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਯੂਐਸਟੀ ਬਹੁਤੇ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਰ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਅਸਾਧਿਾਰਣ ਸਮੀਕਿਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ
ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੱਚ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੰਦਰਭ ਵੱਚ ਅ ਾਕਿਾਰਤਮਕਿ ਕਿ ਰਆਵਾਂ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ, ਫਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿੰਸ਼ ਦਾ ਮੁੜ
ਨਰਮਾਣ ਕਿਰਨ ਦਾ ਇੱਕਿ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕਿਾ ਯੂਐਸਟੀ ਵੱਚ ਪਾ ਸਕਿਦੇ ਹੋ. (ਦੇਖੋ ਸਾਕਿਾਤਮਕਿ ਜਾਂ ਅ ਾਕਿਾਰਤਮਕਿ)

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ
ਕਿਉਂ ਕਿ <ਯੂ> ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ > ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿ <ਯੂ> ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਆ
ਇੱਥੇ ਯੂਐਸਟੀ ਸਾਕਿਾਰਤਮਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਕਿ ਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ " ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਆ" ਆਕਿਾਰਤਮਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਵਚ ਯੂਐਲਟੀ ਕਿ ਰਆ ਦੀ ਬਜਾਇ "ਹੈਰਾਨੀ
ਹੋਈ."
ਲੋਕਿਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਕਿੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕਿ ਹੋਣਾ ਲਈ. (ਲੂ ਕਿਾ 5:15 ਯੂਐਸਟੀ)
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ > ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਯਸੂ ਕਿੋਲ ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ <ਯੂ> ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਇੱਥੇ ਯੂਐਸਟੀ ਯੂਐਲਟੀ ਦੇ ਆਕਿਾਰਤਮਕਿ ਕਿ ਰਆ ਰੂਪ ਨੂੰ ਰੋਕਿਦਾ ਹੈ "ਠੀਕਿ ਹੋਣਾ." ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਿਰਕਿੇ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਹਮ ਲਗਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਕਿੋਣ ਹੈ: " [ ਯਸੂ] ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕਿ ਕਿਰੇਗਾ."

ਰੂਪਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ
ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ - ਯੂਐਲਟੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿੇ ਮਲਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
ਯੂਐਸਟੀ ਅਕਿਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੀ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠਕਿ ਥੋੜੇ ਜਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ, ਕਿੁਝ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼
ਨਾਲ, ਜਾਂ ਬਲਕਿੁਲ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧਿੀਆ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰਨੀ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਲਕਿੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਣ
ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ.
ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ <ਯੂ>ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ
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Unlocked Bible Text :: ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਐਲਟੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰੀਏ

<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ >ਮਸੀਹ ਨੇ <ਯੂ>ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਤੀਆਂ
ਪੌਲ ਨੇ ਧਿਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਇੱਕਿ ਅਲੰਕਿਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ, ਜੋ "ਅਮੀਰੀ" ਸ਼ਬਦ ਵੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ "ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗਆਨ ਨਾਲ," ਕਿੁਝ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ.ਯੂਐਸਟੀ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਭੌ ਤਕਿ ਦੌਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੇ ਬਨਾਂ.
(ਦੇਖੋ ਰੂਪਕਿ)
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ <ਯੂ> ਬ ਘਆੜਾਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ>ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ <ਯੂ> ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੁਰੱ ਖਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਵਚ ਜੋ ਬ ਘਆੜਾਂ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕਿ ਹਨ.
ਯਸੂ ਇਕਿ ਮਸਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ ਰਆਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਿੁਝ ਪਾਠਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਦੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਭੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿਵੇਂ
ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਿ ਬ ਘਆੜ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ. ਯੂਐਸਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖ਼ਤਰਨਾਕਿ ਹੋਣਗੇ (ਦੇਖੋ ਤੁਲਨਾ)
ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ <ਯੂ> ਤੁਸੀਂ ਕਿਾਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ "ਧਿਰਮੀ" ਹੋ
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ><ਯੂ> ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਚ ਚੰਗਾ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਾਨੂੰ ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹੋ
ਪੋਲੂਸ ਨੇ ਵਅੰਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕਿੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਾਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਧਿਰਮੀ ਠ ਹਰਾਇਆ. ਉਸਨੇ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਾਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਵੀ ਧਿਰਮੀ ਠ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਦਾ. ਯੂਐਲਟੀ "ਜਾਇਜ਼" ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕਿ ਹਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਪੋਲੂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ
ਕਿਾਨੂੰ ਨ ਦੁਆਰਾ ਧਿਰਮੀ ਸਨ. ਯੂਐਸਟੀ ਨੇ ਇਕਿ ਹੀ ਵਚਾਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਕਿੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਰ ਦੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਿ ਮੰਨਦੇ ਸਨ. (ਵੇਖੋ ਵਅੰਗ)

ਸੰਖੇਪ ਸਮੀਕਰਨ
ਯੂਐਲਟੀ ਅਕਿਸਰ ਸੰਖੇਪ ਨਾਂਵ, ਵਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕਿੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
ਯੂਐਸਟੀ ਅ ਜਹੇ ਸੰਖੇਪ ਵਆ ਖਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਆ ਖਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀਆਂ.
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਿਰਦੀ ਹੈ. (ਵੇਖੋ ਸੰਖੋਪ ਨਾਂਵ)
ਉਸਨੇ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, <ਯੂ>ਸਭ ਭਾਸ਼ਣ
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ> ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਤੀਆਂ ਹਨ. ਉਹ <ਯੂ> ਉਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿੀਤੀ
ਇੱਥੇ ਯੂਐਲਟੀ ਸਮੀਕਿਰਨ ਹਨ "ਸਭ ਭਾਸ਼ਣ" ਅਤੇ "ਸਭ ਗਆਨ" ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨਾਂਵ ਵਅਜੰਨ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਿ ਸਮੱ ਸਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ
ਸਕਿਣ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਿੇ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ. ਯੂਐਸਟੀ ਇਹਨਾਂ
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ.

ਸੱਟਾ
ਸੰਖੇਪ ਵੱਚ, ਯੂਐਲਟੀ ਅਨੁਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੂਲ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕਿ ਮਹਾਨ ਡਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਯੂਐਸਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂਐਲਟੀ ਪਾਠ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠ ਵੱਚ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋ ਧਿਤ ਕਿਰਨ ਦੇ ਕਿਈ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਦੇ ਸਕਿਦੀ ਹੈ.
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ਲੰ ਕ ਨਾਲ ਲੇਖ
ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਵੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਿਾਰ ਦੇ ਲੰਕਿ ਹਨ: ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਲੰਕਿ ਅਕਿਾਮੀ ਵਸ਼ੇ ਦਾ ਪੰਨਾ
ਅਤੇ ਇੱਕਿੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵੱਚ ਦੁਹਰਾਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਿਾਂ ਲਈ ਲੰਕਿ.

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਵਚ ਲੰਕਿ ਕਿਉਂ ਵਰਤਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਅਨੁ ਵਾਦ ਅਕੈਡਮੀ ਵਸ਼ੇ

ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਾ

ਅਨੁਵਾਦ ਅਕਿੈਡਮੀ ਦੇ ਵਸ਼ੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ , ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਿਵੇਂ
ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਦੀ ਬੁ ਨਆਦ ਸਖਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਕਿਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ. ਉਹ ਵੈਬ ਅਤੇ
ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਬਾਈਲ ਵਡੀਓ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵੱਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਚਕਿਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ.
ਹਰੇਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖ ਯੂਐਲਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰੇਗਾ. ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਅਨੁਵਾਦ
ਦੇ ਅੰਤ ਵਚ ਬਰੈਕਿਟਾਂ ਵਚ ਇਕਿ ਬਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦਖਾਈ ਦੇ ਸਕਿਦਾ ਹੈ: (ਦੇਖੋ: ਰੂਪਕਿ) ਗ੍ਰੀਨ ਵਚ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਵਾਦ ਅਕਿੈਡਮੀ ਵਸ਼ਾ ਲਈ
ਇਕਿ ਲੰਕਿ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੰਕਿ ਤੇ ਕਿ ਲਕਿ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ.
ਅਨੁਵਾਦ ਅਕਿੈਡਮੀ ਦੀ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਦੇ ਕਿਈ ਕਿਾਰਨ ਹਨ:
• ਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਵਧਿੇਰੇ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਲੇਗੀ.
• ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸਧਿਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵ ਸ਼ਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਉਦਾਹਰਨਾਂ
• ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਵੇਰ - ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਨ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਪੂਰੇ ਦਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਯਹੂਦੀ ਸ ਭਆਚਾਰ ਵਚ, ਇਕਿ ਦਨ
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. (ਦੇਖੋ: Merism)
• ਤੁਰਨਾ - "ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਨਾ" (ਦੇਖੋ: ਰੂਪਕਿ)
• ਇਸਨੂੰ ਜਾ ਣਆ- "ਇਸਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਦੱਤਾ" (ਦੇਖੋ: ਮੁਹਾਵਰੇ)

ਇੱਕ ਕਤਾਬ ਵੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸ਼ਬਦ
ਕਿਈ ਵਾਰ ਇੱਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਈ ਵਾਰੀ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖ-ਹਰਾ ਅ ਧਿਆਇ ਅਤੇ ਆਇਤ ਸੰ ਖਆ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਲੰਕਿ
ਹੋਵੇਗਾ ਜਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲਕਿ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ-ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ ਹਲਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕਿਈ ਕਿਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿੰਸ਼ ਪ ਹਲਾਂ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਸੀ:
• ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਕਿਰ ਕਿੇ ਇਸ ਵਾਕਿ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿੀਤਾ ਹੈ.
• ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਧਿ ਇਕਿਸਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਦਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.
ਜੇ ਉਸੇ ਤਰਜਮੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ ਹਲਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਦਰਭ ਵਚ ਫੱਟ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦਾ ਇਕਿ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਿਾ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ.
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਇੱਕਿ ਲੇਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
ਇਹ ਲੰਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕਿੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਮ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ.

ਉਦਾਹਰਨਾਂ
• ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰੋ - ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਤ 1:28 ਵਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਿਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿੀਤਾ.
• ਹਰ ਚੀਜ ਜਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਲਦੀ ਹੈ - ਇਸ ਵੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਤ 1:25 ਵਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਹੈ.
• ਉਸ ਵਚ ਬਖ ਸ਼ਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ - ਏ ਟੀ: "ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਰਕਿਤ ਹੋਵੇਗੀ" ਜਾਂ "ਉਹ ਬਰਕਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਬਰਕਿਤ ਦੱਤੀ ਹੈ."
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ "ਉਸ ਵੱਚ" ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਤ 12: 3 ਵਚ ਕਿਵੇਂ "ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ" ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਹੈ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ
ਯੂਐਲਟੀ ਤੋਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੀ
ਹਨ?

• ਯੂਐਲਟੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ. ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ,
ਸਾਫ, ਅਤੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ?

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਾ

◦ ਹਾਂ? ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰੋ.
• ਨਹੀਂ? ਯੂਐਸਟੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ. ਕਿੀ ਯੂਐਸਟੀ ਯੂਐਲਟੀ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਰਦਾ ਹੈ?
◦ ਹਾਂ? ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰੋ.
• ਨਹੀਂ? ਮਦਦ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੋ.
ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖ ਯੂਐਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਆ ਹੈ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ, ਹਰੇਕਿ ਲੇਖ ਜੋ ਯੂਐਲਟੀ ਦੀ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕਿੋ
ਜਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਕਿ ਗੋਲੀ ਬੰਦੂ ਹੈ, ਯੂਐਲਟੀ ਪਾਠ ਮੋਟੇ ਅ ਾਕਿਾਰ ਵੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਫਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਲਈ ਜਾਣਕਿਾਰੀ.
ਲੇਖ ਇਸ ਰੂਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ:
• ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਯੂਐਲਟੀ ਪਾਠ - ਅਨੁਵਾਦ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਿਾਰੀ.

ਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਾਰ ਦੇ ਲੇਖ ਹਨ. ਹਰੇਕਿ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੇਖ ਇਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਿਰਨ ਦੰਦਾ ਹੈ. ਲੇਖ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਾਣ ਦਆਂ
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਤਰੀਕਿਾ ਸਮਝਣ ਵਚ ਮਦਦ ਮਲੇਗੀ.
• ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੇ ਖ - ਕਿਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਐਲਟੀ ਵਚ ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ. ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਦੀ ਸਧਿਾਰਨ ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਨਾਂ ਕਿਸੇ
ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
• ਲੇ ਖ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ - ਸਧਿਾਰਣ ਵਆ ਖਆਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿ ਰੂਪਾਂ ਵਚ ਹਨ.
• ਲੇ ਖ ਜੋ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤ ਰ ਕਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੰਦੇ ਹਨ - ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵਧਿੇਰੇ
ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਆ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸਤਾ ਵਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਪ੍ਰਸਤਾ ਵਤ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕਿਈ ਪ੍ਰਕਿਾਰ ਹਨ.
• ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਪੈਰ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਲੇ ਖ - ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ ਲੇਖ ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯੂਐਲਟੀ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪੈਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਇਹ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਕਿ ਦੇ ਵੱਚ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਿਦੀਆਂ ਹਨ ਬਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕਿ ਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲੇ. ਇਹ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਹਵਾਲੇ
ਵੱਚ ਲ ਖਆ ਗਆ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਯੂਐਲਟੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵਾਂਗ ਹੈ.
• ਵਕਲਪ ਅਨੁ ਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇ ਖ - ਇਕਿ ਵਕਿਲਪ ਅਨੁਵਾਦ ਯੂਐੱਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਇੱਕਿ ਸੁਝਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਰੂਪ ਨੂੰ
ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਿਦੀ ਹੈ. ਇੱਕਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੇਵਲ ਉਦੋਂ ਵਰ ਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਐਲਟੀ ਰੂਪ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਕਿੁਦਰਤੀ
ਨਹੀਂ ਹੈ.
• ਲੇ ਖ ਜੋ ਯੂਐਸਟੀ ਅਨੁ ਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ - ਜਦੋਂ ਯੂਐਸਟੀ ਯੂਐਲਟੀ ਲਈ ਇਕਿ ਵਧਿੀਆ ਅਨੁਪੂਰਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕਿ ਬਦਲਵਾਂ
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੋਈ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ. ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਮੌਕਿੇ ਤੇ ਇੱਕਿ ਲੇਖ ਯੂਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰੇਗਾ, ਅਤੇ
ਕਿਈ ਵਾਰ ਇਹ ਯੂਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਦਾ ਇੱਕਿ ਵਕਿਲਪ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੇਗੀ. ਉਸ ਕਿੇਸ ਵੱਚ, ਲੇਖ ਯੂਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਦੇ ਬਾਅਦ "(ਯੂਐਸਟੀ)" ਕਿਹੇਗਾ.
• ਲੇ ਖ ਜੋ ਵਕਲਪ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ - ਕਿੁਝ ਲੇਖ ਵਕਿਲਪ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਇਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮ ਝਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ
ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਪ ਹਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਵ ਅਰਥ ਕਿੱਢੇਗੀ.
• ਸੰਭਾਵੀ ਜਾਂ ਸੰਭਾ ਵਤ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇ ਖ - ਕਿਈ ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸ ਹਮਤ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਚ
ਇਕਿ ਖ਼ਾਸ ਪੈਰ੍ਹਾ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਕਿੀ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਕਿੁਝ ਕਿਾਰਣਾਂ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਵਚ ਛੋਟੇ ਅੰਤਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਮਤਲਬ
ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਕਿ ਕਿੋਈ ਸ਼ਬਦ ( ਜਵੇਂ ਕਿ ਇਕਿ ਪੜਨਾਂਵ) ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੈਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਚ ਹੈ. ਉਸ ਸ ਥਤੀ ਵੱਚ, ਲੇਖ ਦੁਆਰਾ ਸਭ
ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਸੰਭਵ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਈ ਸੰਭਾਵੀ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਵੱਧਿ ਸੰਭਵ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ.
• ਲੇ ਖ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ - ਜਦੋਂ ਯੂਐਲਟੀ ਪਾਠ ਵਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕਿ ਅੰਕਿੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰ ਲੇਖ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਿਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਰੇਗਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ
ਅੰਕਿੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਹੈ. ਕਿਈ ਵਾਰ ਵਕਿਲਪ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਾਧਿੂ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਅਕਿਾਦਮੀ ਪੰਨੇ ਤੇ ਲੰਕਿ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ
ਅਨੁਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ.
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• ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜੋ ਅ ਸੱਧੇ ਅਤੇ ਸੱਧੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ - ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ: ਸੱਧਿਾ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅ ਸੱਧਿਾ ਹਵਾਲਾ. ਇਕਿ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਿਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਧਿ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ. ਇਹ ਲੇਖ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ
ਉਸ ਵਕਿਲਪ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.
• ਲੰ ਬੇ ਯੂਐਲਟੀ ਪੈਰ੍ਹੇ ਲਈ ਲੇ ਖ - ਕਿਈ ਵਾਰ ਅ ਜਹੇ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਲੇਖ ਜੋ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ.
ਉਸ ਕਿੇਸ ਵੱਚ, ਵੱਡੇ ਵਾਕਿ ਲਈ ਲੇਖ ਪ ਹਲਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੱਸੇ ਲਈ ਲੇਖ ਬਾਅਦ ਵੱਚ ਪਾਲਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ, ਲੇਖ ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕਿ ਹੱਸੇ
ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਸੁਝਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਿਰਨ ਦੇ ਸਕਿਦੇ ਹਨ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਲੰਕਿ ਨਾਲ ਲੇਖ
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ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਿਰਨਾ

ਲੇਖਾਂ ਵਚ ਬਆਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਰਨਾ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿੁਝ ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਕਿੋਈ ਵੀ
ਉਲਟ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?

ਕਿਈ ਵਾਰ, ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਖਰ 'ਤੇ, ਅ ਜਹੇ ਲੇਖ ਹਨ ਜੋ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਬਆਨ ਜਾਂ ਆਮ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਇੱਕਿ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਆਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ ਹਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਕਿ
ਕਿਸ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਬਆਨ ਵਚ ਹੇਠ ਲਖੀਆਂ ਕਿੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ
ਹਨ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਾ

• ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਮੱਧਿਮ, ਜਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
• ਕਿੌਣ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ
• ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ
ਇੱਕਿ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇਖ ਉਸ ਚਕਿੱਤੇ ਵਚਲੇ ਮੁੱ ਦਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵਰ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਹੇਠ ਲਖੀਆਂ ਕਿੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕਿ
ਆਮ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਬਆਨ ਵੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.
• ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੈ
• ਅ ਹਮ ਪਛੋਕਿੜ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਜਸ ਦੀ ਲੋੜ ਚੱਕਿ ਵੱਚ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
• ਤਰਕਿਸ਼ੀਲ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟੇ
ਦੋਨੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਬਹਤਰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵੱਚ ਸੰਬੋਧਿਨ ਕਿਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱ ਦਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਹਨ.

ਉਦਾਹਰਨ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੱਚ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਸੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਚ
<ਸਹਾਇਤਾ>1
• ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ: - ਇਹ ਕਿਹਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕਿ ਨਵੇਂ ਹੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜੱਥੇ ਲੇਖਕਿ ਨੇ ਦੱ ਸਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯਸੂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪ ਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇ ਲਆਂ ਨੂੰ
ਜਵਾਬ ਦੱਤਾ ਸੀ. (ਦੇਖੋ: ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ)
ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੰ ਨਆਂ ਲਈ ਇੱਕਿ ਲੰਕਿ ਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਸੰਬੰਧਿੀ
ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱ ਦਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ.

ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ
<ਸਹਾਇਤਾ>17
ਜੋ ੜਆ ਹੋਇਆ ਬਆਨ: - ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕਿ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ * ਰਸ਼ੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੱਬ 1: 16* ਵੱਚ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ.
ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ 17 ਵੀਂ ਆਇਤ ਵੱਚ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇਹ ਸਹੀ ਨਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਿਦੇ ਹੋ.

ਉਹ ਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਸ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੈ
<ਸਹਾਇਤਾ>20 "ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱ ਭਆ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ."
<ਸਹਾਇਤਾ>21 ਇੱਕਿ ਅਣਆ ਗਆਕਿਾਰ ਅਤੇ ਰੋਧਿਕਿ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ . "( ਰੋਮੀਆਂ 10:20-21 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ: - ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ "ਮੈਂ," "ਮੇਰਾ," ਅਤੇ "ਮੇਰਾ" ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕਿੌਣ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੁਝ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠਕਿ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਯਸਾਯਾਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਕਿੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹੇ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਾ ਸੀ.
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ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਕਿਰਨਾ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਛੋਕੜ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
<ਸਹਾਇਤਾ>26
• ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ: - ਇਹ ਫ਼ ਲਪੁੱਸ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਹਾਣੀ ਦਾ ਹੱਸਾ ਹੈ. ਆਇਤ 27 ਇਥੋ ਪਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੰਦੀ
ਹੈ (ਵੇਖੋ: ਪਛੋਕਿੜ)
ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕਿ ਨਵੇਂ ਹੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਕਿੁਝ ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕਿੋ ਅਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਰੀਕਿੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ. ਲੇਖ ਵੱਚ ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕਿ ਲੰਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ
ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਿੋ.
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ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਖਾਂ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕਿਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਲਟ ਵਚ ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ. ਲੇਖਾਂ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ
ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਦੀ ਕਿੋਈ ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਣਨ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਮਲੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਿੀ ਮਤਲਬ ਹੈ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਾ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ
ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਦੀ ਸਧਿਾਰਨ ਪ ਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਜਾ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:
ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬੱ ਚਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਠ ਕਿੇ ਇਕਿ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕਿ
<ਯੂ>ਬੰਸਰੀ
• ਬਾਜ਼ਾਰ - ਇੱਕਿ ਵੱਡਾ, ਖੁੱਲੀ-ਹਵਾ ਖੇਤਰ ਜੱਥੇ ਲੋਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
• ਬੰਸਰੀ - ਇੱਕਿ ਲੰਬੀ, ਖੋਖਲੇ ਸੰਗੀਤ ਯੰਤਰ ਜੋ ਇੱਕਿ ਹਵਾ ਵੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਅੰਤ ਵੱਚ ਉੱਡ ਕਿੇ ਖੇ ਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜੋ ਲੋਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਿੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਚ ਰ ਹੰਦੇ ਹਨ ਉਹ <ਯੂ>ਰਾ ਜਆਂ ਦੇ ਮ ਹਲ
• ਰਾ ਜਆਂ ਦੇ ਮ ਹਲ - ਇਕਿ ਵੱਡਾ, ਮ ਹੰਗਾ ਘਰ ਜਸ ਵਚ ਇਕਿ ਰਾਜਾ ਰ ਹੰਦਾ ਹੈ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਧਾਂਤ
• ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੱਸਾ ਹੀ ਵਰਤੋ.
• ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸੰਕਿੇਤ ਰੱਖੋ.
• ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਿਮ ਅਤੇ ਇ ਤਹਾਸਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਬਆਨ ਕਿਰੋ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ [ਅਣ-ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ] (../translate-unknown/01.md) ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਹਨ
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਲੇਖ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ
ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਾ
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ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਖਾਂ ਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਿਰਨ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕਿਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਐੱਲਟੀ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਹ ਯੂਐੱਸਟੀ ਵੱਚ ਵੀ ਵਰ ਤਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਿੇਸ ਵਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਖ ਵਚ ਸਮਝਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਿਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਹਨ
ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਵਆ ਖਆਵਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਾ ਕਿਰੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਵਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਮਦਦ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਸਕਿੋ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਾ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਧਿਾਰਣ ਵਆ ਖਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਾਂ ਵਜੋਂ ਲ ਖਆ ਗਆ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕਿ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਮਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ (".").
ਮ ਛਆਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਕਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ <ਯੂ>ਜਾਲ ਧਿੋ ਰਹੇ ਸਨ
• ਆਪਣੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ - ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਰ ਰਹੇ ਸਨ.
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮ ਛਆਰੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਜਾਲ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮ ਛਆਰੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਰਦੇ ਸਨ. ਇਹ
ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਿਰਨ "ਧਿੋ ਰਹੇ ਸਨ" ਅਤੇ "ਜਾਲ" ਲਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨ ਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲ <ਯੂ>ਇਸ਼ਾਰਾ
• ਇਸ਼ਾਰਾ - ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ਼ਾ ਰਆਂ ਕਿਰ ਸਕਿਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹ ਥਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾ ਰਹੇ ਸਨ
ਇਹ ਨੋ ਟ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਿ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਿਣਗੇ. ਇਹ
“ਇਸ਼ਾਰਾ” ਲਈ ਇੱਕਿ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰੇਗਾ.
ਉਹ ਪ ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ,<ਯੂ> ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਵੱਚ ਹੋਵੇ
• ਭਾਵੇਂ ਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਚ - ਸ਼ਬਦ "ਵੀ" ਇੱਥੇ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕਿ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਲੋਕਿ ਪ ਹਲਾਂ ਪ ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ
ਭਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਸੁ ਣਆ ਕਿ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ.
ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕਿ ਵਚ "ਵੀ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਖਾ ਸਕਿੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਸੀ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਪ ਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖ
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ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੇਖਾਂ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੋਹਰੇ ਹਵਾਲਾ
ਨਸ਼ਾ ਨਆਂ ਵੱਚ ਮਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਰਾਂ?

ਕਿੁਝ ਲੇਖ ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਿਦੀਆਂ
ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਯੂਐਲਟੀ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਵਾਕਿ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਕਿ
ਵੱਚ ਫੱਟ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਹਵਾਲੇ
ਵੱਚ ਲ ਖਆ ਗਆ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਯੂਐਲਟੀ ਦੇ ਲਖਤ ਵਾਂਗ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਿੋ ਗੱਲ ਕਿ ਹਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰ ਸਕਿਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਿਰ
ਉਲਟ ਵਚ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਕਿੁਦਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਾ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ <ਯੂ>ਮਾਰਗ
• ਜਸ ਤਰੀਕੇ - "ਮਾਰਗ" ਜਾਂ "ਸੜਕਿ"
ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ, ਸ਼ਬਦ "ਰਸਤਾ" ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ "ਸੜਕਿ" ਉਲਟ ਵਚ "ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ "ਤਰੀਕਿਾ", "ਮਾਰਗ" ਜਾਂ "ਸੜਕਿ" ਕਿ ਹਣਾ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ.
<ਯੂ>ਡੀਕਿਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ
• ਡੀਕਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ - "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾ,ਂ ਡੀਕਿਨ" ਜਾਂ "ਡੀਕਿਨ, ਨਗਾਹਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾ"ਂ
ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ, ਸ਼ਬਦ “ਡੀਕਿਨ" ਜਾਂ "ਡੀਕਿਨ", " ਨਗਾਹਬਾਨ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ “ਡੀਕਿਨ" ਨੂੰ ਯੂ.ਐਲ.ਟੀ. ਤੁਸੀਂ, ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿੁਦਰਤੀ ਕਿੀ ਹੈ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਾ
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ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਲੇਖਾਂ ਵੱਚ "ਏ ਟੀ:" ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ
ਕਿਹੜੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਨੁਵਾਦ, ਜੇਕਿਰ ਉਲਟ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੰਦੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਯੂਐਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕਿ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕਿਾ ਹੈ. ਇੱਕਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੇਵਲ ਉਦੋਂ
ਵਰ ਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਐਲਟੀ ਰੂਪ ਜਾਂ ਸਮਗਰੀ ਗਲਤ ਅਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰੇਗੀ, ਜਾਂ
ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਸਵਹਾਰਕਿ ਹੋਵੇਗੀ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਾ

ਇੱਕਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੁਝਾਅ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ
ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਥਾਈ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਵੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਜਾਂ ਬਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਅਲੰਕਿਾ ਰਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਿਰਨਾ. ਲੇਖ ਅਕਿਸਰ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਤੇ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕਿ ਪੰਨੇ ਦਾ ਲੰਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੈ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਲੇਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
" ਏਟੀ:" ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ. ਕਿੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:
ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ
ਇਹ ਮਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਵਸਥਾ ਹੈ, ਕਿ <ਯੂ> ਕਿੋਈ ਫਰਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਾਨੂੰ ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਸ ਲਆਂ ਨੂੰ ਬਦ ਲਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ
• ਕੋਈ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ... ਬਦ ਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਵਾਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿਦੀ ਹੈ. ਏਟੀ: "ਕਿੋਈ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ
ਬਦ ਲਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ... ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਵਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ." (ਦੇਖੋ: ਸਪੱਸ਼ਟ)
ਵਧਿੀਕਿ ਵਾਕਿ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਿਮ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਬਦ ਲਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਦਾ.
ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਕਿੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੇਖਕਿ ਅਸ ਥਰ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.
ਆਕਾਰਤਮਕ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰਤਮਕ
ਜੇਕਿਰ ਕਿੋਈ ਪ ਵੱਤਰ ਆਤਮੇ ਦੇ ਵਰੁੱਧਿ ਕਿੁਝ ਆਖਦਾ ਹੈ <ਯੂ>ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
• ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਿਾਰਤਮਕਿ ਕਿ ਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਏ ਟੀ: ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਿਰੇਗਾ. ਇਸ ਨੂੰ
ਸਾਕਿਾਰਤਮਕਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਮਾਫ਼ ਕਿਰਨਾ". ਏਟੀ: "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠ ਹਰਾਵੇਗਾ"(ਵੇਖੋ:
ਸਾਕਿਾਰਤਮਕਿ ਆਕਿਾਰਤਮਕਿ)
ਇਹ ਲੇਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਇਸ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਵਾਕਿ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੈ ਸਵ ਵਾਕਿਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀਆਂ.
ਵਆਪਕ ਸਵਾਲ
ਸੌਲੁਸ, ਸੌਲੁਸ,<ਯੂ> ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈਂ?
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈਂ?? - ਇਹ ਅਲੰਕਿਾ ਰਕਿ ਸਵਾਲ ਸੌਲੁਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ, ਇੱਕਿ ਬਆਨ ਜਆਦਾ ਕਿੁਦਰਤੀ (ਏਟੀ) ਹੋਵੇਗਾ: "ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੋ!" ਜ ਇੱਕਿ ਹੁਕਿਮ (ਏਟੀ): "ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਿਰ ਦਓ!" (ਦੇਖੋ: * ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ*)
ਅਨੁਵਾਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਅਲੰਕਿਾ ਰਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦਾ ਇਕਿ ਅਨੁਸਾਰੀ ਤਰੀਕਿਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਅ ਜਹੇ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਦੁਰ ਵਵਹਾਰ
ਕਿਰਨ ਲਈ ਅਲੰਕਿਾ ਰਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅ ਜਹਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ.
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ਕਿਰਦਾ ਹੈ

ਲੇਖ ਜੋ ਯੂਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿੁਝ ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖ ਨੇ ਯੂਐਸਟੀ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ
ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?

ਕਿਈ ਵਾਰ ਇੱਕਿ ਲੇਖ ਯੂਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵੱਚ, ਯੂਐਸਟੀ
ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "( ਯੂਐਸਟੀ)."

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਾ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ

ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਾ

ਉਹ ਜੋ <ਯੂ>ਸਵਰਗ ਵਚ ਬੈਠਾਯੂਐਲਟੀ)
ਪਰ ਉਹ ਜਹੜਾ <ਯੂ>ਸਵਰਗ ਵਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜ-ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾਯੂਐਸਟੀ)
ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਲੇਖ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ:
• ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ - ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.. ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. ਏ.ਟੀ: "ਸਵਰਗ ਵੱਚ
ਨਯਮ" ਜਾਂ "ਸਵਰਗ ਵੱਚ ਉਸਦੇ ਸੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ" (ਯੂਐਸਟੀ) (ਵੇਖੋ: [ਮੇਟਨੀਮੀ] (../figs-metonymy/01.md) ਅਤੇ [ਸਪਸ਼ਟ] (../figsexplicit/01.md))
ਇੱਥੇ 'ਆਕਿਾਸ਼ ਵੱਚ ਬੈਠਣ' ਦੇ ਦੋ ਸੁਝਾਅ ਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਕਿਾਸ਼ ਵੱਚ ਬੈਠਾ" ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਿਾਰੀ
ਦਾ ਵਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ " ਸੰਘਾਸਣ" ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਯੂਐਸਟੀ ਤੋਂ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਆ, ਤਾਂ <ਯੂ> ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡੱਗ ਪਆਯੂਐਲਟੀ)
ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇ ਖਆ <ਯੂ>ਉਹ ਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਝੁਕਿ ਗਆਯੂਐਸਟੀ)
ਇਸ ਆਇਤ ਦਾ ਲੇਖ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ:
• ਉਹ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡੱਗ ਪਆ - "ਉਸਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਿੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚਹਰੇ ਨਾਲ ਛੂ ਹਆ" ਜਾਂ "ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਝੁ ਕਿਆ" (ਯੂਐਸਟੀ).
ਇੱਥੇ ਯੂਐਸਟੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.
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ਉਹ ਲੇਖ ਜੋ ਬਦਲਵੇਂ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ
ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿੁਝ ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ
ਗਣਤੀ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਬਦਲਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ
ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਇਸ ਲੇਖ ਵੱਚ ਯੂਐਲਟੀ ਪਾਠ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਸੰਭਾਵੀ ਮਤਲਬ. ਅਰਥ
ਗ ਣਆ ਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਇਕਿ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਦਵਾਨ
ਠੀਕਿ ਸਮਝਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਕਿੋਈ ਅਰਥ ਅ ਜਹੇ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਵਰ ਤਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ.

ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਾ

ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਾ
ਵਕਿਲ ਪਕਿ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖ (ਏ.ਟੀ.)

ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਪ ਹਲਾ ਅਰਥ ਚੁਣ ਸਕਿਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਅਰਥ
ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਚ ਲੋਕਿ ਇੱਕਿ ਦੂਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜਸ ਵੱਚ ਉਹ
ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਹੈ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਕਿੁਝ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਵਾਲ਼ੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ <ਯੂ>ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵੱਚ ਬੰਨ੍ਹੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਗੇ ਦੇ ਢੇਰ - ਸੰਭਵ ਅਰਥ ਹਨ 1) "ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਪੜਾ" ("ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੀਵਜ਼") (ਯੂਐਸਟੀ) ਜਾਂ 2) "ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਲੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਪੜੇ ਦਾ ਅੰਤ" ("ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਮ" ) ਜਾਂ
3) ਉਸ ਕਿੱਪੜੇ ਵਚ ਗੁਣਾ ਜੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਵਚ ਟੱਕਿਰਾ ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਲੇਖ ਵੱਚ ਯੂਐਲਟੀ ਪਾਠ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੰਨ ਸੰਭਵ ਅਰਥ ਹਨ "ਆਪਣੇ ਚੋਗੇ ਦੇ ਢੇਰ" ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਸ਼ਬਦ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਢੱਲੇ ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
ਬਹੁਤੇ ਵਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਈਵਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਮੱਧਿ ਵਚਲੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਹੱਸੇ ਦੇ ਢੱਡ ਹੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ
ਸਕਿਦਾ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇ ਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਯਸੂ ਦੇ <ਯੂ> ਗੋ ਡਆਂ ਵਚ ਡੱਗ ਪਆ
ਯਸੂ ਦੇ ਗੋ ਡਆਂ ਉੱਤੇ ਡੱ ਗਆ - ਸੰਭਵ ਅਰਥ ਹਨ 1) " ਯਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਿੇ" ਜਾਂ 2) " ਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਝੁਕਿ ਗਆ" ਜਾਂ 3) " ਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੇਟ
ਗਇਆ.” ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕਿ ਡੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਆ. ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਯਸੂ ਲਈ ਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸ ਤਕਿਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕਿੀਤਾ ਸੀ
ਇਹ ਲੇਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ " ਯਸੂ ਦੇ ਗੋ ਡਆਂ ਵਚ ਡਗਣ" ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ? ਪ ਹਲਾ ਅਰਥ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਵੱਚ ਇਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਪੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰ ਣਤ ਹੈ. ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਊਨ ਪੀਟਰ ਨੇ ਅ ਜਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਕਿਾਰਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਭਆਚਾਰ ਵਚ ਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਉਸੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰੇਗੀ.
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ਸੰਭਵ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਸ

ਵਆ ਖਆ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੋ ਟਸ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ "ਸੰਭਵ" ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕਿਈ ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਦਵਾਨ ਪੱਕਿਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸ ਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਬਾਈਬਲ
ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਕਿ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੁੱਝ ਕਿਾਰਣ ਸ਼ਾਂਮਲ ਹਨ:
1. ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬਾਈਬਲ ਹਵਾ ਲਆਂ ਵੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਤਰ ਹਨ।
2. ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਅਰਥ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵੱਚ ਆ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ।
3. ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ( ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਪਨਾਂਵ) ਕਿਸੇ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਕਿੀ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਾ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੋਟਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਦਵਾਨ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕਿੋ ਜਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋਰ ਕਿੁੱਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ
ਅਰਥ ਵਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ ਥਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੋ ਟਸ "ਸੰਭਵ ਅਰਥ" ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਰਸ਼
ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ ਹਲਾਂ ਦੱਤੇ ਅਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਕਿੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਸੰਭਵ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀ
ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਂਸਲਾ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਅਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨਾ ਬਹਤਰ ਹੈ।
ਪਰ ਸ਼ਮਊਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇ ਖਆ ਤਾਂ ਉਹ ਯਸੂ ਦੇ ਗੋ ਡਆਂ ਉੱਤੇ ਡੱਗ ਪਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਕਿੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕਿ
ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ।"(ਲੂ ਕਿਾ 5: 8 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਯਸੂ ਦੇ ਗੋ ਡਆਂ 'ਤੇ ਡੱ ਗਆ - ਸੰਭਵ ਅਰਥ ਹਨ 1) " ਯਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਿਣੇ" ਜਾਂ 2) " ਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁ ਕਿਆ" ਜਾਂ 3)" ਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ' ਅੱਗੇ ਧਿਰਤੀ
ਤੇ ਲੇਟ ਗਆ।" ਪਤਰਸ ਅਚਾਨਕਿ ਨਹੀਂ ਡੱ ਗਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਯਸੂ ਲਈ ਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸ ਤਕਿਾਰ ਦੇ ਚਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਕਿੀਤਾ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
1. ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਕਿਰੋ ਕਿ ਪਾਠਕਿ ਹਰ ਅਰਥ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਸੰਭਵ ਰੂਪ ਵੱਚ ਸਮਝ ਸਕਿੇ।
2. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੋਈ ਅਰਥ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਉਸ ਅਰਥ ਨਾਲ ਕਿਰੋ।
3. ਜੇ ਅਰਥ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਿਰਨਾ ਪਾਠਕਿਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੋਈ ਅਰਥ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਾ
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ਲੇਖ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਅਨੁਵਾਦਨ ਲੇਖ
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਬਾਰੇ ਹੈ?

ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅ ਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਹਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਚ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਭਾਵ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਇਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਵੇਂ
ਇਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੱਧਿਾ ਅਰਥ ਹੈ. ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਾ

ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖ ਵੱਚ, ਬੀਤਣ ਦੇ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਰੇ ਇੱਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਿਰਨ ਹੋਵੇਗਾ. ਕਿਈ
ਵਕਿਲ ਪਕਿ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖ (ਏ.ਟੀ.)
ਵਾਰੀ ਕਿੋਈ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ "ਏਟੀ" ਵਜੋਂ ਚੰ ਨ੍ਹਤ ਕਿੀਤਾ ਗਆ
ਹੈ, ਜੋ " ਵਕਿਲ ਪਕਿ ਅਨੁਵਾਦ” ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੱਖਰ ਹਨ. ਇਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਅਕਿੈਡਮੀ (ਟੀਏ) ਪੰਨੇ 'ਤੇ
ਵੀ ਇਕਿ ਲੰਕਿ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਅ ਤ ਰਕਿਤ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
ਮਤਲਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਿੀ ਮਤਲਬ ਹੈ. ਫਰ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਚਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਇੱਕਿੋ ਜਹੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੰਬੋ ਧਿਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸੱਧਿਾ ਤਰੀਕਿਾ ਚੁਣ ਸਕਿਦੇ ਹੋ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਲੇਖ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿ <ਯੂ>ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ
ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਚ - ਸੰਭਵ ਅਰਥ ਹਨ 1) ਏ.ਟੀ: "ਮੇਰੇ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ" ਜਾਂ 2) "ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇ ਜਆ ਹੈ." (ਵੇਖੋ: [ਮੇਟਨੀਮੀ]
(../figs-metonymy/01.md) ਅਤੇ [ਮੁਹਾਵਰੇ] (../figs-idiom/01.md))
ਇਸ ਲੇਖ ਵੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕਿ ਮੇਟਨੀਮੀ ਕਿਹਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਬਦ "ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵੱਚ" ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ( ਯਸੂ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਅਕਿਤੀ ਅਤੇ ਅ ਧਿਕਿਾਰ
ਲਈ. ਲੇਖ ਦੋ ਵਕਿਲ ਪਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕਿੇ ਇਸ ਬੀਤਣ ਵੱਚ ਮੇਟਨੀਮੀ ਦੀ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਮੇਟਨੀਮੀ ਬਾਰੇ ਟੀਏ ਪੰ ਨਆਂ ਲਈ ਇਕਿ ਲੰਕਿ ਮੌਜੂਦ ਹੈ.
ਮੇਟਨੀਮੀ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਮੈਟਨੀਮੀ ਅਤੇ ਆਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਲਈ ਲੰਕਿ ਤੇ ਕਿ ਲਕਿ ਕਿਰੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿ ਇੱਕਿ ਆਮ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਲੇਖ ਵੱਚ ਟੀਏ
ਪੰ ਨਆਂ ਲਈ ਇੱਕਿ ਲੰਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਵ ਖਆਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
"ਸੱਪ ਦੀ ਔਲਾਦ"
• ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਦੀ ਔਲਾਦ - ਇਸ ਅਲੰਕਿਾਰ ਵਚ, ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿੀਤੀ, ਜੋ ਘਾਤਕਿ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕਿ ਸੱਪ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ
ਏਟੀ: "ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਜ਼ ਹਰੀਲੇ ਸੱਪ" ਜਾਂ "ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ ਹਰੀਲੇ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ" (ਵੇਖੋ: [ਰੂਪਕਿ] (../figsmetaphor/01.md))
ਇਸ ਲੇਖ ਵੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਨੂੰ ਅਲੰਕਿਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੇਖ ਅਲੰਕਿਾਰ ਦੀ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨੁਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਅਲੰਕਿਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਟੀਏ ਪੰ ਨਆਂ ਦਾ ਇਕਿ ਲੰਕਿ ਵੀ ਹੈ ਅਲੰਕਿਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਆਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਲਈ ਲੰਕਿ ਤੇ ਕਿ ਲਕਿ ਕਿਰੋ.
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ਲੇਖ ਜੋ ਅ ਸੱਧੇ ਅਤੇ ਸੱਧੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖ ਮੈਨੂੰ ਅ ਸੱਧਿੇ ਅਤੇ ਸੱਧਿੇ
ਹਵਾ ਲਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਿਰਨਗੇ?

ਦੋ ਪ੍ਰਕਿਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ: ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ. ਇਕਿ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੇਂ,
ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਧਿ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਧਿੀ ਵਸਤਾਰ ਜਾਂ ਅ ਸੱਧਿੇ
ਉਕਿਤੀਕਿਰਨ ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਹੈ. (ਵੇਖੋ: [ ਸੱਧਿੇ ਅਤੇ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ] (../figsquotations/01.md))

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਾ

ਜਦੋਂ ਯੂਐੱਲਟੀ ਵੱਚ ਸੱਧਿੀ ਜਾਂ ਅ ਸੱਧਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦਾ ਵਕਿਲਪ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦ ਸੁਝਾਅ "ਇਕਿ ਸੱਧਿਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ:" ਜਾਂ "ਇਸਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਅਸ ਥਰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ:" ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹਸਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ " ਸੱਧਿੇ ਅਤੇ ਅ ਸੱਧਿੇ
ਹਵਾਲੇ” ਨਾਮਕਿ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਪੰਨੇ ਦੇ ਲੰਕਿ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ.
ਸੱਧਿੇ ਅਤੇ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕਿ ਲੇਖ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕਿ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੋਈ ਹੋਰ ਸੰਕਿਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਵਚ ਇਹ ਇਕਿ ਕਿੁਦਰਤ ਦਾ ਇਕਿ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕਿ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਧਿੇਰੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੂਚਨਾ
ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਪੰਨੇ ਦੇ ਲੰਕਿ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਸ ਨੂੰ ["ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਲੇ”] (../figs-quotesinquotes/01.md) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. "

ਅਨੁ ਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ
ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਰਦੇਸ਼ ਦੱਤਾ <ਯੂ> ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ
• ਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ - ਇਸ ਦਾ ਸੱਧਿਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ: " ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ" ਅ ਜਹੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ: " ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕਿ ਕਿੀਤਾ" ( ਵੇਖੋ: [ ਸੱਧਿੇ ਅਤੇ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ] (../figs-quotations/01.md) ਅਤੇ
[ਅੰਡਾਕਿਾਰ] (../figs-quotesinquotes/01.md))
ਇੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਧਿੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਿਰ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਵਧਿੇਰੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ <ਯੂ>ਮੈਂ ਵਾ ਢਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, "ਪ ਹਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਢੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕਿੇ ਬੰਨ੍ਹੋ, ਪਰ ਕਿਣਕਿ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿੋਠੇ ਵੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ
ਕਿਰੋ."
• ਮੈਂ ਵਾ ਢਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, "ਪ ਹਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਪੁੱਟ ਕਿੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟੋ, ਪਰ ਕਿਣਕਿ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿੋਠੇ ਵਚ ਇਕਿੱਠਾ ਕਿਰੋ" - ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਿ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ
ਰੂਪ ਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ: "ਮੈਂ ਵਾ ਢਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪ ਹਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕਿੱਠਾ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਫ਼ੂਕਿਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪੂਲਾ ਬੰਨ੍ਹੋ. ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਕਿਣਕਿ ਨੂੰ ਇਕਿੱਠਾ
ਕਿਰਕਿੇ ਮੇਰੇ ਕਿੋਠੇ ਵੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿਰੋ. " (ਵੇਖੋ: [ ਸੱਧਿੇ ਅਤੇ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ] (../figs-quotations/01.md))
ਇੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅ ਸੱਧਿੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਿਰ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਵਧਿੇਰੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ.
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ਲੰਬੇ ਯੂਐੱਲਟੀ ਪ੍ਹੈ ਰਆਂ ਲਈ ਲੇਖ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿੁਝ ਅਨੁਵਾਦ ਲੇਖ ਪਛਲੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ
ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ ਇਸ ਵਾਕਿ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕਿ ਲੇਖ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖਾਂ ਲਈ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਸ ਥਤੀ
ਵੱਚ, ਪ ਹਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵਆ ਖਆ ਨੂੰ ਸਮ ਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੱਸੇ

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਾ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ

ਵਕਿਲ ਪਕਿ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖ (ਏ.ਟੀ.)
ਲੇਖ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ

<ਯੂ>ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਅਪੂਰਨ ਦਲ
• ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਅਪੂਰਨ ਦਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ - ਪੌਲੁਸ ਅ ਜਹੇ ਵਅਕਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਅਲੰਕਿਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਆ ਗਆ
ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਵੇਂ ਕਿ ਪੱਥਰ. ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਅਕਿਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਰਨ ਲਈ " ਦਲ" ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ. ਏਟੀ: "ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ
ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਿਾਰ ਕਿਰਦੇ ਹੋ" (ਵੇਖੋ: [ਰੂਪਕਿ] (../figs-metaphor/01.md) (../figs-metonymy/01.md)
ਅਤੇ [ਮੇਟਨੀਮੀ] (../figs-doublet/01.md))
• ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਲ - ਸ਼ਬਦ "ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਦਲ" ਸ਼ਬਦ "ਸਖਤ" ਬਆਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ: [ਦੋਹਰਾ] (../figs-metaphor/
01.md))
ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ ਪ ਹਲੇ ਲੇਖ ਵੱਚ ਅਲੰਕਿਾਰ ਅਤੇ ਮੇਟਨੀਮੀ ਦੀ ਵਆ ਖਆ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕਿੋ ਬੀਤਣ ਵੱਚ ਦੋਹਰੇ ਦੀ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਇੱਕਿ ਵਧਿੀਆ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ
ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੇ ਗਏ
ਹਰੇਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਸ ਹੱਸੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਸ ਲਖਤ ਦੇ
ਲੇਖਕਿ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨਾ ਸੀ. ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ
ਵਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਆਰ ਕਿੀਤਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅ ਧਿਐਨ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ,
ਜਸ ਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਸੰਭਵ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋ ਟਸ
ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਾ

ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰੋ:
1. ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਰੋ ਜੋ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ
2. " ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ " ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋ.
3. ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਂ ਔਖੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾ ਣਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ ਹਲੇ ਇੱਕਿ ਤੇ ਕਿ ਲਕਿ ਕਿਰੋ
4. ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ.
5. ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਚ ਪ ੜ੍ਹਆ ਹੈ.
6. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਕਿੂਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ. ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ
ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਰਨ ਵਚ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕਿ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰੋ
7. ਉਹ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਖੋ.
8. ਦੂਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਿਤ ਕਿਦਮ ਦੁਹਰਾਓ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾ ਣਆ ਹੈ.
9. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇੱਕਿ ਚੰਗੇ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੋ ਚਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬੀਤਣ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ.
10. ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾ ਦਤ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਦੂ ਜਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਿੇ ਲਖਤ ਕਿਰੋ. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੱਚ ਬਦਲੋ ਜੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮ ਝਆ ਜਾਂਦਾ.
ਇੱਕਿ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਇੱਕਿ ਵਧਿੀਆ ਅਨੁਵਾਦ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਇਸਦਾ ਨਰੰਤਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਅ ਜਹੀ ਥਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਜੱਥੇ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਠੀਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚੋ. ਇਹ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾ ਦੇ ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਚ ਬਹਤਰ ਰਹੇਗਾ
ਹਰੇਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਉਪਲਬਧਿ ਕਿਰਵਾਉ.
ਇਹ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

ਅ ਗਆਤ ਵਚਾਰ
ਕਿਈ ਵਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕਿ ਅ ਜਹੀ ਚੀਜ ਜਾਂ ਕਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਣਜਾਣ ਹੈ. ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਇਕਿ ਵਆ ਖਆਤ ਮਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ
ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਇਕਿੋ ਇਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਕਿ ਵਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ, ਵਧਿੇਰੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ
[ਅਨੁਵਾਦ ਅਣਜਾ ਣਆਂ] (../translate-unknown/01.md) ਉੱਤੇ ਸਬਕਿ ਵੇਖੋ.
ਇਕਿ ਕਿਸਮ ਦੀ 'ਅਣਜਾਣ ਵਚਾਰ' ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਿਾਰ ਮਕਿ ਰੀਤੀ- ਰਵਾਜ ਅਤੇ ਵਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਕਿੁਝ ਆਮ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਚਾਰ ਹਨ:
ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਵੇਂ ਕਿ:
• ਮੰਦਰ (ਇਕਿ ਇਮਾਰਤ ਜੱਥੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ)
• ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ (ਇਕਿ ਇਮਾਰਤ ਜੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਲਈ ਇਕਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ)
• ਬਲੀ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ (ਇਕਿ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਜਸ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ).
ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਸਰਲੇ ਖ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ:
• ਪੁਜਾਰੀ ( ਜਹੜਾ ਵਅਕਿਤੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਚੁ ਣਆ ਗਆ ਹੈ)
• ਫ਼ਰੀਸੀ ( ਯਸੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਧਿਾਰ ਮਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮੂਹ)
• ਨਬੀ (ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਜੋ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਧਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਨਬੀ (ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਜੋ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਧਿੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ)
• ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
• ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ
• ਰਾਜ਼ਾ (ਇੱਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ ਹਰ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕਿ)
ਮੁੱਖ ਬਾਈਬਲੀ ਸੰਕਲਪ ਜਵੇਂ ਕਿ:
• ਮਾਫੀ (ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਕਿੁੱਝ ਕਿਰਨ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਣ)
• ਮੁਕਿਤੀ (ਬੁਰਾਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਬਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ)
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• ਛੁਟਕਿਾਰਾ ( ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕਿਾਰਜ ਜੋ ਪ ਹਲਾਂ ਮਾਲਕਿੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਸ ਨੂੰ ਕਿੈ ਪਟ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਸੀ)
• ਦਇਆ (ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਰਨਾ)
• ਕ੍ਰਪਾ(ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿ ਜਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਤਾ ਗਆ ਹੈ ਨੂੰ ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ)
( ਧਿਆਨ ਦਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂਵ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨੱਧਿਤਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਆ (ਕਿਾਰਵਾਈ) ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ.)
ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਲੀਸੀਯਾ ਜਾਂ ਪੰਡ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਤਰੀਕਿਾ ਲੱ ਭਆ ਜਾ ਸਕਿੇ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ ਤਆਰ ਕਿਰੋ
ਅਣਜਾਣ ਅਨੁਵਾਦ
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਇਹ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੇ ਗਏ
ਹਰੇਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਸ ਹੱਸੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਸ ਲਖਤ ਦੇ
ਲੇਖਕਿ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨਾ ਸੀ. ਇਹ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਦਵਾਨਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਤਆਰ ਕਿੀਤਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅ ਧਿਐਨ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਸ ਵਚ
ਅਨੁਵਾਦ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅਨੁਵਾਦ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਿ ਬਹਤਰ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਾ

ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ (ਟੀਕਿੁੂ.) ਯੂਐਲਟੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉੱਤੇ ਆਧਿਾ ਰਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੋਈ ਵੀ
ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਜਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ. ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀ.ਕਿੇ. ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕਿ
ਸੁਝਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਿਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਿਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਿਦੇ ਹੋ
ਭਾਈਚਾਰਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਟੀਯੂਯੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵੱਚ ਮਦਦ ਮਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿੀ ਟੀਚੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕਿ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ
ਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅ ਧਿਆਇ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਠੀਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ.

ਟੀਕੁੂਯ ਨਾਲ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਟੀਕਿੁੂਯ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਲਈ ਆਤਮ-ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰੋ:
1. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੀਤਣ ਜਾਂ ਅ ਧਿਆਇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ.
2. "ਪ੍ਰਸ਼ਨ" ਨਾਮਕਿ ਭਾਗ ਵੇਖੋ.
3. ਉਸ ਬੀਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਂਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ.
4. ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰਜ ਮਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰੋ.
5. ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਰ ਸ਼ਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਲੱਕਿ ਕਿਰੋ.
6. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਿ ਚੰਗਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿੀ ਇਹ ਦੂ ਜਆਂ ਲਈ ਇੱਕਿੋ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
ਕਿਸੇ ਸਮਾ ਜਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟੀਕਿੁੂਯ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰੋ:
1. ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਕਿ ਅ ਧਿਆਇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਪੜ੍ਹੋ.
2. ਸੁਣਨ ਵਾ ਲਆਂ ਨੂੰ ਸਰਫ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ
ਦੱਸੋ. ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕਿ ਪਰਖ ਹੈ, ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਕਿਰਕਿੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ
ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕਿ ਹੈ.
3. "ਪ੍ਰਸ਼ਨ" ਨਾਮਕਿ ਭਾਗ ਵੇਖੋ.
4. ਉਸ ਅ ਧਿਆਇ ਲਈ ਪ ਹਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਐਂਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ.
5. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹੋ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੇਵਲ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕਿਰਵਾਓ.
6. ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਰ ਸ਼ਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਲੱਕਿ ਕਿਰੋ. ਜੇਕਿਰ ਸਮਾ ਜਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉੱਪਰੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ
ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ. ਜੇ ਵਅਕਿਤੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਦਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ.
7. ਅ ਧਿਆਇ ਲਈ ਬਾਕਿੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਵਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਨੁਵਾਦ ਤਆਰ ਕਿਰੋ
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ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਬੋਲਣ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹਨ.
ਬੋਲਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ. ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਿੁਝ ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ
ਦੱਸਦੀ ਹੈ.

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਬੋਲੀ ਦੇ ਕਿੁਝ ਰੂਪ ਕਿੀ ਹਨ?

ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ
ਬੋਲਣ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅ ਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਹਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਭਾਵ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਇਕਿ ਅਰਥ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ
ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਵੇਂ ਇਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੱਧਿਾ ਅਰਥ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਿੀ ਭਾਵ ਹੈ ਫਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਚਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਇੱਕਿੋ ਜਹੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੰਬੋ ਧਿਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਸੱਧਿਾ ਤਰੀਕਿਾ ਚੁਣ ਸਕਿਦੇ ਹੋ.

ਕਸਮ
ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅ ਤ ਰਕਿਤ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕਿ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ, ਉਦਾਹਰਣਾਂ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਪੇਜ
ਤੇ ਨਰਦੇ ਸ਼ਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਰੰਗੀਨ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਿ ਲਕਿ ਕਿਰੋ.
• ਸੰਬੋਧਨ - ਇੱਕਿ ਉਪ੍ਰੋਕਿਤ ਇੱਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਸ ਵੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿੋਈ ਅ ਜਹੇ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਸੱਧਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੱਥੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕਿ
ਅ ਜਹੀ ਗੱਲ ਸੰਬੋ ਧਿਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.
• ਦੋਹਰਾ - ਇੱਕਿ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕਿ ਜੋੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕਿੋ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਬਾਈਬਲ ਵਚ, ਦੋਹਰਾ
ਅਕਿਸਰ ਕਿ ਵਤਾ, ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਚ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕਿ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਿੇ.
• ਵਅੰਗਵਾਦ - ਇਕਿ ਸੁਹਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਇਕਿ ਅ ਜਹੀ ਹਲਕਿੀ ਜਾਂ ਨਰਮਾਈ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਿਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅ ਜਹੀ ਕਿੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਪ ਵੱਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰ ਮੰਦਾ ਹੋਵੇ.
ਇਸ ਦਾ ਮਕਿਸਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ.
• ਹੈਨਡੀਡੀਅਸ - ਹੈਨਡੀਡੀਅਸ ਵਚ ਇਕਿ ਵਚਾਰ "ਅਤੇ," ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਰ ਤਆ
ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ.
• ਹਾਈਪਰਬੋਲੇ - ਇਕਿ ਹਾਈਪਰਬੋਲੇ ਇਕਿ ਜਾਣਬੁੱ ਝਆ ਅਸਾਧਿਾਰਣ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿੁਝ ਵਚਾਰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
• ਮੁਹਾਵਰੇ - ਇਕਿ ਮੁਹਾਵਰੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕਿ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕਿ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਅਕਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ.
• ਵਅੰਗਾਤਮਕ - ਵਅੰਗਾਤਮਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕਿ ਸੰਕਿੇਤ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਭਾਸ਼ਣਕਿਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਅਸਲ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਉਲਟ
ਹੈ.
• [ ਲਟੋਟਸ] (../figs-litotes/01.md) - ਲਟੋਟਸ ਇੱਕਿ ਉਲਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਨਕਿਾਰਾਤਮਕਿ ਕਿਰ ਕਿੇ ਬਣਾਇਆ ਗਆ ਇੱਕਿ ਅ ਜਹਾ ਬਆਨ ਹੈ.
• [ਮੇਰੀਆਂਵਾਦ] (../figs-merism/01.md) - ਮੇਰੀਆਂਵਾਦ ਇੱਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿੁਝ ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧਿ ਕਿਰਕਿੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ
ਅ ਤ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਰਕਿੇ ਕਿੁਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.
• ਰੂਪਕ - ਇਕਿ ਰੂਪਕਿ ਇਕਿ ਅ ਜਹਾ ਸੰਕਿੇਤ ਹੈ ਜਸ ਵਚ ਇਕਿ ਸੰਕਿਲਪ ਇਕਿ ਹੋਰ, ਸੰਬੰਧਿਹੀਣ ਸੰਕਿਲਪ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ
ਸੋਚਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਕਿਲਪਾਂ ਵਚ ਆਮ ਕਿੀ ਹੈ. ਭਾਵ, ਅਲੰਕਿਾਰ ਦੋ ਅਸ ਥਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚ ਇਕਿ ਤੁਲਨਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
• ਮੇਟਨੀਮੀ - ਮੇਟਨੀਮੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਜਾਂ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰ ਧਿਤ ਕਿੁਝ ਦੇ
ਨਾਮ ਨਾਲ. ਇੱਕਿ ਚੰਨ੍ਹ ਇੱਕਿ ਅ ਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰ ਧਿਤ ਹੈ.
• ਸਮਾਨਤਾਵਾਦ - ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਚ ਦੋ ਵਾਕਿ ਜਾਂ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਜੋ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਇੱਕਿਠੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਇਬਰਾਨੀ ਬਾਈਬਲ
ਵਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾਉਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਿ ਵਤਾ ਵਚ.
• [ਪ੍ਰਸੰ ਗਕਿਤਾ] (../figs-personification/01.md) - ਵਅਕਿਤੀਗਤ ਰੂਪ ਇੱਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਸ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਵਚਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਮ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕਿ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
• ਅਨੁ ਮਾਨਯੋਗ ਵਅਕਤ - ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ ਅਤੀਤ ਇੱਕਿ ਅ ਜਹਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭ ਵੱਖ ਵੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰ ਤਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ ਵੱਚ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰੇਗੀ.
• ਆਲੋ ਚਨਾਤ ਮਕ ਸਵਾਲ - ਇੱਕਿ ਅਲੰਕਿਾ ਰਕਿ ਸਵਾਲ ਇਕਿ ਅ ਜਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਅਕਿਸਰ ਇਹ ਵਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੀਕਿਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਕਿਸਰ ਇਸਨੂੰ ਠੱਪਾ ਕਿਰਨ ਜਾਂ ਦੰਭ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੁਝ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ.
• ਸਮਲੀਲ - ਇੱਕਿ ਸਮਾਈਲੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਇਹ ਇੱਕਿ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿੇਂਦ ਰਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ
ਰੂਪ ਵੱਚ ਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰਨ ਲਈ " ਜਵੇਂ," " ਜਵੇਂ" ਜਾਂ "ਵੱਧਿ"
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• ਸਾਈਨੇਕਡੋਸ਼ੇ - ਸਨੇ ਕਿਡੋਸ਼ੇ ਇੱਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ 1) ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਦਰ ਭਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 2) ਸਾਰੀ
ਚੀਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਫ ਇਸਦਾ ਇੱਕਿ ਹੱਸਾ.
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ਸੰਬੋਧਨ

ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸੰਬੋਧਿਨ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ
ਹੈ?

ਇੱਕਿ ਸੰਬੋਧਿਨ ਇੱਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਸ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ
ਸੁਣਨ ਵਾ ਲਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਸਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ

ਵੇਰਵਾ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾ ਲਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਰਦਾ ਹੈ

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਾਠਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਉਲਝਣ ਦੇ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ
ਹੈ, ਜਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰਨ ਲਈ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਿ ਜੋ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਦੇ।

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਗਲਬੋਆ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਦ੍ਰਿੇਲ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਉ (2 ਸਮੂਏਲ 1:21 ਯੂਐਲਟੀ)
ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਊਲ ਗਲਬੋਆ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਮਾ ਰਆ ਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕਿ ਉਦਾਸ ਗੀਤ ਗਾਇਆ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੋਲ
ਤਦ੍ਰਿੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੇ ਦਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਦਾਸ ਸੀ.
ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਜਹੜੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਿੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ. (ਲੂ ਕਿਾ 13:34 ਯੂਐਲਟੀ)
ਯਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇ ਲਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ. ਸੱਧਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ
ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਿਦੇ ਸਨ, ਯਸੂ ਨੇ ਦਖਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੁ ਪਰਵਾਹ ਕਿੀਤੀ.
ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਵਰੁੱਧਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੀਤੀ: "<ਯੂ>ਜਗਵੇਦੀ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿਹਾ ਜਵੇਂ ਜਗਵੇਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਿਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਚ ਉਹ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਕਿੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਸੰਬੋਧਿਨ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਵਕਿਲਪ ਹੈ.
1. ਜੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ
ਜਵੇਂ ਉਹ <ਯੂ>ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
1. ਜੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ
ਜਵੇਂ ਉਹ <ਯੂ>ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
• ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਵਰੁੱਧ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ: "<ਯੂ>ਜਗਵੇਦੀ (1 ਰਾ ਜਆ 13:2 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਉਸ ਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ: "ਯਹੋਵਾਹ <ਯੂ>ਇਹ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ
• <ਯੂ> ਗਲਬੋਆ ਦੇ ਪਹਾੜ(2 ਸਮੂਏਲ 1:21 ਯੂਐਲਟੀ)
• <ਯੂ> ਗਲਬੋਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ
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ਦੋਹਰੀਆਂ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਦੋਹਰੀਆਂ ਕਿੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ "ਦੋਹਰੀਆਂ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਜਸਦਾ
ਅਰਥ ਇੱਕਿੋ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇ ੜੇ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕਿੋ ਚੀਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕਿੱਠੇ ਮਲਦਾ ਹੈ। ਅਕਿਸਰ
ਉਹ ਸ਼ਬਦ "ਅਤੇ" ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਿਸਰ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਵਚਾਰ
ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਧਿਾਉਣ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਲੋਕਿ ਦੋਹਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ. ਜਾਂ ਉਹ ਦੋਹਰੀਆਂ ਵਰਤ ਸਕਿਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿੇਵਲ ਕਿੁਝ ਸ ਥਤੀਆਂ ਵੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਕਿੁਝ ਬੰਦੀਆਂ ਵੱਚ ਇੱਕਿ
ਦੋਹਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ ਥਤੀ ਵੱਚ, ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਾ ਲੱਭਣ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ <ਯੂ> ਬੁੱਢਾ ਸੀ
ਹੇਠਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕਿੋ ਜਹਾ ਹੈ. ਇਕਿੱਠੇ ਉਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ" ਸੀ.
…ਉਸਨੇ ਦੋ ਬੰ ਦਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ <ਯੂ> ਜਆਦਾ ਧਿਰਮੀ<ਯੂ> ਅਤੇ <ਯੂ> ਬਹਤਰ
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ " ਜੰਨੇ ਜਆਦਾ ਧਿਰਮੀ" ਸਨ, ਉਹ ਜੰਨੇ ਵੀ ਸਨ.
ਤੁਸੀਂ <ਯੂ>ਝੂਠ
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ "ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ" ਤਆਰ ਕਿੀਤੀਆਂ ਸਨ.
ਇੱਕਿ ਲੇਲੇ ਵਾਂਗ ਅਤੇ <ਯੂ> ਨਰਮਲ
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੇਲੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਜਸ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਕਿਲੰਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ - ਇੱਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕਿ ਨੂੰ ਵਰਤੋ. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ.
1. ਕਿੇਵਲ ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ.
2. ਜੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਚੋਂ ਇਕਿ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਅ ਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ ਜਵੇਂ "ਬਹੁਤ" ਜਾਂ
"ਬਹੁਤ" ਜਾਂ "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ".
3. ਜੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ.
ਲਾਗੂ ਕਿੀਤੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
1. ਕਿੇਵਲ ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ.
• ਤੁਸੀਂ <ਯੂ>ਝੂਠ (ਦਾਨੀਏਲ 2:9 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਤੁਸੀਂ <ਯੂ> ਝੂਠ
1. ਜੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਚੋਂ ਇਕਿ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਅ ਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ ਜਵੇਂ "ਬਹੁਤ" ਜਾਂ
"ਬਹੁਤ" ਜਾਂ "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ"
• ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ <ਯੂ> ਬੁੱਢਾ ਸੀ(1 ਰਾ ਜਆ 1:1 ਯੂਐਲਟੀ)
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• "ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ <ਯੂ>ਬਹੁਤ ਬੁਢਾ
1. ਜੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ.
• ..ਇੱਕਿ ਲੇਲੇ ਵਾਂਗ ਅਤੇ <ਯੂ> ਨਰਮਲ
• "... ਇੱਕਿ ਲੇਲੇ <ਯੂ> ਬਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਿਸ ਤੋਂ
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ਮਧੁਰ ਭਾਸ਼ਣ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਇਕਿ ਮਧਿੁਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿੀ ਹੈ?

ਇੱਕਿ ਮਧਿੁਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿੁੱਝ ਨਰਮ ਜਾਂ ਨਮਰਤਾਪੂਰਨ ਢੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿੁਟਾਪਾ, ਸ਼ਰ ਮੰਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾ ਜਕਿ
ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਵੀਕਿਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਮੌਤ ਜਾਂ ਕਿੰਮ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਚ ਕਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ

ਵੇਰਵਾ
.. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇ ਖਆ ਕਿ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਲਬੋਆ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ <ਯੂ> ਡੱਗੇ
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ "ਮੁਰਦਾ" ਸਨ. ਇਹ ਇਕਿ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅ ਹਮ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਡੱਗ ਚੁੱਕਿੇ ਸਨ,
ਪਰ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਸਨ. ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ ਲੋਕਿ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੱਧਿੇ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਅਪ ਵੱਤਰ ਹੈ
ਕਿਾਰਨ ਇਹ ਇਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਮਧਿੁਰ ਭਾਸ਼ਣ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਇਕਿੋ ਜਹੇ ਮਧਿੁਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਪਾਠਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ
ਸਕਿਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੇਖਕਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਫ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਹੈ.

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
.. ਜੱਥੇ ਇਕਿ ਗੁਫਾ ਸੀ. ਸ਼ਾਊਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਗਆ. (1 ਸਮੂਏਲ 24:3 ਯੂਐਲਟੀ)
` ਅਸਲੀ ਸੁਣਨ ਵਾ ਲਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਊਲ ਸੌਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੁਫਾ ਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਖਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਝਜਕਿਣਾ ਨਹੀਂ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਕਿੀ ਕਿੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਫਾ ਵਚ ਕਿੀ ਰਹਾ ਸੀ।
ਮ ਰਯਮ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਆ, "ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ।” (ਲੂ ਕਿਾ 1:34 ਯੂਐਲਟੀ)
ਨਮਰਤਾਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲਈ, ਮ ਰਯਮ ਕਿ ਹਣ ਲਈ ਇੱਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜਨਸੀ ਸੰਬੰਧਿ ਨਹੀਂ ਰੱ ਖਆ ਹੈ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਮਧਿੁਰ ਭਾਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਹਨ:
1. ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸ ਭਆਚਾਰ ਤੋਂ ਮਧਿੁਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ
2. ਜੇ ਇਹ ਮਧਿੁਰ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕਿ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਬਨਾਂ ਬਆਨ ਕਿਰੋ.

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
1. ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸ ਭਆਚਾਰ ਤੋਂ ਮਧਿੁਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ
• .. ਜੱਥੇ ਇਕ ਗੁਫਾ ਸੀ. ਸ਼ਾਊਲ <ਯੂ>ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ (1 ਸਮੂਏਲ 24:3 ਯੂਐਲਟੀ)- ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ
ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
• ”.. ਜੱਥੇ ਇਕਿ ਗੁਫਾ ਸੀ. ਸ਼ਾਊਲ ਇੱਕਿ<ਯੂ> ਟੋਆ ਪੁੱਟਣ ਲਈ,/ਯੂ> ਗੁਫ਼ਾ ਵੱਚ ਗਆ।”
• ”.. ਜੱਥੇ ਇਕਿ ਗੁਫਾ ਸੀ. ਸ਼ਾਊਲ <ਯੂ>ਕਿੁਝ ਸਮਾਂ ਇਕਿੱਲੇ ਰ ਹਣ ਲਈ
• ਮ ਰਯਮ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਆ, "ਇਹ ਕਵੇਂ ਵਾਪਰੇਗਾ? ਮੈਂ <ਯੂ> ਕਸੇ ਵੀ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਵਾਇਆ. (ਲੂ ਕਾ 1:34 ਯੂਐਲਟੀ)
ਮ ਰਯਮ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ
?" (ਇਹ ਮੂਲ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਵਰ ਤਆ ਗਆ ਸੁਮੇਲ ਹੈ)
1. ਜੇ ਇਹ ਮਧਿੁਰ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕਿ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਬਨਾਂ ਬਆਨ ਕਿਰੋ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇ ਖਆ ਕ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਲਬੋਆ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ <ਯੂ> ਡੱਗੇ (1 ਇਤਹਾਸ 10:8 ਯੂਐਲਟੀ)
• “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਬੋਆ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ <ਯੂ>ਮਰੇ ਹੋਏ
128 / 369

Translation Manual

Just-in-Time Learning Modules :: Figures of Speech :: ਵਸਥਾ ਰਤ ਅਲੰਕਿਾਰ

ਵਸਥਾ ਰਤ ਅਲੰਕਾਰ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਵਸਥਾ ਰਤ ਅਲੰਕਿਾਰ ਕਿੀ ਹੈ?

ਇੱਕਿ ਵਸਥਾ ਰਤ ਅਲੰਕਿਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਸ ਥਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ ਇਹ
ਇੱਕਿ ਵੱਖਰੀ ਸ ਥਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ ਹਲੀ ਸ ਥਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਵਰਣਨ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੁਝ ਅ ਹਮ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂ ਜਆਂ ਦੇ
ਸਮਾਨ ਹੈ. ਦੂਜੀ ਸ ਥਤੀ ਵੱਚ ਲੋਕਿਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਿ ਰਆਵਾਂ ਜਹਨਾਂ ਦੀ ਪ ਹਲੀ ਸ ਥਤੀ ਵੱਚ
ਪ੍ਰ ਤ ਨਧਿਤਾ ਕਿਰਦੀ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਲੰਕਿਾਰ
ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ

ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕ ਇਹ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ
• ਲੋਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕਿਣ ਕਿ ਚੱਤਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
• ਲੋਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਦੇ।
• ਵਸਥਾ ਰਤ ਅਲੰਕਿਾਰ ਅਕਿਸਰ ਅਕਿਸਰ ਇੰਨੇ ਗ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਦੁਆਰਾ ਅਲੰਕਿਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਅਸੂਲ
• ਵਸਥਾ ਰਤ ਅਲੰਕਿਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰੋ ਜਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਸਰੋ ਤਆਂ ਲਈ ਸੀ।
• ਅਸਲੀ ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਦੇ ਮੁਕਿਾਬਲੇ ਟੀਚਾ ਦਰਸ਼ਕਿ ਨੂੰ ਵਧਿੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ।
• ਜਦੋਂ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਵਸਥਾ ਰਤ ਅਲੰਕਿਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੱਤਰ ਉਸ ਦਾ ਇਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਿ ਹਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ।
• ਜੇ ਟੀਚਾ ਦਰਸ਼ਕਿ ਕਿੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਚ ਮਦਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੁਝ ਤਰੀਕਿੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ
ਵਸਥਾ ਰਤ ਅਲੰਕਿਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਣ।

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 23: 1-4 ਵਚ ਲੇਖਕਿ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਚੰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਲਈ ਕਿੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕਿ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਲਈ ਹੈ.
ਅਯਾਲੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱ ਖਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਰਦੇ ਹਨ.
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਿਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿੁਝ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਹਾ ਕਿੰਮ ਹੈ।
<ਸੁਪ >1 <ਸੁਪ >2 ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ> ਉਹ <ਯੂ> ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਰਦਾ ਹੈ <ਸੁਪ > 3 ਉਹ <ਯੂ> ਮੈਨੂੰ ਅਗੁਵਾਈ ਕਿਰਦਾ ਹੈ <ਸੁਪ
>4 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨੁਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ;
ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਟੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਦਲਾਸਾ ਦਓ। (ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਯਸਾਯਾਹ 5: 1-7 ਵਚ, ਯਸਾਯਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਰਾਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮ ਹਸੂਸ ਕਿਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅੰਗੂਰੀ
ਬਾਗ਼ ਨੇ ਸਰਫ ਮਾੜਾ ਫਲ ਦੱਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਰਫ ਮਾੜੇ ਫਲ ਦੇ ਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਖ਼ਰਕਿਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਕਿਰਨੀ ਬੰਦ ਕਿਰ ਦੰਦੇ ਹਨ. 1 ਤੋਂ 6 ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਪਰ 7 ਵੀਂ ਆਇਤ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਲੋਕਿਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
<ਸੁਪ >1 <ਸੁਪ >2 ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਇਕਿ ਬੁਰਜ ਉਸਾ ਰਆ ਅਤੇ ਇਕਿ ਚੁਬੱਚਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ।
ਉਸ ਨੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜਾਰ ਕਿੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਅੰਗੂਰ ਪੈਦਾ ਕਿੀਤੇ।
<ਸੁਪ >3 ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਵਚਕਿਾਰ ਜੱਜ।
<ਸੁਪ >4 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਆਰ ਕਿਰਦੀ ਸੀ?
<ਸੁਪ >5 ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕਿ ਚਰਾਂਗਾਹ ਵੱਚ ਬਦਲ ਦਆਂਗਾ; ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਧਿ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੁਚ ਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
<ਸੁਪ >6 ਮੈਂ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਕਿਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਿਮ ਦੇਵਾਂਗਾ.
<ਸੁਪ >7 ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪੌਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾ ਰਆ ਗਆ ਸੀ;
ਧਿਾਰ ਮਕਿਤਾ ਲਈ, ਪਰ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਦਦ ਲਈ ਰੋਣਾ। (ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਇਕਿੋ ਵਸਥਾ ਰਤ ਅਲੰਕਿਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ ਜੇਕਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਪਾਠਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿੇ ਹੋਣਗੇ. ਜੇ
ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿੁਝ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ:
1. ਜੇ ਟੀਚਾ ਦਰਸ਼ਕਿ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਚੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਰੂਪ ਵਚ ਸਮ ਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ " ਜਵੇਂ" ਜਾਂ " ਜਵੇਂ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਚ ਕਿਰੋ. ਇਸ ਨੂੰ
ਸਰਫ ਪ ਹਲੇ ਵਾਕਿ ਜਾਂ ਦੋ ਵਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
2. ਜੇ ਟੀਚਾ ਦਰਸ਼ਕਿ ਚੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਿਾ ਲੱਭੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਿਣ ਕਿ ਚੱਤਰ ਕਿੀ ਹੈ।
3. ਜੇ ਟੀਚਾ ਦਰਸ਼ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੋ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਾਗੂ
1. ਜੇ ਟੀਚਾ ਦਰਸ਼ਕਿ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਚੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਰੂਪ ਵਚ ਸਮ ਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ " ਜਵੇਂ" ਜਾਂ " ਜਵੇਂ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਚ ਕਿਰੋ. ਇਸ ਨੂੰ
ਸਰਫ ਪ ਹਲੇ ਵਾਕਿ ਜਾਂ ਦੋ ਵਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਬੂਰ 23: 1-2 ਨੂੰ ਇਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ:
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ
ਉਹ <ਯੂ> ਮੈਨੂੰ <ਯੂ> ਹਰੇ ਘਾਹ ਵੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
<ਯੂ> ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ:
"ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕਿ ਅਯਾਲੀ ਹੈ", ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਲੇਗਾ।
<ਯੂ> ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ। "
1. ਜੇ ਟੀਚਾ ਦਰਸ਼ਕਿ ਚੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਿਾ ਲੱਭੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਿਣ ਕਿ ਚੱਤਰ ਕਿੀ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਆਰੇ ਕਿੋਲ ਇੱਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ <ਯੂ> ਬਾਗ ਸੀ ਉਸ ਨੇ <ਯੂ> ਨੂੰ ਵ ਹਸ਼ੀਆਨਾ ਕੀਤਾ
ਉਸਨੇ ਇਸਦੇ ਵਚਕਾਰ ਵੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਬਣਾਇਆ
ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅੰਗੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ <ਯੂ> ਜੰਗਲੀ ਅੰਗੂਰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ (ਯਸਾਯਾਹ
5:1-2 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ:
"ਮੇਰੇ ਪਆਰੇ ਦੀ ਇੱਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ <ਯੂ> ਅੰਗੂਰ ਬਾਗ਼ ਉਸਨੇ <ਯੂ> ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱ ਟਆ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਵਚ
ਇਕਿ ਉਚਾਈ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕਿ ਟੈਂਕਿ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਸ ਵਚ ਉਹ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਜੂਸ ਕਿੱਢ ਸਕਿਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਅੰਗੂਰ
ਪੈਦਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ <ਯੂ> ਜੰਗਲੀ ਅੰਗੂਰ ਜੋ ਦਾਖਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਨ
1. ਜੇ ਟੀਚਾ ਦਰਸ਼ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸੋ।
ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ
• "ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਿਰਦਾ ਹੈ
ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲਈ <ਯੂ>
ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਲਾਉਣਾ;
ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾ ਰਆ ਗਆ ਸੀ;
ਧਾਰ ਮਕਤਾ ਲਈ , ਪਰ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਦਦ ਲਈ ਰੋਣਾ. (ਯਸਾਯਾਹ 5:7 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ:
ਸਰਬ ਸ਼ਕਿਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲਈ <ਯੂ> ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦੇ ਸੁਹਣੇ ਬੂਟੇ ਵਾਂਗ ਹਨ;
ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾ ਰਆ ਗਆ ਸੀ;
ਧਿਾਰ ਮਕਿਤਾ ਲਈ, ਪਰ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਦਦ ਲਈ ਰੋਣਾ।
ਜਾਂ
• <ਯੂ> ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਿ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬੰਦ ਕਿਰ ਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁਰਾ ਫ਼ਲ ਪੈਦਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ
• <ਯੂ> ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱ ਖਆ ਬੰਦ ਕਿਰ ਦੱਤੀ ਸੀ,
• <ਯੂ> ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ
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• ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਉਡੀਕਿ ਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾ ਰਆ ਗਆ ਸੀ;
• ਧਿਾਰ ਮਕਿਤਾ ਲਈ, ਪਰ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਦਦ ਲਈ ਰੋਣਾ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਬਾਈਬਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ – ਆਮ ਨਮੂਨੇ

131 / 369

Just-in-Time Learning Modules :: Figures of Speech :: ਹੈਂਡੀਅ ਡਸ

Translation Manual

ਹੈਂਡੀਅ ਡਸ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਹੈਂਡੀਅ ਡਸ ਕਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਿਾਂ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ ਜਨ੍ਹਾਂ ਕਿੋਲ ਇਹ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਇਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ "ਅਤੇ" ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕਿੇ ਇੱਕਿ ਇੱਕਿਲੇ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ
ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ "ਹੈਂਡੀਅ ਡਸ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੈਂਡੀਅ ਡਸ ਵੱਚ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮਲ ਕਿੇ ਕਿੰਮ
ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ
ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਸੇ

… ਆਪਣੇ ਹੀ <ਯੂ>ਰਾਜ ਅਤੇ ਮ ਹਮਾ
ਹਾਲਾਂ ਕਿ "ਰਾਜ" ਅਤੇ "ਮ ਹਮਾ" ਦੋਵੇਂ ਨਾਂਵਾਂ ਹਨ, "ਮ ਹਮਾ" ਅਸਲ ਵੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ: ਇਹ ਮ ਹਮਾ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਹੈ

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
• ਅਕਿਸਰ ਹੈਂਡੀਅ ਡਸ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਸਾਰ ਨਾਂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕਿੋ ਅਰਥ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ.
• ਕਿਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਂਡੀਅ ਡਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਕਿੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦੇ ਹਨ; ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਬਆਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
.. ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ <ਯੂ>ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਬੁੱਧਿੀ
"ਸ਼ਬਦ" ਅਤੇ "ਬੁੱਧਿੀ" ਨਾਂਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਚ " ਗਆਨ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ "ਸ਼ਬਦ.
… ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਆਰ ਅਤੇ ਆ ਗਆਕਿਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ.. (ਯਸਾਯਾਹ 1:19 ਯੂਐਲਟੀ)
" ਤਆਰ" ਅਤੇ "ਆ ਗਆਕਿਾਰ" ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਨ, ਪਰ " ਤਆਰ" "ਆ ਗਆਕਿਾਰ" ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਹੈਂਡੀਅ ਡਸ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕਿੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਹਨ:
1. ਇਕਿ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਓ ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕਿੋ ਗੱਲ.
2. ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਿਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਖ਼ ਤਆਰ ਕਿਰੋ, ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕਿੋ ਗੱਲ.
3. ਇਕਿ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰਆ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਿਰੋ ਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
4. ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਜੋ ਇਕਿੋ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
1. ਇਕਿ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰਆ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਓ ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕਿੋ ਗੱਲ.
• ਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ <ਯੂ>ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ( ਲੂ ਕਾ 21:15 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ <ਯੂ>ਬੁੱਧਿੀਮਾਨ ਸ਼ਬਦ
• ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਲੰ ਘੋਂਗੇ ਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਹੀ ਆ ਖਆ ਹੈ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ <ਯੂ>ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮ ਹਮਾ (1
ਥੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਂ 2:12 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ <ਯੂ>ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ
ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਿਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਖ਼ ਤਆਰ ਕਿਰੋ, ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕਿੋ ਗੱਲ.
• ਕਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ <ਯੂ>ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ( ਲੂ ਕਾ 21:15 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ <ਯੂ> ਬੁੱਧਿੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ
• ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਲੰ ਘੋਂਗੇ ਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਹੀ ਆ ਖਆ ਹੈ. ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ <ਯੂ>ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮ ਹਮਾ (1
ਥੱਸਲੁ ਨੀਕੀਆਂ 2:12 ਯੂਐਲਟੀ)
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• ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅ ਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ <ਯੂ>ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਲਈ
1. ਇਕਿ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰਆ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਿਰੋ ਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ <ਯੂ> ਤਆਰ(Iਯਸਾਯਾਹ 1:19 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ <ਯੂ>ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆ ਗਆਕਿਾਰ
1. ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਜੋ ਇਕਿੋ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ <ਯੂ>ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆ ਗਆਕਾਰ (ਯਸਾਯਾਹ 1:19 ਯੂਐਲਟੀ)- ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ "ਆ ਗਆਕਾਰੀ" ਨੂੰ ਕ੍ਰਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦ ਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ <ਯੂ>ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਦੋਹਰੀਆਂ
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ਅੱਤਕਥਨੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣੀਕਰਣ

ਵਆ ਖਆ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅੱਤਕਿਥਨੀ ਕਿੀ ਹੈ? ਸਧਿਾਰਣੀਕਿਰਣ ਕਿੀ ਹੈ?

ਇੱਕਿ ਬੁਲਾਰਾ ਜਾਂ ਲੇਖਕਿ ਕਿੁੱਝ ਕਿ ਹਣ ਲਈ ਬਲਕਿੁੱਲ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਰਤ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਜਸਦਾ ਅਰਥ
ਬਲਕਿੁੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੰਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਅੱਤਕਿਥਨੀ ਵਜੋ।ਇਹੀ ਕਿਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ
ਬਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਕਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ

• ਇੱਥੇ ਹਰ ਰਾਤ ਬਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1. ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਰਾਤ ਬਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਧਿਾਰਣੀਕਿਰਣ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਇੱਕਿ ਅੱਤਕਿਥਨੀ ਵਜੋਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵੱਚ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ
ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਚੰਤਤ ਹੋਣਾਂ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾਂ।
ਅੱਤਕਥਨੀ: ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਅ ਤਕਥਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕਿ ਬੁਲਾਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਤੇ ਜਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਖਾਉਂਣ ਜਾਂ ਇਸ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਅ ਤਅੰਤ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕਿ ਕਿ ਅਚੇਤ ਬਆਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਸ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਿ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹ
ਅ ਤਕਿਥਨੀ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇੱਕਿ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ (ਲੂ ਕਿਾ 19:44 ਯੂਏਲਟੀ)
• ਇਹ ਅ ਤਕਿਥਨੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਿਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਧਾਰਣੀਕਰਣ: ਇਹ ਉਹ ਬਆਨ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸ ਥਤੀਆਂ ਵੱਚ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਿੇ।
ਜਹੜਾ ਵਅਕਿਤੀ ਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰ ਮੰਦਗੀ ਆਵੇਗੀ,
ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਲੇਗਾ ਜੋ ਤਾੜ੍ਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਦਾ ਹੈ। (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 13:18)
• ਇਹ ਸਧਿਾਰਣਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੁਧਿਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਵਅਰਥ ਵੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿਰੋ ਜਵੇਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਿਰਕਿੇ ਸੁ ਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। (ਮੱਤੀ 6: 7)
• ਇਹ ਸਧਿਾਰਣਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਕਿੀ ਕਿਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਈ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕਿ ਸਧਿਾਰਣੀਕਿਰਣ ਵੱਚ ਇੱਕਿ “ਸਾਰੇ", “ਹਮੇਸ਼ਾਂ," “ਕਿੋਈ ਨਹੀਂ," ਜਾਂ “ਕਿਦੇ ਨਹੀਂ," ਵਰਗੀ ਇੱਕਿ ਉਤੇ ਜਤ-ਅਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ
ਤੇ ਅਰਥ ਬਲਕੁੱਲ “ਸਭ,” “ਹਮੇਸ਼ਾਂ," “ਕਿੋਈ ਨਹੀਂ”, “ਜਾਂ” ਕਿਦੇ ਨਹੀਂ" ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਧਿਾਰਣ ਅਰਥ ਹੈ “ਬਹੁਤ, ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ,” “ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਿੋਈ" ਜਾਂ
“ਬਹੁਤ ਘੱਟ।"
ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮਸਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱ ਖਆ ਵੱਚ ਸਖਾਈਆ ਗਆ ਸੀ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੱਬ 7:22 ਯੂਏਲਟੀ)
• ਇਸ ਸਧਿਾਰਣੀਕਿਰਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕਿੁੱਝ ਸੱਖ ਲਆ ਸੀ ਜੋ ਮਸਰੀ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਖਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਾ ਵਸ਼ਾ ਹੈ
1. ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਿ ਬਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
2. ਜੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮ ਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਿ ਬਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਿ ਅੱਤਕਿਥਨੀ, ਇੱਕਿ
ਸਧਿਾਰਣੀਕਿਰਣ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। (ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱ ਸਆ।)

ਬਾਈਬਲ ਵੱਚੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਅੱਤਕਥਨੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੋਕਿਰ ਖਾਣ ਦਾ ਕਿਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਦਓ । ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਕਿੇ
ਜੀਵਨ ਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਓ ... (ਮਰਕਿੁਸ 9:43 ULT)
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ਜਦੋਂ ਯਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਿਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ
ਅੱਤਕਿਥਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿੀਤੀ ਕਿ ਪਾਪ ਕਿਰਨਾ ਬੰਦ ਕਿਰਨਾ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
ਫ਼ ਲਸਤੀਨੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਰੁੱਧਿ ਲੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਏ : ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਥ, ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ, ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ < ਜੰਨ੍ਹੇ
ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿੰਢੇ ਦੀ ਰੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਅਣ ਗਣਤ। (1 ਸਮੂਏਲ 13: 5 ਯੂਐਲਟੀ)
ਰੇਖਾਂ ਕਿਤ ਵਾਕਿ ਇੱਕਿ ਅ ਤਕਿਥਨੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸੈਨਾਂ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਸਪਾਹੀ ਸਨ।

ਸਧਾਰਣੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ ਹਰ ਕਿੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹਾ ਹੈ।" (ਮਰਕਿੁਸ 1:37 ਯੂਏਲਟੀ)
ਚੇ ਲਆਂ ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ ਹਰ ਵੱਚ ਹਰ ਕਿੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਯਸੂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇ ੜ੍ਹੇ ਦੇ ਮੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਸਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕਿੁੱਝ ਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਾਇਆ ਹੈ,
ਉਸ ਵੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। (1 ਯੂਹੰਨਾ 2:27 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਹ ਇੱਕਿ ਸਧਿਾਰਣੀਕਿਰਣ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ
ਜਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀ
ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਧਿਾਕਿੇ ਕਿੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਮਤਕਿਾਰੀ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।
… ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਗਲੀਲ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਦਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਕਿੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇ ਖਆ ... (ਯੂਹੰਨਾ 6:19 ਯੂਏਲਟੀ)
ਇਹ ਅੱਤਕਿਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਸੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਤੁ ਰਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕਿ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਬਆਨ ਹੈ।
ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ “ਸਭ” ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਧਿਾਰਣੀਕਿਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧਿ”।
ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਚ ਧਿਰਮੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕਿੁੱਝ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਦਆਲੂ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 145: 17 ULT)
ਯਹੋਵਾਹ ਸਦਾ ਧਿਰਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਕਿੁੱਲ ਸਹੀ ਬਆਨ ਹੈ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਵਧਿਾਉਂਣਾ ਚੜਾਉਂਣਾ ਜਾਂ ਸਧਿਾਰਣੀਕਿਰਣ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ। ਜੇ
ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵਕਿਲਪ ਹਨ।
1. ਵਧਿਾਏ ਚੜਾਏ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰੋ।
2. ਇੱਕਿ ਸਧਿਾਰਣੀਕਿਰਣ ਲਈ, “ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ" ਜਾਂ “ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮ ਲਆਂ ਵੱਚ” ਵਰਗੇ ਵਾਕਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਇੱਕਿ ਸਧਿਾਰਣੀਕਿਰਣ ਨੂੰ ਵਖਾਓ।
3. ਇੱਕਿ ਸਧਿਾਰਣੀਕਿਰਣ ਲਈ, ਇਹ ਵਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਧਿਾਰਣੀਕਿਰਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ “ ਜ਼ਆਦਾਤਰ” ਜਾਂ “ਲਗਭੱਗ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ।
4. ਇੱਕਿ ਸਧਿਾਰਣਕਿਰਣ ਲਈ ਜਸਦਾ ਸ਼ਬਦ “ਸਾਰੇ,” ਹਮੇਸ਼ਾਂ, "" ਕਿੋਈ ਨਹੀਂ," ਜਾਂ “ਕਿਦੇ ਨਹੀਂ” ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਟਾਉਣ ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ।

ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
1. ਵਧਿਾਏ ਚੜਾਏ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰੋ।
• ਫ਼ ਲਸਤੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਰੁੱਧ ਲੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ: ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਥ, ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ, ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ <ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ
ਰੇਤ ਜੰਨ੍ਹੇ ਅਣ ਗਣਤ । (1 ਸਮੂਏਲ 13: 5 ਯੂਏਲਟੀ)
• ਫ਼ ਲਸਤੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਰੁੱਧਿ ਲੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਏ: ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੱਥ, ਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਣਤੀ ਵੱਚ ਫ਼ੌਜਾਂ ।
1. ਇੱਕਿ ਸਧਿਾਰਣੀਕਿਰਣ ਲਈ, “ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ” ਜਾਂ “ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸ ਥਤੀਆਂ ਵੱਚ” ਵਰਗੇ ਵਾਕਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਇਹ ਵਖਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸਧਿਾਰਣੀਕਿਰਣ ਹੈ।
• ਜਹੜਾ ਵਅਕਤੀ ਨਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰ ਮੰਦਗੀ ਆਵੇਗੀ ... (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 13:18 ਯੂਏਲਟੀ )
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• ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਹੜਾ ਵਅਕਿਤੀ ਨਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰ ਮੰਦਗੀ ਆਵੇਗੀ
• ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਬੇਕਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਉਂ ਕ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਕਰਕੇ ਸੁ ਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। (ਮੱਤੀ 6: 7)
• "ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਬੇਕਿਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਨਾ ਕਿਰੋ ਜਵੇਂ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਿਰਕਿੇ ਸੁ ਣਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
1. ਇੱਕਿ ਸਧਿਾਰਣੀਕਿਰਣ ਲਈ, “ ਜ਼ਆਦਾਤਰ” ਜਾਂ “ਲਗਭੱਗ” ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ ਇਹ ਵਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਧਿਾਰਣੀਕਿਰਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਸਾਰਾ ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ। (ਮਰਕਿੁਸ 1: 5 ਯੂਏਲਟੀ )
• ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਯਹੂ ਦਯਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਗਭੱਗ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿੋਲ ਗਏ ਸਨ।”
• ਯਹੂ ਦਯਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਆਦਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿੋਲ ਗਏ ਸਨ।”
1. ਸਧਿਾਰਣੀਕਿਰਣ ਲਈ ਜਸਦਾ ਸ਼ਬਦ "ਸਾਰੇ," ਹਮੇਸ਼ਾਂ, ਕਿੋਈ ਨਹੀਂ, "ਜਾਂ" ਕਿਦੇ ਨਹੀਂ "ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਟਾਉਣ ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ।
• ਉਹ ਪੂਰਾ ਯਹੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ <ਯੂ> ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ। (ਮਰਕਿੁਸ 1:5 ਯੂਏਲਟੀ)
• ਯਹੂ ਦਯਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿੋਲ ਗਏ।
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ਮੁਹਾਵਰੇ
ਇੱਕਿ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇਕਿ ਅ ਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ
ਇੱਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਵਅਕਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿੀ ਸਮਝ ਸਕਿਦਾ ਹੈ.
ਸ ਭਆਚਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱ ਭਆਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ
ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਹਾਂਦਰੇ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਿੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ

• ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਖੱਚ ਰਹੇ ਹੋ (ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ")
• ਲਫਾਫੇ ਨੂੰ ਨਾ ਧਿੱਕਿੋ (ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, "ਕਿੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਅ ਤਅੰਤ ਵੱਚ ਨਾ
ਲਆਓ")
• ਇਹ ਘਰ ਪਾਣੀ ਅਧਿੀਨ ਹੈ (ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, "ਇਸ ਘਰ ਲਈ ਬਕਿਾਇਆ ਦਾ ਕਿਰਜ਼ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ")
• ਅਸੀਂ ਕਿਸਬੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਪੇਂਟ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ (ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਭਰ ਸ਼ ਹਰ ਵਚ ਭਟਕਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ")

ਵੇਰਵਾ
ਇਕਿ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇਕਿ ਅ ਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੱ ਭਆਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸਮ ਝਆ ਜਾ
ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਅਕਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ.
ਉਸ ਨੇ ਪੱਕਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ <ਯੂ>ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਰੱ ਖਆ
ਸ਼ਬਦ “ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਰੱ ਖਆ " ਇਕਿ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਫੈਸਲਾ ਕਿੀਤਾ".
ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ ਲੋਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੱ ਭਆਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਰਥ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਤਰੀਕਿੇ ਵਾਂਗ ਮ ਹਸੂਸ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ.
ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ <ਯੂ>ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਆਵੋ
"ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ" ਸ਼ਬਦ ਇਕਿ ਮੁਹਾਵਰੇ ਹੈ ਜਸਦਾ ਭਾਵ "ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ." ਹੈ.
ਇਹ ਸ਼ਬਦ <ਯੂ>ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨਾਂ ਵੱਚ ਡੂੰਘੇ ਜਾਣ ਦੋ
ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ " ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ."
ਉਦੇਸ਼: ਇਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਵਚ ਇਕਿ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੁੱਝ ਹਾਦਸੇ ਕਿਰਕਿੇ ਜਦੋਂ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿਸੇ ਅਸਧਿਾਰਨ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਕਿੁਝ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਪਰ, ਜਦੋਂ
ਇਹ ਅਸਾਧਿਾਰਣ ਢੰਗ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਦੇ
ਹਨ. ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਗੱਲ ਕਿਰਨ ਦਾ ਇਕਿ ਆਮ ਤਰੀਕਿਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਕਿਾਰਨ ਇਹ ਇਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
• ਲੋਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਮਝ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ.
• ਲੋਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਮਝ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ
ਜਾਣਦੇ.
• ਇਹ ਮੂਲ ਅਰਥਾਂ ਵਚ (ਹਰੇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ) ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਬੇਕਿਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਕਿੀ ਮਤਲਬ ਹੈ.

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਬਰੋਨ ਵੱਚ ਦਾਊਦ ਕਿੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਖਆ, "ਵੇਖ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ <ਯੂ>ਸ਼ਰੀਰ
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਿੋ ਨਸਲ ਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਪ ਰਵਾਰ."
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਿ <ਯੂ>ਇੱਕਿ ਉੱਚੇ ਹੱਥ ਨਾਲ
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, “ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਬੇਬੁ ਨਆਦ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ."
ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ <ਯੂ> ਸਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਦਾ
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ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, "ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਿਰਦਾ ਹੈ."

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵੱਚ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤ ਕਿੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿੁਝ ਹੋਰ ਵਕਿਲਪ ਹਨ
1. ਇਕਿ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ.
2. ਇੱਕਿ ਵੱਖਰੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਰਤੋ ਜੋ ਲੋਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕਿੋ ਅਰਥ ਹੈ.

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
1. ਇਕਿ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ.
• ਫ਼ੇਰ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਹਬਰੋਨ ਵੱਚ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਖਆ, "ਵੇਖ! ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ <ਯੂ>ਸ਼ਰੀਰ (1 ਇਤਹਾਸ 11:1 ਯੂਐਲਟੀ)
• ….ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ <ਯੂ>ਇੱਕਿੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਾਂ
• ਉਸ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ <ਯੂ>ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਰੱ ਖਆ. (ਲੂ ਕਾ 9:51 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਉਸ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰ ਦੱਤਾ, <ਯੂ>ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਨਰਣਾ ਕਿਰ ਕਿੇ
• ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕ ਤੁਸੀਂ <ਯੂ>ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਆਵੋ( ਲੂ ਕਾ 7:6 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ <ਯੂ> ਮੇਰੇ ਘਰ
1. ਇੱਕਿ ਅ ਜਹੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜੋ ਲੋਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕਿੋ ਅਰਥ ਹੈ.
ੰ ੇ ਜਾਣ ਦੋ (ਲੂ ਕ 9:44 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਇਹ ਸ਼ਬਦ <ਯੂ>ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵੱਚ ਡੂਘ
• ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਾਂ ਤਾਂ <ਯੂ> ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ
• "ਮੇਰੀ <ਯੂ> ਨਗਾਹ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ( ਜ਼ਬੂਰ 6:7 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ <ਯੂ>ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ
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ਵਅੰਗਾਤਮਕ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਵਅੰਗਾਤਮਕਿ ਕਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ?

ਵਅੰਗਾਤਮਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਸ ਵੱਚ ਭਾਸ਼ਣਕਿਾਰ ਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ. ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿਸੇ
ਹੋਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਇਹ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅ ਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ ਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਲੋਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਅਕਿਤੀ ਦੇ ਵਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿੁਝ ਗਲਤ ਜਾਂ ਬੇਵਕਿੂਫ਼ੀ ਹੈ.
ਇਹ ਅਕਿਸਰ ਮਜ਼ਾਕਿੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ

ਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੱਤਾ, " ਜਹੜੇ ਲੋਕਿ ਚੰਗੀ ਸਹਤ ਵਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿ ਡਾਕਿਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਫ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹਣ ਆਇਆ ਹਾਂ." (ਲੂ ਕਿਾ 5:31-32
ਯੂਐਲਟੀ)
ਜਦ ਯਸੂ ਨੇ "ਧਿਰਮੀ ਲੋਕਿਾਂ" ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਧਿਰਮੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਲਈ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਵਸ਼ਵਾਸ ਕਿੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਧਿਰਮੀ ਸਨ. ਵਅੰਜਨ ਵਰਤ ਕਿੇ, ਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਦੂ ਜਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਿਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ.

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ
• ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵਅੰਗਾਤਮਕਿ ਵਰਤ ਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਵੱਚ ਵਸ਼ਵਾਸ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੀ ਕਿ ਹ ਰਹੇ
ਹਨ. ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੀ ਹੈ.

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
<ਯੂ> ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆ ਗਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ
ਇੱਥੇ ਯਸੂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਿਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ. ਵਅਰਥ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਉਸਤਤ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ, ਜਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮ ਹਸੂਸ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ
ਹੁਕਿਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਵਅਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਵਧਿੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, "ਆਪਣੇ ਕਿੇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਰੋ; ਯਾਕਿੂਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਬ ਹਸ ਪੇਸ਼ ਕਿਰੋ."<ਯੂ> "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬ ਹਸ
ਲਆਉਣ ਦਉ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕਿੇ ਦੱਸ ਦਓ ਕਿ ਕਿੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਜਾਣ ਸਕਿਦੇ ਹਾਂ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ ਹਲਾਂ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ
ਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਸੀ.
ਲੋਕਿ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਰਦੇ ਸਨ ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਿੋਲ ਗਆਨ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਿਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿਰਨ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ
ਵਅੰਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭ ਵੱਖ ਵੱਚ ਕਿੀ ਵਾਪਰੇਗਾ. ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ
ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਸਕਿਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰਥਤਾ ਨੂੰ ਵਧਿੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰ ਦੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਝੜ ਕਿਆ ਸੀ.
ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਅਨ੍ਹੇ ਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਆ ਸਕਿਦੇ ਹੋ?
ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕਿਦੇ ਹੋ?
<ਯੂ> ਬਨਾਂ ਸ਼ੱਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਨਮੇ ਸਨ; ”<ਯੂ> ਤੁਹਾਡੇ ਦਨਾਂ ਦੀ ਗਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ!
ਅੱਯੂਬ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਿੀਮਾਨ ਸੀ. ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਵਖਾਉਣ ਲਈ ਵਅਰਥ ਸੋ ਚਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਆਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਪਰੋਕਿਤ ਦੋ ਰੇਖਾ ਖੱਚਵੇਂ ਸ਼ਬਦ
ਵਅਰਥ ਹਨ. ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋਰ ਦੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹਨ. ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਨੇ ਚਾਨਣ ਦੀ
ਸਰਜਣਾ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੱਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੱਯੂਬ ਕਿਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ
ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰ ਦੱਤਾ-ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਾਫ਼ੀ ਕਿੁਝ! (1
ਕਿੁ ਰੰਥੀਆਂ 4:8 ਯੂਐਲਟੀ)
ਕਿੁ ਰੰਥੁਸ ਦੇ ਲੋਕਿ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁੱਧਿੀਮਾਨ, ਸਵੈ- ਨਰਭਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਪੌਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਵਅੰਗਾਤਮਕਿ ਕਿਹਾ, ਜਵੇਂ ਕਿ
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ ਹਮਤ ਹੋ ਗਆ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਬੁੱਧਿੀਮਾਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵੱਚ ਸਨ.
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਵਅਰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮ ਝਆ ਜਾਏ, ਜਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿੁਝ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ
1. ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿ ਹ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੋਈ ਹੋਰ ਕਿੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ
ਵਅੰਗਾਤਮਕਿ ਦੇ ਬਆਨ ਦੇ ਅਸਲ, ਇਰਾਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ. ਵਅਰਥ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਚ <ਯੂ>ਨਹੀਂ

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
1. ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿ ਹ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੋਈ ਹੋਰ ਕਿੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ
• <ਯੂ>ਤੁਸੀਂ ਕੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆ ਗਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਮਰਕੁਸ਼ 7:9 ਯੂਐਲਟੀ)
• <ਯੂ> ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਿਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ
• <ਯੂ> ਤੁਸੀਂ ਅ ਜਹੇ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆ ਗਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ
• ਮੈਂ <ਯੂ>ਚੰਗੇ ਲੋ ਕਾਂ (ਲੂ ਕਾ 5:32 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਮੈਂ <ਯੂ>ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਿਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕਿ
1. ਵਅੰਗਾਤਮਕਿ ਦੇ ਬਆਨ ਦੇ ਅਸਲ, ਇਰਾਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ.
• <ਯੂ> ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆ ਗਆ ਨੂੰ ਠੁਕਿਰਾ ਦੰਦੇ ਹੋ
• <ਯੂ>ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਿ ਭਆਨਕਿ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਿਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ
• ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, "ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ; ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਹਾ: "ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬ ਹਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ."<ਯੂ>
"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬ ਹਸ ਲਆਉਣ ਦਉ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਓ ਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ( ਯਸਾਯਾਹ 41:21-22 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, 'ਆਪਣੇ ਕਿੇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਰੋ; ਯਾਕਿੂਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ: 'ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਮ ਬ ਹਸਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਰੋ.' ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ
<ਯੂ>ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਿਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿੀ ਵਾਪਰੇਗਾ
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਅਨ੍ਹੇ ਰੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
<ਯੂ> ਬਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਨਮੇ ਸਨ;
<ਯੂ> ਤੁਹਾਡੇ ਦਨਾਂ ਦੀ ਗਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ!( ਅਯੂਬ 38:20, 21 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਅਨ੍ਹੇ ਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਆ ਸਕਿਦੇ ਹੋ? ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਿਦੇ ਹੋ? <ਯੂ>ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਜਵੇਂ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਨਣ ਅਤੇ ਹਨੇ ਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਸਨ ਜਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਨ; ਜਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਲਟੋਟਸ
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ਲਟੋਟਸ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਲਟੋਟਸ ਕਿੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਲਟੋਟਸ ਇੱਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਭਾਸ਼ਣਕਿਾਰ ਨੇ ਦੋ ਨਕਿਾਰਾਤਮਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕਿ
ਨਕਿਾਰਾਤਮਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕਿੇ ਇੱਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕਿਾਰਾਤਮਕਿ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੀਤਾ
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਹੈ ਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਭਾਵ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਨਕਿਾਰਾਤ ਮਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਦੀਆਂ ਕਿੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ "ਨਹੀਂ," "ਨਹੀਂ," "ਕਿੋਈ ਨਹੀਂ," ਅਤੇ "ਕਿਦੇ ਨਹੀਂ." "ਚੰਗਾ" ਦੇ
ਉਲਟ "ਬੁਰਾ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਿੋਈ ਇਹ ਕਿ ਹ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੋਈ ਚੀਜ਼ "ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧਿੀਆ ਹੈ.

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਟੋਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਜਹੜੇ ਲੋਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਦੇ ਕਿ ਲਟੋਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਬਆਨ ਅਸਲ ਵੱਚ
ਸਕਿਾਰਾਤਮਕਿ ਅਰਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਕਿਾਰਾਤਮਕਿ ਅਰਥ ਨੂੰ ਕਿਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕਿ ਕਿ ਰੱਦ ਵੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣ ਲਈ <ਯੂ>ਬੇਕਿਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਲਟੋਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਿਰਕਿੇ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕਿੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ <ਯੂ>ਬਹੁਤ
ਜਦੋਂ ਦਨ ਚ ੜ੍ਹਆ, ਤਾਂ ਸਪਾਹੀਆਂ ਵਚਕਿਾਰ <ਯੂ>ਕਿੋਈ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਉਤਸੁਕਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਲਟੋਟਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਕਿੇ, ਲੂ ਕਿਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੱਤਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੈ ਨਕਿਾਂ ਵੱਚ <ਯੂ>ਬਹੁਤ
ਅਤੇ ਹੇ ਬੈਤਲਹਮ, ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਧਿਰਤੀ ਵੱਚ ਤੂੰ,
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਚੋਂ <ਯੂ>ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਸ਼ਾਸਕਿ ਆਵੇਗਾ
ਕਿੌਣ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਰੇਗਾ? ਕਿੌਣ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਰੇਗਾ?
ਲਟੋਟਸ ਵਰਤ ਕਿੇ, ਨਬੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੱਤਾ ਕਿ ਬੈਤਲਹਮ ਇੱਕਿ <ਯੂ> ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ ਹਰ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਲਟੋਟਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਮ ਝਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ.
1. ਜੇ ਨਕਿਾਰਾਤਮਕਿ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ <ਯੂ> ਸਕਿਾਰਾਤਮਕਿ

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
1. ਜੇ ਨਕਿਾਰਾਤਮਕਿ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ <ਯੂ> ਸਕਿਾਰਾਤਮਕਿ
• ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣ ਲਈ <ਯੂ>ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ(1 ਥੱਸਲੂ ਨੀਕੀਆਂ 2:1 ਯੂਐਲਟੀ)
• “ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਫੇਰੀ <ਯੂ>ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋਈ
• ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਨ ਬਣ ਗਆ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈ ਨਕਾਂ ਵਚਕਾਰ <ਯੂ>ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਰਸ਼ੂਲਾਂ ਦੇ
ਕਰਤੱਬ 12:18 ਯੂਐਲਟੀ)
• "ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਨ ਹੋ ਗਆ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਕਿੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈ ਨਕਿਾਂ ਵਚਕਿਾਰ <ਯੂ>ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸਾਹ ਸੀ.
• "ਜਦੋਂ ਦਨ ਚ ੜ੍ਹਆ, ਤਾਂ ਸਪਾਹੀ <ਯੂ>ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ
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ਮੇ ਰਸਮ

ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੇਰੀਸਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਰਥ ਕਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ ਜਨ੍ਹਾਂ ਕਿੋਲ ਇਹ ਹੈ?

ਮੇ ਰਸਮ ਇੱਕਿ ਅ ਜਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਵਅਕਿਤੀ ਇਸਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਕਿੇ ਕਿੁਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅ ਤ
ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਰ ਕਿੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਹੱਸੇ ਦੇ ਵਚਲੀ ਹਰ ਚੀਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ

"ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਖਦਾ ਹੈ,"ਮੈਂ ਹੀ ਅਲਫ਼ਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਂ ਜਹੜਾ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਹੜਾ ਆ
ਰਹਾ ਹੈ।" (ਪਰਕਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ
1:8, ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਮੈਂ <ਯੂ > ਅਲਫ਼ਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹਾਂ
<ਯੂ >ਅਲਫ਼ਾ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿੇ ਅੰਤ ਤੱਕਿ ਹਰ ਚੀਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਨਾ ਦ।
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਿਰਦਾ ਹਾਂ,ਹੈ ਪਤਾ <ਯੂ >ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਿਰਤੀ...
<ਯੂ >ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਿਰਤੀ

ਇਸਦੀ ਸਮ ਸਆ ਅਨੁ ਵਾਦ ਹੈ
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿ ਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠਕਿ ਸੋਚ ਸੋਚ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਕਿਰ ਕਿੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅ ਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ ਦੋਵਾਂ ਵਚਕਿਾਰ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਵੱਚੋ ਉਦਹਾਰਨ
<ਯੂ >ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿੇ ਇਸਦੀ ਸਜਾਵਟ
ਇਹ ਰੇਖਾ ਖੱਚਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ-ਅ ਭਲਾਸ਼ਾ ਇੱਕਿ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਬ,ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗਾ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਹਰ ਜਗਾ ".
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸਦਾ ਸ ਤਕਿਾਰ ਹਨ ,ਦੋਵੋਂ <ਯੂ >ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ
ਹੇਠ ਰੇਖਾ ਖੱਚਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਬਾਦਪਤਾ ਮ ਥਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਿਾਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ
ਵਚਕਿਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਚਕਿਾਰ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ "ਹਰ ਕਿੋਈ ".

ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜੇਕਿਰ ਵਪਾਰਵਾਦ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇਵੇਗਾ,ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕਿੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ।
ਜੇ ਨਹੀਂ,ਇਥੋਂ ਹੋਰ ਵਕਿਲਪ ਹਨ :
1. ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜਕਿਰ ਕਿੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿੀ ਹੈ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਰੋ।
2. ਪਛਾਣ ਕਿਰੋ ਕਿ ਮੇ ਰਸਮ ਕਿੀ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
1. ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਕਿਰ ਕਿੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪਛਾਣ ਕਿੀ ਹੈ ਦੀ ਕਿਰੋ।
• ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵ ਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,ਹੇ ਪਤਾ <ਯੂ >ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ (ਮੱਤੀ 11:25 ਯੂਐਟੀ)
• ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵ ਡਆਈ ਕਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਪਤਾ <ਯੂ >ਸੱਭ ਕਿੁਝ
• <ਯੂ >ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਸਜਾਵਟ( ਜ਼ਬੂਰ 113:3 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
• <ਯੂ >ਸਭ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਚ
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1,ਪਛਾਣ ਕਿਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀਸਮ ਕਿੀ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਾਰਦਾ ਹੈ।
• ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵ ਡਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,ਹੈ ਪਤਾ <ਯੂ >ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ( ਮੱਤੀ 11:25 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
• ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵ ਡਆਈ ਕਿਰਦਾ ਹਾਂ,ਹੈ ਪਤਾ <ਯੂ >ਸਭ ਕਿੁਝ, ਜਸ ਵਚ ਸਵਰਗ ਵਚ ਅਤੇ ਧਿਰਤੀ ਉਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋਵੇ
• ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸਦਾ ਸ ਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਦੋਵੋਂ <ਯੂ >ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ (ਜ਼ਬੂਰ 115:13 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
• ਉਹ ਬਰਕਿਤ ਦੇਵੇਗਾ <ਯੂ >ਉਹ ਸਾਰੇ
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ਅਲੰਕਾਰ

ਵਰਣਨ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅਲੰਕਿਾਰ ਕਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕਿ ਵਾਰ ਜਸ ਵਾਕਿ
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ ?

ਇੱਕਿ ਅਲੰਕਿਾਰ ਇੱਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਸ ਵਚ ਇੱਕਿ ਅਲੰਕਿਾਰ ਦੂਜੇ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ,ਅਤੇ ਜਸ ਵਚ
ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਿਰਨ ਦਾ ਘਟੋ -ਘੱਟ ਇੱਕਿ ਬੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਚ,ਅਲੰਕਿਾਰ
ਵਚ,ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਇਕਿ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕਿ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿਉ ਕਿ ਉਹ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਕਿੋ ਜਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ

• ਜਸ ਲੜਕਿੀ ਨੂੰ ਮੈ ਪਆਰ ਕਿਰਦਾ ਹਾ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਚ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚਾਹੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਸ਼ੇ,ਲੜਕਿੀਂ ਨੂੰ ਪਆਰ ਕਿਰਨਾ "ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚਤਰ ਵਰਤ ਰਹਾ
ਹੈ,"ਇੱਕਿ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ। " ਜ਼ਆਦਾਤਾਰ,ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਾਰ ਕਿਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਹਨ।
ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਲੰਕਿਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਕਿਈ ਵਾਰ
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਲੰਕਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਧਿਾਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿੁਝ ਅਲੰਕਿਾਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਲਖਣ ਹਨ।
ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਕਿਸਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ੱਬੁਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਅਲੰਕਿਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੇ ਕਿਰਦੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਆਦਾ ਰੌਚਕਿ ਕਿਰ ਸੱਕਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਤਰ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਿਰ ਸਕਿਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਯਾਦ ਕਿਰਨ ਵਚ ਮਦਦ ਕਿੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿੇ।

ਅਲੰ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ
ਅਲੰਕਿਾਰ ਦੀਆ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ :"ਮਰੇ ਹੋਏ "ਅਲੰਕਿਾਰ ਅਤੇ " ਜਉਂਦੇ" ਅਲੰਕਿਾਰ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਮ ਸਆ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਨ।

ਮਰੇ ਹੋਏ ਅਲੰਕਾਰ
ਇੱਕਿ ਮ ਰਆ ਹੋਇਆ ਅਲੰਕਿਾਰ ਇੱਕਿ ਅਲੰਕਿਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਇਨਾਂ ਜ਼ਆਦਾ ਵਰ ਤਆ ਗਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਸੰਕਿਲਪ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ
ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਬਰੂ ਵਚਾਲ਼ੇ "ਹੱਥ "ਦਾ ਮਤਲਬ "ਸ਼ਕਿਤੀ "ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ " ਚਹਰੇ" ਦਾ ਮਤਲਬ "ਮੌਜੂਦਗੀ"ਕਿਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾ ਜਾਂ ਨੈ ਤਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ
ਕਿਰਨਾ ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਹ "ਕਿੱਪੜੇ "ਸਨ।
ਪ ਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਜੋ ੜਆਂ
ਅਲੰਕਿਾ ਰਕਿ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਿਈ ਤਰੀਕਿੇ ਸੰਕਿਲਪ ਦੇ ਜੋ ੜਆਂ ਤੇ ਨਰਭਰ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਜੱਥੇ ਇਕਿ ਅੰਤਰੀਵ ਧਿਾਰਣਾ
ਅਕਿਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰੀਵ ਧਿਾਰਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਹਾਰਨ ਲਈ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ,ਯੂਪੀ ਦਸ਼ਾ ਅਕਿਸਰ ਜਆਦਾ ਜਾਂ ਬਹਤਰ ਸੰਕਿਲਪ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰੀਵ ਧਿਾਰਨਾ
ਦੇ ਇਸ ਜੋੜ ਦੇ ਕਿਾਰਨ,ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਿਦੇ ਹਾਂ ਜਵੇਂ “ ਮੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿੀਮਤ* ਵਧਿ* ਰਹੀ ਹੈ " "ਏ *ਬਹੁਤ ਵਧਿੀਆ ਬੁੱਧਿੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖ " ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਪਰੀਤ ਵਚਾਰ ਦਾ
"ਤਾਪਮਾਨ *ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ " ਮੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮ ਹਸੂਸ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹਾਂ *.
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਅਲੰਕਿਾ ਰਕਿ ਮਕਿਸਦ ਲਈ ਸੰਕਿਲਪ ਜੋੜੀ ਦੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਰ ਦੱਤਾ ਗਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੰਗ ਠਤ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵਧਿੀਆ ਤਰੀਕਿੇ
ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ , ਲੋਕਿ ਸ਼ਕਿਤੀ ,ਹਾਜ਼ਰੀ ,ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਨੈ ਤਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਿਰਦੇ ਹਨ , ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸਨ ,ਜਾਂ ਜਵੇਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ
ਜਦੋ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਰੇ ਤਾਂ ਦਾ ਖਆ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋ ਇਹ ਅਲੰਕਿਾਰ ਆਮ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰ ਤਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਖ ਣਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਅਲੰਕਿਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਹਨ ਜਹੜੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਉਹ ਹਨ :
• "ਗਰਮੀ ਨੂੰ *ਉਪਰ *".ਵਧਿੇਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• "ਆਓ ਆਪਾਂ *ਆਪਣੀ ਬ ਹਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿੀਏ "ਯੋਜਨਾਬੱਧਿ ਕਿਰਨਾ ਕਿੀ ਹੈ ਜਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਣ।
• "ਤੁਸੀਂ *ਆਪਣੀ ਸਧਿਾਂਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਬਚਾਓ *.ਦਲੀਲ ਯੁੱਧਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• "ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕਿ *ਪ੍ਰਵਾਹ *"ਸ਼ਬਦ ਤਰਲ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਿਾਰਨ ਜਾਂ ਅਲੰਕਿਾ ਰਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ,ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ
ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਲਾਖ ਣਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਿਾ ਮਲੇਗਾ।

144 / 369

Just-in-Time Learning Modules :: Figures of Speech :: ਅਲੰਕਿਾਰ

Translation Manual

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਲੰਕਿਾਰਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਕਿੇ
ਬਾਈਬਲੀਆ ਕਿਲਪਨਾ -ਆਮ ਤਰੀਕਿੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰ ਨਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਧਿੇ ਨਰਦੇਸ਼ਤ
ਕਿਰੇਗਾ।
ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਇੱਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿੋਈ ਕਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਦੇ ਹੋ ,ਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਪਕਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਫ਼
ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੰਕਿਲਪ ਲਈ ਵਧਿੀਆ ਸਮੀਕਿਰਨ ਵਰਤੋਂ।

ਜਉਂਦੇ ਅਲੰਕਾਰ
ਇਹ ਅਲੰਕਿਾਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਿ ਇਕਿ ਸੰਕਿਲਪ ਵਜੋਂ ਇਕਿ ਹੋਰ ਸੰਕਿਲਪ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ,ਜਾਂ ਇਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ ਲਈ ਇਕਿ ਚੀਜ। ਉਹ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕਿ ਚੀਜ
ਦੂਜੀ ਚੀਜ ਦੀ ਤਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ , ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਆਦਾਤਰ
ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਿਤ ਅਤੇ ਅਸਾਧਿਾਰਨ ਗੁਣ ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ
ਕਿਾਰਣ ,ਲੋਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਲੰਕਿਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੰਦੇ
ਹਨ ਉਦਹਾਰਣ ਲਈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ,ਧਿਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਭਾ ਵਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। (ਮਲਾਕਿੀ 4:2 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮੁਕਿਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਚਮਕਿਾਉਣ
ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਆਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਉਹ ਖਭ ਸਨ.ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ,ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਭਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ
ਚੰਗਾ ਕਿਰ ਦੇਣਗ।ਇੱਥੇ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਉਦਹਰਨ ਹੈ :
" ਯਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ,ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੋਮੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ…,"'(ਲੂ ਕਿਾ 13:32 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇੱਥੇ,"ਇਹ ਲੋਮੜੀ "ਰਾਜੇ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਿ ਯਕਿੀਨਨ ਸਮਝ
ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਯਸੂ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਲੋਮੜੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਯਸੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਰੋਦੇਸ ਭਆਨਕਿ
ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਨਾਸ਼ਕਿਾਰੀ ਕਿਤਲ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕਿੀਅਤ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਸੀ , ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿੁਝ।
ਜੀ ਵਤ ਅਲੰਕਿਾਰ ਉਹ ਅਲੰਕਿਾਰਾਂ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਸ਼ੇਸ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਅਲੰਕਿਾਰ ਦੇ
ਭਾਗਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਰਥ ਕਿੱਢਣ ਲਈ ਮਲ ਕਿੇ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦੇ ਹਨ।

ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਸੇ
ਅਲੰਕਿਾਰ ਦੇ ਤੰਨ ਹੱਸੇ ਹਨ।
1. ਵਸ਼ਾ- ਜਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2. ਚੱਤਰ-ਉਹ ਜਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਤਰ ਹੈ।
3. ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਬੰਦੂ-ਢੰਗ ਅਤੇ ਢੰਗ ਜਸ ਵਚ ਲੇਖਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸ਼ੇ ਅਤੇ ਚੱਤਰ ਇੱਕਿੋ ਜਹੇ ਹਨ,ਉਹ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਿ ਹਨ।
ਹੇਠਾਂ ਅਲੰਕਿਾਰ ਵਚ,ਭਾਸ਼ਣਕਿਾਰ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਚ ਪਆਰ ਕਿਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ (ਉਸਦਾ " ਪਆਰ ") ਵਸ਼ੇਹੈ ,ਅਤੇ "ਲਾਲ
ਗੁਲਾਬ " ਚੱਤਰਹੈ। ਕਿ ਭਾਸ਼ਣਕਿਾਰ ਵਸ਼ੇ ਅਤੇ ਚੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
• ਮੇਰਾ ਪਆਰ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਹੈ।
ਅਕਿਸਰ ਉਪਰੋਕਿਤ ਅਲੰਕਿਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ,ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ *" ਵਸ਼ੇ *ਅਤੇ *ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਬ *ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਉਹ
• 'ਤੁਲਨਾ ਤੇ ਬੰਦੂ 'ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਿਾਬਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਛੱਡ
ਦੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾ ਲਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਣਨ
ਵਾ ਲਆਂ ਉਤੇ ਵਧਿੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚੱਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ "ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਬੰਦੂ ".ਲੇਖਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ
ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਅੰਕਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੱਤਾ ਗਆ ਹੈ।
ਯਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ,"ਮੈਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਾਂ। ਜਹੜਾ ਕਿੋਈ ਮੇਰੇ ਕਿੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਦੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਚ
ਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ,ਕਿਦੇ ਪਆਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। "
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ਇਸ ਅਲੰਕਿਾਰ ਵਚ, ਯੂਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਦਾਈ। " ਵਸ਼ਾ " ਮੈਂ "ਹੈ ਅਤੇ “ ਚੱਤਰ" “ਰੋਟੀ" ਹੈ। ਰੋਟੀ
ਇੱਕਿ ਅ ਜਹਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਿ ਹਰ ਸਮੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਯਸੂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਬੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਰ ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕਿ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਿਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਯਸੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
• ਇਕਿ ਅਲੰਕਿਾਰ ਦਾ ਇੱਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਅ ਜਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ( ਵਸ਼ਾ)ਇਹ ਦਖਾ ਕਿੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ ਹਲਾ ਤੋ
ਹੀ ਕਿੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ( ਚੱਤਰ)।
• ਇੱਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੁਝ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਵਚ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੱਕਿ ਅ ਤਅੰਤ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਹੈ।
• ਇਕਿ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਵਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਮ ਹਸੂਸ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਉਹ ਚਤ੍ਰ ।

ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਾ ਮੁਦਾ ਹੈ
• ਲੋਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕਿਣ ਕਿ ਕਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਲੰਕਿਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਚ,ਉਹ ਇਕਿ ਅਸਲੀ ਬਆਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੰਕਿਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ
ਇਸ ਤਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝ ਸਕਿਦੇ ਹਨ।
• ਲੋਕਿ ਅ ਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਚਤਦ੍ਰਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਲੰਕਿਾਰ ਨੂੰ
ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਦਾ।
• ਜੇ ਵਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦ ਸਆ ਗਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਸ਼ਾ ਕਿੀ ਹੈ।
• ਲੋਕਿ ਤੁਲਨਾ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨੁਕਿਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਿਰ ਉਹ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਹਨ ਨੁਕਿਤੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਚ ਅਸਫਲ ਰ ਹੰਦੇ
ਹਨ, ਤਾ ਉਹ ਅਲੰਕਿਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ।
• ਲੋਕਿ ਸੋੱਚ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਲੰਕਿਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਦੋ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਉਹ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੱ ਭਆਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੰਸ ਕ੍ਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਅੰਕਿ ਲਾਗੂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਧਾਂਤ
• ਇੱਕਿ ਅਲੰਕਿਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾਨਾ ਵਅਕਿਤਤਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਰਨਾ ਜਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਸਰੋ ਤਆਂ ਲਈ ਸੀ।
• ਆਪਣੇ ਵਹਾਰਕਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਨਾ ਨਾਲੋਂ ਜਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕਿਰੋ ਜੰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਲਈ ਸੀ।

ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆ
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣੋ <ਯੂ >ਤੁਸੀਂ ਬਾਸ਼ਾਨ ਦਾ ਗਊ
ਇਸ ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ,ਆਮੋਸ ਸਮਾ ਰਆ ਦੀ ਉਚ-ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ( ਵਸ਼ੇ "ਤੁਸੀਂ ") ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਹ
ਗਾਵਾਂ ਸਨ ( ਚੱਤਰ )ਆਮੋਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਵਚਕਿਾਰ ਕਿੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ
ਪਾਠਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ,ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸ ਕ੍ਰਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ
ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੋਣ ਜਸ ਵੱਚ ਉਹ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕਿ ਸੱ ਭਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕਿਾਬਲੇ ਦੇ ਨੁਕਿਤੇ ਨੂੰ
ਲਾਗੂ ਕਿਰੀਏ , ਜਵੇਂ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਪ ਵੱਤਰ ਅਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ,ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਇਤ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਾਂਗੇ।
ਨੋ ਟ ਕਿਰੋ,ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਆਮੋਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਗਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ; ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ <ਯੂ>ਅਸੀਂ ਮੱਟੀ ਹਾਂ
"ਅਤੇ "ਘੁ ਮਆਰ " ਹਨ। ਘੁ ਮਆਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਚਕਿਾਰ ਤੁਲਨਾ ਕਿਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਉਹ
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਨ:ਘੁ ਮਆਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਟੀ ਵੱਚੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਕਿਰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਿਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ
ਮੱਟੀ ਅਤੇ "ਸਾਡੇ " ਵਚਕਿਾਰ ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾ ਮੱਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ
ਸ਼ਕਿਾਇਤ ਕਿਰਨ ਦਾ ਹੱਕਿ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਖਆ,"ਸਾਵਧਿਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ -ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ <ਯੂ > ਫਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਦੁਕਿੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਮੀਰ
ਯਸੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕਿ ਅਲੰਕਿਾਰ ਵਰ ਤਆ ਹੈ,ਪਰ ਉਸਦੇ ਚੇ ਲਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਦੋ ਉਸਨੇ "ਖ਼ਮੀਰ "ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾ ਉਹ ਸੋੱਚ ਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰ
ਰਹਾ ਸੀ ,ਪਰ "ਖ਼ਮੀਰ "ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੰਕਿਾਰ ਵਚ ਮੂਰਤ, ਫਰੀਸੀ ਅਤੇ ਸੱਦੁਕਿੀ ਸਨ ਕਿਉ ਕਿ ਚੇਲੇ (ਮੂਲ ਦਰਸ਼ਕਿ ) ਯਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿੇ ਸਨ ,ਇਸ ਲਈ ਸਾਫ
ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀਸਸ ਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ।
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜੇਕਿਰ ਲੋਕਿ ਅਲੰਕਿਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪਾਠਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁਕਿੇ ਹੋਣਗੇ , ਤਾ
ਸਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤੋਂ। ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਕਿ ਲੋਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ
ਸਮਝਣ।
ਜੈ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਤਾ ,ਹੋਰ ਰਣਨੀ ਤਯਾਂ ਵੀ ਨੇ ।
ਜੇ ਅਲੰਕਿਾਰ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਇਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਬਾਈਬਲੀਆ ਭਾਸ਼ਾਈ (ਇਕਿ "ਮਰੇ ਹਏ "),
ਅਲੰਕਿਾਰ ਵਚ ਫਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਸੋਖੀ ਸੋਖੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਮੁਖ ਵਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਓ।
ਜੇਕਿਰ ਅਲੰਕਿਾਰ ਇਕਿ "ਜੀ ਵਤ "ਰੂਪਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ <ਯੂ > ਤੁਸੀਂ
ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਅਲੰਕਿਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਚ ਇਕਿੋ ਜਹਾ ਹੈ <ਯੂ >ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ,
ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨਾ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮ ਝਆ ਹੋਵੇ ।
ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅ ਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕਿ ਅਲੰਕਿਾਰ ਹੈ , ਤਾ ਫਰ ਅਲੰਕਿਾਰ ਨੂੰ ਇਕਿ ਸਮਕਿਾਲੀ ਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਿਰੋ। ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਵੇਂ ਕਿ " ਜਵੇਂ " ਜਾਂ "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ "(ਸਮਾਈਲ )(../figs-simile/01.md)
1. ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਨੂੰ ਚੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਅਣਜਾਣੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਚੱਤਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਨਾ ਹੈ।
2. ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਿ ਇਸ ਅਰਥ ਲਈ ਚੱਤਰਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ , ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੰਸ ਕ੍ਰਤੀ ਤੋਂ ਇਕਿ ਚੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ। ਯਕਿੀਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਇਕਿ ਅ ਜਹੀ ਤਸਵੀਰ
ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਸੀ।
ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਿ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਸ਼ਾ ਵਚਾਰਧਿਾਰਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਚ ਬਆਨ ਕਿਰੋ ( ਫਰ ਵੀ, ਅ ਜਹਾ ਨਾ ਕਿਰੋ ਜਦੋ ਅਸਲੀ ਸਰੋ ਤਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਸ਼ਾ ਕਿੀ
ਸੀ। )
1. ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਿ ਵਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚੱਤਰ ਦੇ ਵਚਾਲੇ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਬੰਦੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤਾ ਦੱਸੋ।
2. ਜੇ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੱਚੋ ਕਿੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਬਕਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰ ਇਕਿ ਅਲੰਕਿਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਸੋਚੋ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ
1. ਜੇ ਅਲੰਕਿਾਰ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਆਮ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਈਬਲੀਆ ਭਾਸ਼ਾਈ (ਇਕਿ "ਮਰੇ "ਅਲੰਕਿਾਰ ਵੱਚ) ਦੇ ਸੰਕਿਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਮੁੱਖ
ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਤਰਜੀਹ ਸੋਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰੋ ,
ਉਥੇ ਕਿੁਝ ਯਹੂਦੀ ਜਾਜਕਿ, ਕਿੁਝ ਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕਿਪਤਾਨ ਜੋ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੁਝ ਸਾਦੂਕਿੀ ਸਨ,<ਯੂ >ਉਸਦੇ ਪੈਰਾ ਤੇ ਡੱਗ ਗਆ
• ਉਥੇ ਕਿੁਝ ਯਹੂਦੀ ਜਾਜਕਿ ,ਕਿੁਝ ਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕਿਪਤਾਨ ਜੋ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੁਝ ਸਦੂਕਿੀ ਸਨ,<ਯੂ >ਤੁਰੰਤ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਿੋ
1. ਜੇਕਿਰ ਅਲੰਕਿਾਰ ਇਕਿ "ਜੀਵੰਤ "ਰੂਪਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਬਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ <ਯੂ >ਜੇਕਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸ
ਅਲੰਕਿਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਕਿ ਸਾਧਿਨ ਵਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ,ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇਸ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਹੋਵੇ।
• ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ <ਯੂ >ਔਖਾ ਦਲ (ਮਰਕੁਸ਼ 10:5 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਕਿੇ ਹੈ <ਯੂ >ਔਖਾ ਦਲ
ਇਸ ਲਈ ਕਿੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ-ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਚਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਪਰ ਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾਨਾ ਵਕਿਸੀਤਕਿਰਤਾ ਇਸ ਅਲੰਕਿਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਿ ਨੂੰ ਇਹ ਅ ਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਲੰਕਿਾਰ ਹੈ , ਫਰ ਮੁਸਕਿੁਰਾਹਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੀਓ। ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅ ਜਹਾ ਸ਼ਬਦ " ਜਵੇਂ "ਜਾਂ "ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ " ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ
ਕਿੇ ਕਿਰਦੇ ਹਨ।
• ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ, ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ , ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ ;ਅਸੀਂ ਹਾਂ <ਯੂ > ਮੱਟੀ
ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ,ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ , ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ ;ਅਸੀਂ ਹਾਂ <ਯੂ> ਜਵੇਂ
1. ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਨੂੰ " ਚੱਤਰ "ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚੱਤਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰਨ ਲਈ ਅਣਜਾਣਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਉਸ
ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵਚਾਰਾਂ ਲਈ।
• ਸ਼ਾਊਲ,ਸ਼ਾਊਲ ,ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਉਂ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ?ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ <ਯੂ >ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਮਾਰਨਾ
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• ਸ਼ਾਊਲ , ਸ਼ਾਊਲ , ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ <ਯੂ >ਇੱਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੋਟੀ ਦੇ ਵਰੁੱਧਿ ਲੱਤ ਮਾਰੋ
1. ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਅਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੰਸ ਕ੍ਰਤੀ ਤੋ ਇੱਕਿ ਚੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ। ਇਹ ਪੱਕਿਾ ਕਿਰੋ ਕਿ ਇਹ ਇਕਿ
ਅ ਹਜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸ ਮਆਂ ਵਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਸੀ।
• ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ,ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਹੋ ;ਅਸੀਂ ਹਾਂ <ਯੂ> ਮੱਟੀ
• "ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ,ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਹੋ ;ਅਸੀਂ ਹਾਂ ;ਅਸੀਂ ਹਾਂ <ਯੂ >ਲੱਕਿੜ
• "ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ,ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਹੋ ;ਅਸੀਂ ਹਾਂ <ਯੂ >ਸਤਰ
1. ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ " ਵਸ਼ਾ "ਕਿੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵੱਚ ਬਆਨ ਕਿਰੋ.(ਹਾਲਾਂ ਕਿ,ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਸਰੋ ਤਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਕਿ ਵਸ਼ਾ ਕਿ ਸੀ ।)
• ਯਹੋਵਾਹ ਜਉਂਦਾ ;ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ <ਯੂ >ਮੇਰੇ ਚੱਟਾਨ (ਜ਼ਬੂਰ 18:46 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਯਹੋਵਾਹ ਜਉਂਦਾ ;<ਯੂ >ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੱਟਾਨ ਹੈ
ਜੇ ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ਼ੇ ਅਤੇ ਚੱਤਰ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ "ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਬੰਦੂ " ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ,ਤਾਂ ਫਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ।
• ਯਹੋਵਾਹ ਜਉਂਦਾ;ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ <ਯੂ >ਮੇਰੇ ਚਟਾਨ
• ਯਹੋਵਾਹ ਜਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਚਟਾਨ <ਯੂ > ਜਸਦੇ ਤ ਹਤ ਮੈ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਿਾਰਾ ਪਾ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ <ਯੂ >ਮੇਰੇ
ਮੁਕਿਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮਹਾਨ ਹੋ।
• ਸ਼ਾਊਲ ,ਸ਼ਾਊਲ ,ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਕਉਂ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ?ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ <ਯੂ >ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਤ ਮਾਰ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 26:14 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
• ਸ਼ਾਊਲ , ਸ਼ਾਊਲ , ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ?ਤੁਸੀਂ <ਯੂ >ਮੇਰੇ ਵਰੁਧਿ ਲੜਾਈ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਲਦ ਦੀ ਤਰਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰੋ ਜੋ ਉਸ
ਦੇ ਮਾਲਕਿ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੋਟੀ ਦੇ ਵਰੁੱਧਿ ਹੈ
1. ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਣਨੀ ਤਆ ਵੱਚੋ ਕਿੋਈ ਤਸੱਲੀਬਕਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰ ਇਕਿ ਅਲੰਕਿਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਸੋਚੋ।
• ਮੈ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਆਂਗਾ <ਯੂ >ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਾਰੀ (ਮਰਕੁਸ਼ 1:17 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
• ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਆਂਗਾ <ਯੂ > ਲੋਕਿ ਜਹੜੇ ਮਰਦ ਇਕਿੱਠੇ ਕਿਰਦੇ ਹਨ
• ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਫੜੋ। ਮੈ ਤੈਨੂੰ <ਯੂ >ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿੱਠਾ ਕਿਰੇਗਾ
ਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਲੰਕਿਾਰ ਬਾਰੇ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ,ਵੇਖੋ (ਬਾਈਬਲੀਆ ਕਿਲਪਨਾ -ਆਮ ਤਰੀਕਿੇ )(../bita-part1/01.md).
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ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ

ਵਰਨਣ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਕਿੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਨਾਮ ਬਦਲਣਾਇਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਸ ਵਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ
ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ , ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ੜਓ ਜੁੜੇ ਕਿੁਝ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਨਾਮ
ਬਦਲਣਾ ਇਕਿ ਅ ਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰ ਧਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ

ਅਤੇ <ਯੂ >ਖ਼ੂਨ
ਇਹ ਖੂਨ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ <1 > ਪਆਲਾ
ਇਹ ਪਆਲਾ ਦਾਖਰਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਆਲੇ ਵੱਚ ਹੈ।

ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਵਰ ਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕਿ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ
• ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬ ਧਿਤ ਇਕਿ ਭੌ ਤਕਿ ਇਕਿਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕਿ ਸਰ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਿੇਰੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
ਬਾਈਬਲ ਅਕਿਸਰ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਜਦੋ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ , ਉਹ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਫਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ , ਉਹ ਬੀਤਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ
ਨੁਮਾਇਦਗੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ
ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਨਰ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ
ਇੱਕਿ ਸੰਘਾਸਣ ਇੱਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ "ਤਖ਼ਤ " "ਸ਼ਾਹੀ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ","ਰਾਜਨੀਤੀ "ਜਾਂ "ਰਾਜ "ਲਈ ਇੱਕਿ ਉਪਨਾਮ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਰੇਗਾ।
ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੇ <ਯੂ > ਮੂੰਹ
ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰ ਤਕਿ ਹੈ।ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਿਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ।
.. ਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ <ਯੂ >.ਗੁੱਸਾ
"ਗੁੱਸੇ "ਜਾਂ "ਗੁੱਸੇ " ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ "ਸਜ਼ਾ "ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀ ਤਆਂ
ਜੇ ਲੋਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਣਗੇ,ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ.ਨਹੀਂ ਤਾ , ਇੱਥੇ ਕਿੁਝ ਵਕਿਲਪ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ।
ਸਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀ ਤਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
ਸਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।
• ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪਆਲਾ ਲਆ ਅਤੇ ਕਹਾ ,"<ਯੂ> ਇਹ ਪਆਲਾ (ਲੂ ਕਾ 22:20 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
• "ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪਆਲਾ ਲਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ,"<ਯੂ >ਇਸ ਪਆਲੇ ਵਚ ਸ਼ਰਾਬ
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ <ਯੂ > ਸੰਘਾਸਣ (ਲੂ ਕਾ 1:32 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
• "ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ <ਯੂ > ਦਆਲੂ ਅ ਧਿਕਿਾਰ
• "ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ <ਯੂ >ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਓ
• ਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਕਹਾ <ਯੂ >ਗੁੱਸਾ
• " ਜਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੱਤੀ ਹੈ <ਯੂ > ਸਜ਼ਾ
ਕਿੁਝ ਆਮ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਲਈ,ਬਾਈਬਲੀਆ ਕਿਲਪਨਾ -ਆਮ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ
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ਸਮਾਨਤਾ

ਵਰਣਨ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸਮਾਨਤਾ ਕਿੀ ਹੈ ?

"ਸਮਾਨਤਾ " ਵੱਚ ਦੋ ਵਾਕਿਾਂ ਜਾਂ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਜੋ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ,ਇਕਿ ਠਆਂ ਵਰਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ -ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਚੋਂ ਕਿੁਝ ਹੇਠ ਲਖੇ ਹਨ :

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ

ਦੂਜੀ ਧਿਾਰਾ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ ਹਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਵਅਕਿਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਪ ਹਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਕਿੁਝ ਅ ਜਹਾ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ ਹਲੇ ਨਾਲ ਵਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਪਰੰਤੂ ਇੱਕਿ ਹੀ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾ ਮਲ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਨਾਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਵਸੀਅਤ ਕਿ ਵਤਾ ਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਲਦੀ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ ਕਿਹਾਉਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਚ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਮਲਦੀ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਬੂਰ ਅਤੇ
ਕਿਹਾਉਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਚ। ਇਹ ਚਾਰ ਇੰਜੀਲ ਵਚ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚੱਠੀਆਂ ਵਚ, ਨਵੇਂ ਇੰਜੀਲ ਵਚ ਯੂਨਾਨੀ ਵਚ ਵੀ ਮਲਦਾ ਹੈ।
ਮੁਢਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਾ ਵ ਵਚ ਸਮਾਨਾਰਥਕਿ ਸਮਾਨਤਾ (ਦੋ ਵਾਕਿਾਂ ਵਚ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕਿੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ )ਦੇ ਕਿਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ :
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਿ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਅਤੇ ਇਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
. *ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਾਰ ਵੱਖਰੇ -ਵੱਖਰੇ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਹ ਕਿੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਸੋਚਣ ਵਚ ਮਦਦ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਧਿੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਮ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਕਰਨ ਅਨੁ ਵਾਦ ਹੈ
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮਾਨਾਅਰਥੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਕਿੋ ਗੱਲ ਕਿੀਤੀ ਹੈ , ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ
ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਚ ਕਿੋਈ ਫਰਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਨੋ ਟ:ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ-ਚੋਕਿਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕਿੋ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਦੁਹਰਾਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ
ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਜੋ ਬੁ ਨਆਦੀ ਰੂਪ ਵੱਚ ਇੱਕਿੋ ਜਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕਿਠੇ ਮਲਦੇ ਹਨ।

ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ
ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ ਹਲੀ ਤਰਜਤ ਹੈ।
ਤੇਰਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਦੀਪਕਿ ਹੈ
ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਇਕਿ ਚਾਨਣ। (ਜ਼ਬੂਰ 119:105 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਵਾਕਿਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱ ਸਆਂ ਵੱਚ ਅਲੰਕਿਾ ਰਕਿ ਇਹ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ।
ਤੂੰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕਿੰਮ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਿਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ :
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕਿੁਝ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੱ ਖਆ ਹੈ (ਜ਼ਬੂਰ 8:6 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿ ਹੰ ਦਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕਿੁਝ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ ਪ ਹਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨ।
ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਚੰ ਗਆਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ।( ਕਿਹਾਉਤਾਂ 15:3 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਧਿੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਕਿੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ ਹਲਾਂ ਲਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਿਦੀ ਹਾਂ,
ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ ਵੱਤਰ ਪਹਾੜ ਵੱਚੋ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 3:4 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
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ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ ਹਲੇ ਭਾਗ ਵੱਚ ਜੋ ਵਅਕਿਤੀ ਉਹ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ,ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਕਿੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਅ ਜਹਾ ਕ ਹੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ ਹਲੇ ਨਾਲ ਵਪਰੀਤ ਹੈ , ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵਚਾਰ ਵੱਚ ਸ਼ਾ ਮਲ ਕਰੋ।>
,>ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਧਿਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਿਾਰ ਕਿੀਤਾ
ਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।( ਜ਼ਬੂਰ 1:6 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਇਹ ਨਰਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਕਿੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ,ਧਿਰਮੀ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਕਿੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕਿ ਕਿੋਮਲ ਜਵਾਬ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਰ ਦੰਦਾ ਹੈ।,
ਪਰ ਇੱਕਿ ਕਿਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਿਾਉਂਦਾ ਹੈ।( ਕਿਹਾਉਤਾਂ
15:1 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿੋਸੇ ਜਵਾਬ ਦੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿੋਈ ਕਿਠੋਰ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ,ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ.ਸਮਾਨਅਰਥੀ ਸਮਾਨਾਤਰਤਾ ਲਈ ,ਦੋਵਾਂ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਚੰਗਾ
ਹੈ ਜੇਕਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਲੀਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿੁਝ ਇੱਕਿ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕਿੋ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ
ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਇਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕਿ ਵਚ ਸ਼ਾ ਮਲ ਕਿਰੋ।
ਜੇ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕਿੱਠੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵੱਚ ਸੱਚ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਅ ਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ
ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ "ਸੱਚਮੁੱਚ "ਜਾਂ " ਨਸ਼ ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ "ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਚ ਇਕਿ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਇੱਕਿਠੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ , ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ "ਬਹੁਤ ","ਪੂਰੀ "ਜਾਂ ਸਾਰੇ
ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਿਦੇ ਹੋ। "

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਾਗੂ ਹੋਏ
ਦੋਵਾਂ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਇਕਿ ਸ਼ਾ ਮਲ ਕਿਰੋ।
ਹੁਣ ਤੱਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਕਿੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋ ਲਆ ਹੈ। ( ਨਆਂਈ 16:13, ਯੂ ਅਲ ਟੀ)- ਦਲੀਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਚਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ।
• "ਹੁਣ ਤੱਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋ ਲਆ ਹੈ। "
• ਯਹੋਵਾਹ ਉਹ ਸਭ ਕਿੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ (ਕਿਹਾਉਤਾਂ
5:21 ਯੂ ਅਲ ਟੀ )-"ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ "ਸ਼ਬਦ"ਉਹ ਜੋ ਕਿੁਝ ਕਿਰਦਾ ਹੈ "ਲਈ ਇਕਿ ਅਲੰਕਿਾਰ ਹੈ।
"ਯਹੋਵਾਹ ਹਰ ਇਕਿ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ। "
• ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਵਰੁਧ ਦਰਬਾਰ ਵਚ ਲੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।( ਮੀਕਿਾਹ 6:2 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)-ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਇਕਿ
ਗੰਭੀਰ ਅਸ ਹਮਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਇੱਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ,ਸ਼ਬਦ ਜੁੜ ਸਕਿਦੇ ਹਨ:
• "ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਿਾਂ,ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਮੁਕਿੱਦਮਾ ਹੈ। "
ਜੇ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਿਠੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਚ ਸੱਚ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਅ ਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਜੋ
ਸੱਚ ਨੂੰ "ਅਸਲ ਵੱਚ "ਜਾਂ " ਨਸ਼ ਚਤ "
• ਯਹੋਵਾਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। * (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 5:21 ਯੂ ਅ ੈ ਲ
ਟੀ)
• "ਯਹੋਵਾਹ ਸਭ ਕਿੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ। "
ਜੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਚ ਇਕਿ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਇੱਕਿਠੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ "ਬਹੁਤ ","ਪੂਰੀ।"
• ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋ ਲਆ ਹੈ।
• "ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਝੂਠ ਹੈ "
• ਯਹੋਵਾਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।( ਕਿਹਾਉਤਾਂ 5:21 ਯੂ ਅਲ ਟੀ )
• "ਯਹੋਵਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। "
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
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ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿੀ ਹੈ?

ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਇਕਿ ਕਿਾ ਵ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਸ ਵਚ ਇਕਿ ਜ ਟਲ ਵਚਾਰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ
ਵੱਖ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਵਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ
ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. ਇਸਨੂੰ "ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸਮਾਨਤਾ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਸਮਾਨਤਾ

ਨੋ ਟ: ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਪੈਰ੍ਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਲਈ "ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕਿੋ ਅਰਥ ਹੈ. ਅਸੀਂ [ਨਕਿਲ] (../figs-doublet/01.md) ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਈ ਜੋ ਅਸਲ ਵੱਚ ਇਕਿੋ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਿਠੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
ਯਹੋਵਾਹ ਸਭ ਕਿੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਲਏ
ਪ ਹਲਾ ਰੇਖਾਂ ਸ਼ਤ ਵਾਕਿ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰੇਖਾਂ ਸ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕਿੋ ਜਹਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਤੰਨ ਵਚਾਰ ਇੱਕਿੋ ਜਹੇ ਹਨ. "ਦੇਖਦਾ ਹੈ" ਸੰਬੰ ਧਿਤ ਹੈ "ਦੇਖ
ਰਹਾ," "ਸਭ ਕਿੁਝ ... ਕਿਰਦਾ ਹੈ" ਸੰਬੰ ਧਿਤ ਹੈ "ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ... ਲੈਂਦਾ ਹੈ," ਅਤੇ "ਇਕਿ ਵਅਕਿਤੀ" ਸੰਬੰ ਧਿਤ ਹੈ "ਉਹ."
ਕਿ ਵਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ:
• ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਇਕਿ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਹ ਕਿੇ.
• ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਹ ਕਿੇ ਇਸ ਵਚਾਰ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਚ ਮਦਦ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
• ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਮ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਰਦੀ ਹੈ.

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਲੋਕਿ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਕਿੋ ਗੱਲ ਕਿ ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਕਿ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ. ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਿਰਦੇ ਹਨ
ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਪੈਰ੍ਹੇ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਕਿ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੰਦੇ
ਹਨ.

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ
ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਦੀਪਕਿ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ. (ਜ਼ਬੂਰ 119:105 ਯੂਐਲਟੀ)
ਵਾਕਿਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱ ਸਆਂ ਵਚ ਅਲੰਕਿਾਰ ਇਹ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ. "ਦੀਪਕਿ" ਅਤੇ "ਚਾਨਣ" ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਦੇ ਸਮਾਨ
ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ "ਮੇਰੇ ਪੈਰ" ਅਤੇ "ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ" ਸਬੰ ਧਿਤ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ.
<ਯੂ> ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਿਰੋ
ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਸੇ ਹਰ ਥਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਵ ਡਆਈ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ. 'ਉਸਤਤ' ਅਤੇ 'ਉੱਚਾ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕਿੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 'ਯਹੋਵਾਹ' ਅਤੇ 'ਉਹ'
ਇਕਿੋ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 'ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੌਮਾਂ' ਅਤੇ 'ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿ' ਨੂੰ ਇਕਿੋ ਜਹੇ ਲੋਕਿ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ.
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਿ <ਯੂ>ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਿਦਮਾ ਹੈ
ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ, ਇਸਰਾਏਲ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮਤਭੇਦ ਹੈ. ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸ ਹਮਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਇੱਕਿ ਇੱਕਿਲੇ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਫਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਇਸਦਾ
ਉਪਯੋਗ ਕਿਰਨਾ ਉ ਚਤ ਹੋਵੇਗਾ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ, ਫਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕਿ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨ ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ.
1. ਦੋਵਾਂ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿ ਵਚ ਸ਼ਾ ਮਲ ਕਿਰੋ.
2. ਜੇ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕਿੱਠੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅ ਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰ
ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜਵੇਂ ਕਿ "ਸੱਚਮੁੱਚ" ਜਾਂ " ਨਸ਼ ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ" ਜੋ ਸੱਚ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੰਦੇ ਹਨ.
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3. ਜੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿੱਠੇ ਵਰ ਤਆ ਗਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ "ਬਹੁਤ," "ਪੂਰੀ" ਜਾਂ "ਸਭ" ਵਰਗੇ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ.

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
1. ਦੋਵਾਂ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿ ਵਚ ਸ਼ਾ ਮਲ ਕਿਰੋ.
• ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ<ਯੂ> ਮੈਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋ ਲਆ ਹੈ ( ਨਆਂਈ 16:13, ਯੂਐਲਟੀ) - ਦਲੀਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵਚਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ
ਕੀਤਾ ਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ.
2. ਹੁਣ ਤੱਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਲ ਹੈ <ਯੂ> ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠਾਂ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹ ਕਿੀਤਾ
• ਯਹੋਵਾਹ <ਯੂ>ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇਖਦਾ (ਕਹਾਉਤਾਂ 5:21 ਯੂਐਲਟੀ) – ਵਾਕਾਂਸ਼ "ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲਏ
ਸਾਰੇ" ਇੱਕ ਅਲੰ ਕਾਰ ਹੈ "ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ" ਲਈ.
3. ਯਹੋਵਾਹ <ਯੂ> ਸਭ ਕਿੁਝ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੰਦਾ ਹੈ
• ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ <ਯੂ> ਉਸ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਦਮਾ ਹੈ (ਮਾਈਕਾਹ 6:2 ਯੂਐਲਟੀ) - ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਸ ਹਮਤੀ ਦਾ
ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ. ਜੇ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
4. ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਿ <ਯੂ> ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਿਦਮਾ ਹੈ
5. ਜੇ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕਿੱਠੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅ ਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰ
ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜਵੇਂ ਕਿ "ਸੱਚਮੁੱਚ" ਜਾਂ " ਨਸ਼ ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ" ਜੋ ਸੱਚ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੰਦੇ ਹਨ.
• ਯਹੋਵਾਹ <ਯੂ> ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ (ਕਹਾਉਤਾਂ 5:21 ਯੂਐਲਟੀ)
◦ ਯਹੋਵਾਹ <ਯੂ> ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ
1. ਜੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿੱਠੇ ਵਰ ਤਆ ਗਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ "ਬਹੁਤ," "ਪੂਰੀ" ਜਾਂ "ਸਭ" ਵਰਗੇ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ.
• ... ਤੂੰ ਮੇਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ <ਯੂ>ਅਤੇ ( ਨਆਂਈ 16:13 ਯੂਐਲਟੀ)
◦ <ਯੂ>ਸਭ

▪ ਯਹੋਵਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਅਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. <ਯੂ>ਅਤੇ (ਕਹਾਉਤਾਂ 5:21 ਯੂਐਲਟੀ)

• ਯਹੋਵਾਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ <ਯੂ> ਬਲਕਿੁਲ ਸਭ ਕਿੁਝ
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ਚੱਤਰਕਾਰੀ

ਵਰਨਣ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਚੱਤਰਕਿਾਰੀ ਕਿੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?

ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਕਿ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਹ
ਕਿੁਝ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਿ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. ਲੋਕਿ ਅਕਿਸਰ ਇਹ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਦੇ:

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ

ਜਵੇਂ ਕਿ ਬੁੱਧਿ:
ਕਿੀ ਸਆਣਪ ਨਹੀ ਪੁਕਿਾਰਦੀ? (ਕਿਹਾਉਤਾਂ
8:1 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
ਜਾਂ ਪਾਪ:
ਪਾਪ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਆ (ਉਤਪਤ
4:7 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
ਲੋਕਿ ਇਹ ਤਾ ਵੀ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਧਿਨ-ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਰਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰਨਾ ਕਿਈ ਵਾਰ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ
ਆਪਸ ਵਚ ਸਬੰਧਿਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ।
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ। (ਮੱਤੀ 6:24 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))

ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕ ਇਹ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
• ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੱਤਰਕਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀਆਂ।
• ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿੁਝ ਸ ਥਤੀਆਂ ਵੱਚ ਹੀ ਚੱਤਰਕਿਾਰੀ ਬੋਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ। (ਮੱਤੀ
6:24 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
ਯਸੂ ਨੇ ਅਮੀਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿੀਤੀ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਿ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਜਸਦੀ ਲੋਕਿ ਸੇਵਾ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਸਨ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਆਰ ਕਿਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸ ਲਆਂ ਨੂੰ ਆਧਿਾਰ
ਬਣਾਉਣਾ ਇਕਿ ਨੌ ਕਿਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਿਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਰਨਾ ਹੈ।
ਕਿੀ ਸਆਣਪ ਨਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼? (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 8:1 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
ਲੇਖਕਿ ਸਆਣਪ ਅਤੇ ਸਮਝ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਿ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸਖਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੁ ਕਿੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਚੱਤਰਕਿਾਰੀ ਰੂਪ ਵੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੇ ਕਿੁਝ
ਹੋਰ ਤਰੀਕਿੇ ਹਨ।
1. ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਜੋੜੋ।
2. ਕਿੁੱਝ ਇਸ਼ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ " ਜਵੇਂ" ਜਾਂ " ਜਵੇਂ ਕਿ" ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋ ਕਿ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਰੂਪ ਵੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਾਤ ਗਆ।
3. ਚੱਤਰਕਿਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਨਾਂ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦਾ ਇੱਕਿ ਤਰੀਕਿਾ ਲੱਭੋ।
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਾਗੂ
1. ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਜੋੜੋ।
• ... ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਉਤਪਤ 4:7 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)) - ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੱਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮਲਾ
ਕਿਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿੇ ਦੀ ਉਡੀਕਿ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕਿ ਹੈ।
◦ ... ਪਾਪਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕਿ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ।
2. ਕਿੁਛ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ " ਜਵੇਂ" ਜਾਂ " ਜਵੇਂ ਕਿ" ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੋ ਕਿ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਰੂਪ ਵੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ ਗਆ।
• ... ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ (ਉਤਪਤ
4:7 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)) - ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ " ਜਵੇਂ ਕਿ" ਨਾਲ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
• ... ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ, , ਸਰਫ ਇਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕਿ ਕਿਰਦਾ ਹੈ .
1. ਵਅਕਿਤੀਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਨਾਂ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦਾ ਇੱਕਿ ਤਰੀਕਿਾ ਲੱਭੋ।
• *ਇੱਥੋ ਤੱਕਿ ਕਿ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆ ਗਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ * (ਮੱਤੀ 8:27 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)) - ਉਹ ਆਦਮੀ "ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਵੇਂ
ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ" ਅਤੇ ਯਸੂ ਦੀ ਆ ਗਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆ ਗਆ ਪਾਲਣ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵਚਾਰ ਤੋਂ ਬਨਾਂ ਵੀ ਯਸੂ ਦੇ ਕਿ ਹਣ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
• ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਟਰੋਲ ਕਿਰਦਾ ਹੈ .
ਨੋਟ: ਅਸੀਂ "ਜੂਮੋਰਫਜ਼ਮ" (ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿੋਲ ਜਾਨਵਰ ਲੱਛਣ ਸਨ) ਅਤੇ "ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ" (ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੋਲ
ਮਨੁੱਖੀ ਲੱਛਣ ਹਨ) ਨੂੰ ਸ਼ਾ ਮਲ ਕਿਰਨ ਲਈ " ਵਅਕਿਤੀਗਤ" ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਿੀਤਾ ਹੈ।)
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸੰਬੋਧਿਨ
ਬਾਈਬਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ – ਆਮ ਨਮੂਨੇ
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ਪੂਰਵ ਅਨੁ ਮਾਨ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿੀ ਹਨ?

ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਇੱਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਭ ਵੱਖ ਵੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ
ਲਈ ਪਛਲੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ ਵੱਚ ਕਿੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰੇਗੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ
Verbs

ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲੋਕਿ ਸਮਝ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ;
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤਾ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਾ ਕਿੋਲ ਪੀਣ ਲਈ ਕਿੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹੁੰਦਾ। ( ਯਸਾਯਾਹ 5:13 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਉਪਰੋਕਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਚ, ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੈਦ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿੀਤੀ ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ
ਚੁੱਕਿਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿੈਦ ਵੱਚ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ:
ਭ ਵੱਖ ਵਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਭ ਵੱਖ ਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਛਲੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਠਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਚ ਪਾ ਸਕਿਦੇ
ਹਨ।

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਿਾਰਨ ਯਰੀਹੋ ਸ਼ ਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ. ਕਿੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਆ ਅਤੇ ਕਿੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ.
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆ ਖਆ, "ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਯਰੀਹੋ, ਉਸਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਖਲਾਈ ਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੱਤਾ ਹੈ." (ਯਹੋਸ਼ੁਆ
6:1-2 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੱਤਾ ਗਆ ਹੈ;
ਅਤੇ ਨਯਮ ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ; (ਯਸਾਯਾਹ 9:6 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਉਪਰੋਕਿਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿੀਤੀ ਜੋ ਭ ਵੱਖ ਵੱਚ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿੇ ਸਨ।
ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨੋ ਕਿ ਆਦਮ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰ ਬਰ ਤੇ ਆ ਰਹਾ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਆ ਖਆ, "ਦੇਖੋ, ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ ਵੱਤਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। (ਯਹੂਦਾ 1:14 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਹਨੋ ਕਿ ਭ ਵੱਖ ਵਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਤਪੱ ਸਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਰ ਤਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰਭੁ ਆਇਆ."

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਪਛਲੇ ਤਣਾਅ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕਿੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿੁਝ ਹੋਰ ਵਕਿਲਪ ਹਨ।
1. ਭ ਵੱਖ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਨ ਕਿਰਨ ਲਈ ਭ ਵੱਖ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਰਤੋ।
2. ਜੇ ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕਿੀ ਭ ਵੱਖ ਵਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕਿ ਰੂਪ ਵਰਤੋ ਜੋ ਇਹ ਦਖਾਏਗਾ।
3. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਾਗੂ
1. ਭ ਵੱਖ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਨ ਕਿਰਨ ਲਈ ਭ ਵੱਖ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਰਤੋ।
• ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕਿ ਬੱਚਾ <ਯੂ> ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
• "ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕਿ ਬੱਚਾ <ਯੂ> ਜਨਮ ਲਆ ਜਾਵੇਗਾ
1. ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਹੜਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕਿ ਰੂਪ ਵਰਤੋ ਜੋ ਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ।
• ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆ ਖਆ, "ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਰ ਦੱਤਾ ਹੈ।"
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ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆ ਖਆ, "ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਆਰ ਹਾਂ।"
1. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆ ਖਆ, "ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਰ ਦੱਤਾ ਹੈ।" (ਯਹੋਸ਼ੁਆ 6:2 ਯੂਐਲਟੀ)
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੂੰ ਆ ਖਆ, "ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਖਲਾਈ ਸਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਰ ਦਆਂਗਾ।"
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ਵਆਪਕ ਸਵਾਲ
ਇੱਕਿ ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ ਇੱਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਵਧਿੇਰੇ ਦਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾ ਲਆਂ ਨੂੰ ਕਿੁਝ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾ ਸੋਚਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾ ਹਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਅਕਿਸਰ ਅਚੰਭੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝੜਕਿਣ ਜਾਂ ਸਖਾਉਣ
ਲਈ, ਜਾਂ ਸਖਾਉਣ ਲਈ. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ ਸਵਾਲ ਕਿੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਵਾਕਿ ਕਿਸਮ

ਵੇਰਵਾ
ਇੱਕਿ ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ ਇੱਕਿ ਅ ਜਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਸਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਰ
ਰਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ. ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਦੇ ਮੁਕਿਾਬਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਰਵੱਈਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਵਧਿੇਰੇ ਦਲਚਸਪੀ ਹੈ।
ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕਿ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਰਦੇ ਹੋ?" 23:4 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਜਹੜੇ ਲੋਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕਿ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਰ ਤਆ ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕਿ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾ ਮਲ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਝੜਕਿਣ ਲਈ, ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰ ਵਵਹਾਰ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਰਕਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾ ਹਤ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿੁਝ ਸਖਾਉਣ ਲਈ ਰਵੱਈਏ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨਾ ਹੈ।

ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਮੁੱ ਦਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀਆਂ; ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕਿ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਜ਼ਆਦਾ ਸੀ ਮਤ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
• ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਇਹ ਫਰਕਿ ਹੋਣ ਕਿਰਕਿੇ, ਕਿੁਝ ਪਾਠਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਇਕਿ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਿਦੇ ਹਨ।

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ? (1 ਰਾ ਜਆਂ 21:7 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਈਜ਼ਬਲ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ: ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਿੀਤਾ।
ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਿੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਿਤਾ ਖੁਦ ਸਵੀਕਿਾਰ
ਕਿਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਰ ਦੱਤਾ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਇੱਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਝੜਕਿਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹ ਰਹਾ
ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕਿੋਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਿਤ ਸੀ।
<ਯੂ> ਕਿੀ ਕਿੁਆਰੀ ਆਪਣੇ ਗ ਹਣੇ, ਕਿੀ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਗੋਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ?
ਉੱਪਰ ਦੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਰ ਤਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ: ਇੱਕਿ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਕਿਦੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਗ ਹਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਸੀ
ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਲਾੜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਰਦਾ ਭੁੱਲੀਆਂ ਸਨ. ਉਸ ਨੇ ਫਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਝੜ ਕਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰਭ ਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮ ਰਆ? ਅਯੂਬ 3:11 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਅਯੂਬ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵਨਾ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦੱਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿੀਤਾ. ਇਹ ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਮ ਰਆ ਨਹੀਂ. ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਾਮਨਾ ਕਿੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀਉਂਦਾ।
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕਿੋਲ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? (ਲੂ ਕਿਾ 1:43 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਇਲੀਸਬਤ ਨੇ ਉਪਰੋਕਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਿ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਕਿੋਲ ਆਈ ਸੀ।
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇਵੇਗਾ? (ਮੱਤੀ 7:9 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
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ਯਸੂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ: ਇਕਿ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ
ਦੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬੰਦੂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਰ ਕਿੇ, ਯਸੂ ਅਗਲੇ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਸਖਾ ਸਕਿਦਾ ਸੀ:
»ਜੇਕਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਕਿੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਬ ਚਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਪਤਾ, ਮੰਗਣ ਵਾ ਲਆਂ ਨੂੰ , ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧਿ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ?
(ਮੱਤੀ 7:11 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿ ਭਾਰੀ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਸਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਛਦੇ ਹਨ।
<ਯੂ > ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ?
ਯਸੂ ਨੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ
ਕਿਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹਾ ਸੀ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਪ ਹਲਾਂ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕਿ ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਿੋਈ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, "ਕਿੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵਅਕਿਤੀ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ?" ਜੇ ਅ ਜਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕਿ
ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ. ਜਾਂ, ਜੇਕਿਰ ਕਿੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮ ਲਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਇੱਕਿ ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਚਤ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਆਪਕਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁ ਨਸ਼ ਚਤ ਕਿਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿੀ ਹੈ? ਕਿੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾ ਲਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ
ਜਾਂ ਸ਼ਰ ਮੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਿੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਸ਼ਾ ਲਆਉਣਾ ਹੈ? ਕਿੀ ਇਹ ਕਿੁਝ ਹੋਰ ਕਿਰਨਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਾ ਸੋਚੋ. ਇਹ ਇੱਕਿ ਸਵਾਲ, ਜਾਂ ਇੱਕਿ
ਬਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਵਸ ਮਕਿ ਚੰਨ੍ਹ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਿਰ ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਾ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ
ਹਨ:
ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ।
1. ਇਕਿ ਬਆਨ ਜਾਂ ਅਲਬਰਾ ਜਵਾਬ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲੋ।
2. ਇਕਿ ਬਆਨ ਵਚ ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਅਤੇ ਫਰ ਇਕਿ ਛੋਟੇ ਜਹੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰੋ।
3. ਸਵਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰੇ ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਿੀਤਾ ਹੈ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਾਗੂ
ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ।
• <ਯੂ > ਕੀ ਕੁਆਰੀ ਉਸ ਦੇ ਗ ਹਣੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਲਾੜੀ ਉਸਦੀ ਗੋਦੀ? ( ਯਰ ਮਯਾਹ 2:32 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
• ਕਿੀ ਕਿੁਆਰੀ ਆਪਣੇ ਗ ਹਣੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਇੱਕਿ ਲਾੜੀ ਉਸਦੀ ਗੋਦੀ? <ਯੂ > ਬਲਕਿੁਲ ਨਹੀਂ!
• ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚ ਕਿਹੋ ਜਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇਵੇਗਾ? (ਮੱਤੀ 7:9 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇਵੇਗਾ? <ਯੂ > ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਚੋਂ ਕਿੋਈ ਵੀ ਅ ਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰੇਗਾ!
1. ਇਕਿ ਬਆਨ ਜਾਂ ਅਲਬਰਾ ਜਵਾਬ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲੋ।
• <ਯੂ > ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹੋ ਜਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਸ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? (ਲੂ ਕਾ 13:18-19 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
• <ਯੂ > ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਹੈ.
• <ਯੂ > ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 23:4 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
• <ਯੂ > ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰਭ ਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਉਂ ਨਹੀਂ ਮ ਰਆ? (ਅਯੂਬ 3:11 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
• <ਯੂ > ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰਭ ਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ!
• <ਯੂ > ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ? (ਲੂ ਕਾ 1:43 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
• <ਯੂ > ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿੀਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕਿੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ!
1. ਇਕਿ ਬਆਨ ਵਚ ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਅਤੇ ਫਰ ਇਕਿ ਛੋਟੇ ਜਹੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰੋ।
• <ਯੂ > ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਯਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (1 ਰਾਜੇ 21:7 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
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ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ?
1. ਸਵਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰੇ ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਿੀਤਾ ਹੈ।
• ਜਾਂ <ਯੂ > ਤੁਹਾਡੇ ਵਚ ਕਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ (ਮੱਤੀ 7:9 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਿ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇਵੇਗੋ
• <ਯੂ > ਕਿੀ ਕਿੁਆਰੀ ਆਪਣੇ ਗ ਹਣੇ, ਇੱਕਿ ਲਾੜੀ ਉਸਦੀ ਗੋਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ
• <ਯੂ > ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿੁਆਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਗ ਹਣੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਗੋਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ

161 / 369

Translation Manual

Just-in-Time Learning Modules :: Figures of Speech :: ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ

ਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
ਇਕਿ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ
"ਵਰਗਾ" ਹੋਣਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕਿ ਖਾਸ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿੇਂਦ ਰਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਚ " ਜਵੇਂ," " ਜਵੇਂ" ਜਾਂ "ਵੱਧਿ" ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਿੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ

ਵੇਰਵਾ

ਇਕਿ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕਿ ਖਾਸ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿੇਂਦ ਰਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਇਸ ਵੱਚ " ਜਵੇਂ," " ਜਵੇਂ" ਜਾਂ "ਵੱਧਿ" ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇ ਖਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਤਤ ਅਤੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ
ਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੋਈ ਚਰਵਾਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ [ਯੂ]। (ਮੱਤੀ 9:36)
ਯਸੂ ਨੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਯਾਲੀ ਤੋਂ ਬਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਕਿੀਤੀ ਸੀ. ਭੇਡਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੋਲ ਸੁਰੱ ਖਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਵਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਰਨ ਲਈ
ਕਿੋਈ ਚੰਗਾ ਅਯਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਭੀੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿੋਲ ਚੰਗੇ ਧਿਾਰ ਮਕਿ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਬ ਘਆੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ
ਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇ ਲਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬ ਘਆੜਾਂ ਨਾਲ ਕਿੀਤੀ ਸੀ। ਬ ਘਆੜ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਯਸੂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਦੇ
ਚੇ ਲਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਰਨਗੇ।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਚਨ ਜੀਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿ ਰਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਤੱਖਾ ਹੈ <ਯੂ > ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਧਿਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੋ ਧਿਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਧਿਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕਿ ਹ ਥਆਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿੱਟ ਸਕਿਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਦੇ ਦਲ ਅਤੇ ਵਚਾਰ ਵੱਚ ਕਿੀ ਹੈ ਦਖਾਉਣ ਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
• ਇਕਿ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇਕਿ ਅ ਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅ ਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੋ ਜਾ ਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਇਕਿ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇਕਿ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਕਿਈ ਵਾਰ ਅ ਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕਿਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੱ ਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਇਕਿ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮਨ ਵਚ ਇਕਿ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਚ ਮਦਦ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਠਕਿ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕ ਇਹ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
• ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਿਣ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕਿ ਸਮਾਨ ਹਨ।
• ਲੋਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੋ, <ਯੂ > ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦੇ ਇੱਕਿ ਚੰਗੇ ਸਪਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਇਸ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕਿੀਤੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ ਹਣ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਮੋ ਥਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾ ਹਤ ਕਿਰਦੇ
ਹਨ।
ਲਈ <ਯੂ > ਜਵੇਂ ਬਜਲੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਇੱਕਿ ਹੱਸੇ ਤੋਂ ਆਕਿਾਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੱਸੇ ਤੱਕਿ ਲ ਹੰਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਜਲੀ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਿਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਅਚਾਨਕਿ ਚਮਕਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਚਾਨਕਿ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਨਹੀਂ ਦੱ ਸਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਲੋਕਿ ਸਮ ਸਆ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਸਮਝਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕਿੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ. ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੁਝ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਿਦੇ ਹੋ:
1. ਜੇ ਲੋਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕਿੋ ਜਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਇਕਿੋ ਜਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ. ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਅ ਜਹਾ ਨਾ ਕਿਰੋ ਜੇ ਅਰਥ ਅਸਲੀ ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਲਈ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
2. ਜੇ ਲੋਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸ ਭਆਚਾਰ ਵਚੋਂ ਇਕਿ ਇਕਿਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ। ਇਹ
ਨਸ਼ਚਤ ਕਿਰੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਿ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ ਵੱਚ ਵਰ ਤਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
3. ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਰੋ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਾਗੂ
1. ਜੇ ਲੋਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕਿੋ ਜਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਇਕਿੋ ਜਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ. ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਅ ਜਹਾ ਨਾ ਕਿਰੋ ਜੇ ਅਰਥ ਅਸਲੀ ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਲਈ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ ਘਆੜਾਂ ਦੇ ਵਚਕਾਰ ਭੇਡਾਂ ਵਜੋਂ ਭੇ ਜਆ (ਮੱਤੀ 10:16 ਯੂ ਐਲ ਟੀ) - ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ ਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ
ਖ਼ਤਰੇ ਵਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬ ਘਆੜਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ।
<ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੋਕਿਾਂ ਵੱਚ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ
• ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਚਨ ਜੀ ਵਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਤੱਖਾ ਹੈ <ਯੂ > ਕਸੇ ਵੀ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ (ਇਬਰਾਨੀ
4:12 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
• ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਚਨ ਜੀਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ <ਯੂ > ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੱਖੀ ਦੋ ਧਿਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਕਿਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ
1. ਜੇ ਲੋਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਜਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸ ਭਆਚਾਰ ਵਚੋਂ ਇਕਿ ਇਕਿਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ. ਇਹ ਨਸ਼ ਚਤ
ਕਿਰੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਿ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ ਵੱਚ ਵਰ ਤਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
• ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਬ ਘਆੜਾਂ ਵਚ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ (ਮੱਤੀ 10:16 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ) - ਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬ ਘਆੜ ਕੌਣ ਹਨ,
ਜਾਂ ਬ ਘਆੜ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦੂਜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
• ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਕਿੁੱ ਤਆਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ <ਯੂ > ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ
• ਮੈਂ ਕੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰ ਮਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਵੇਂ ਕ ਕੁਕੜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀ
ਕਰਦੀ ਹੈ (ਮੱਤੀ 23:37 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
• ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਆਂ ਨੂੰ ਇਕਿੱ ਠਆਂ ਇਕਿੱਠਾ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ <ਯੂ> ਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕਿੀ ਤੋਂ ਬੱ ਚਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ (ਮੱਤੀ 17:20)
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਲ ਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ <ਯੂ > ਇੱਕਿ ਛੋਟੇ ਬੀਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ
1. ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਰੋ।
• ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬ ਘਆੜਾਂ ਵਚ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ (ਮੱਤੀ 10:16 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ <ਯੂ > ਲੋਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ
• ਮੈਂ ਕੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰ ਮਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਵੇਂ ਕ ਕੁਕੜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀ
ਕਰਦੀ ਹੈ (ਮੱਤੀ 23:37 ਯੂ ਐਲ ਟੀ)
• ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ <ਯੂ > ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱ ਖਆ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅਲੰਕਿਾਰ
ਬਾਈਬਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ – ਆਮ ਨਮੂਨੇ
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Just-in-Time Learning Modules :: Figures of Speech :: ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿੀ

ਪ੍ਰਤੀ ਨਧੀ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿੀ ਹੈ?

ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿੁਝ ਦਾ ਹੱਸਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਇਕਿ ਹੱਸਾ ਨੂੰ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ

<ਯੂ > ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ
ਮਰੀਯਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੀ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ "ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕਿ ਹੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ
ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੰਕਿੇਤ ਹੈ।
ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ, ਉਹ ਅ ਜਹਾ ਕਿੁਝ ਕਿਉਂ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ? (ਮਰਕਿੁਸ਼ 2:24 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਜਹੜੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕਿੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕਿੋ ਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧਿ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਰ ਰਹੇ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਤਾ।

ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕ ਇਹ ਅਨੁ ਵਾਦ ਅਨੁ ਵਾਦ ਹੈ
• ਕਿੁਝ ਪਾਠਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਦੇ ਹਨ।
• ਕਿੁਝ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅ ਹਸਾਸ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਨ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਖਆ ਜੋ <ਯੂ > ਮੇਰੇ ਹੱਥ
"ਮੇਰੇ ਹੱਥ" ਪੂਰੇ ਵਅਕਿਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕਿੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਵਅਕਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿੀ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਵਕਿਲਪ ਹੈ:
1. ਸੂਬਾਈ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿੀ ਕਿੀ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਾਗੂ
1. ਸੂਬਾਈ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿੀ ਕਿੀ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ।
• "<ਯੂ > ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ (ਲੂ ਕਾ 1:46 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
• "<ਯੂ > ਮੈਂ
• ... <ਯੂ > ਫ਼ਰੀਸੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ (ਮਰਕਿੁਸ 2:24 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
• ... <ਯੂ > ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿੀ
• ... ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਖਆ ਜੋ <ਯੂ > ਮੇਰੇ ਹੱਥ (ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:11 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
• ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਖਆ ਜਹੜੇ <ਯੂ > ਮੈਂ
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ
ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ – ਆਮ ਸੰਕਿਲਪ

164 / 369

Just-in-Time Learning Modules :: Grammar

Translation Manual

Grammar
ਵਆਕਰਣ ਵਸ਼ੇ
ਵਆਕਿਰਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹਨ: ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਬਣਤਰ. ਢਾਂਚੇ ਵਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕਿਠਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿੱਠਾ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ.

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਆਕਿਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿੁਝ ਮੂਲ
ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਕਿੀ ਹੈ?

ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਸੇ - ਇਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਗ ਦੇ ਇਕਿ ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ. (ਵੇਖੋ
[ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਸੇ] (../figs-partsofspeech/01.md))
ਵਾਕ - ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਾਂ ਵੱਚ ਸੰਗ ਠਤ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਸ ਥਤੀ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ ਥਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ
ਵਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ([ਵਾਕਿ ਬਣਤਰ] ਦੇਖੋ (../figs-sentences/01.md))
• ਵਾਕਿ ਬਆਨ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ, ਹੁਕਿਮ, ਜਾਂ ਵਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. ([ ਵਸ ਮਕਿ ਚੰਨ੍ਹ] (../figs-sentencetypes/01.md) ਵੇਖੋ)
ਵਾਕਿ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਹੱਸੇ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ([ਵਾਕਿ ਬਣਤਰ] ਦੇਖੋ (../figs-sentences/01.md))
• ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਸਾਕਿਾਰਤਮਕਿ ਅਤੇ ਅ ਾਕਿਾਰਤਮਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਾਕਿ ਹਨ. ([ਸਾਕਿਾਰਤਮਕਿ ਜਾਂ ਅ ਾਕਿਾਰਤਮਕਿ] (../figs-activepassive/01.md) ਵੇਖੋ)
ਕਬਜ਼ਾ - ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਇੱਕਿ ਰਸ਼ਤਾ ਹੈ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਇਹ "ਦੇ" ਨਾਲ "ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਆਰ" ਜਾਂ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਆਰ" ਦੇ ਰੂਪ
ਵੱਚ "ਦੇ ਨਾਲ" ਜਾਂ "ਉਸ ਦੇ ਪਆਰ" ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਭਾਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਨਾਲ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ. ([ਕਿਬਜ਼ੇ] (../figs-possession/01.md) ਵੇਖੋ)
ਭਾਸ਼ਣ - ਇਕਿ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿੀ ਕਿਹਾ ਹੈ.
• ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ: ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੁਝ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿੀ ਵਅਕਿਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ (ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਮਾਰ ਜਨਸ ਵੇਖੋ)
• ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. ([ ਸੱਧਿੇ ਅਤੇ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ] (../figs-quotations/01.md) ਵੇਖੋ)
• ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ (ਦੇਖੋ [ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਲੇ] (../figs-quotesinquotes/01.md))
• ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੇ ਹਨ, ਹਵਾਲੇ ਕਿੀਤੇ ਜਾ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. ([ਹਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾਨ] (../figs-quotemarks/
01.md) ਵੇਖੋ)
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ਸੰਖੇਪ ਨਾਂਵ
ਸੰਖੇਪ ਨਾਂਵ ਉਹ ਨਾਂਵ ਹਨ ਜੋ ਅ ਜਹੇ ਵਚਾਰਾਂ, ਗੁਣਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸ ਥਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਾਰਾਂ
ਦੇ ਸਬੰਧਿਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰਕਿ ਭਾਵਨਾ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਛੂਹੇ ਜਾ
ਸਕਿਦੇ ਹਨ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ, ਭਾਰ, ਸੱਟਾਂ, ਏਕਿਤਾ, ਦੋਸਤੀ, ਸਹਤ ਅਤੇ ਕਿਾਰਣ. ਇਹ ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ
ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕਿ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕਿ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰ ਸਕਿਦੀਆਂ
ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂ ਜਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ, "ਇਸਦਾ <ਯੂ>ਭਾਰਭਾਰੀ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸੰਖੇਪ ਨਾਂਵ ਕਿੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ
ਵੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨ ਜੱਠ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਸੇ
ਵਾਕਿ ਬਣਤਰ

ਵੇਰਵਾ
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨਾਂਵ ਅ ਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ, ਸਥਾਨ, ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਸੰਖੇਪ ਨਾਂਵ ਨਾਂਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ
ਰਵੱਈਏ, ਗੁਣਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸ ਥਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਰਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ .ਇਹ ਉਹ ਚੀਜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰਕਿ ਭਾਵਨਾ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਜਾਂ ਛੂਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਵੇਂ ਕਿ
ਆਨੰ ਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਰਮਾਣ, ਭਲਾਈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਨਆਂ, ਸੱਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਦਲਾਉ, ਸੁਸਤੀ , ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰ
ਸੰਖੇਪ ਨਾਂਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਇਹ ਕਿ ਰਆਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ
ਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਿ ਤਰੀਕਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰ ਸਕਿਣ ਜਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ. ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਕਿੱਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋ
ਅਸ਼ਲੀਲ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਹ ਸਕਿਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਵੱਚ ਯਕਿੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ." ਪਰ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਦੋ "" ਮਾਫੀ "ਅਤੇ" ਪਾਪ "ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ
ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿੋ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇੱਕਿ ਲੰਬੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਵੇਂ ਕਿ "ਮੈਂ ਵਸ਼ਵਾਸ ਕਿਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਪਾਪ
ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਿਰਨ ਲਈ ਤਆਰ ਹੈ," ਉਹਨਾਂ ਵਚਾਰਾਂ ਲਈ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵਾਕਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ.

ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ
ਬਾਈਬਲ ਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੁਝ ਖਾਸ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੁਝ
ਵਚਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਿਰੇ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਅਡਵਾਂਸ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ, ਕਿ ਰਆਵਾਂ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੇਗਾ.

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
<ਯੂ>ਬਚਪਨ
ਸੰਖੇਪ ਨਾਂਵ "ਬਚਪਨ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪਰੰਤੂ <ਯੂ>ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ
ਸੰਖੇਪ ਨਾਂਵ " ਭਾਵਨਾ " ਅਤੇ "ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ" ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਨ
ਸੰਖੇਪ ਨਾਂਵ "ਲਾਭ" ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
ਅੱਜ <ਯੂ> ਮੁਕਿਤੀ
ਇੱਥੇ, ਸੰਖੇਪ ਨਾਂਵ "ਮੁਕਿਤੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਭੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅ ਦਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਦਾ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਕਿੁਝ<ਯੂ> ਸੁਸਤ
ਇੱਥੇ, ਸੰਖੇਪ ਨਾਂਵ "ਸੁਸਤ" ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿੁਝ ਕਿੀ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਉਹ ਅੰਧਿਕਿਾਰ ਦੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਲ ਦੇ<ਯੂ> ਉਦੇਸ਼ਾਂ
ਸੰਖੇਪ ਨਾਂਵ "ਉਦੇਸ਼" ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਿ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੀ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਇਕਿ ਸੰਖੇਪ ਨਾਮ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕਿੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਵਕਿਲਪ ਹੈ:
1. ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਵਾਕਿੰਸ਼ ਨਾਲ ਬਦਲੋ ਜਸ ਵਚ ਸੰਖੇਪ ਨਾਂਵ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ. ਕਿਸੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕਿ ਕ੍ਰਆ, ਇੱਕਿ ਕ੍ਰਆ- ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਾਂ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ
ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ.

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
1. ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਵਾਕਿੰਸ਼ ਨਾਲ ਬਦਲੋ ਜਸ ਵਚ ਸੰਖੇਪ ਨਾਂਵ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ. ਕਿਸੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕਿ ਕ੍ਰਆ, ਇੱਕਿ ਇੱਕਿ ਕ੍ਰਆ- ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਾਂ
ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ.
• <ਯੂ>ਬਚਪਨ (2 ਤਮੋ ਥਉਸ 3:15 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਜਦੋਂ ਤੋਂ <ਯੂ>ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਿ ਬੱਚੇ ਹੋ
• ਪਰੰਤੂ <ਯੂ>ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ (1 ਤਮੋ ਥਉਸ 6:6 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਪਰ <ਯੂ>ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੀ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ <ਯੂ>ਪਰਮੇਸ਼ੁਰੀ
• ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ <ਯੂ>ਲਾਭ
• ਅੱਜ <ਯੂ> ਮੁਕਤੀ (ਲੂ ਕਾ 19:9 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਿ <ਯੂ>ਬਚ ਗਏ ਹਨ
• ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ <ਯੂ>ਬਚਾਇਆ ਹੈ
• ਪ੍ਰਭੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅ ਦਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਜਵੇਂ ਕ ਕੁਝ <ਯੂ> ਸੁਸਤ (2 ਪਤਰਸ 3:9 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਪ੍ਰਭੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅ ਦਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਦਾ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਕਿੁਝ <ਯੂ> ਸੁਸਤ
• ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁ ਪੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਲ ਦੀ <ਯੂ> ਉਦੇਸ਼ਾਂ (1 ਕੁ ਰੰਥੀਆਂ 4:5 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਉਹ ਹਨੇ ਰੇ ਦੀਆਂ ਲੁ ਕਿੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ <ਯੂ>ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕਿ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
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ਸਾਕਾਰਮਕ ਜਾਂ ਆਕਾਰਮਕ
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਸਾਕਿਾਰਮਕਿ ਅਤੇ ਆਕਿਾਰਮਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਾਕਿ ਹਨ. ਸਾਕਿਾਰਮਕਿ ਵਾਕਿ ਵੱਚ, ਵਸ਼ਾ
ਕਿ ਰਆ ਕਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਕਿਾਰਮਕਿ ਵਾਕਿਾਂ ਵੱਚ, ਵਸ਼ਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ
ਕਿੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇ ਰਤ ਵਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ:
• ਸਾਕਿਾਰਮਕਿ :<ਯੂ>ਮੇਰੇ ਪਤਾ
• ਆਕਿਾਰਮਕਿ: <ਯੂ>ਘਰ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸਾਕਿਾਰਮਕਿ ਅਤੇ ਆਕਿਾਰਮਕਿ ਦਾ ਕਿੀ ਮਤਲਬ
ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਕਿਾਰਮਕਿ ਵਾਕਿਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਾਂ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਵਾਕਿ ਬਣਤਰ
Verbs

ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਜਸ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਆਕਿਾਰਮਕਿ ਵਾਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਕਿਾਰਮਕਿ ਵਾਕਿਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ
ਹਨ. ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕਿ ਆਕਿਾਰਮਕਿ ਵਾਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਦੋਂ ਅਤੇ ਸਾਕਿਾਰਮਕਿ ਰੂਪ ਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਰਨੀ ਹੈ.

ਵੇਰਵਾ
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਵਾਕਿ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਕਿਾਰਮਕਿ ਅਤੇ ਆਕਿਾਰਮਕਿ ਰੂਪ ਹਨ।
• ਸਾਕਾਰਮਕ ਰੂਪ ਤੇ ਵੱਚ, ਇਹ ਵਸ਼ੇ ਕਿ ਰਆ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਕਿਰ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
• ਆਕਾਰਮਕ ਰੂਪ ਵੱਚ, ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿਾਰਵਾਈ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਜੋ ਕਿਾਰਵਾਈ ਕਿਰਦਾ ਹੈ* ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ * ਜ਼ਕਿਰ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਹੇਠਲੇ ਸਾਕਿਾਰਮਕਿ ਅਤੇ ਆਕਿਾਰਮਕਿ ਵਾਕਿਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੇਖਾਂ ਕਿਤ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ.
• ਸਾਕਾਰਮਕ :<ਯੂ>ਮੇਰੇ ਪਤਾ
• ਆਕਾਰਮਕ: <ਯੂ>ਘਰ
• ਆਕਾਰਮਕ: <ਯੂ>ਘਰ
ਕਿਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ
ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਸਾਕਿਾਰਮਕਿ ਰੂਪ ਹਨ. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਆਕਿਾਰਮਕਿ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ।
ਆਕਿਾਰਮਕਿ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਹਨਾਂ ਕਿੋਲ ਇਹ ਹੈ।

ਆਕਾਰਮਕ ਲਈ ਉਦੇਸ਼
• ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਕਿੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਾਰਵਾਈ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਸ ਨੇ ਕਿਾਰਵਾਈ ਕਿੀਤੀ ਸੀ
• ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੀਤੀ ਸੀ।
• ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੀਤੀ?

ਆਕਾਰਮਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੇ ਨਯਮ
ਜਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਕਿੀ ਆਕਿਾਰਮਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਾਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਜਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਆਕਿਾਰਮਕਿ ਰੂਪ ਹਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਆਕਿਾਰਮਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਉਸ ਮਕਿਸਦ ਲਈ ਇੱਕਿ ਆਕਿਾਰਮਕਿ ਰੂਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾਨੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਧਿਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾ ਰਆ, ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਿੁਝ ਨੌ ਕਿਰਾ <ਯੂ>ਮਾਰੇ ਗਏ
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਸ਼ਾਨੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਰੀਯਾਹ ਸਮੇਤ ਕਿੁਝ ਹੋਰ ਨੌ ਕਿਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੱਤਾ. ਬੰਦੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ
ਸੇਵਕਿਾਂ ਅਤੇ ਊਰੀਯਾਹ ਨਾਲ ਕਿੀ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾ ਰਆ ਨਹੀਂ. ਆਕਿਾਰਮਕਿ ਰੂਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੌ ਕਿਰਾਂ ਅਤੇ ਊਰੀਆਾਹ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਿੇਂਦਰਤ
ਕਿਰਨਾ ਹੈ.
ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ ਹਰ ਦੇ ਲੋਕਿ ਜਾਗ ਪਏ ਤਾਂ ਬਾਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ <ਯੂ>ਤੋੜ ਦੱਤੀ ਗਈ
ਸ਼ ਹਰ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਵੇ ਖਆ ਕਿ ਬਾਲ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਨਾਲ ਕਿੀ ਵਾਪ ਰਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱ ਟਆ. ਇੱਥੇ ਆਕਿਾਰਮਕਿ ਰੂਪ ਦਾ
ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ ਹਰ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਿੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨਾ ਹੈ.
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ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਿਰ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਇਕਿ ਮੱਟੀ <ਯੂ>ਪਾ ਦੱਤੀ<ਯੂ> ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਚ <ਯੂ>ਸੁੱਟ
ਦੱਤਾ
ਇਹ ਇੱਕਿ ਅ ਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਚੱਕਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਆਕਿਾਰਮਕਿ ਰੂਪ
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਿੇਂਦ ਰਤ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਅਕਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੌਣ ਦੰਦਾ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕਿ ਆਕਿਾਰਮਕਿ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਨਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਬਹਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੁਝ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਾਰ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ.
1. ਸਾਕਿਾਰਤਮਕਿ ਵਾਕਿ ਵਚ ਉਸੇ ਕ੍ਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੀ ਕਿਾਰਵਾਈ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ
ਵਅਕਿਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿੇਂਦਰਤ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰੋ.
2. ਸਾਕਿਾਰਤਮਕਿ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਉਸੇ ਕ੍ਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੀਤੀ? ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, "ਉਹ" ਜਾਂ "ਲੋਕਿ" ਜਾਂ " ਕਿਸੇ ਹੋਰ" ਵਰਗੇ
ਆਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ.
3. ਇੱਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕ੍ਰਆ ਵਰਤੋ.
ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
1. ਸਾਕਿਾਰਤਮਕਿ ਵਾਕਿ ਵਚ ਉਸੇ ਕ੍ਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੀਤੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਅਕਿਤੀ
'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿੇਂਦਰਤ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰੋ.
• ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਹਰ ਦਨ ਇੱਕਿ ਰੋਟੀ ਉਸ ਨੂੰ <ਯੂ> ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ
• <ਯੂ>ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੇਵਕਿਾਂ
1. ਸਾਕਿਾਰਤਮਕਿ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਉਸੇ ਕ੍ਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੀਤੀ? ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, "ਉਹ" ਜਾਂ "ਲੋਕਿ" ਜਾਂ " ਕਿਸੇ ਹੋਰ" ਵਰਗੇ
ਆਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ.
• ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਮੱਟੀ <ਯੂ>ਪਾ ਦੱਤੀ( ਲੂ ਕਾ 17:2 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ <ਯੂ>ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਿੀ ਪਾ
• ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਿਰ <ਯੂ> ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੁਆਲੇ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਪਾ
1. ਇੱਕਿ ਸਾਕਿਾਰਤਮਕਿ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਵੱਖਰੀ ਕ੍ਰਆ ਵਰਤੋ.
• ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਹਰ ਦਨ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਉਸ ਨੂੰ <ਯੂ> ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ( ਯਰ ਮਯਾਹ 37:21 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਉਹ ਹਰ ਦਨ ਇੱਕਿ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਤੋਂ <ਯੂ>ਪ੍ਰਾਪਤ
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸੰਖੇਪ ਨਾਂਵ
ਸ਼ਬਦ ਆਦੇਸ਼
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਣ ਬਨਾਮ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ

ਵਆ ਖਆ
ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਵਾਕਿਾਂ ਵੱਚ ਜੋ ਇੱਕਿ ਨਾਂਵ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਵ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ
ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂਵ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ,
ਜਾਂ ਉਹ ਨਾਂਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਪਾਠਕਿ, ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਯਾਦ
ਕਿਰਵਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ
ਨਵੀਂ ਹੋ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕਿ ਨਾਂਵ ਨਾਲ ਸੰਸੋਧਿਣ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸਰਫ
ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ
ਲੋਕਿ ਇੱਕਿ ਨਾਂਵ ਨਾਲ ਇੱਕਿ ਸੰਸੋਧਿਣ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ
ਕਿੰਮ ਇੱਕਿ ਇਕਿਾਈ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਮਾਨ ਇਕਿਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਨਾਂਵ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਾਂ ਵੱਚਕਿਾਰ ਕਿੀ ਫ਼ਰਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਹੜੇ ਨਾਂਵ ਨੂੰ
ਦੂ ਜਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਾਕਿਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਧਿਾਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੰਦੇ ਜਾਂ
ਯਾਦ ਕਿਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਸੇ
ਵਾਕਿ ਬਣਤਰ

ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕਿੋ ਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਚਕਿਾਰ ਫ਼ਰਕਿ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਿ ਕਿੌਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੌਮੇ
ਬਗ਼ੈਰ, ਹੇਠਾਂ ਦੱਤਾ ਵਾਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਿ ਅੰਤਰ ਬਣਾ ਰਹਾ ਹੈ:
• ਮੈਰੀ ਨੇ ਕਿੁੱਝ ਭੋਜਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਤਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਆਦਾ ਧਿੰਨਵਾਦੀ ਸੀ ।
• ਜੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿੰਨਵਾਦੀ ਸੀ, “ਜੋ ਧਿੰਨਵਾਦੀ ਸੀ” ਉਹ ਵਾਕਿ ਮੈਰੀ ਦੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿੰਨਵਾਦੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਿੌਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਕਿ ਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ:
• ਮੈਰੀ ਨੇ ਕਿੁੱਝ ਭੋਜਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਤਾ, ਜਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਆਦਾ ਧਿੰਨਵਾਦੀ ਸੀ ।
• ਇਹੋ ਵਾਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਰੀ ਦੀ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਰੀ ਦੀ
ਭੈਣ ਨੇ ਕਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦੱਤਾ।ਇਸ ਸ ਥਤੀ ਵੱਚ ਇਹ ਇੱਕਿ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਾ ਵਸ਼ਾ ਹੈ
• ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਨਾਂਵ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਮਾਨ ਇਕਿਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸੋਧਿਨ ਕਿਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਂਵ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਵੱਚ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕਿ ਸ ਥਤੀ ਵੱਚ ਲੇਖਕਿ
ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਕਿੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
• ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਕਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕਿ ਨਾਂਵ ਨੂੰ ਸੋਧਿਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਫ਼ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਇਕਿਾਈ ਤੋਂ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਿਰਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵਾਕਿ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਦਆਂ ਜਸ ਨੂੰ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਨਾਂਵ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ
ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਜੋ ਲੋਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਨਾਂਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਿਰਨ ਲਈ
ਦੱ ਸਆ ਗਆ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਭਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਅਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ।
...ਇੱਕਿ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪ ਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤ ਪ ਵੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਰਨ ਲਈ ਹੈ। (ਕਿੂਚ 26:3 ਯੂ ਐਲ ਟੀ )
“ਪ ਵੱਤਰ" ਅਤੇ “ਅੱਤ ਪ ਵੱਤਰ" ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕਿ ਮੂਰਖ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਲਈ ਕਿੌੜਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਦੱਤਾ ਸੀ । (ਕਿਹਾਉਤਾਂ
17:25 ਯੂਐਲਟੀ)
" ਜਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਨਮ ਦੱਤਾ" ਉਹ ਵਾਕਿ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਕਿੌੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿੌੜਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਣ ਜਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਉਹਨਾਂ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਵਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ।
... ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਧਿਰਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। (ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119: 39 ਯੂਐਲਟੀ)
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ਸ਼ਬਦ "ਧਿਰਮੀ" ਸਧਿਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਆਂ ਧਿਰਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਧਿਰਮੀ ਫ਼ੈਸ ਲਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਰਮੀ ਫ਼ੈਸ ਲਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ
ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਧਿਰਮੀ ਹਨ।
ਕਿੀ ਸਾਰਾਹ, ਜਹੜੀ ਨੱਬੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ , ਇੱਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ? - (ਉਤਪਤ 17: 17-18 ਯੂਏਲਟੀ)
ਵਾਕਿ "ਜੋ ਨੱਬੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ" ਜਸਦਾ ਕਿਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾਹ ਇੱਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾਹ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ
ਸਾਰਾਹ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਔਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਕਿੁੱਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ
ਸਧਿਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸੋ ਚਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਿ ਔਰਤ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਕਿੀ ਇੱਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਧਿਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। (ਉਤਪਤ 6: 7 ਯੂਐਲਟੀ)
ਵਾਕਿ " ਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ" ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵੱਚਲੇ ਰਸ਼ਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਰਵਾਉਂਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਮਟਾਉਣ
ਦਾ ਹੱਕਿ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿੋਈ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਜਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਲੋਕਿ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕਿ ਨਾਂਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਕਿ ਅਤੇ ਨਾਂਵ ਨੂੰ ਇਕਿੱਠੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਇੱਕਿ ਨਾਂਵ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ
ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸਰਫ਼ ਇੱਕਿ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਕਿਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿੁੱਝ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਿਰਵਾਉਂਣ
ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
1. ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਕਿ ਦੇ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਜੋ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
2. ਇਹ ਵਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕਿੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕਿ ਛੋਟੇ ਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਿੇ ਜਾਂ
ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਵਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ। ਕਿਈ ਵਾਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਕਿਟ ਜਾਂ ਕਿੌਮਾ ਨਾਲ ਵਖਾਈਆਂ ਜਾ
ਸੱਕਿਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
1. ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਕਿ ਦੇ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ ਜੋ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
• ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਹੜੇ ਵਅਰਥ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਜ਼ਬੂਰ 31: 6 ਯੂਏਲਟੀ) - " ਵਅਰਥ ਮੂਰਤੀਆਂ" ਕਿ ਹ ਕਿੇ ਦਾਊਦ
ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟੱਪਣੀ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਰਨ ਵਾ ਲਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਅਰਥ
ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੀਮਤੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ।
• ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਅਰਥ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ।
• ... ਕਉਂ ਕ ਤੇਰੇ ਧਰਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। (ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119: 39 ਯੂਏਲਟੀ)
• ... ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਧਿਰਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਚੰਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਧਿਰਮੀ ਹਨ।
• ਕਿੀ ਸਾਰਾਹ, ਜੋ ਨੱਬੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ , ਇੱਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ? ( ਉਤਪਤ17:17-18 ਯੂਐਲਟੀ) ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ “ਜੋ ਨੱਬੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ” ਸਾਰਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ
ਯਾਦ ਕਿਰਵਾਉਂਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਾਹਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਿ ਔਰਤ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਕਿੀ ਇੱਕਿ ਪੁੱਤਰ
ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ।
• ਕਿੀ ਸਾਰਾਹ ਇੱਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨੱਬੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ?
• ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ (2 ਸਮੂਏਲ 22: 4 ਯੂਏਲਟੀ) - ਇੱਥੇ ਸਰਫ਼ ਇੱਕਿ ਹੀ ਯਹੋਵਾਹ ਹੈ। ਵਾਕਿ "ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ" ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ
ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੁਕਿਾਰਨ ਦਾ ਕਿਾਰਨ ਦੰਦਾ ਹੈ।
• ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਪੁਕਿਾਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ
1. ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕਿੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਹੈ।
• ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। (ਲੂ ਕਿਾ 3:22 ਯੂਏਲਟੀ)
• ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਆਰ ਕਿਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।
• ਮੇਰਾ ਪਆਰ ਸਵੀਕਿਾਰ ਕਿਰ , ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਦੋਹਰੀ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ
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ਦੋਹਰੀ ਨਕਰਾਤਮਕਤਾ
ਇੱਕਿ ਦੋਹਰੀ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਉਂਦੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕਿ ਉਪਵਾਕਿ ਵੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਹਰੇਕਿ ਵੱਚ "ਨਹੀਂ" ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰੀ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖ ਵੱਖ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਦੇ
ਵਾਕਿਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਦੋਹਰੀ
ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਦੇ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਦੋਹਰੀ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਕਿੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਸੇ
ਵਾਕਿ ਬਣਤਰ

ਵਆ ਖਆ
ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ "ਨਹੀਂ" ਵੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਹ ਹਨ “ਨਾ," "ਨਹੀਂ," "ਕਿੋਈ ਨਹੀਂ," "ਕਿੁੱਝ ਨਹੀਂ," " ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ,“
“ਕਿਦੇ ਨਹੀਂ,” “ਨਾ ਹੀ ਇਹ” “ਨਾ ਹੀ ਉਹ” “ਅਤੇ” ਬਨ੍ਹਾ।ਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿੁੱਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਗੇਤਰ ਜਾਂ ਪਛੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਨਹੀਂ" ਜਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ
ਹੇਠਾਂ ਰੇਖਾ ਵਾਲੇ ਹੱਸੇ: " ਬਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼," " ਮੈਂ ਸੰਭਵ," ਅਤੇ "ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ।"
ਇੱਕਿ ਦੋਹਰੀ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ "ਨਹੀਂ" ਦੇ ਹਰੇਕਿ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ... (2 ਥੱਸਲੁ ਨੀਕਿੀਆਂ 3: 9 ਯੂਏਲਟੀ)
ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਤਰ ਆਤਮ ਵਸ਼ਵਾਸ ਬਨ੍ਹਾਂ ਸੌਂਹ ਖਾਧਿੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ... (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7:20 ਯੂਏਲਟੀ।)
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕਿੀਨੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਿ ਬਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 11:21 ਯੂਏਲਟੀ)

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਾ ਵਸ਼ਾ ਹੈ
ਦੋਹਰੀ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਆਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਸਪੈ ਨਚ ਵੱਚ, ਦੋਹਰੀ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ, ਤੇ ਨਕਿਾਰਤਮਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਲ ਖਆ ਸਪੈ ਨਚ ਵਾਕਿ
*ਨੋ ਵੀ ਆ ਨਾਦੀ * ਇੱਕਿ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਵਾਕਿ ਹੈ, " ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇ ਖਆ।" ਇਸ ਵੱਚ ਕ੍ਰਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ 'ਨਾਦੀ' ਤੋਂ 'ਨਾ'
ਸ਼ਬਦ ਦੋਵੇਂ ਹਨ ਜਸ ਦਾ ਅਰਥ “ਕਿੋਈ ਨਹੀਂ” ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ ਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਵਾਕਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, "ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇ ਖਆ।"
• ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ, ਸਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕਿ ਦੂਜੀ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਪ ਹਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, "ਉਹ
ਬੁੱਧਿਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ " ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਿੀਮਾਨ ਹੈ।"
• ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਸਕਿਾਰਾਤਮਕਿ ਵਾਕਿ ਪੈਦਾ ਨੂੰ ਕਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕਿ ਕਿਮਜ਼ੋਰ ਬਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ,
"ਉਹ ਬੁੱਧਿਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, " ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕਿ ਬੁੱਧਿੀਮਾਨ ਹੈ।"
• ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ, ਦੋਹਰੀ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਸਕਿਾਰਾਤਮਕਿ ਵਾਕਿ ਪੈਦਾ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਿਸਰ
ਬਆਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, "ਉਹ ਬੁੱਧਿਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ " ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਿੀਮਾਨ ਹੈ" ਜਾਂ "ਉਹ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਆਦਾ ਬੁੱਧਿੀਮਾਨ ਹੈ।"
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ
ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਦੋਹਰੀ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਉਹੀ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ
ਕਿਰਨਾ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
... ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ। (ਤੀਤੁਸ 3:14 ਯੂਏਲਟੀ)
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫ਼ਲਦਾਇਕਿ ਹੋਣਗੇ।”
ਸਭ ਕਿੁੱਝ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ।
(ਯੂਹੰਨਾ 1:3 ਯੂ.ਐਲ.ਟੀ।)
ਦੋਹਰੀ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੱਤਾ ਕਿ ਬਲਕਿੁੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਕਿੁੱਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਦੋਹਰੀ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ
ਹੋਏ ਸੋਚੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ:
1. ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਫ਼ ਸਕਿਰਾਤਮਕਿ ਬਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ
ਅ ਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਕਿਰਾਤਮਕਿ ਹੋਵੇ।
2. ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਦੋਹਰੀ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਕਿਰਾਤਮਕਿ ਬਆਨ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅ ਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਜਵੇਂ ਕਿ
"ਬਹੁਤ" ਜਾਂ "ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਪਾਓ।"

ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
1. ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਫ਼ ਸਕਿਰਾਤਮਕਿ ਬਆਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ
ਅ ਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਕਿਰਾਤਮਕਿ ਹੋਵੇ।
• ਕਉਂ ਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅ ਜਹਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਹੜ੍ਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਮ ਹਸੂਸ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੇ
। (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:15 ਯੂਏਲਟੀ)
• " ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੋਲ ਅ ਜਹਾ ਇੱਕਿ ਮਹਾਂ ਜਾਜਕਿ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਮ ਹਸੂਸ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ।"
• ... ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਣ। (ਤੀਤੁਸ 3:14 ਯੂਏਲਟੀ)
• "... ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫ਼ਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਿਣ।"
1. ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਦੋਹਰੀ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਕਿਰਾਤਮਕਿ ਬਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਵੱਚ ਅ ਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਜੋੜੋ ਜਵੇਂ ਕਿ "ਬਹੁਤ" ਜਾਂ
"ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ।"
• ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ — ਕ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਬਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏ ਨਹੀ ਛੁ ੱਟਣਗੇ ... (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 11:21 ਯੂਏਲਟੀ)
• "ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕਿੀਨ ਰੱਖੋ — ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇ ..."
• ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆਂ ਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆਂ
ਗਆ ਹੋਵੇ। (ਯੂਹੰਨਾ 1: 3 ਯੂਏਲਟੀ)
• "ਸਭ ਕਿੁੱਝ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆਂ ਗਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬਲਕਿੁੱਲ ਉਹ ਸਭ ਕਿੁੱਝ ਬਣਾਇਆਂ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਆ ਸੀ।"
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
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ਅੰਡਾਕਾਰ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅੰਡਾਕਿਾਰ ਕਿੀ ਹੈ?

ਅੰਡਾਕਿਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਲੇਖਕਿ ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ
ਵੱਚੋਂ ਨਕਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਾਠਕਿ ਵਾਕਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੇਗਾ
ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵੱਚ ਭਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉੱਥੇ. ਜੋ
ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਛੱਡ ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪ ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ ਹਲਾਂ ਦੀ ਵਾਕਿ ਜਾਂ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਵੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਵਾਕਿ ਬਣਤਰ

.. ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਿ ਨਰਪੱਖਤਾ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਪਾਪੀ ਧਿਰਮੀ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਸਭਾ
ਵੱਚ ਹੋਣਗੇ. (ਜ਼ਬੂਰ 1:5)
ਇਹ ਅੰਡਾਕਿਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ "ਧਿਰਮੀ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵੱਚ ਪਾਪੀ" ਇੱਕਿ ਪੂਰਨ ਵਾਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਪਾਪੀ
ਪਛਲੀ ਧਿਾਰਾ ਦੀ ਕਿਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਰ ਕਿੇ ਧਿਰਮੀ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਚ ਕਿੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰਨਗੇ।
ਕਿਾਰਨ ਇਹ ਇਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ
ਜਹੜੇ ਪਾਠਕਿ ਅਧਿੂਰੇ ਵਾਕਿਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਕਿੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅੰਡਾਕਿਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ।

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
.. ਜਦੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਆਦਮੀ ਨੇ ੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਯਸੂ ਨੇ ਆ ਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੀ ਕਿਰਾਂ??" ਉਸਨੇ ਆ ਖਆ, "ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ,
<ਯੂ> ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ
ਆਦਮੀ ਨੇ ਅਧਿੂਰੀ ਵਾਕਿ ਵਚ ਜਵਾਬ ਦੱਤਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਧਿਾ ਯਸੂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹ ਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਸੂ ਸਮਝ
ਗਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਦਾ ਇਕਿੋ ਇਕਿ ਤਰੀਕਿਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕਿ ਕਿਰੇ.
ਉਹ ਲੇਬਨਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਵੱਛੇ ਵਾਂਗ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਨ ਇਕਿ ਜਵਾਨ ਗਧਿੇ ਵਾਂਗ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. (ਜ਼ਬੂਰ 29:6 ਯੂਐਲਟੀ)
ਲੇਖਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧਿੀਆ ਕਿ ਵਤਾ ਬਣਾਉਣ. ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ੀਰੋਨ ਨੂੰ ਇਕਿ ਨੌ ਜਵਾਨ ਬਲਦ ਵਾਂਗ ਛੱਡ ਦੰਦਾ ਹੈ
ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਾਠਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਅੰਡਾਕਿਾਰ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਵਕਿਲਪ ਹੈ:
1. ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਅਧਿੂਰੇ ਵਾਕਿ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ.

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
1. ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਅਧਿੂਰੇ ਵਾਕਿ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ.
• …ਦੁਸ਼ਟ ਲੋ ਕ ਨਰਪੱਖਤਾ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ <ਯੂ>ਪਾਪੀ ਧਰਮੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵੱਚ (ਜ਼ਬੂਰ 1:5)
• .. ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਿ ਨਰਪੱਖਤਾ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, <ਯੂ>ਨਾ ਪਾਪੀ ਧਿਰਮੀ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵੱਚ ਹੋਣਗੇ
• ..ਜਦੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਆਦਮੀ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਯਸੂ ਨੇ ਆ ਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ??" ਉਸਨੇ ਆ ਖਆ, "ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, <ਯੂ> ਕ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ( ਲੂ ਕਾ 18:40-41 ਯੂਐਲਟੀ)
• ..ਜਦੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਆਦਮੀ ਨੇ ੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਯਸੂ ਨੇ ਆ ਖਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੀ ਕਿਰਾਂ??" ਉਸਨੇ ਆ ਖਆ, "ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਕਿ<ਯੂ> ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਰ ਦੇਵੇਂ
ਉਹ
ਲੇਬਨਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਵੱਛੇ ਵਾਂਗ ਛੱਡਦਾ ਹੈ <ਯੂ>ਅਤੇ ਸਰੋਨ ਇਕਿ ਜਵਾਨ ਗਧਿੇ ਵਾਂਗ
•
ਉਹ
ਲੇਬਨਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਵੱਛੇ ਵਾਂਗ ਛੱਡ ਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ<ਯੂ> ਉਸਨੇ
•
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ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰੂਪ

ਇਕਵਚਨ ,ਦੋਹਰਾ ,ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵੱਖੋ- ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਕਿੀ ਹਨ ?

ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ "ਤੁਸੀਂ " ਲਈ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ "ਤੁਸੀਂ "
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਇਕਵਚਨਰੂਪ ਇਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨਇਕਿ
ਵਅਕਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਦੋਹਰਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਹਨ ਜੋ ਤੰਨ ਜਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਸ਼ਬਦ ‘ਤੁਸੀਂ’ ਦੇ ਰੂਪ- ਇੱਕਿਵਚਨ
‘ਤੁਸੀਂ’ ਦੇ ਰੂਪ - ਦੋਹਰਾ /ਬਹੁਵਚਨ

ਤੁਸੀਂ http ://ufw .io /figs _younum ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਿਦੇ ਹੋ।
ਕਿਈ ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਇਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ "ਤੁਸੀਂ " ਦਾ ਇਕਿੋ-ਇਕਿ ਰੂਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ।
• [ਇਕਿਵਚਨ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ] (../figs-youcrowd/01.md)

ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ -ਰਸਮੀ
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ ਦੇ ਸਬੰਧਿਾਂ ਦੇ ਆਧਿਾਰ ਤੇ "ਤੁਸੀਂ " ਦੇ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਲੋਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ
ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰਦੇ ਹਨ,ਜਾਂ ਉੱਚ ਅ ਧਿਕਿਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਾਂ ਕਿੋਈ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੋਕਿ ਗੈਰ -ਰਸਮੀ
ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਪ ਰਵਾਰ ਦਾ ਕਿੋਈ ਮੇਂਬਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕਿੀ ਦੋਸਤ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ http://ufw .io /figs _youform ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹ ਸਕਿਦੇ ਹੋ।
ਇਹਨਾਂ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ,ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੰਦੇ ਹਾਂ।:
• ["ਤੁਸੀਂ" - ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ] [../figs-youformal/01.md]
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‘ਤੁਸੀਂ’ ਦੇ ਰੂਪ - ਦੋਹਰਾ /ਬਹੁਵਚਨ

ਵਰਣਨ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ 'ਤੁਸੀਂ '
ਦੋਹਰਾ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ?

ਕਿੁਝ ਭਾਸਾਵਾਂ ਵਚ "ਤੁਸੀਂ " ਦਾ ਇਕਵਚਨਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ "ਤੁਸੀਂ " ਸ਼ਬਦ ਕਿੇਵਲ ਇਕਿ
ਵਅਕਿਤੀ ਅਤੇ ਇਕਿ ਬਹੁਵਚਨਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋ "ਤੁਸੀਂ" ਇਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋ ਧਿਤ
ਕਿਰਦੇ ਹੋ. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਵੀ "ਤੁਸੀਂ" ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ "ਤੁਸੀਂ " ਸ਼ਬਦ ਸਰਫ ਦੋ
ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਅਨੁਵਾਦ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚੋ ਇੱਕਿ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਤਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਚੁਣ ਸਕਿਣ. "ਤੁਸੀਂ "ਲਈ
ਸ਼ਬਦ ਜਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਦਾ ਕਿੇਵਲ ਇਕਿ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ,ਜੋ ਲੋਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿੀਤੇ ਬਨਾਂ
ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰੂਪ
ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਸੇ

ਬਾਈਬਲ ਪ ਹਲੀ ਵਾਰ ਇਬਰਾਨੀ,ਅਰਾਮੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਲਖੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਹ ਸਾ ਰਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ "ਤੁਹਾਨੂੰ " ਦਾ ਇਕਿਵਚਨ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ "ਤੁਸੀਂ "ਦਾ ਬਹੁਬਚਨ
ਰੂਪ ਹੈ. ਜਦੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਰਨਾਕਿ ਅਤੇ ਕਿ ਰਆਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਵਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸਦਾ ਸ਼ਬਦ "ਤੁਸੀਂ " ਇਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਇਕਿ ਤੋਂ
ਵੱਧਿ ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਰਫ ਦੋ ਲੋਕਿਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.ਜਦੋ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਿ
ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਿ "ਤੁਸੀਂ " ਦਾ ਸੰਕਿੇਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
• ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਜੋ ਇਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਸ ਵੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ,ਦੋਹਰੇ,ਅਤੇ "ਤੁਹਾਡੇ " ਦੇ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਹਨ,ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਕਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ "ਤੁਸੀਂ " ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਸਕਿਦੇ ਹਨ।
• ਕਿਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਕਿ ਰਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਤੇ ਨਰਭਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੀ ਇਹ ਵਸ਼ੇ ਇਕਿਵਚਨ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੋਈ ਵੀ
ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ "ਤੁਸੀਂ ," ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਦੀ
ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ।
ਅਕਿਸਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ "ਸ਼ਬਦ ਇਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਇਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਗੇ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋ ਧਿਤ ਕਿਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ
<ਯੂ >ਯਾਕਿੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ
ਯਸੂ ਦੋ,ਯਾਕਿੂਬ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ, ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਕਿੀ ਕਿਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ. ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰੋ. ਜੇ
ਮਾਸਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਦੋਹਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਢੁਕਿਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।
... ਅਤੇ ਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੇ ਲਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੋਲ ਸੱ ਦਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਖਆ,"ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਸਾਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤਆਰ ਕਿਰੋ।
"ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿੇ ਆਓ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਸੂ "ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋ ਧਿਤ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ। " ਜੇਕਿਰ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ "ਤੁਸੀਂ " ਦਾ "ਦੋਹਰਾ "* ਰੂਪ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਦੋਹਰੀ ਤੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਉ ਚਤ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕਿ ਯਾਕਿੂਬ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾ ਧਿਕਿਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭੇਟ ਕਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ. ਵੇਖੋ ! ਮੇਰੇ
ਭਰਾਵੋ ਜਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੇ ਕਿਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹਚਾ ਧਿੀਰਜ ਦੰਦੀ ਹੈ।( ਯਾਕਿੂਬ 1:1-3 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਚੱਠੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਲਖੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ "ਤੁਸੀਂ " ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ.ਜੇ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ "ਤੁਸੀਂ " ਦਾ "ਬਹੁਵਚਨ " ਰੂਪ ਹੈ,ਤਾਂ
ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵਧਿੀਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕ "ਤੁਸੀਂ " ਕੰਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੋ ਲੈਂ ਦੇ
1. ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੀ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ " ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਇਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭੀਤ ਕਿਰਦੇ
ਹੋ।
2. ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਯੂ ਸ ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੁਝ ਵੀ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਖਾਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ "ਤੁਸੀਂ " ਇਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਇਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
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3. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਲ ਇਕਿ ਅ ਜਹਾ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਜੋ ਇਕਿ ਅ ਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਲਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ "ਤੁਸੀਂ " ਬਹੁਵਚਨ ਤੋਂ "ਤੁਹਾਨੂੰ " ਇਕਿੋ ਜਹੇ ਵਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ
"ਤੁਸੀਂ " ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਇਸ ਵਾਕਿ ਵਚ ਕਿੀ।
4. ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।
ਤੁਸੀਂ http://ufw .io /figs _youdual ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਿਦੇ ਹੋ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸ਼ਬਦ ‘ਤੁਸੀਂ’ ਦੇ ਰੂਪ- ਇੱਕਿਵਚਨ
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ਸ਼ਬਦ ‘ਤੁਸੀਂ’ ਦੇ ਰੂਪ- ਇੱਕਵਚਨ

ਵਆ ਖਆ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾਂ ਕਿ ‘ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕਿਵਚਨ
ਹੈ?

ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ "ਤੁਸੀਂ" ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ" ਸ਼ਬਦ ਸਰਫ਼ ਇੱਕਿ
ਵਅਕਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ "ਤੁਸੀਂ" ਇੱਕਿ
ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ "ਤੁਸੀਂ" ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਸਕਿਣ। ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਵੱਚ ਸਰਫ਼
ਇੱਕਿ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਸ ਨੂੰ ਲੋਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿੀਤੇ ਬਨਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਲੋਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਿਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਸੇ
ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰੂਪ
ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ

ਬਾਈਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਇਬਰਾਨੀ, ਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਲਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ "ਤੁਸੀਂ" ਦਾ ਇੱਕਿਵਚਨ ਰੂਪ ਅਤੇ "ਤੁਸੀਂ" ਦਾ
ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਅਤੇ ਕ੍ਰਆ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਬਦ "ਤੁਸੀਂ" ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦਾ
ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਿ ਅ ਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਸ ਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਬੁਲਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ।

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਾ ਵਸ਼ਾ ਹੈ
• ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਜਹੜੇ ਇੱਕਿ ਅ ਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਸ ਵੱਚ "ਤੁਸੀਂ" ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕਿਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ
ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ "ਤੁਸੀਂ" ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਸਕਿਣ।
• ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਰਭਰ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਸ਼ਾ ਇੱਕਿਵਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿੋਈ
ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦਾ ਅਰਥ "ਤੁਸੀਂ" ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੀ ਬੁਲਾਰਾ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਲੋਕਿਾਂ
ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਾ ਸੀ।
ਅਕਿਸਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ" ਸ਼ਬਦ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਗਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰਾ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਜਾਣਨ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਰਨਗੇ।
ਕਿਈ ਵਾਰ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਬੁਲਾਰੇ “ਤੁਸੀਂ” ਲਈ ਇੱਕਿਵਚਨ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਵੇਖੋ ['ਤੁਸੀਂ' ਦੇ ‘ਰੂਪ’- ਇੱਕਿ ਭੀੜ੍ਹ
ਲਈ ਇੱਕਿਵਚਨ] (../figs-youcrowd/01.md)

ਬਾਈਬਲ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਸ਼ਾਸ਼ਕਿ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਕਿਮ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨ੍ਹਦਾ ਆ ਰਹਾ ਹਾਂ।" ਜਦੋਂ ਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁ ਣਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,
“ਇੱਕਿ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇਰੇ ਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕਿੁੱਝ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਿੋਲ ਹੈ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮਲੇਗਾ- ਅਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲ।"(ਲੂ ਕਿਾ 18:21, 22 ਯੂ.ਐਲ.ਟੀ.)
ਸ਼ਾਸ਼ਕਿ ਸਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ।" ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਸੂ ਨੇ "ਤੁਸੀਂ" ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਿੱਲੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕਿ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰਹਾ
ਸੀ। ਇਸ ਕਿਰਕਿੇ ਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ “ਤੁਸੀਂ” ਦੇ ਇੱਕਿਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕਿਵਚਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ," ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਪ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕਿੇ।" ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅ ਜਹਾ ਕਿੀਤਾ। ਦੂਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ,"ਆਪਣੇ
ਬਸਤਰ ਪਾਕਿੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਲੈ।"ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਦੂਤ ਦਾ ਪੱਛੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਆ। (ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਿਰਤੱਬ 12: 8, ਯੂ.ਐਲ.ਟੀ.)
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਤ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਨੇ ਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਿੀਤਾ ਜੋ ਦੂਤ ਨੇ ਹੁਕਿਮ ਦੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ
ਜਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕਿਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ “ਤੁਸੀਂ” ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ “ਆਪਣੇ ਆਪ” ਅਤੇ “ਤੁਹਾਡੇ” ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕਿਵਚਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਕਿ ਰਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕਿਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵ ਸ਼ਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਆਵਾਂ "ਪ ਹਨਣਾ" ਅਤੇ "ਪਾਓਣਾ" ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ "ਤੁਸੀਂ" ਦੇ ਲਈ
ਇੱਕਿਵਚਨ ਰੂਪ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ , ਸਾਡੇ ਸਧਿਾਰਣ ਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕਿ ਸੱਚਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ. ... ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰੇਤ ਵੱਚ ਛੱਡ ਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿੰਮ ਨੰ ਪੂਰਾ ਕਿਰ
ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ ਹਰ ਵੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਠ ਹਰਾ ਦੇ ਜਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਦੇਸ਼ ਠ ਹਰਾ ਦੱਤਾ ਹੈ . … ਪਰ ਤੂੰ ,
ਖਰੀ ਸੱ ਖਆ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਰ ਹੈ। (ਤੀਤੁਸ 1: 4,5; 2: 1 ਯੂਐਲਟੀ)
ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ, ਤੀਤੁਸ ਨੂੰ ਲ ਖਆ। ਇਸ ਪੱਤਦ੍ਰਿੀ ਵੱਚ ਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰੀ ‘ਤੁਸੀਂ’ ਸ਼ਬਦ ਸਰਫ਼ ਤੀਤੁਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦਾ ਹੈ।
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ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕ "ਤੁਸੀਂ" ਕੰਨ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦਾ ਹੈ
1. ਨੋ ਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ" ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਦਾ।
2. ਯੂਐਸਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੀ ਇਹ ਕਿੁੱਝ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ "ਤੁਸੀਂ" ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਦੰਦਾ ਹੈ।
3. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਲ ਇੱਕਿ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕਿ ਅ ਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਲਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਹੜੀ "ਤੁਸੀਂ" ਇੱਕਿਵਚਨ ਨੂੰ "ਤੁਸੀਂ" ਬਹੁਵਚਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ
ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਉਸ ਵਾਕਿ ਵੱਚ "ਤੁਸੀਂ" ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ।
4. ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬੁਲਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੱਤਾ।
ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
‘ਤੁਸੀਂ’ ਦੇ ਰੂਪ - ਦੋਹਰਾ /ਬਹੁਵਚਨ
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ਸਧਾਰਨ ਨਾਵਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸਧਿਾਰਨ ਨਾਵ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਕਿੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ?

ਸਧਿਾਰਨ ਨਾਵ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਮਤਲਬ ਆਮ ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਿਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ
ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾਵਤ ਵਚ ਅਕਿਸਰ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਿਹਾਵਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ
ਜਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਸੇ

<ਯੂ>ਕਿੀ ਕਿੋਈ ਉਹ <ਯੂ>ਬੰਦਾ ਜਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
<ਯੂ> ਜਸਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿ ਹਨ
ਉੱਪਰਲੇ ਰੇਖਾ ਖੱਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕਿ ਖਾਸ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ. ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋ ਧਿਤ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਚ ਦਖਾਇਆ ਗਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ ' ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀ ਕਿਆਂ
ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹਨ

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
<ਯੂ>ਜੋ ਸਹੀ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦਾ
ਉੱਪਰਲੇ ਰੇਖਾ ਖੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਾਂਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਹੜਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਹੜਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ,
ਲੋਕਿ <ਯੂ>ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਿਾਰ ਕਿਰਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਜਹੜਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਿਾਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ
ਯਹੋਵਾਹ <ਯੂ>ਇੱਕਿ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ
ਸ਼ਬਦ "ਇੱਕਿ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ" ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਬਦ "ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ" ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੂ ਐਲ ਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਇਕਿੋ ਜਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਿ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਿਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਿਣ, ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ. ਇੱਥੇ ਕਿੁਝ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਿਦੇ ਹੋ
1. ਸਧਿਾਰਨ ਨਾਵ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਵਚ " ਨੂੰ " ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ.
2. ਸਧਿਾਰਨ ਨਾਵ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਵੱਚ " ਇੱਕਿ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ.
3. " ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਅਕਿਤੀ" ਜਾਂ " ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਅਕਿਤੀ" ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ "ਕਿੋਈ" ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ.
4. ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ, ਜਵੇਂ ਕਿ "ਲੋਕਿ."
5. ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੁੱਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਾ ਵਰਤੋ.

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
1. ਸਧਿਾਰਨ ਨਾਵ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਵਚ "ਨੂੰ " ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ.
• ਯਹੋਵਾਹ <ਯੂ>ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ (ਕਹਾਉਤਾਂ 12:2 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਯਹੋਵਾਹ <ਯੂ>ਇੱਕਿ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ
1. ਸ਼ਬਦ ਸੰਖੇਪ ਵੱਚ " ਇੱਕਿ " ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ.
• ਲੋ ਕ <ਯੂ>ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਕਹਾਉਤਾਂ 11:26 ਯੂਐਲਟੀ)
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• ”ਲੋਕਿ <ਯੂ> ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਿਾਰ ਕਿਰਦੇ ਹਨ
1. ਸ਼ਬਦ " ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹ ਾ"ਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਅਕਿਤੀ "ਜਾਂ" ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਅਕਿਤੀ " ਵੱਚ ਵਰਤੋ.
• ਲੋ ਕ <ਯੂ>ਉਸ ਆਦਮੀ (ਕਹਾਉਤਾਂ 11:26 ਯੂਐਲਟੀ)
• "ਲੋਕਿ ਕਿੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਿਾਰ ਕਿਰਦੇ ਹਨ."
1. "ਲੋਕਿ" (ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਕਿ ਵੱਚ, "ਪੁਰਖ") ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ.
• ਲੋ ਕ <ਯੂ>ਉਸ ਆਦਮੀ (ਕਹਾਉਤਾਂ 11:26 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਲੋਕਿ <ਯੂ>ਮਰਦਾਂ
1. ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੁੱਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਾ ਵਰਤੋ.
• ਲੋ ਕ <ਯੂ>ਉਸ ਆਦਮੀ (ਕਹਾਉਤਾਂ 11:26 ਯੂਐਲਟੀ)
“ਲੋਕਿ <ਯੂ> ਜੋ ਕਿੋਈ ਵੀ
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਗੀ ਸ਼ਬਦ ਵਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
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ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਓ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਕਿੀ ਕਿਰਾਂ ਜੇ ਸ਼ਬਦ "ਜਾਓ" ਜਾਂ "ਆਉ"
ਇੱਕਿ ਖਾਸ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?

ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਇਹ ਨਰਧਿਾਰਤ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿੇ ਹਨ ਕਿ "ਜਾਓ" ਜਾਂ
"ਆਉ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰਨ ਵੇਲੇ "ਲੈਣਾ" ਜਾਂ " ਲਆਉਣਾ" ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਪੇਨੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ "ਜਾਓ" ਅਤੇ "ਆ" (ਅਤੇ "ਲੈਣਾ" ਅਤੇ " ਲਆਉਣਾ") ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕਿ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਿ
ਕਿਹੜੇ ਦਸ਼ਾ ਵੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ.

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿੋਲ ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿੇ ਹਨ. ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਨਾਲੋਂ
"ਜਾਓ" ਅਤੇ "ਆਓ" ਜਾਂ "ਲੈ" ਅਤੇ " ਲਆ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕਿ ਉਲਝਣ ਵੱਚ ਹੋ
ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਿ ਕਿਸ ਦਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿ ਰਹੇ ਹਨ.

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆ ਖਆ, "ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ ਰਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੱਚ <ਯੂ>ਆਓ
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ, ਇਹ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਿਰੇਗਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੱਚ ਸੀ.
ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕਿੋਲ <ਯੂ>ਆਵੇਂ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰ ਹੰਦੇ ਸਨ, ਜੱਥੇ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੇਵਕਿ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ
ਦਾ ਸੇਵਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੋਲ <ਯੂ>ਜਾਵੇ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਿਰਤੀ ਉੱਤੇ <ਯੂ>ਆਵੋਂਗੇ
ਮੂਸਾ ਉਜਾੜ ਵਚ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕਿ ਉਸ ਧਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ ਜਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂ ਪਆ ਸੀ. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ, ਇਹ ਕਿ ਹਣਾ
ਵਧਿੇਰੇ ਅਰਥ ਕਿੱਢੇਗਾ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਚ <ਯੂ>ਚਲੇ
ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਮ ਰਯਮ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਅਰਪਨ ਕਿਰਨ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੱਚ <ਯੂ> ਲਆਏ
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿ ਹਣ ਲਈ ਵਧਿੇਰੇ ਭਾਵੁਕਿ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਸੁਫ਼ ਅਤੇ ਮ ਰਯਮ ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ <ਯੂ>ਲੈ ਆਂਦਾ
ਜੈਰੂਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕਿ ਮਨੁੱਖ ਯਸੂ ਕਿੋਲ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ. ਜੈਯੁਸ ਨੇ ਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਚ ਡਗ ਪਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ
ਬੇਨਤੀ ਕਿੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ <ਯੂ>ਆਵੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਸੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ <ਯੂ>ਆਵੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਐ ਲਜ਼ਬੇਥ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀ ਨਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ
<ਯੂ>ਗਈ
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ, ਇਹ ਕਿ ਹਣਾ ਵਧਿੇਰੇ ਸਮਝ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਲਜ਼ਬੇਥ ਜਨਤਕਿ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ <ਯੂ>ਆਏ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਜੇਕਿਰ ਉਲਟੀ ਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ।
1. ਸ਼ਬਦ "ਜਾਓ," "ਆਓ," "ਲੈ ਲੈ," ਜਾਂ " ਲਆਓ" ਵਰਤੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ.
2. ਇਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ ਜੋ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ.
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ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
1. ਸ਼ਬਦ "ਜਾਓ," "ਆਓ," "ਲੈ ਲੈ," ਜਾਂ " ਲਆਓ" ਵਰਤੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ.
• ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ <ਯੂ>ਆਵੇਂ (ਉਤਪਤ 24:41 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕਿੋਲ <ਯੂ> ਜਾਵੋ
• ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਐ ਲਜ਼ਬੇਥ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀ ਨਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ <ਯੂ>ਗਈ(
ਲੂ ਕਾ 1:24 ਯੂਐਸਟੀ)
• ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਐ ਲਜ਼ਬੇਥ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀ ਨਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ <ਯੂ>ਆਈ
1. ਇਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ ਜੋ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ.
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ <ਯੂ>ਆਵੋਂਗੇ ( ਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 17:14 ਯੂਐਲਟੀ)
• "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਿਰਤੀ ਉੱਤੇ <ਯੂ>ਆਵੋਂਗੇ
• ਫ਼ੇਰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੂ ਹ ਨੂੰ ਆ ਖਆ, "ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ ਰਵਾਰ ਕਸ਼ਤੀ ਵੱਚ <ਯੂ>ਆ ਜਾ( ਉਤਪਤ 7:1 ਯੂਐਲਟੀ)
• "ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਆ ਖਆ," ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੱਚ <ਯੂ>ਦਾਖਲ
• ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਐ ਲਜ਼ਬੇਥ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀ ਨਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ <ਯੂ>ਗਈ(
ਲੂ ਕਾ 1:24 ਯੂਐਸਟੀ)
• ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਐ ਲਜ਼ਾਬੈਦ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀ ਨਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕਿ ਤੌਰ 'ਤੇ <ਯੂ>ਪ੍ਰਗਟ
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ਨਾਮਾਤਰ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ

ਵਰਨਣ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ
ਨਾਵਾਂ ਵਾਗੂੰ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ?

ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ
ਨੇ ਬਆਨ ਕਿੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋ ਇਹ ਕਿਰਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਇਕਿ ਨਾਂਵ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ,ਸ਼ਬਦ "ਅਮੀਰ "ਇਕਿ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਾਕਿ ਹਨ ਜੋ ਦਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ "ਅਮੀਰ "
ਇਕਿ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਸੇ

...<ਯੂ >ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ
ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ "ਅਮੀਰ "ਸ਼ਬਦ "ਮਨੁੱਖ " ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਮਨੁੱਖ ".
<ਯੂ >ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ "ਅਮੀਰ " ਕ੍ਰਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਹੋ " ਅਤੇ "ਉਹ " ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਅਮੀਰ " ਇਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਵੀ ਕਿੰਮ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
...<ਯੂ >ਅਮੀਰ
ਕਿੂਚ 30:15 ਵੱਚ,ਸੰਸਾਰ "ਅਮੀਰ "ਸ਼ਬਦ "ਅਮੀਰ " ਵਚ ਇੱਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ "ਗਰੀਬ "ਵੀ
ਇਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤਾ ਕਿਾਮ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਵੱਚ ਕਿਈ ਵਾਰ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਰਣਨ ਕਿਰਨ ਲਈ ਨਾਂਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕਿ ਸੋਚ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਠ ਇਕਿ ਵਸ਼ੇਸ ਵਅਕਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋ ਅਸਲ ਵਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ
ਨੇ ਬਆਨ ਕਿੀਤਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋ
ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਰਾਜ-ਦੰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ <ਯੂ >ਧਿਰਮੀ
"ਧਿਰਮੀ " ਇੱਥੇ ਲੋਕਿ ਹਨ ਜੋ ਧਿਰਮੀ ਹਨ, ਇੱਕਿ ਵੀ ਧਿਰਮੀ ਵਅਕਿਤੀ ਨਹੀਂ।
ਧਿੰਨ ਹਨ <ਯੂ > ਨਮਰ
ਇੱਥੇ " ਮਸਕਿੀਨ "ਸਾਰੇ ਲੋਕਿ ਹਨ ਜੋ ਨਮਰ ਹਨ ,ਇਕਿ ਵੀ ਨਮਰ ਵਅਕਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜੇਕਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਇਕਿ ਵਰਣਨ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਤੇ ਵਚਾਰ
ਕਿਰੋ ਜੇ ਇਹ ਅਜੀਬ ਬੋਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਅਰਥ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇ ,ਇੱਥੇ ਇਕਿ ਹੋਰ ਵਕਿਲਪ ਹੈ:
ਵਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀ ਤਆ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
ਵਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵ ਵਰਣਨ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ।
• ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਰਾਜ -ਦੰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ (ਜ਼ਬੂਰ 125:3 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
• ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਰਾਜ-ਦੰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ <ਯੂ >ਧਿਰਮੀ
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• ਧੰਨ ਹਨ <ਯੂ > ਨਮਰ
• ਧਿੰਨ ਹਨ <ਯੂ>ਉਹ ਲੋਕਿ ਜਹੜੇ ਨਮਰ ਹਨ
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ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਮ ਵੱਚ ਕ੍ਰਮਬੱਧਿ ਕਿਉਂ
ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਦਾ ਹਾਂ?

ਬਾਈਬਲ ਵਚ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਕ੍ਰਮ ਵਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਸ ਵਚ ਉਹ ਆਏ ਹਨ
ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ ਲੇਖਕਿ ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਫ ਗੱਲ ਕਿੀਤੀ ਸੀ. ਇਹ ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਮੁੱਦਾ ਹੈ: ਪਾਠਕਿ ਸੋਚ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਕ੍ਰਮ ਵੱਚ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ. ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਮਦਦ ਕਿਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਲਖਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
Verbs

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਪਰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਕਿੈਦ ਵਚ ਛੱਡ ਦੱਤਾ. ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਬਪ ਤਸਮਾ ਦੱਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਯਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਪ ਤਸਮਾ ਦੱਤਾ ਗਆ।
(ਲੂ ਕਿਾ 3:20-21 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਕਿੈਦ ਵਚ ਬੰਦ ਕਿਰ ਦੱਤਾ ਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਬਪ ਤਸਮਾ ਦੱਤਾ ਸੀ ਜਸ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਚ
ਬੰਦ ਕਿਰ ਦੱਤਾ ਗਆ ਸੀ.
ਜਵੇਂ ਕਿ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਤ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਸੱਤ ਤੂਰ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦੂਕਿ ਚੁੱਕਿੇ ਸਨ, ਜਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਦੇ ਗਏ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੂਰ੍ਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਿ ਧਿਮਾਕਿਾ ਕਿੀਤਾ ... ਪਰ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਿਮ ਦੱਤਾ, "ਨਾ ਚੀਕਿ. ਕਿੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕਿ
ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ. ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਚ ਚੀਕਿਣਾ ਹੈ। (ਯਹੋਸ਼ੁਆ 6:8-10 ਯੂਐਲਟੀ)
ਜਵੇਂ ਕਿ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਹੁਕਿਮ ਜਾਰੀ ਕਿੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰ ਚੁੱਕਿੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਿਮ ਦੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿੌਣ ਸਕਿਰੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? (ਪਰਕਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:2 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਪ ਹਲਾਂ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰ ਇਸਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਕਿਰੋਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ
ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
1. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਕਿ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਿ ਘਟਨਾ ਜੋ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ
ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਚੋਂ ਇਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ।
2. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕ੍ਰਆਵਾਂ ਦੀ ਅ ਹਮੀਅਤ ਜਾਂ ਪ ਹਲੂ ਨੂੰ ਇਕਿ ਘਟਨਾ ਜੋ ਕਿ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਸਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ. (ਵੇਖੋ: [ ਕਿ ਰਆ] 'ਤੇ ਪ ਹਲੂ ਤੇ ਭਾਗ (../figs-verbs/01.md))
ਜੇਕਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਮ ਵੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਮਬੱਧਿ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵੱਚ ਹੋਣ.
ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿੱਠੇ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ( ਜਵੇਂ 5-6). (ਵੇਖੋ: [ਆਇਟ ਬ੍ਰਜ] (../translate-versebridge/01.md))

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
1. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਕਿ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਿ ਘਟਨਾ ਜੋ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ
ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਚੋਂ ਇਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ।
• <ਸਹਾਇਤਾ>20 (ਲੂ ਕਾ 3:20-21 ਯੂਐਲਟੀ)
• <ਸਹਾਇਤਾ>20
• ਕੌਣ ਸਕਰੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? (ਪਰਕਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:2 ਯੂਐਲਟੀ)
1. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕ੍ਰਆਵਾਂ ਦੀ ਅ ਹਮੀਅਤ ਜਾਂ ਪ ਹਲੂ ਨੂੰ ਇਕਿ ਘਟਨਾ ਜੋ ਕਿ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਇਸਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ.
• <ਸਹਾਇਤਾ>8
• <ਸਹਾਇਤਾ>8
186 / 369

Translation Manual

Just-in-Time Learning Modules :: Grammar :: ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਜੇਕਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਮ ਵੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਮਬੱਧਿ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵੱਚ ਹੋਣ.
ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿੱਠੇ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ( ਜਵੇਂ 5-6).
• <ਸਹਾਇਤਾ>8
• <ਸਹਾਇਤਾ>8-10
• ਕਿੌਣ ਸੀਲ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ? (ਪਰਕਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 5:2 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਕਿੌਣ ਸੀਲ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ http://ufw.io/figs_events ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸਕਿਦੇ ਹੋ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ
ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦ
ਇੱਕਿ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਭੂ ਮਕਿਾ
ਆਇਤ ਦੇ ਪੁਲ
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ਵਰਣਨ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿੁਝ ਹੱਸੇ ਕਿੀ ਹਨ
?

ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਭਾਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਵਚ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੰਮ ਹਨ.ਸਾ ਰਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਭਾਗ ਹਨ , ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕਿ ਹੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜ਼ਆਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਕਿੁਝ ਭੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੁਝ
ਭੰਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,ਅਤੇ ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕਿ ਸੰਪੂਰਨ
ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੂਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਵਆਕਿਰਣ ਵਸ਼ੇ

" ਕਿ ਰਆਵਾਂ "ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿ ਰਆ ( ਜਵੇਂ ਕਿ ਆਉਣ,ਜਾਓ ,ਖਾਣਾ )ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਅਵਸਥਾ ( ਜਵੇਂ ,ਹੈ ,ਸੀ ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਿਾਰੀ [ ਕਿ ਰਆਵਾਂ]
(../figs-verbs/01.md)
ਨਾਂਵਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਵਅਕਿਤੀ,ਸਥਾਨ ,ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ.ਆਮ ਨਾਵ ਸਧਿਾਰਨ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਸਤੀ (ਆਦਮੀ,ਸ਼ ਹਰ,ਦੇਸ਼ )ਦਾ
ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੰਦੇ।ਨਾਂ,ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਾਂਵਾਂ, ਇਕਿ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ (ਪਤਰਸ, ਯਰੂਸਲਮ, ਮਸ਼ਰ ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ.(ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖੋ ).ਨਾਂਵਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਨਾ
ਹੈ
"ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ "ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅ ਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜਵੇਂ ਉਹ,ਉਹ,ਇਹ ,ਤੁਸੀਂ ,ਉਹ ,ਅਤੇ ਅਸੀਂ। ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਾ ਉੱਤੇ ਵਧਿੇਰੇ ਵਸਥਾਰ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ
ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ
ਸੰਯੋਜਕਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਕਿੰਸ਼ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਜੋੜ੍ਹਦੇ ਹਨ. ਉਦਹਾਰਣਾਂ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,ਅਤੇ ,ਜਾਂ ,ਪਰ,ਲਈ,ਅਜੇ ਵੀ, ਨਾ ਹੀ। ਕਿੁਝ ਸੰਯੋਜਕਿ ਜੋ ੜਆਂ ਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ:
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਕ੍ਰਆ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਇਸ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਕ੍ਰਆ ਵਧਿੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੰ ਦਆਂ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨ
ਲਈ ,"ਲੜਕਿੀ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਕਿੋਲ ਗਈ
"ਲੇਖ "ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵਖਾਇਆ ਗਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਕਿਰ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ ਜਸਦੀ ਉਸ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ,ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ: "ਏ “, ਐਨ, ਦ । ਸ਼ਬਦ <ਯੂ >th/and; either/or; neither/nor; not only/but also. More
information about these can be found on Connecting Words
ਵਸ਼ੇਸ਼ੇਣਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ,ਆਕਿਾਰ ,ਰੰਗ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ:ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ,ਵੱਡੇ,ਨੀਲੇ ,ਪੁਰਾਣੇ,ਚੁਸਤ,ਥੱਕਿਣ। ਕਿਦੇ -ਕਿਦੇ ਲੋਕਿ ਕਿੁਝ ਬਾਰੇ ਕਿੁਝ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਕਿਈ ਵਾਰ ਲੋਕਿ ਇਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ
ਵੱਖ ਕਿਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੇਰੇ <ਯੂ> ਬੁੱਢੇ ਪਤਾ ../figs-genericnoun/01.md)
• ਕ੍ਰਆ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕ੍ਰਆਵਾਂ ਜਾਂ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅ ਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ,ਕਿਦੋ, ਕਿੱਥੇ , ਕਿਉ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਦ
ਤੱਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦਕਿ <ਯੂ > ਐਲ ਵਾਈ
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ਅ ਧਕਾਰ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਕਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ?

ਆਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ, "ਅ ਧਿਕਿਾਰ" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿੋਲ ਜੋ
ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਵਆਕਿਰਣ ਸੰਬੰਧਿੀ ਸਬੰਧਿਾਂ ਨੂੰ ਦਖਾਇਆ ਗਆ ਹੈ <ਯੂ> ਦਾ

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਸੇ

• ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ <ਯੂ> ਦਾ
• ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ <ਯੂ> 'ਦਾ
• <ਯੂ> ਉਸਦਾ

ਵਾਕਿ ਬਣਤਰ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ ਥਤੀਆਂ ਲਈ ਇਬਰਾਨੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਵਰ ਤਆ ਗਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿੁਝ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਜਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਮਲਕਿੀਅਤ - ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕਿ ਹੈ।
• ਮੇਰੇ ਕਿੱਪੜੇ - ਉਹ ਕਿੱਪੜੇ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈ ਲਆ ਹੈ ।
• ਸਮਾ ਜਕਿ ਰਸ਼ਤਾ - ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾ ਜਕਿ ਰਸ਼ਤਾ ਹੈ।
• ਮੇਰੀ ਮਾਂ - ਜਹੜੀ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਰ ਰਹੀ ਸੀ
• ਮੇਰਾ ਅ ਧਿਆਪਕਿ - ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਸੰਖੇਪ - ਕਿੁਝ ਇਸ ਵੱਚ ਕਿੁਝ ਹੈ ।
• ਆਲੂ ਦੀ ਇੱਕਿ ਬੋਰੀ - ਇੱਕਿ ਬੋਰੀ ਜਸ ਵੱਚ ਆਲੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਬੋਰੀ ਜੋ ਆਲੂ ਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ
• ਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ: ਇਕਿ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਦਾ ਹੱਸਾ ਹੈ ।
• ਮੇਰਾ ਸਰ - ਸਰ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੱਸਾ ਹੈ
• ਇਕਿ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ - ਛੱਤ ਜਹੜੀ ਇਕਿ ਘਰ ਦਾ ਹੱਸਾ ਹੈ

ਇਹ ਕਾਰਨ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
• ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੁਕਿ ਤਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਦੋ ਵਚਾਰਾਂ ਵਚਕਿਾਰ ਸੰਬੰਧਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
• ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ ਥਤੀਆਂ ਲਈ ਅ ਧਿਕਿਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ੍ਰੋਤ ਲਖਤ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਿਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਮਾਲਕੀ - ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਮਾਏ ।
... ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ... ਬਰਬਾਦ <ਯੂ> ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਿੀਤੇ
ਸੋਸ਼ਲ ਰਲੇ ਸ਼ਨ ਸ਼ਪ - ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਚ, ਚੇਲੇ ਉਹ ਲੋਕਿ ਸਨ ਜਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱ ਖਆ ।
ਫਰ <ਯੂ > ਯੂਹੰਨਾਂ ਦੇ ਚੇ ਲਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿੋਲ ਆਣ ਕਿੇ ..., (ਮੱਤੀ
9:14 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
ਪਦਾਰਥ - ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ, ਤਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਸੋਨਾ ਸੀ ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਿੁਝ <ਯੂ> ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਿਟ ਸਨ 9:7)
ਸੰਖੇਪ - ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ, ਕਿੱਪ ਵੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ।
ਜੋ ਕਿੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ <ਯੂ> ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕਿ ਕਿੱਪ
ਪੂਰੇ ਹੱਸੇ - ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਚ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮ ਹਲ ਦਾ ਹੱਸਾ ਸੀ।
ਪਰ ਊਰੀਯਾਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮ ਹਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ <ਯੂ> ਰਾਜੇ ਦੇ ਮ ਹਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ
ਕਸੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹੱਸਾ - ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਚ, "ਸਾਨੂੰ " ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਹਰੇਕਿ ਇੱਕਿ" ਵਅਕਿਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਸਾਨੂੰ <ਯੂ> ਹਰ ਇੱਕਿ ਨੂੰ 4:7 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
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ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਅ ਧਕਾਰ
ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ ਇਕਿ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾਂਵ ਇਕਿ ਸਮਕਿਾਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕਿਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੱਚ, ਅਡੋਬ
ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬੋਲਡ ਛਾਪੇ. ਇਹ ਕਿੇਵਲ ਕਿੁਝ ਰਸ਼ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਵਸ਼ਾ - ਕਿਈ ਵਾਰ "ਦੇ" ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ ਹਲੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਿਾਰਵਾਈ ਕਿੌਣ ਕਿਰੇਗਾ. ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ, <ਯੂ> ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ
ਬਪ ਤਸਮਾ ਦੱਤਾ ਵਸ਼ਾ - ਕਿਈ ਵਾਰ "ਦੇ" ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ ਹਲੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਿਾਰਵਾਈ ਕਿੌਣ ਕਿਰੇਗਾ. ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ, <ਯੂ>
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਬਪ ਤਸਮਾ ਦੱਤਾ
ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ, <ਯੂ> ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਪਆਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ
ਕਿੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਆਰ <ਯੂ> ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਰ ਦੇਵੇਗਾ
ਇਕਾਈ - ਕਿਈ ਵਾਰ "ਦੇ" ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਕਿੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ, <ਯੂ> ਲੋਕਿ ਪੈਸੇ ਪਸੰਦ ਕਿਰਦੇ
ਹਨ <ਯੂ> ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਆਰ ਲਈ
ਸਾਧਨ - ਕਿਈ ਵਾਰ "ਦੇ" ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ. ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਕਿੇ
ਤਦ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧਿ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਤਾ - ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਚ, ਯੂਹੰਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਬਪ ਤਸਮਾ ਦੇ ਰਹਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਬਪ ਤਸਮਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ
ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ <ਯੂ> ਬਪ ਤਸਮੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿਤਾ ਕਿੀਤੀ
ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਜਾੜ ਵਚ ਬਪ ਤਸਮਾ ਦੇ ਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ <ਯੂ> a ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਦਾ

ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕ ਰਸ਼ਤਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ
1. ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜੇਕਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਚਲੇ ਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਚ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ।
2. ਯੂ ਐੱਸ ਟੀ ਵੱਚ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਿਈ ਵਾਰ ਇਹ ਰਸ਼ਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
3. ਵੇਖੋ ਕਿ ਨੋ ਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੀ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਇਕਿ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਖਾਉਣ ਦਾ ਇਕਿ ਕਿੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਾ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ. ਜੇ ਇਹ ਅਜੀਬ ਜਾਂ
ਸਮਝਣ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ ।
1. ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਿ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਰਤੋ ਕਿ ਕਿੋਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ।
2. ਇੱਕਿ ਕਿ ਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ।
3. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕਿ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿ ਰਆ ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
1. ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਿ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਰਤੋ ਕਿ ਕਿੋਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰਦਾ ਹੈ । ਹੇਠਾਂ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰੰਟ ਵੱਚ ਹੈ ।
• ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ <ਯੂ> ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਾਜ ਸਨ (ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 9:7)
• "ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਤੇ <ਯੂ> ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਾਜ ਸਨ
1. ਇੱਕਿ ਕਿ ਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ. ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ, ਜੋ ੜਆ ਗਆ ਕਿ ਰਆ ਬੋਲਡ ਵੱਚ ਹੈ ।
• ... ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ <ਯੂ> ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਪਆਲਾ (ਮਰਕੁਸ਼ 9:41 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
• ... ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ <ਯੂ> ਇੱਕਿ ਪਆਲਾ ਦੰਦਾ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਇਸ ਵੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ
<**> ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਦਨ
• ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਕਿੀਮਤ <ਯੂ> ਉਹ ਦਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
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<ਧਿੰਨ ਉਸ ਦਨ ਬੇਕਿਾਰ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦੰਦਾ ਹੈ <ਯੂ>

1. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕਿ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿ ਰਆ ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ, ਇਹ ਕਿ ਰਆ ਬੋਲਡ ਵੱਚ ਹੈ ।
• ਧਆਨ ਦਓ ਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾ ਣਆ ਜਾਂ ਵੇ ਖਆ ਨਹੀਂ ਹੈ
( ਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 11:2 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
• ਧਿਆਨ ਦਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਣਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਖਆ ਹੈ <ਯੂ> ਕਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਸਰ ਦੇ
ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੱਤੀ ।
• ਤੁਸੀਂ ਸਰਫ <ਯੂ> ਦੁਸ਼ਟ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖੋਗੇ. (ਜ਼ਬੂਰ 91:8 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
• ਤੁਸੀ ਕਿੇਵਲ ਨਗਰਾਨੀ ਕਿਰ ਸਕਿੋਗੇ ਅਤੇ ਵੇਖ ਸਕਿੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੱਤੀ
• ... ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਲੇ ਗਾ (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ
2:38 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
• ... ਤੁਸੀਂ ਪ ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰੋਗੇ, ਜਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ
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Just-in-Time Learning Modules :: Grammar :: ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਗੀ ਸ਼ਬਦ ਵਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਗੀ ਸ਼ਬਦ ਵਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਿੁਝ ਹੱ ਸਆਂ ਵਚ, ਸ਼ਬਦ "ਪੁਰਖ", "ਭਰਾ" ਅਤੇ "ਪੁੱਤਰ" ਸਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਲਈ
ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੋਰ ਹੱ ਸਆਂ ਵਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਚ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ
ਦਾ ਜ਼ਕਿਰ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਲੇਖਕਿ ਨੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ.

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ "ਭਰਾ" ਜਾਂ "ਉਹ" ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ
ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ

ਵੇਰਵਾ

ਸਧਿਾਰਨ ਨਾਵਾਂ ਵਾਕਿਾਂਸ਼

ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਆਮ
ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਮਸਾਲ ਲਈ, ਕਿਈ ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ '<ਯੂ>ਭਰਾ
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ "ਉਹ" ਅਤੇ "ਉਸਨੂੰ " ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਅਕਿਤੀ ਲਈ ਇਕਿ ਹੋਰ ਆਮ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਵਰ ਤਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ ਕਿੀ ਵਅਕਿਤੀ ਇੱਕਿ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ, ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ "ਉਸਦੀ" ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕਿ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਇੱਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚਾ <ਯੂ>ਆਪਣੇ ਪਰ ਮੂਰਖ ਬੱਚਾ <ਯੂ>ਆਪਣੀ

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ
• ਕਿੁਝ ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ ਵੱਚ "ਆਦਮੀ", "ਭਰਾ" ਅਤੇ "ਪੁੱਤਰ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੇਵਲ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰ ਭਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ
ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਆਮ ਰੂਪ ਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਿ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.
• ਕਿੁੱਝ ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ ਵੱਚ, ਪੁਰਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਾ "ਉਹ" ਅਤੇ "ਉਸਨੂੰ " ਕਿੇਵਲ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਹੈ ਜੇ ਇਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ
ਜੋ ਕਿੁਝ ਕਿਹਾ ਗਆ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਧਾਂਤ
ਜਦੋਂ ਇਕਿ ਬਆਨ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਕਿ ਲੋਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
<ਯੂ>ਭਰਾਵੋ
ਇਹ ਆਇਤ ਕਿੁ ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋ ਧਿਤ ਕਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿੇਵਲ ਮਰਦ, ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ
ਤਦ ਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇ ਲਆਂ ਨੂੰ ਆ ਖਆ, "ਕਿੋਈ ਮੇਰੇ ਪਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ <ਯੂ>ਉਸਨੂੰ
ਯਸੂ ਸਰਫ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ.
ਸਾਵਧਾਨੀ: ਕਿਈ ਵਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੋ ਜੋ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਕਿਸਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ
ਵਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਹੇਠ ਰੇਖਾਬੱਧਿ ਸ਼ਬਦ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ.
ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਕਿੋਈ <ਯੂ> ਆਦਮੀ <ਯੂ> ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਿੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ <ਯੂ>ਉਸਦਾ ਉਸਦਾ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਲੋਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਕਿ "ਆਦਮੀ", "ਭਰਾ" ਅਤੇ "ਉਹ" ਵਰਗੇ ਮਰਦਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਵਚਾਰ
ਕਿਰੋ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੇ ਕਿੁਝ ਤਰੀਕਿੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.
1. ਇੱਕਿ ਅ ਜਹੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ.
2. ਇੱਕਿ ਅ ਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ.
3. ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਵਰਤੋ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਿਦੇ ਹਨ.
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Just-in-Time Learning Modules :: Grammar :: ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਗੀ ਸ਼ਬਦ ਵਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
1. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਂਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ.
• ਬੁੱਧੀਮਾਨ <ਯੂ>ਮਨੁ ੱਖ (ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 2:16 ਯੂਐਲਟੀ)
• ”ਬੁੱਧਿੀਮਾਨ <ਯੂ> ਵਅਕਿਤੀ
• "ਬੁੱਧਿੀਮਾਨ <ਯੂ>ਲੋਕਿ
1. ਇੱਕਿ ਅ ਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ.
• <ਯੂ>ਭਰਾਵੋ (2 ਕੁ ਰੰਥੀਆਂ 1:8)- ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਚੱਠੀ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਖ ਰਹਾ ਸੀ
• ”ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱ ਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋਵੇ, <ਯੂ>ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ.”
1. ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਵਰਤੋ ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਿਦੀਆਂ ਹਨ.
• ਜੇ ਕਿੋਈ ਮੇਰੇ ਪੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਨਕਿਾਰ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਿ ਕਿੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.” (ਮੈ ਥਊ
16:24 ਯੂਐਲਟੀ)- ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਨੀ ਇਕਿਸਮਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ, "ਉਹ," "ਆਪਣੇ ਆਪ" ਅਤੇ "ਉਸਦੀ" ਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਜੋ
ਲੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, "ਉਹ," "ਆਪਣੇ ਆਪ" ਅਤੇ "ਉਹਨਾਂ" ਸਾਰੇ ਲੋਕਿ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਫ਼ ਆਦਮੀਆਂ.
• “ਜੇ <ਯੂ> ਲੋਕਿ
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ਸ਼ਬਦ ਆਦੇਸ਼

ਵਰਣਨ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: "ਸ਼ਬਦ ਆਦੇਸ਼" ਦਾ ਅਰਥ ਕਿੀ ਹੈ ?

ਜਆਦਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿੋਲ ਵਾਕਿ ਦੇ ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕਿ ਆਮ ਤਰੀਕਿਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ
ਸਾ ਰਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਇੱਕਿੋ ਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਆਦੇਸ਼ ਕਿ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਵਆਕਿਰਣ ਵਸ਼ੇ
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਸੇ
ਵਾਕਿ ਬਣਤਰ

ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ

ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਾਕਿਾਂ ਵੱਚ ਤੰਨ ਬੁ ਨਆਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ: ਵਸ਼ਾ,ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਕਿ ਰਆ। ਵਸ਼ੇ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਂਵਾਂ (ਅਰਥਾਤ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ, ਸਥਾਨ,
ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਵਚਾਰ ) ਜਾਂ ਸਰਵਣ। ਕ੍ਰਆਵਾਂ ਕਿ ਰਆ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ ਥਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਵਸ਼ਾ
ਇਹ ਵਸ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿ ਕਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੁਝ ਕਿਾਰਵਾਈ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਣਨ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।
ਵਸ਼ਾ "ਸਰਗਰਮ "ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ,ਇਹ ਕਿੁਝ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਗਾਣਾ,ਜਾਂ ਕਿੰਮ ਜਾਂ ਸਖਲਾਈ।
<ਯੂ > ਪਤਰਸ
ਇੱਕਿ ਵਸ਼ਾ ਇਸ ਵੱਚ ਕਿੁਝ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
• <ਯੂ > ਪਤਰਸ
ਇਕਿ ਵਸ਼ਾ ਵਰਣਨ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ "ਰਾਜ " ਵੱਚ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ , ਜਵੇਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ,ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ।
• <ਯੂ >ਉਹ
• <ਯੂ >ਮੁੰਡਾ

ਇਕਾਈ
"ਵਸਤੂ " ਅਕਿਸਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿੁਝ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।
ਪਤਰਸ ਨੇ <ਯੂ >ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਮਾ ਰਆ
• ਪਤਰਸ <ਯੂ >ਇਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
• ਪਤਰਸ ਨੇ ਗਾਣਾ <ਯੂ >ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ
• ਪਤਰਸ ਨੇ <ਯੂ >ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਿਾ

ਕ ਰਆ
ਕ੍ਰਆ ਇੱਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਹੋਣ ਦੀ ਸ ਥਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
• ਪਤਰਸ <ਯੂ >ਨੇ ਗਾਣਾ
• ਪਤਰਸ <ਯੂ >ਗਾ ਰਹਾ ਹੈ
• ਪਤਰਸ <ਯੂ >ਲੰਬਾ
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ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਮ
ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਤੀ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿੁਛ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ "ਪਤਰਸ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਮਾ ਰਆ " ਵੱਚ ਵਸ਼ੇ,ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਕਿ ਰਆ ਦੇ ਕ੍ਰਮ
ਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ, ਜਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ,ਆਦੇਸ਼ ਵਸ਼ਾ - ਕ੍ਰਆ -ਵਸਤੂ ਹੈ।
• ਪਤਰਸ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਮਾ ਰਆ।
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਆਦੇਸ਼ ਵਸ਼ਾ -ਵਸਤੂ - ਕ੍ਰਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਪਤਰਸ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਮਾ ਰਆ।
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਆਦੇਸ਼ ਵਸ਼ਾ -ਵਸਤੂ - ਕ੍ਰਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਪਤਰਸ ਨੇ ਗੇਂਦ ਮਾਰੋ।

ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਮ ਵੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਸ਼ਬਦ ਆਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜੇਕਿਰ ਵਾਕਿ :
• ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਹੁਕਿਮ ਹੋਵੇ
• ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕਿ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ (ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ.ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੈ।)
• ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨਾ, ਜਵੇਂ ਕਿ "ਜੇ "
• ਦਾ ਇੱਕਿ ਸਥਾਨ ਸਥਾਨ ਹੈ
ਇੱਕਿ ਸਮਾਂ ਤੱਤ ਹੈ
• ਇੱਕਿ ਕਿ ਵਤਾ ਵੱਚ ਹੈ
ਸ਼ਬਦ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ
• ਜੇ ਵਾਕਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹੱਸੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
• ਜੇ ਵਾਕਿ ਅਸਲ ਵੱਚ ਵਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਧਾਂਤ
• ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਮ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
• ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰੋ,ਜਦੋ ਤੱਕਿ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਿੋਈ ਕਿਾਰਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।
• ਵਾਕਿ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇ।
ਤੁਸੀਂ http://ufw.io /figs _order ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ ਸਕਿਦੇ ਹੋ।
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Pronouns
ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕਿੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹਨ?

ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਿ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋ ਧਿਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇੱਕਿ
ਨਾਂਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਕਿੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਮੈਂ , ਤੁਸੀਂ, ਉਹ, ਇਹ, ਇਹ, ਇਹ,
ਉਹ, ਆਪ, ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਨੱਜੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਸੇ

ਨੱਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ
ਵਅਕਿਤੀਗਤ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬੁਲਾਰਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ
ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ ਬਾਰੇ। ਨਮਨ ਲਖਤ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨੱਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੇ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕਿੁਝ
ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇ ਸਕਿਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ।

ਵਅਕਤੀ
• ਪ ਹਲਾ ਵਅਕਿਤੀ - ਬੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ (ਮੈਂ, ਅਸੀਂ)
• [ ਨਵੇਕਿਲਾ ਅਤੇ ਸੰਮੇ ਲਤ "ਅਸੀਂ"] (../figs-exclusive/01.md)
• ਦੂਜਾ ਵਅਕਿਤੀ - ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ (ਤੁਸੀਂ)
• [ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ] (../figs-you/01.md)
• ਤੀਜਾ ਵਅਕਿਤੀ - ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਜਸ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰਾ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੋਈ ਹੋਰ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਕਿੋਈ ਚੀਜ਼(ਉਹ, ਉਹ, ਇਹ, ਉਹ)

ਗਣਤੀ
• ਇੱਕਿਵਚਨ - ਇੱਕਿ (ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ, ਉਹ, ਉਹ, ਇਹ)
• ਬਹੁਵਚਨ - ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ (ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ, ਉਹ)
• [ਇਕਿਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ] (../figs-youcrowd/01.md)
• ਦੋਹਰੇ - ਦੋ (ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਲੋਕਿ ਜਾਂ ਦੋ ਚੀਜਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹਨ.)

ਲੰਗ
• ਮਰਦਾਨਾ - ਉਹ
• ਇਸਤਰੀ ਲੰਗ - ਉਹ
• ਨਾਮਰਦ - ਇਹ

ਵਾਕ ਵੱਚ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ
• ਕ੍ਰਆ ਦਾ ਵਸ਼ਾ: ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ, ਉਹ, ਉਹ, ਇਹ, ਅਸੀਂ, ਉਹ
• ਕ੍ਰਆ ਜਾਂ ਚੰਨ ਦਾ ਵਰੋਧਿੀ: ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ , ਉਸ ਨੂੰ , ਇਹ, ਸਾਡੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
• ਇਕਿ ਨਾਂਵ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ: ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ, ਉਸਦਾ, ਉਸ ਨੇ , ਇਸਦਾ, ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ
• ਇਕਿ ਨਾਂਵ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਬਨਾਂ: ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਉਸਦਾ, ਉਸਦੀ, ਇਸਦਾ, ਸਾਡਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
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ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਸਮਾਂ
[ ਰਫਲੈ ਕ ਸਵ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ] (../figs-rpronouns/01.md) ਇੱਕਿੋ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦੇ ਹਨ: ਮੈਂ, ਆਪ, ਖੁਦ ।
• ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ <ਯੂ> ਵੇ ਖਆ - "ਖੁਦ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯੂਹੰਨਾ ।
ਪੁੱਛ ਗੱਛ ਕੀਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਸਵਾਲ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕਿ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਰਫ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਿ ਲੋੜ ਹੈ: ਕਿਸ, ਕਿੌਣ , ਕਿਦਾ ,ਕਿਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਥੇ,
ਕਿੀ, ਕਿਯੋ, ਕਿੱਦਾਂ
• <ਯੂ>ਘਰ
*ਸੰਬੰ ਧਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ * ਇੱਕਿ ਸੰਬੰ ਧਿਤ ਧਿਾਰਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਨਬੱਧਿ ਕਿਰੋ. ਉਹ ਵਾਕਿ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਵਧਿੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ: ਇਹ ਉਹ, ਕਿੇਹੜਾ, ਕਿੌਣ, ਕਿਦੇ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਦੋਂ
• ਮੈਂ ਘਰ ਵੇ ਖਆ ਹੈ <ਯੂ> ਕ ਧਾਰਾ “ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ" ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕ ਮੈਂ ਕਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇ ਖਆ ।
• ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਖਆ ਜਸ ਨੇ "ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ" ਧਾਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕ ਮੈਂ ਕਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇ ਖਆ ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖੱਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਇਹ,
ਇੰਨਾ, ਉਹ, ਉਹਨਾ।
• ਕੀ ਤੁਸੀਂ <ਯੂ> ਇਸ ਨੂੰ
• ਉੱਥੇ ਕਿੌਣ <ਯੂ> ਹੈ
ਅ ਵਨਾ ਸ਼ਤ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿੋਈ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਂਵ ਨਹੀਂ ਦੱਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ: ਕਿੋਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਅਕਿਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ , ਕਿੁਝ, ਕਿੁਝ, ਕਿੁਝ ਕਿਈ ਵਾਰ ਇਕਿ ਨੱਜੀ
ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ, ਉਹ, ਉਹ ਜਾਂ ਇਹ।
• ਉਹ <ਯੂ> ਕਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
• <ਯੂ> ਕਸੇ ਨੇ
• <ਯੂ> ਉਹ
ਪਛਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ, "ਉਹ" ਅਤੇ "ਤੁਸੀਂ" ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
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ਪ ਹਲਾ, ਦੂਜਾ, ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਵਅਕਤੀ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਮੈਂ" ਅਤੇ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਜਸਨੂੰ ਉਹ "ਤੁਹਾਡੇ" ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ. ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਇਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਸ
ਵਅਕਿਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੀਤੀ ਜਸ ਨੂੰ ਉਹ "ਮੈਂ" ਜਾਂ "ਤੁਸੀਂ" ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰ
ਰਹਾ ਸੀ.

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਪ ਹਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਵਅਕਿਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਤੀਜੇ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋ ਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ
ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਾਂ?

ਵੇਰਵਾ

ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਿਦੋਂ ਬਣਾਉ?

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ

• ਪ ਹਲਾ ਵਅਕਤੀ - ਇਹ ਹੈ ਜਵੇਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ “ਮੈਂ" ਅਤੇ "ਅਸੀਂ" ਸਰਵਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. (ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ: ਮੈਂ, ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ, ਸਾਡਾ, ਸਾਡਾ, ਸਾਡਾ)
• ਦੂਜਾ ਵਅਕਤੀ - ਇਹ ਹੈ ਜਵੇਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਵਅਕਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ "ਤੁਸੀਂ"
ਸਰਵਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. (ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ: ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ)
• ਤੀਜਾ ਵਅਕਤੀ - ਇਹੋ ਜਹਾ ਭਾਸ਼ਣਕਿਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਰੇਨਾਂ "ਉਹ," "ਇਹ" ਅਤੇ "ਉਹ" ਵਰਤਦਾ ਹੈ. (ਇਹ ਵੀ: ਉਸ ਨੇ ,
ਉਸ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ, ਇਸ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਸ਼ਬਦ "ਆਦਮੀ" ਜਾਂ "ਔਰਤ" ਵਰਗੇ ਵੀ ਤੀਜੇ ਵਅਕਿਤੀ ਹਨ.

ਕਾਰਨ ਕ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
ਕਿਦੀ-ਕਿਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਇਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਜਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਕਿਰ ਕਿੀਤਾ ਸੀ.ਪਾਠਕਿ ਸੋਚ ਸਕਿਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹ "ਮੈਂ" ਜਾਂ "ਤੁਸੀਂ" ਨਹੀਂ ਸੀ.0

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ ਲੋਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ ਲਈ "ਮੈਂ" ਜਾਂ "ਮੈਂ" ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੀਜੇ ਵਅਕਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਸਨ
ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "<ਯੂ>ਤੇਰਾ ਸੇਵਕਿ
ਦਾਊਦ ਨੇ ਤੀਜੇ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ" ਅਤੇ "ਉਸਦਾ" ਕਿਹਾ. ਉਹ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਨਮਰਤਾ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਊਲ ਦਾ ਨੌ ਕਿਰ ਸੀ.
ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕਿ ਅਚਾਨਕਿ ਤੂਫਾਨ ਵੱਚੋਂ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ,
"... ਕਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਲ <ਯੂ>ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗੀ<ਯੂ/> ਬਾਂਹ ਹੈ. ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ<ਯੂ> ਉਸ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਵਅਕਿਤੀ ਵੱਚ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ" ਅਤੇ "ਉਸਨੂੰ " ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ. ਉਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅ ਜਹਾ ਕਿੀਤਾ ਕਿ ਉਹ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਕਿਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ.
ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ ਲੋਕਿ "ਤੁਸੀਂ" ਜਾਂ "ਤੁਹਾਡੇ" ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੀਜੇ ਵਅਕਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਜਸ ਵਅਕਿਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ.
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਆ ਖਆ, "ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿੀ ਕਿੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ,<ਯੂ>ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ "ਤੁਸੀਂ" ਕਿ ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ "ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ" ਆ ਖਆ ਹੈ.ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਨਮਰਤਾ
ਵਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿੀਤਾ.
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਰਗੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਰੇਗਾ, ਜੇਕਿਰ <ਯੂ>ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿੋਈ
"ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕਿ ਨੂੰ " ਕਿ ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਸੂ ਨੇ "ਤੁਹਾਡੇ" ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੀਜੇ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ "ਉਸਦੀ" ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਤੀਜੀ ਵਅਕਿਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ "ਮੈਂ" ਜਾਂ "ਤੁਸੀਂ" ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨ ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ. ਜੇ ਨਹੀਂ,
ਇੱਥੇ ਕਿੁਝ ਹੋਰ ਵਕਿਲਪ ਹਨ.
“ਮੈਂ" ਜਾਂ "ਤੁਸੀਂ" ਸਾਰੇ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਵਅਕਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ.
1. ਸਰਫ਼ ਤੀਜੇ ਵਅਕਿਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ ਹਲੇ ਵਅਕਿਤੀ ("ਮੈਂ") ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵਅਕਿਤੀ ("ਤੁਸੀਂ") ਵਰਤੋ.
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
1. “ਮੈਂ" ਜਾਂ "ਤੁਸੀਂ" ਸਾਰੇ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਵਅਕਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ.
• ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "<ਯੂ>ਤੇਰਾ ਸੇਵਕਿ
• ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "<ਯੂ>ਤੇਰਾ ਸੇਵਕਿ
1. ਸਰਫ਼ ਤੀਜੇ ਵਅਕਿਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ ਹਲੇ ਵਅਕਿਤੀ ("ਮੈਂ") ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵਅਕਿਤੀ ("ਤੁਸੀਂ") ਵਰਤੋ.
• ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕਿ ਅਚਾਨਕਿ ਤੂਫਾਨ ਵੱਚੋਂ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "... ਕਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਲ <ਯੂ>ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵਰਗੀ<ਯੂ/> ਬਾਂਹ ਹੈ. ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ<ਯੂ> ਉਸ
• ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇੱਕਿ ਅਚਾਨਕਿ ਤੂਫਾਨ ਵੱਚੋਂ ਅੱਯੂਬ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "... ਕਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਲ <ਯੂ>ਮੇਰੇ
ਵਰਗੀ<ਯੂ/> ਬਾਂਹ ਹੈ. ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ<ਯੂ> ਮੇਰੇ
• ਇਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਰਗੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਰੇਗਾ, ਜੇਕਿਰ <ਯੂ>ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿੋਈ
• ਇਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਰਗੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਰੇਗਾ, ਜੇਕਿਰ <ਯੂ>ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿੋਈ
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰੂਪ
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ਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਮ ਲਤ “ਅਸੀਂ"

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਮ ਲਤ " ਅਸੀਂ " ਕਿੀ ਹੈ?

ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ "ਅਸੀਂ" ਦੇ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇੱਕਿ ਸਮਾਜਕ ਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਮੈਂ
ਅਤੇ ਤੂੰ" ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਮੈਂ ਅਤੇ ਕਿੋਈ ਹੋਰ, ਪਰ<ਯੂ> ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ

ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੋ. ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਿ ਉਹ ਲੋਕਿ ਹਨ ਜਹੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਪੀਲਾ
ਉਭਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮ ਲਤ "ਅਸੀਂ" ਕਿੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸ਼ੇਸ਼ "ਅਸੀਂ" ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਲਓ.

ਕਿਾਰਨ ਇਹ ਇਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ
ਬਾਈਬਲ ਪ ਹਲੀ ਵਾਰ ਇਬਰਾਨੀ, ਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਲਖੀ ਗਈ ਸੀ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾ,ਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ "ਅਸੀਂ" ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ
ਸੰਮ ਲਤ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਜਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸੰਮ ਲਤ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਹਨ "ਸਾਨੂੰ " ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ
ਉਹ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਰ ਸਕਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ "ਸਾਨੂੰ " ਵਰਤਣਾ ਹੈ.

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "<ਯੂ>ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਰੀ ਦਆ. "( ਲੂ ਕਿਾ 9:13 ਯੂਐਲਟੀ)
ਪ ਹਲੀ ਧਿਾਰਾ ਵੱਚ, ਚੇਲੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੁ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ "ਅਸੀਂ" ਸੰਮ ਲਤ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਜਾਂ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ.
ਦੂਜੀ ਧਿਾਰਾ ਵਚ, ਚੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਚੋਂ ਕਿੁਝ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਖਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ "ਅਸੀਂ" ਇਕਿ ਖ਼ਾਸ ਰੂਪ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਯਸੂ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ
ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.
<ਯੂ>ਅਸੀਂ
ਯੂਹੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹਾ ਹੈ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਸੂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਆ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ "ਅਸੀਂ" ਅਤੇ "ਸਾਡੇ" ਦੇ
ਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਹਨ ਇਸ ਆਇਤ ਵੱਚ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਤਆ ਜਾਵੇਗਾ.
..ਆਜੜੀ ਇੱਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, "<ਯੂ>ਆਓ ਹੁਣ
ਚਰਵਾਹੇ ਇਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ," ਉਹ ਲੋਕਿ ਵੀ <ਯੂ>ਸ਼ਾਮਲ
ਇੱਕਿ ਦਨ ਯਸੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਤਾਂ ਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਖਆ, "<ਯੂ>ਆਓ ਇਸ
ਜਦ ਯਸੂ ਨੇ "ਸਾਨੂੰ " ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇ ਲਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਸੰਮ ਲਤ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਸੀ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਗੀ ਸ਼ਬਦ ਵਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
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"ਤੁਸੀਂ" ਦੇ ਰੂਪ - ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ
(ਤੁਸੀਂ http//ufw .io /figs _youform ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਸਕਿਦੇ ਹੋ )

ਵਰਣਨ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ "ਤੁਸੀਂ " ਕਿੀ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ "ਤੁਸੀਂ" ਦੇ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਅਤੇ "ਤੁਸੀਂ" ਦੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਚ ਫਰਕਿ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ
ਪੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਭੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰੂਪ
ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ

ਕਿੁਝ ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ ਵੱਚ ਲੋਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਾ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸ ਭਆਚਾਰ
ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਵਾਲੇ ਵਅਕਿਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰਦੇ ਸਮੇਂ "ਤੁਸੀਂ " ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਲੋਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ ਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕਿੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰਦੇ ਸਮੇਂ
ਅਜਨਬੀ ਜਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ "ਤੁਸੀਂ " ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰਦੇ ਹਏ "ਰਸਮੀ " ਵਰਤਦੇ ਹਨ.

ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
• ਬਾਈਬਲ ਇਬਰਾਨੀ,ਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਲਖੀ ਗਈ ਸੀ.ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ “ਤੁਸੀਂ" ਦੇ।
• ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੋਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ "ਤੁਸੀਂ " ਦੇ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ.
• ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਜੋ ਇਕਿ ਅ ਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜਸ ਵਚ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ “ਤੁਸੀਂ" ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੂਪ ਵਚ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਨਯਮ ਬਲਕਿੁਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਨਯਮ।
• ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚ ਢੁਕਿਵੇਂ ਰੂਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨ ਲਈ ਦੋ ਬੋਲਣ ਵਾ ਲਆਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਜਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਧਾਂਤ
• ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਸੰਬਧਿ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।
• ਜਸ ਵਅਕਿਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਰਵਈਆ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।
• ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਚ ਅ ਜਹਾ ਰੂਪ ਚੁਣੋ ਜੋ ਉਸ ਰਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਢੁਕਿਵਾਂ ਹੋਵੇ।

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆ ਖਆ ,"ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ?" (ਉਤਪਤ 3:9 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਪਰ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਹਨ "ਤੁਸੀਂ " ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਗੈਰ -ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਿਰੋਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਚ ਸਭ ਕਿੁਝ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਲੱ ਭਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਥਓ ਫਲੁ ਸ ਕਿਰਮ ਵਚ ਲਖ ਸਕਿਦੇ
ਹੋ। ਮੈਂ<ਯੂ > ਤੁਹਾਨੂੰ
ਲੂ ਕਿਾ ਨੇ ਥਓ ਫਲੁ ਸ ਨੂੰ "ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ" ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਓ ਫਲੁ ਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕਿ ਉੱਚ ਅ ਧਿਕਿਾਰੀ ਸੀ ਜਸ ਨੂੰ ਲੂ ਕਿਾ ਬਹੁਤ ਸ ਤਕਿਾਰ ਦਖਾ ਰਹਾ ਸੀ
ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਿ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਹੈ "ਤੁਸੀਂ " ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ।
ਸਵਰਗੀ ਪਤਾ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ ਵੱਤਰ ਠ ਹਰਾਓ <ਯੂ >ਤੁਹਾਡੀ
ਇਹ ਇਕਿ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਦਾ ਹੱਸਾ ਹੈ ਜਸ ਨੂੰ ਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇ ਲਆਂ ਨੂੰ ਸਖਾਇਆ ਸੀ. ਕਿੁਝ ਸ ਭਆਚਾਰ ਰਸਮੀ "ਤੁਸੀਂ" ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅ ਧਿਕਿਾਰ
ਵੱਚ ਹੈ ਹੋਰ ਸ ਭਆਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੋ ਪਚਾ ਰਕਿ "ਤੁਹਾਡੇ " ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀ ਤਯਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਜਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ "ਤੁਹਾਨੂੰ "ਦੇ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਹਨ,ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ "ਤੁਸੀਂ "ਦੇ ਢੁਕਿਵੇਂ ਰੂਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨ ਲਈ ਦੋ ਬੋਲਣ ਵਾ ਲਆਂ ਦੇ
ਵਚਕਿਾਰਲੇ ਸੰਬੰਧਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
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ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕ ਕੀ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ "ਤੁਸੀਂ "
1. ਬੋਲਣ ਵਾ ਲਆਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰਲੇ ਸੰਬੰਧਿਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੀਓ।
• ਕਿੀ ਇਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ?
• ਕਿੀ ਇਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ?
1. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਲ ਇਕਿ ਅ ਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਕਿੋਈ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਜਸ ਵਚ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਯਾਦ
ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਯਮ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੰਨ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਾਇਆ
ਅੰਗੇਰਜੀ ਵਚ "ਤੁਸੀਂ " ਦੇ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਚ ਨਹੀਂ ਦਖਾ ਸਕਿਦੇ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ " ਦੇ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਰੂਪਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ. ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਕਿੇ ਉਪਰੋਕਿਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਚਾਰ ਦੇਖੋ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
‘ਤੁਸੀਂ’ ਦੇ ਰੂਪ - ਦੋਹਰਾ /ਬਹੁਵਚਨ
ਸ਼ਬਦ ‘ਤੁਸੀਂ’ ਦੇ ਰੂਪ- ਇੱਕਿਵਚਨ
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ਇਕਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਜੋ ਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਵਰਣਨ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਇਕਿਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ
ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ?

ਬਾਈਬਲ ਇਬਰਾਨੀ,ਅਰਾਮੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਵੱਚ ਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋ ਧਿਤ
ਕਿਰਦੇ ਹੋ,ਅਤੇ "ਤੁਸੀਂ" ਸ਼ਬਦ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋ ਧਿਤ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ
"ਤੁਸੀਂ" ਦਾ ਇਕਿਬਚਨ ਰੂਪ ਹੈ. ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕਿਈ ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ "ਇਕਿੋ ਇਕਿ
ਲਫਜ” ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਉਦੋਂ
ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿਉ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਚ ਤੁਹਾਡੇ
ਲਈ ਇਕਿੋ ਜਹੇ "ਵੱਖਰੇ" ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ "ਤੁਸੀਂ" ਬਹੁਵਚਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਿਦੇ ਹੋ
ਤੁਸੀਂ ਇਕਿ ਅ ਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਸ ਵਚ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰੂਪ
ਸ਼ਬਦ ‘ਤੁਸੀਂ’ ਦੇ ਰੂਪ- ਇੱਕਿਵਚਨ
ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ

ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਯਮ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲੇਖਕਿ ਅਕਿਸਰ ਬਹੁਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ "ਉਹ" ਦੇ ਮੁਕਿਾਬਲੇ "ਇਕਿ " ਸ਼ਬਦ।‘’

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
• ਕਿਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ, ਇਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਜਹੜਾ "ਤੁਸੀਂ" ਦੇ ਇਕਿ ਆਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਕਿ
ਵਅਕਿਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ।
ਜਾਂ ਇਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿੀਤੀ।

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
<ਸਹਾਇਤਾ>1
ਯਸੂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ "ਤੁਸੀਂ " ਬਹੁਵਚਨ ਵਚ ਆਇਤ 1,ਅਤੇ "ਤੁਸੀਂ " ਇਕਿਵਚਨ ਆਇਤ ਦੇ ਪ ਹਲੇ ਵਾਕਿ ਵਚ ਵਰ ਤਆ। ਫਰ ਆਖਰੀ ਸਤਰ ਵਚ
ਉਸ ਨੇ ਫਰ ਬਹੁਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿੀਤਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੀਆਂ :"ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ<ਯੂ >,ਤੁਹਾਡਾ
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਖਆ.ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ,ਪਰ ਉਸ
ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕਿਵਚਨ ਦਾ ਰੂਪ ਵਰ ਤਆ।
, >ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
"ਅਦੋਮ ਦੇ ਤੰਨ ਪਾਪਾਂ ਕਿਾਰਣ,
ਵੀ ਚਾਰ ਲਈ,
ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਂਗਾ,
ਕਿਉਂ ਕਿ <ਯੂ> ਉਹ . >ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰਸ ਬੰਦ ਕਿਰ ਦੀਓ।
<ਯੂ >ਉਸਦਾ ਅਤੇ <ਯੂ >ਉਸਦਾ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਏਦੋਂ ਦੀ ਕਿੌਮ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਖਆ, ਸਰਫ ਇੱਕਿ ਹੀ ਵਅਕਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਇਕਿ ਸਮੂਹ ਜਕਿਰ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਨਾਕਿ ਦਾ ਇਕਿਵਚਨ ਰੂਪ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ,ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ।
• ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਰਭਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਿਰ ਕਿੌਣ ਹਨ ਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਰਭਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਿਰ ਕਿੀ ਕਿ ਹ ਰਹਾ ਹੈ।
1. ਜੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਇਕਿ ਸਮੂਹ ਦਾ ਜਕਿਰ ਕਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦਾ ਇਕਿਵਚਨ ਰੂਪ ਕਿੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਪਾਠਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਉਲਝਣ ਵਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦਾ
ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ।
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀ ਤਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ
1. ਜੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਇਕਿ ਸਮੂਹ ਦਾ ਜ਼ਕਿਰ ਕਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦਾ ਇਕਿਵਚਨ ਰੂਪ ਕਿੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਜਾਂ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਉਲਝਣ ਵਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ,ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ
ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਰਤੋਂ।
ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
"ਅਦੋਮ ਦੇ ਤੰਨ ਗੁਣਾ ਦੇ ਕਿਾਰਣ,
ਚਾਰ ਲਈ ਵੀ,
ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਂਗਾ,
ਕਿਉਂ ਕਿ <ਯੂ >ਉਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸੁੱਟ.
<ਯੂ >ਉਸ ਦਾ ਅਤੇ <ਯੂ >ਉਸਦਾ
, ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ,
"ਅਦੋਮ ਦੇ ਤੰਨ ਪਾਪਾਂ ਲਈ,
ਵੀ ਚਾਰ ਲਈ,
ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਆਂਗਾ,
ਕਿਉਂ ਕਿ <ਯੂ >ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਧਿਾ।
<ਯੂ >ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ <ਯੂ >ਉਹਨਾਂ
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
‘ਤੁਸੀਂ’ ਦੇ ਰੂਪ - ਦੋਹਰਾ /ਬਹੁਵਚਨ

204 / 369

Just-in-Time Learning Modules :: Pronouns :: ਸੰਵੇਦਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ

Translation Manual

ਸੰਵੇਦਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸੰਵੇਦਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਕਿੀ ਹਨ?

ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਦੋ
ਵੱਖਰੀਆਂ ਭੂ ਮਕਿਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਕ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਵਰਤ ਕਿੇ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਇਹ
ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਾਕਿ ਵਚ ਪ ਹਲਾਂ
ਹੀ ਜ਼ਕਿਰ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਾ ਹੈ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਸੰਵੇਦਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਇਹ ਹਨ: ਮੈਂ, ਆਪ, ਆਪ, ਖੁਦ,
ਆਪ, ਆਪ, ਆਪ ਅਤੇ ਆਪ। ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ
ਵਾਕਿ ਬਣਤਰ

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
• ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕਿੋ ਵਅਕਿਤੀ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂ ਮਕਿਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ, ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸੰਵੇਦਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ।
• ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਰਫਲੈਕਿ ਸਵ ਸੰਵੇਦਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿੰਮ ਹਨ.
ਸੰਵੇਦਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕਿੋ ਹੀ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭੂ ਮਕਿਾਵਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ
• ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ
• ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਇਕਿੱਲਾ ਹੈ
• ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਕਿੱਲਾ ਸੀ

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਸੰਵੇਦਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ ਨੂੰ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭੂ ਮਕਿਾਵਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
<ਮੁਢਲਾ ਹਵਾਲਾ > ਜੇ <ਯੂ> ਮੈਂ
ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਉਹਾਰ ਨੇ ੜੇ ਆ ਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਗਏ
ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧਿ ਹੋਣ। (ਯੂਹੰਨਾ 11:55 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਸੰਵੇਦਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
<ਮੁਢਲਾ ਹਵਾਲਾ > ਯਸੂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ
»ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯਸੂ ਨੂੰ ਗਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਰਨ ਲਈ ਅਵਸਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਿਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ. ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਭਆਨਕਿ ਤੂਫ਼ਾਨ
ਆਇਆ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕਿ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਿਰ ਰਹੀ ਸੀ. ਪਰ <ਯੂ> ਯਸੂ ਨੇ ਖੁਦ
ਸੰਵੇਦਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਇਕਿੱਲਾ ਹੈ।
ਜਦ ਯਸੂ ਨੂੰ ਅ ਹਸਾਸ ਹੋ ਗਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆ ਕਿੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕਿੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਫਰ ਤੋਂ
ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਪੱਛੇ ਛੱਡ ਦੱਤਾ। <ਯੂ > (ਯੂਹੰਨਾ 6:15 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਸੰਵੇਦਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਕਿੱਲਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਨਨ ਦੇ ਕਿੱਪੜੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰ ਉੱਤੇ ਕਿੱਪੜੇ ਪਾਏ. <ਯੂ > ਇਹ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਸੰਵੇਦਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇੱਕਿੋ ਜਹੇ ਕਿੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿੁਝ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ।
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1. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
2. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
3. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
4. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
5. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਵਚ ਲੋਕਿ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਆ ਵਚ ਕਿੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਵਚ ਲੋਕਿ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਆ ਵਚ ਕਿੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
ਵਚ ਲੋਕਿ ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਿੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੰਦੇ ਹਨ।
ਵਚ ਲੋਕਿ ਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ "ਇਕਿੱਲਾ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਇਕਿੱਲੇ ਕਿੁਝ ਕਿੀਤਾ।
ਵਚ ਲੋਕਿ ਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕਿ ਅ ਜਹੀ ਵਾਕਿੰਸ਼ ਵਰਤ ਕਿੇ ਇਕਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਾਗੂ
1. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਲੋਕਿ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਆ ਵਚ ਕਿੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
• ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ <ਯੂ > ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ (ਯੂਹੰਨਾ 5:31)
• "ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"
• ਹੁਣ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਉਹਾਰ ਨੇ ੜੇ ਆ ਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ ਵੱਤਰ ਕਿਰ ਸਕਿਣ। (ਯੂਹੰਨਾ 11:55)
• "ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਉਹਾਰ ਨੇ ੜੇ ਆ ਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ। <ਯੂ > ਸਵੈਸ਼ੁੱਧਿ ਹੋਣਾ
1. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਵਾਕਿ ਵਚ ਕਿਸੇ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਵਚ ਲੋਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਕਿਰ ਕਿਰ ਕਿੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੰਦੇ ਹਨ।
• <ਯੂ > ਉਹ ਆਪ ਵੀ (ਮੱਤੀ 8:17 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
• "<ਯੂ > ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ਜਸ ਨੇ
• <ਯੂ > ਯਸੂ ਖ਼ੁਦ (ਯੂਹੰਨਾ 4:2)
• "<ਯੂ > ਇਹ ਯਸੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ
1. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਲੋਕਿ ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਿੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੰਦੇ ਹਨ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਵੇਦਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ
ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
• ਯਸੂ ਨੇ ਫ਼ ਲੱਪੁਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾ ਸੀ ਕਉਂ ਕ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹਾ ਸੀ। (ਯੂਹੰਨਾ 6:6)
1. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਲੋਕਿ ਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ "ਇਕਿੱਲਾ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਇਕਿੱਲੇ ਕਿੁਝ ਕਿੀਤਾ।
• ਜਦੋਂ ਯਸੂ ਨੂੰ ਅ ਹਸਾਸ ਹੋ ਗਆ ਕ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਰ ਤੋਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਲੈ ਗਆ <ਯੂ> ਆਪਣੇ ਆਪ ( ਯੂਹੰਨਾ 6:15)
• "ਜਦੋਂ ਯਸੂ ਨੂੰ ਅ ਹਸਾਸ ਹੋ ਗਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕਿੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਫਰ ਤੋਂ ਪੱਛੇ ਹਟਾਇਆ।"
1. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਲੋਕਿ ਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕਿ ਅ ਜਹੇ ਵਾਕਿੰਸ਼ ਵਰਤ ਕਿੇ ਇਕਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ।
• ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਨਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਸਨ. ਇਹ ਲਨਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇ ਕਨ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ <ਯੂ > ਆਪਣੇ
ਆਪ (ਯੂਹੰਨਾ 20:6-7 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
• "ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਨਨ ਦੇ ਕਿੱਪੜੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਪੜੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਲਨਨ ਦੇ ਕਿੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲਪੇ ਟਆ ਹੋਇਆ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਚ <ਯੂ> ਲੁ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।"
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ਵਆ ਖਆ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫੈਂਸਲਾ ਕਿਰਾਂ ਕਿ ਪੜਨਾਂਵ ਵਰਤਣੇ
ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਿਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹਾ।ਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ ਹਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾਣੀ ਵੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਰਣਨਯੋਗ ਵਾਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਨਾਮ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਦਾ ਸਧਿਾਰਣ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਵਰਣਨ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਫ਼ ਇੱਕਿ ਪੜਨਾਂਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸੱਕਿਦੇ ਹਾਂ,
ਜੰਨਾ ਚਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੋ ਤਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ
ਪੜਨਾਂਵ ਕਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ
ਵਾਕਿ ਬਣਤਰ

ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕਿ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸੀ ਜਸਦਾ ਨਾਮ ਨਕਿੋਦੇਮੁਸ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸੀ । ਇਹ ਆਦਮੀ ਯਸੂ ਕਿੋਲ ਆਇਆ ... ਯਸੂ
ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੱਤਾ (ਯੂਹੰਨਾ 3:1-3 ਯੂਏਲਟੀ)
ਯੂਹੰਨਾ 3 ਵੱਚ, ਨਕਿੋਦੇਮੁਸ ਨੂੰ ਪ ਹਲਾਂ ਨਾਂਵ ਵਾਕਿਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਆ ਹੈ। ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ "ਇਹ ਆਦਮੀ" ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਆ ਹੈ।
ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਨਾਂਵ "ਉਸ" ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਆ ਹੈ।
ਹਰੇਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਲੋਕਿਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਰਨ ਦੇ ਇਸ ਆਮ ਢੰਗ ਦੇ ਨਯਮ ਅਤੇ ਅਪਵਾਦ ਹਨ।
• ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਪ ਹਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਅ ਧਿਆਇ ਵੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕਿ ਨਾਂਵ ਨਾਲ
ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
•
◦ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ, ਇੱਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਵੱਚ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕਿ ਪੜਨਾਂਵ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਨਾਂਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
• ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ, ਕ੍ਰਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। (ਵੇਖੋ [ ਕ੍ਰਆਵਾਂ] (../figs-verbs/
01.md)) ਇੰਨਾਂ ਵੱਚੋਂ ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ, ਸ੍ਰੋਤੇ ਉਸ ਨਸ਼ਾਨ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸ਼ਾ ਕਿੌਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਇੱਕਿ
ਪੜਨਾਮ, ਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਵਸ਼ਾ ਹੈ।

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਾ ਵਸ਼ਾ ਹੈ
• ਜੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਠਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਨਣਗੇ ਕਿ ਲੇਖਕਿ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ
ਹੈ।
• ਜੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਵੀ ਅਕਿਸਰ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅ ਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ
ਇੱਕਿ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕਿ ਨਵਾਂ ਪਾਤਰ ਹੈ।
• ਜੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਗ਼ਲਤ ਸਮੇਂ ਪੜਨਾਂਵ, ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਿ ਸੋਚ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦੱਤਾ ਗਆ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਕਿ ਅ ਧਿਆਇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜਨਾਂਵ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲ੍ਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ।
ਫਰ ਯਸੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਆ, ਉਥੇ ਇੱਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਸਦਾ ਹੱਥ ਸੁ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿੀ ਉਹ
ਉਸਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਨ ਚੰਗਾ ਕਿਰ ਦੇਵੇਗਾ। (ਮਰਕਿੁਸ 3:1-2 ਯੂਐਲਟੀ)
ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਚ, ਪ ਹਲੇ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਆ ਗਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਾਕਿ ਵੱਚ "ਉਹ" ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਦਾ
ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿੁੱਝ ਦਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਾ ਅ ਗ੍ਰੱਪਾ ਅਤੇ ਬਰਨੀਕਿੇ ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਦੀ ਸਰਕਿਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਿੈਸ ਰਯਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਦਨਾਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਰ ਹਣ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕਿੇਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਿੀਤਾ ..(ਰਸੂ. 25: 13-14 ਯੂਏਲਟੀ)
ਯਸੂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕਿੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਰਣਨ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੋਚ
ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਸੂ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਰਤ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਹਾਣੀ ਵੱਚ ਯਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਵਅਕਿਤੀ ਹਨ। ਜਾਂ
ਇਹ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਰਤ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿੁੱਝ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਤਾ ਗਆ ਹੈ।
207 / 369

Translation Manual

Just-in-Time Learning Modules :: Pronouns :: ਪੜਨਾਂਵ- ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਰਨੀ ਹੈ

ਉਸ ਵਕਿਤ ਯਸੂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਨ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰ ਘਆ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੱਟੇ ਤੋੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ
ਜਦੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇ ਖਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਬਤ ਦੇ ਦਨ ਕਿਰਨਾ ਗ਼ੈਰ ਕਿਨੂੰ ਨੀ ਹੈ।”
ਪਰ ਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੇ ਨਹੀਂ ਪ ੜ੍ਹਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿੀ ਕਿੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਨ? ..."
ਫਰ ਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਚ ਲਆ ਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਵੱਚ ਗਆ। (ਮੱਤੀ 12:1-9 ਯੂਏਲਟੀ)

ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
1. ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿੀ ਹੈ, ਇੱਕਿ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ।
2. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਲੇਖਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ
ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੱਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਇੱਕਿ ਪੜਨਾਂਵ ਵਰਤੋ।

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਹਾਰਣਾਂ
1. ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿੀ ਹੈ, ਇੱਕਿ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ।
• ਫੇਰ ਯਸੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਵੱਚ ਗਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁ ੱਖ ਸੀ ਜਸਦਾ ਹੱਥ ਸੁੱ ਕਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੇ ਖਆ ਕ ਉਹ
ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਨ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। (ਮਰਕਿੁਸ 3:1-2 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਫਰ ਯਸੂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਜਸਦਾ ਹੱਥ ਸੁੱ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਕਿੁੱਝ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਯਸੂ ਨੂੰ ਵੇ ਖਆ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿੀ
ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਨ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਰੇਗਾ। (ਮਰਕਿੁਸ 3:1-2 ਯੂਐਸਟੀ)
1. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਲੇਖਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ
ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਿਰੋ।
ਉਸ ਵਕਤ ਯਸੂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਨ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰ ਘਆ। ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੱਟੇ ਤੋੜ੍ਹ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ
ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇ ਖਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਕਹਾ, “ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਨ ਗ਼ੈਰ ਕਨੂੰ ਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਪਰ ਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪ ੜ੍ਹਆ ਕ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ
ਨਾਲ ਸਨ?...
ਫਰ ਯਸੂ ਉੱਥੋਂ ਚ ਲਆ ਗਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਵੱਚ ਗਆ। (ਮੱਤੀ 12: 1-9 ਯੂਏਲਟੀ
ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ:
ਉਸ ਵਕਿਤ ਯਸੂ ਸਬਤ ਦੇ ਦਨ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰ ਘਆ। ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੱਟੇ ਤੋੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇ ਖਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਬਤ ਦੇ ਦਨ ਕਿਰਨਾ ਗੈਰ ਕਿਨੂੰ ਨੀ
ਹੈ।
ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,"ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੇ ਨਹੀਂ ਪ ੜ੍ਹਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿੀ ਕਿੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ?
...
ਫਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚ ਲਆ ਗਆ ਅਤੇ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਵੱਚ ਗਆ।
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Sentences
ਵਾਕ ਬਣਤਰ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਵਾਕਿ ਬਣਤਰ ਦੇ ਭਾਗ ਕਿੀ ਹਨ?

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਸਧਿਾਰਨ ਵਾਕਿ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੱਚ ਵਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾ ਮਲ ਹਨ:

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਸੇ

• ਮੁੰਡੇ ਦੌੜ ਗਏ.

ਵਸ਼ਾ
• ਵਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਕਿੀ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੱਚ, ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੇਖਾਬੱਧਿ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ:
• <ਯੂ> ਮੁੰਡੇ
• <ਯੂ> ਉਹ
ਵਸ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਂਵ ਦੇ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹਨ. ([ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਗ] (../figs-partsofspeech/01.md) ਵੇਖੋ) ਉਪਰੋਕਿਤ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੱਚ, "ਬੱਚਾ" ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ
ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਸਦਾ ਨਾਂਵ "ਮੁੰਡੇ" ਹੈ ਅਤੇ "ਉਹ" ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵਾਕਿ ਇੱਕਿ ਹੁਕਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਇਸ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਵਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਲੋਕਿ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਸ਼ਾ ਹੈ "ਤੁਸੀਂ।"
• ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਿਰੋ।

ਪ ਰਣਾਮ
ਪੇਸ਼ਕਿਾਰੀ ਵਾਕਿ ਦਾ ਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਰਆ ਹੈ (ਦੇਖੋ: [ ਕ੍ਰਪਾ] (../figs-verbs/01.md)) ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਵਾਕਿਾਂ ਵੱਚ, ਪਰਜਾ
"ਆਦਮੀ" ਅਤੇ "ਉਹ" ਹਨ। ਪੇਸ਼ਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਬੱਧਿ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਆਵਾਂ ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਚ ਹਨ।
• ਆਦਮੀ <ਯੂ> ਸਖਤ ਹੈ
• ਉਸਨੇ <ਯੂ> ਕੰਮ ਮਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ
• ਉਸ ਨੇ <ਯੂ> ਇੱਕਿ ਬਾਗ਼ ਬਣਾ ਦੱਤਾ

ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਕ
ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਵਾਕਿਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਵਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਪੇਸ਼ਕਿਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿ ਹੈ।
• ਉਸ ਨੇ ਯੈਮ ਲਗਾਏ।
• ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੱਕਿੀ ਬੀਜੀ।
ਹੇਠਾਂ ਮਸ਼ ਰਤ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਉਪਰੋਕਿਤ ਦੋ ਵਾਕਿ ਹਨ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ, ਸੰਯੁਕਿਤ ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਜੋੜ ਨਾਲ ਜੋ ੜਆ ਗਆ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ "ਅਤੇ," "ਪਰ," ਜਾਂ "ਜਾਂ."
• ਉਸਨੇ ਯੈਮ ਨੂੰ ਲਾਇਆ <ਯੂ> ਅਤੇ

ਧਾਰਾਵਾਂ
ਵਾਕਿਾਂਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਵ ਖਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿੋਲ ਇੱਕਿ ਵਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਿਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਧਿਾਰਾ ਦੀਆਂ ਕਿੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਵਸ਼ਾ ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਿਾਰੀਆਂ ਰੇਖਾਬੱਧਿ ਹਨ।
• ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ <ਯੂ> ਤਆਰ ਸੀ
• ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ <ਯੂ> ਇਸ ਨੂੰ ਚੁ ਕਿਆ
• ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ <ਯੂ> ਬਹੁਤ ਸੁਵਾਦ ਹੈ
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ਵਾਕਿ ਦੀਆਂ ਕਿਈ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਹਰੇਕਿ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਧਾਰਾ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਇਕਿ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਬਣ ਸਕਿਦੀਆਂ ਹੈ. ਦੂਜੀ ਧਿਾਰਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਦੇ ਨਰਭਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਨਰਭਰ ਧਿਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਧਿਾਰਾ ਉੱਤੇ ਨਰਭਰ ਕਿਰਦੀ ਹੈ. ਨਰਭਰ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਕਿਾਂ ਵੱਚ ਰੇਖਾਬੱਧਿ ਹਨ।
• <ਯੂ> ਜਦੋਂ ਮੱਕਿੀ ਤਆਰ ਹੋ ਗਈ
<ਯੂ> ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
• ਫਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ, <ਯੂ> ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੁਆਦ ਸੀ
ਹੇਠ ਦੱਤੇ ਵਾਕਿ, ਹਰ ਇੱਕਿ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਉਪਰੋਕਿਤ ਵਾਕਿਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਹਨ।
• ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਕਿ ਲਆ।
• ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਗਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਕਿਾਇਆ।
• ਫਰ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ।

ਸੰਬੰ ਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ, ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅ ਜਹੇ ਨਾਂਵ ਨਾਲ ਵਰ ਤਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਦਾ ਹੱਸਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰ ਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੇਠ ਲਖੇ ਵਾਕਿ ਵੱਚ, "ਜੋ ਮੱਕਿੀ ਤਆਰ ਸੀ" ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਿਾਰੀ ਦਾ ਹੱਸਾ ਹੈ. " ਤਆਰ ਸੀ" ਦਾ ਵਰਣਨ "ਮੱਕਿੀ" ਨਾਲ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਉਸਨੇ
ਕਿਸ ਮੱਕਿੀ ਨੂੰ ਚੁ ਣਆ ਸੀ।
• ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਚੁੱ ਕਿਆ <ਯੂ> ਜੋ ਤਆਰ ਸੀ
"ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ" ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਵਾਕਿ ਵੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਾਕਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਿਾਰੀ ਦਾ ਹੱਸਾ ਹੈ. "ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਚ ਸੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਮਾਂ" ਸ਼ਬਦ ਜਸ ਵਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ
ਦਾ ਅ ਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੋਈ ਮੱਕਿੀ ਨਹੀਂ ਮਲਦੀ।
• ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿੋਈ ਮੱਕਿੀ ਨਹੀਂ ਦੱਤੀ, <ਯੂ> ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ
• ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਦੇ ਹੱਸੇ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ (ਵੇਖੋ: // ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਫ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ)
• ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰ ਧਿਤ ਧਿਾਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਮਤ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ (ਵੇਖੋ [ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰਨਾ ਜਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਬਾਹਰੀ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ] (../figs-distinguish/01.md))
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸ਼ਬਦ ਆਦੇਸ਼
ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਿਰਵਾਉਂਣ ਬਨਾਮ ਪਛਾਣ ਕਿਰਨਾ
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ਸੂਚਨਾ ਢਾਂਚਾ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਕਿ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿ
ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਾਂ ਦੇ ਹੱ ਸਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਵੱਚ, ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ ਹਲਾ ਵਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰ ਕ੍ਰਆ, ਫੇਰ ਚੀਜ਼, ਫੇਰ ਦੂਜਾ ਸੋਧਿਕਿ,
ਇਸ ਤਰਾਂ:

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਵਾਕਿ ਬਣਤਰ

ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੰਗ ਕੀਤਾ।
ਕਿਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕ੍ਰਮ ਵੱਚ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਵੇਂ ਕਿ:
ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਚ ਰੰਗ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਲੇਖਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਰਭਰ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਦੇ ਹੱਸੇ ਲਈ ਇੱਕਿ ਆਮ ਕ੍ਰਮ
ਹੈ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ, "ਰੰਗ ਨੇ ਕਿੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿੀ ਦਖਾਇਆ?" ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵਅਕਿਤੀ ਪ ਹਲਾਂ ਤੋਂ
ਹੀ ਉਪਰੋਕਿਤ ਸਾਡੀ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ: "ਉਸਦਾ ਘਰ". ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿ ਹ ਸਕਿਦਾ ਹੈ:
ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਰੰਗ ਨੇ ਰੰਗ ਕੀਤਾ (ਕੱਲ੍ਹ).
ਇਹ ਪ ਹਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਹੈ ਕਿਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੰਦੀਆਂ
ਹਨ. ਇੱਕਿ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਪਾਠਕਿਰਤਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਲੇਖਕਿ ਅਕਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਨਵੀਂ
ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਪ ਹਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂ ਜਆਂ ਵੱਚ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਕਾਰਨ ਅਨੁ ਵਾਦ ਇਹ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿ ਦੇ ਹੱ ਸਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਕਿੋਈ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸ੍ਰੋਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿ ਦੇ ਕਿੁਝ ਹੱ ਸਆਂ ਦੀ ਕਿਾਪੀ ਦੀ ਕਿਾਪੀ
ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੋਵੇ.
ਵੱਖੱ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਾਂ ਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੱਤੀ. ਜੇ ਕਿੋਈ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਰੱਖਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਲਝਣ ਵੱਚ ਪੈ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਿਦਾ ਹੈ.

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਸਭ ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕਿੇ ਖਾਧਿਾ. (ਮਰਕਿੁਸ਼ 6:42 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਸ ਵਾਕਿ ਦੇ ਕਿੁਝ ਹੱਸੇ ਮੂਲ ਯੂਨਾਨੀ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕ੍ਰਮ ਵੱਚ ਸਨ. ਉਹ ਇਹੋ ਜਹੇ ਸਨ:
• ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਧਿਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ.
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਿ ਸਭ ਕਿੁਝ ਖਾਧਿਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਗਲੀ ਕਿ ਵਤਾ ਦਾ ਕਿ ਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਬਾਰਾਂ ਟੋਕਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਖਾਣਾ ਖਾਧਿਾ.
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਲਝਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਾਰਨ, ਉਲਟ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੇ ਸਜਾ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਵੱਚ ਪਾ ਦੱਤਾ.
ਦੁ ਪਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਰ੍ਹ ਾਂ ਰਸੂਲ ਯਸੂ ਕਿੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, " ਮਹਰਬਾਨੀ ਕਿਰਕਿੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਪੰਡਾਂ,
ਖੇਤਾਂ ਵੱਚ ਜਾਕਿੇ ਕਿੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਲੱਭ ਸਕਿਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਬੀਆਵਾਨ ਵੱਚ ਹਾਂ. "( ਲੂ ਕਿਾ 9:12 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਸ ਆਇਤ ਵਚ, ਚੇਲੇ ਜੋ ਯਸੂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ - ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਜਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ
ਅਖੀਰ ਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਦੰਦੇ ਹਨ - ਇੱਕਿ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਚ ਹੋਣ - ਯਸੂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਣ ਕਿ ਚੇਲੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ
ਕਿਰ ਸਕਿਣ. ਇਹ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ.
"ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂ ਕਿ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ? (ਲੂ ਕਿਾ 6:26 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਸ ਆਇਤ ਵਚ, ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੱਸਾ ਪ ਹਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਉਹ ਲੋਕਿਾਂ ਲਈ "ਹੰਕਿਾਰ" ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਿਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਾਰਨ ਆਖ਼ਰਕਿਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਲਈ ਉਲਝਣਯੋਗ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
1. ਅ ਧਿਐਨ ਕਿਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵਾਕਿ ਦੇ ਹੱ ਸਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਕਿਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਰਦੀ ਹੈ
2. ਉਹ ਅ ਧਿਐਨ ਕਿਰੋ ਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਕਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਵੱਚ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ.

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
1. ਅ ਧਿਐਨ ਕਿਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵਾਕਿ ਦੇ ਹੱ ਸਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਕਿਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਰਦੀ ਹੈ.
• ਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ ਹਰ ਆ ਗਆ. ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਨ. (ਮਰਕਿੁਸ਼ 6:1)
ਇਹ ਮੂਲ ਯੂਨਾਨੀ ਕ੍ਰਮ ਵਚ ਕਿ ਵਤਾ ਹੈ. ਯੂਐੱਲਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਈ ਆਮ ਕ੍ਰਮ ਵੱਚ ਰੱਖ ਦੱਤਾ ਹੈ:
ਯਸੂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ ਹਰ ਆ ਗਆ. ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਨ. (ਮਰਕਿੁਸ਼ 6:1 ਯੂਐਲਟੀ)
1. ਉਹ ਅ ਧਿਐਨ ਕਿਰੋ ਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਵਸ ਥਤ ਕਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕਿੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ.
ਦੁ ਪਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਰ੍ਹ ਾਂ ਰਸੂਲ ਯਸੂ ਕਿੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, " ਮਹਰਬਾਨੀ ਕਿਰਕਿੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਪੰਡਾਂ,
ਖੇਤਾਂ ਵੱਚ ਜਾਕਿੇ ਕਿੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਲੱਭ ਸਕਿਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਬੀਆਵਾਨ ਵੱਚ ਹਾਂ. "( ਲੂ ਕਿਾ 9:12 ਯੂਐਲਟੀ)
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਅਖੀਰ ਵੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਿਦੇ ਹੋ:
• ਦੁ ਪਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਰ੍ਹ ਾਂ ਰਸੂਲ ਯਸੂ ਕਿੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, " ਮਹਰਬਾਨੀ ਕਿਰਕਿੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਪੰਡਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਵੱਚ ਜਾਕਿੇ ਕਿੁਝ
ਖਾਣ ਲਈ ਲੱਭ ਸਕਿਣ. "
"ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂ ਕਿ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ? (ਲੂ ਕਿਾ 6:26 ਯੂਐਲਟੀ)
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਅਖੀਰ ਵੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਿਦੇ ਹੋ:
ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂ ਕਿ ਕਿੀਤਾ ਸੀ, ਤਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ!
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸ਼ਬਦ ਆਦੇਸ਼
ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਿਰਵਾਉਂਣ ਬਨਾਮ ਪਛਾਣ ਕਿਰਨਾ
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ਵਾਕ ਕਸਮ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿ ਕਿੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ
ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ?

• ਇੱਕਿ ਅ ਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕਿ ਪੂਰਨ ਵਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਵਾਕਿ ਦੀਆਂ ਬੁ ਨਆਦੀ
ਕਿਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਬਆਨ - ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 'ਇਹ ਇੱਕਿ ਤੱਥ ਹੈ.'
• ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 'ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?'
• ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਕ - ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੁਝ ਕਿੀਤਾ ਹੈ. 'ਚੁੱਕਿ ਲੋ .'
• ਬਆਨਬਾਜ਼ੀ - ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. '_ਹਚ, ਉਹ ਸੱਟ ਮਾਰੀਏ!'

ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
• ਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਕਿੰਮਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਹਰ ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰ ਧਿਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਿੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਸ ਕਿੰਮ ਲਈ ਇਸ
ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀਆਂ।

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕਿ ਮੁੱਖ ਕਿੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਦਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਆਨ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅਕਿਾਸ਼ ਤੇ ਧਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕਿੀਤਾ. (ਉਤਪਤ 1:1 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਬਆਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. (ਦੇਖੋ [ ਬਆਨ - ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਾਂ] (../figs-declarative/01.md))

ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ
ਲਈ।
<ਮੁੱਢਲਾ ਹਵਾਲਾ> ਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਕਿੀ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ." (ਮੱਤੀ 9:28 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ) >
<ਮੁੱਢਲਾ ਹਵਾਲਾ > ਦਰੋਗੇ ... ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੀ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਮ ਵੀ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. (ਵੇਖੋ [ ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ] (../figs-rquestion/01.md))

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਕ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਕਿ ਹਨ: ਕਿਮਾਂਡਾਂ, ਹਦਾਇਤਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ।
ਇੱਕਿ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਸਦੇ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੁਝ ਕਿਰਨ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
<ਯੂ> ਚੜ੍ਹੋ
ਇੱਕਿ ਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਨਾ ਹੈ।
... ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੰਦਗੀ ਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ <ਯੂ> ਹੁਕਿਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰੋ
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ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੁਝ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅ ਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ ਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿਦੀ ਹੈ
ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਧਿੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਿਰ ਉਹ ਇਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋਣ।
ਇੱਕਿ ਅੰਨ੍ਹਾ ਆਦਮੀ <ਯੂ> ਨਹੀਂ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦੰਦਾ ਹੈ. ਉਤਪਤ 11 ਵਚ, ਲੋਕਿ ਕਿ ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ
ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿੱਠੇ ਬਣਾਉਣ ।
ਉਹ ਇਕਿ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹੰਦੇ ਸਨ, "ਆਓ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕਿੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਪਕਿਾਈਏ.’’ (ਉਤਪਤ 11:3 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਇਕਿ ਸੱਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਹਣ ਲਈ ਨਮਰਤਾ ਜਾਂ ਮੱਤਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੋਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿੁਝ ਦੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ
ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਨੰ ਦ ਮਾਣੇਗਾ।
<ਯੂ> ਆਓ
• ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਹਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੁਝ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ' ਕਿਰਪਾ' ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਿਦਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਿੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਹੁਕਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅ ਜਹਾ ਕਿੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
<ਮੁੱਢਲਾ ਹਵਾਲਾ> <ਯੂ> ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਓ
<ਮੁੱਢਲਾ ਹਵਾਲਾ > <ਯੂ> ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਕਿੇ ਬਹਾਨਾ ਕਿਰੋ
ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੀ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਉਹ ਅਕਿਸਰ "ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ" ਜਾਂ " ਦਉ" ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ।
ਉਤਪਤ 28 ਵਚ ਇਸਹਾਕਿ ਨੇ ਯਾਕਿੂਬ ਨੂੰ ਦੱ ਸਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕਿੀ ਕਿਰਨਾ ਹੈ।
<ਯੂ> ਸਰਬਸ਼ਕਿਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ। (ਉਤਪਤ 28:3 ਯੂ
ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਉਤਪਤ 9 ਵਚ ਨੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
<ਯੂ> ਸਰਾਪ ਕਿੀਤਾ
ਉਤਪਤ 21 ਵਚ ਹਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਕਿੂਫੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਫਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ।
<ਯੂ>ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾ ਦਓ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ <ਯੂ> ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ

ਬਆਨਬਾਜ਼ੀ
ਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਦੀ ਹੈ ਯੂਐੱਲਟੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਵੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਵਸ ਮਕਿ ਚੰਨ੍ਹ ਹੈ (!)
ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਆਰ ਹਾਂ! (ਮੱਤੀ 8:25 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
([ ਬਆਨਬਾਜ਼ੀ] ਵੇਖੋ) (../figs-exclamations/01.md) ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ
ਦਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿੇ ਹਨ.)

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
1. ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਖਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਕਿ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਿੰਮ ਹੈ।
2. ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਇਕਿ ਵਾਕਿ ਦੇ ਵਾਕਿ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਕਿ ਦੇ ਕਿੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਪੇਜ
ਦੇਖੋ।
• [ ਬਆਨ - ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਾਂ] (../figs-declarative/01.md)
• [ ਵਆਪਕਿ ਸਵਾਲ] (../figs-rquestion/01.md)
• [ਜਰੂਰੀ - ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਾਂ] (../figs-imperative/01.md)
• [ ਬਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ] (../figs-exclamations/01.md)
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ਬਆਨ - ਹੋਰ ਉਪਯੋਗ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਬਆਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ?

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਆਨ ਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਕਿਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਾਰਜਾਂ ਲਈ
ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਵਾਕਿ ਕਿਸਮ

ਕਿਾਰਨ ਇਹ ਇਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ

ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਿੁਝ ਕਿੰਮਾਂ ਲਈ ਬਆਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਬਆਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਯੂਹੰਨਾ 1: 6-8 ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿ ਬਆਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਾਰਜ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਭੇ ਜਆ ਸੀ., ਜਸ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਹੰਨਾ ਸੀ. ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਿ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ
ਆਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵਸ਼ਵਾਸ ਕਿਰਨ. ਯੂਹੰਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਪਰ ਯੂਹੰਨਾ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਾਰੇ ਸਾਖੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ.
(ਯੂਹੰਨਾ 1:6-8 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇੱਕਿ ਕਿਥਨ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰ ਤਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ . ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੀ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਚ, ਮਹਾਂ ਜਾਜਕਿ ਨੇ "ਇੱਛਾ" ਨਾਲ ਲੋਕਿਾਂ
ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਰਣਨ ਕਿੀਤਾ ਕਿ ਕਿੀ ਕਿਰਨਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਿਮ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਬਤ ਦੇ ਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਤਹਾਈ ਸਬਤ ਦੇ ਦਨ ਦਾ
ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਤਹਾਈ ਸੂਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਤਹਾਈ ਪ ਹਰੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਹੋਵੇਗਾ. . "(2 ਰਾ ਜਆ 11:5
ਯੂਐਲਟੀ)
ਇੱਕਿ ਬਆਨ ਨੂੰ ਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰ ਤਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਹੇਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਰਫ਼ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਭ ਵੱਖ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹਾ ਸੀ; ਉਹ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ
ਉਹ ਇਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯਸੂ ਰੱਖੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ. (ਮੱਤੀ 1:21
ਯੂਐਲਟੀ)
ਇੱਕਿ ਕਿਥਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰ ਤਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਕਿੋੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹ ਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਸੂ ਕਿੀ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਯਸੂ ਨੂੰ ਠੀਕਿ ਕਿਰਨ ਲਈ
ਕਿ ਹ ਰਹਾ ਸੀ.
ਇੱਕਿ ਕਿੋੜ੍ਹੀ ਨੇ ਯਸੂ ਕਿੋਲ ਆਕਿੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇ ਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕਿ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋਂ." (ਮੱਤੀ 8:2
ਯੂਐਲਟੀ)
ਇੱਕਿ ਬਆਨ ਨੂੰ ਕਿੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰ ਤਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿ ਹ ਕਿੇ ਕਿ ਧਿਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਕਿਾਰਨ ਸਰਾਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸਲ ਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੱਤਾ
ਸੀ
.. ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਾਪਤ ਹੈ; (ਉਤਪਤ 3:17 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਿੀਤਾ ਸੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹਚਾ ਦੇਖ ਕਿੇ ਯਸੂ ਨੇ ਅਧਿਰੰਗੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: "ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ." (ਲੂ ਕਿਾ 2:5 ਯੂਐਲਟੀ)

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
1. ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਆਨ ਦੇ ਕਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਠੀਕਿ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮ ਝਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜੋ ਉਸ ਕਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰੇ।
2. ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਆਨ ਦੇ ਕਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਠੀਕਿ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮ ਝਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਕਿ ਵਾਕਿ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਓ ਜੋ ਉਸ ਕਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰੇ।
3. ਜੇ ਇਕਿ ਬਆਨ ਦੇ ਕਿੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਿਦੇ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਆ ਰੂਪ ਵਰਤੋ ਜੋ ਉਸ ਫੰਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰੇਗਾ।
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ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
1. ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਆਨ ਦੇ ਕਿੰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਠੀਕਿ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮ ਝਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜੋ ਉਸ ਕਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰੇ।
• ਉਹ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ <ਯੂ>ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯਸੂ ਰੱਖੀਂ (ਮੱਤੀ 1:21 ਯੂਐਲਟੀ) ਸ਼ਬਦ "ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਯਸੂ ਰਖੋਗੇ" ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ
ਹੈ. ਇਸਦਾ ਆਮ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਵਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਉਹ ਇੱਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ. <ਯੂ>ਉਸ ਨੂੰ ਯਸੂ ਨਾਂ ਦਓ
1. ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਆਨ ਦੇ ਕਿੰਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਠੀਕਿ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮ ਝਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਕਿ ਵਾਕਿ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਓ ਜੋ ਉਸ ਕਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰੇ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, <ਯੂ>ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ( ਮੱਤੀ 8:2 ਯੂਐਲਟੀ) ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ "ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ" ਦਾ ਕੰਮ.
ਬਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਜੇ
• ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, <ਯੂ>ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ. ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਕਿੇ ਅ ਜਹਾ ਕਿਰੋ।
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਿ ਕਿਰ ਦਓ. <ਯੂ>ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅ ਜਹਾ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ।
1. ਜੇ ਇਕਿ ਬਆਨ ਦੇ ਕਿੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਿਦੇ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਆ ਰੂਪ ਵਰਤੋ ਜੋ ਉਸ ਕਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰੇਗਾ.
• ਉਹ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ <ਯੂ>ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯਸੂ ਰੱਖੀਂ (ਮੱਤੀ 1:21 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਉਹ ਇੱਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ <ਯੂ>ਤੂੰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਯਸੂ ਰੱਖਣਾ
• ਪੁੱਤਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ. ਲੂ ਕਿਾ 2:5 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਿਰਦਾ ਹਾਂ.
• ਪੁੱਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ਼ ਕਿੀਤੇ ਹਨ
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ਪ੍ਰਭਾਵ - ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਪ੍ਰਭਾ ਵਤ ਵਾਕਿਾਂ ਲਈ ਹੋਰ
ਕਿਹੜੇ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਪ੍ਰਭਾ ਵਤ ਵਾਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਕਿੁਝ ਕਿੀਤਾ ਹੈ. ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ ਪ੍ਰਭਾ ਵਤ ਵਾਕਿਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਵਾਕਿ ਕਿਸਮ

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਿੁਝ ਕਿੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾ ਵਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਕਿਸਰ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿ ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਉਤਪਤ 2 ਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸਹਾਕਿ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੀਤੀ ਅਤੇ
ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਰ ਹਣ ਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰ ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ.
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਕਿੇ ਆ ਖਆ, "< ਮਸਰ <ਯੂ> ਵੱਚ ਨਾ ਜਾਵੀਂ
ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ ਪ੍ਰਭਾ ਵਤ ਵਾਕਿਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਿਮ ਦੇ ਕਿੇ ਉਹ ਵਾਪਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਯਸੂ ਨੇ ਹੁਕਿਮ ਦੇ ਕਿੇ ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿੀਤਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੁਕਿਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਨ
ਲਈ ਕਿੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਿਮ ਦੇ ਕਿੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿੀਤਾ. ("ਸ਼ੁੱਧਿ ਰਹੋ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਚੰਗਾ ਕਿਰੋ.")
"ਮੈਂ ਤਆਰ ਹਾਂ. <ਯੂ> ਸਾਫ ਰਹੋ
ਉਤਪਤ 1 ਵਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਹੁਕਿਮ ਦੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਿਮ ਦੇ ਕਿੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਚ ਲਆਉਣਾ ਹੈ. ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਵੇਂ ਕਿ
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਬਰਾਨੀ, ਕਿੋਲ ਉਹ ਹੁਕਿਮ ਹਨ ਜੋ ਤੀਜੇ ਵਅਕਿਤੀ ਵੱਚ ਹਨ. ਅੰਗਰੇਜੀ ਅ ਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਅਕਿਤੀ ਦੇ ਹੁਕਿਮ ਨੂੰ ਆਮ
ਸੈ ਕਿੰਡ- ਵਅਕਿਤੀ ਹੁਕਿਮ ਵੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਯੂਐੱਲਟੀ ਵੱਚ:
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚਾਨਣ <ਯੂ>ਹੋ ਜਾਵੇ
ਤੀਜੇ ਵਅਕਿਤੀ ਦੀਆਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੂਲ ਇਬਰਾਨੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰ ਸਕਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਵੇਂ ਕਿ "ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ."

ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਬਾਈਬਲ ਵਚ, ਰੱਬ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿੀ ਹੈ.
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਖਆ, "<ਯੂ>ਫਲੋਗੁਣਾ ਕਿਰੋ, ਧਿਰਤੀ ਨੂੰ <ਯੂ>ਭਰ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਇੱਕਿ ਜਰੂਰੀ ਵਾਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸ ਥਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਜਸ ਦੇ ਤ ਹਤ ਕਿੁਝ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇਗਾ. ਕਿਹਾਵਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ
ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਕਿਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਹੇਠਾਂ ਕਿਹਾਉਤਾਂ 4: 6 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਿਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕਿ ਕਿੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਰ
ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਬੁੱਧਿ ਨੂੰ ਪਆਰ ਕਿਰਦੇ ਹਨ
… ਬੁੱਧਿ <ਯੂ>ਨਾ ਛੱਡੋ ਉਸ ਨੂੰ <ਯੂ> ਪਆਰ
`ਹੇਠਾਂ ਕਿਹਾਉਤਾਂ 22: 6 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਿ ਕਿੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਢੰਗ ਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
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ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕਿਾ <ਯੂ> ਸਖਾਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਸੱ ਖਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ. (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 22:6 ਯੂਐਲਟੀ)

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
1. ਜੇ ਲੋਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਕਿਸੇ ਇਕਿ ਕਿੰਮ ਲਈ ਇਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਿ ਬਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ.
2. ਜੇ ਲੋਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਵਾਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੁਝ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਲਈ "ਇੰਨੇ" ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ ਜਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ
ਕਿ ਜੋ ਕਿੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿੀ ਹੋਇਆ ਸੀ.
3. ਜੇ ਲੋਕਿ ਇੱਕਿ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕਿ ਹੁਕਿਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ " ਜੇ" ਅਤੇ "ਤਦ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਿ ਬਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ.

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
1. ਜੇ ਲੋਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਕਿਸੇ ਇਕਿ ਕਿੰਮ ਲਈ ਇਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਿ ਬਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ.
• ਸਾਫ ਰਹੋ. (ਮੱਤੀ 8:3 ਯੂਐਲਟੀ)
• "ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੈ."
• "ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਰਦੀ ਹਾਂ."
• ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਹਾ, "<ਯੂ>ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ" (ਉਤਪਤ 1:3 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "<ਯੂ> ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਾਸ਼ ਹੈ
• ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਖਆ, "<ਯੂ>ਫਲੋ ( ਉਤਪਤ 1:3 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "<ਯੂ>ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁਲਣ
1. ਜੇ ਲੋਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਵਾਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੁਝ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਲਈ "ਇੰਨੇ" ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ ਜਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ
ਕਿ ਜੋ ਕਿੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿੀ ਹੋਇਆ ਸੀ.
• ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਹਾ, "ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ" ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੀ. (ਉਤਪਤ 1:3 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇ,' <ਯੂ> ਇਸ ਲਈ
• ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆ ਖਆ, "ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ;" <ਯੂ> ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
1. ਜੇ ਲੋਕਿ ਇੱਕਿ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕਿ ਹੁਕਿਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ " ਜੇ" ਅਤੇ "ਤਦ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਿ ਬਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ.
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸਖਾਓ ਜਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
*8 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਸੱ ਖਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ. (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 22:6 ਯੂਐਲਟੀ)
ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾ ਦਤ:
”<ਯੂ>ਜੇ <ਯੂ>ਤਦ
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ਦੁਹਾਈਆਂ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਦੁਹਾਈਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿੇ ਕਿੀ
ਹਨ?

ਦੁਹਾਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਹਨ ਜੋ ਅਚੰਭੇ, ਅਨੰ ਦ, ਡਰ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਦਖਾਉਂਦੇ
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ
ਹਨ. ਯੂਐੱਲਟੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਵੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਵਸ ਮਕਿ ਚੰਨ੍ਹ ਹੈ (!) ਨਸ਼ਾਨ
ਵਾਕਿ ਕਿਸਮ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਿ ਵਸ ਮਕਿ ਚੰਨ੍ਹ ਹੈ. ਲੋਕਿ ਜੋ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਸ ਥਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥ
ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਿਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੱਤੀ 8 ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਚ, ਬੋਲਣ ਵਾ ਲਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਸੀ ਮੱਤੀ 9 ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ,
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਿੁਝ ਅ ਜਹਾ ਹੋ ਗਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ ਹਲਾਂ ਕਿਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਖਆ ਸੀ.

ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ! ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਆਰ ਹਾਂ! (ਮੱਤੀ 8:25 ਯੂਐਲਟੀ)
ਜਦੋਂ ਭੂਤ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰ ਦੱਤਾ. ਲੋਕਿ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਆ ਖਆ, "ਇਹ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪ ਹਲੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ
ਪ ਹਲਾਂ ਕਿਦੇ ਨਹੀਂ ਮ ਲਆ." (ਮੱਤੀ 9:33 ਯੂਐਲਟੀ)

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ.
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਸ਼ਕਿਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਕਿੁਝ ਦੁਹਾਈਆਂ ਕਿੋਲ ਕਿੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਵਾਕਿਾਂ ਵੱਚ "ਓ" ਅਤੇ "ਅਹ." "ਓਹ" ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਚੰਭੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.
<ਯੂ>ਵਾਹ
ਹੇਠਾਂ "ਏਹ" ਸ਼ਬਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਦਾਊਨ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਆ ਸੀ।
ਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਆ ਕਿ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਸੀ. ਗਦਾਊਨ ਨੇ ਆ ਖਆ, "<ਯੂ>ਹੇ
ਕਿੁਝ ਦੁਹਾਈਆਂ ਇਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਵੇਂ ਕਿ " ਕਿਵੇਂ" ਜਾਂ " ਕਿਉਂ," ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਹੇਠ ਲਖੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ
ਵਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸ ਲਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇ ਖਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ.
ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸ ਲਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੋਂ <ਯੂ> ਕਿਤੇ
ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਕਿੁਝ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੀ ਇਕਿ ਮੁੱਖ ਕਿ ਰਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਖੁਲੇ੍ਹਆਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ
ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਨਕਿੰਮੇ ਬੰਦੇ ਹੋ! (ਮੱਤੀ 5:22 ਯੂਐਲਟੀ)

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
1. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਦੁਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਕਿ ਰਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕਿ ਜੋੜ੍ਹੋ ਅਕਿਸਰ ਇੱਕਿ ਚੰਗਾ ਕ੍ਰਆ "ਹੈ" ਜਾਂ "ਹਨ."
2. ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਕਿ ਦੁਹਾਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ.
3. ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਹਾਈਆਂ ਚੰਨ੍ਹ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ।
ਇਕਿ ਅ ਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ ਜੋ ਉਸ ਵਾਕਿ ਦੇ ਹੱਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਲਆਉਂਦਾ ਹੈ.
1. ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮ ਹਸੂਸ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
1. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਦੁਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਕਿ ਰਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕਿ ਜੋੜ੍ਹੋ ਅਕਿਸਰ ਇੱਕਿ ਚੰਗਾ ਕ੍ਰਆ "ਹੈ" ਜਾਂ "ਹਨ."
• ਤੁਸੀਂ ਨਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਹੋ! (ਮੱਤੀ 5:22 ਯੂਐਲਟੀ)
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• "ਤੁਸੀਂ ਅ ਜਹੇ ਨਕਿੰਮੇ ਬੰਦੇ <ਯੂ>ਹੋ
ੰ ਾਈ! (ਰੋਮੀਆ 11:33 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਗਆਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਡੂਘ
• "ਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਗਆਨ ਅਤੇ ਗਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ!"
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਕਿ ਦੁਹਾਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ. "ਵਾਹ" ਸ਼ਬਦ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸਨ. “ਓਹ ਨਹੀਂ" ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੁਝ ਭਆਨਕਿ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਵਾਪ ਰਆ ਹੈ.
• ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਆ ਖਆ, " ਯਸੂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਬੋ ਲਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਣ ਅਤੇ ਗੂੰ ਗਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾ ਬਲ ਵੀ ਬਨਾਉਂਦਾ ਹੈ."
(ਮਰਕਿੁਸ 7:36 ਯੂਐਲਟੀ)
• "ਉਹ ਬਲਕਿੁਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿ ਹ ਰਹੇ ਸਨ," <ਯੂ>ਵਾਹ!
• ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ! ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਆਮ੍ਹਣੇ-ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵੇ ਖਆ ਹੈ! ( ਨਆਂਈ 6:22 ਯੂਐਲਟੀ)
• "ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ, ਯਹੋਵਾਹ! ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਦੇ ਖਆ ਹੈ!"
1. ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਹਾਈਆਂ ਚੰਨ੍ਹ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ
• <ਯੂ>ਹੇ
• ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, <ਯੂ>ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੀ ਵਾਪਰੇਗਾ
• <ਯੂ>ਮਦਦ
1. ਇਕਿ ਅ ਜਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ ਜੋ ਉਸ ਵਾਕਿ ਦੇ ਹੱਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਲਆਉਂਦਾ ਹੈ.
• ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸ ਲਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਨੇ ਅਨਮੋਲ ਹਨ! ਉਸ ਦੇ ਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਝ ਅਨਮੋਲ ਹਨ! (ਰੋਮੀਆ 11:33 ਯੂਐਲਟੀ)
• "ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ <ਯੂ>ਇੰਨੇ
1. ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮ ਹਸੂਸ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
• ਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਆ ਕਿ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਸੀ. ਗਦਾਊਨ ਨੇ ਆ ਖਆ, "<ਯੂ>ਹੇ
ਗਦਾਊਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਆ ਕਿ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਸੀ. ਉਹ ਡਰ ਗਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "<ਯੂ>ਹੇ

220 / 369

Just-in-Time Learning Modules :: Quotes

Translation Manual

Quotes
ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਹਾਸ਼ੀਏ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਹਵਾਲਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਕਿੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕਿਸਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਗੱਲ
ਕਿੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੀ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੀਤੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਹਵਾਲਾ (ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।) ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ, ਹਵਾਲਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਪ ਹਲਾਂ, ਆਖਰੀ, ਜਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਚਕਿਾਰ ਵੀ ਆ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾਲਾ ਹਾਸ਼ੀਏਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰੇਖਾਬੱਧਿ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ।
• <ਯੂ>ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ
• "ਖਾਣਾ ਤਆਰ ਹੈ। ਆਓ ਤੇ ਖਾਓ," <ਯੂ>ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ
• "ਖਾਣਾ ਤਆਰ ਹੈ," <ਯੂ>ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ, ਹਵਾਲਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਕਿ ਰਆ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ " ਕਿਹਾ।"
ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ <ਯੂ> ਜਵਾਬ ਦੱਤਾ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਖਣ ਵੇਲੇ, ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਾਤਰਾਂ ਵੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦੱਤਾ (ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਆ ਸੀ) ਉਲਟ ਕਿੀਤਾ ਕਿੋਮਾ (" "). ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਚੰਨ੍ਹ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੋਣ ਹਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾਨ (« »), ਜਾਂ ਕਿੁਝ ਹੋਰ।

ਕਾਰਨ ਇਹ ਕ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਮੁੱਦਾ
• ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ।
• ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿੀ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਦੋ ਕਿ ਰਆਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ " ਕਿਹਾ"।
• ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ ਚਤ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ।

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣ
ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਹਵਾਲਾ ਹਾਸ਼ੀਏ
<ਯੂ> ਜ਼ਕਿਰਯਾਹ ਨੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ:
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ> ਫਰ ਕਿੁਝ ਟੈਕਿਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਪ ਤਸਮਾ ਲੈਣ ਆਏ ਅਤੇ <ਯੂ>ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
<ਯੂ> ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,

ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਵਾਲਾ ਹਾਸ਼ੀਏ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਆਲ ਕਿੀਤਾ। "ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ," <ਯੂ>ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਚਕਾਰ ਹਵਾਲਾ ਹਾਸ਼ੀਏ
"ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਚਹਰਾ ਛੁਪਾਵਾਂਗਾ" <ਯੂ>ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ>> "ਇਸ ਲਈ, ਜੋ ਲੋਕਿ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ," <ਯੂ> ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,
"ਵੇਖੋ, ਦਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ"— ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
1. ਹਵਾਲਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਰਣਾ ਕਿਰੋ
2. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰੋ ਕਿ ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ "ਨੇ ਕਿਹਾ।"

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਾਗੂ ਹੋਏ
1. ਹਵਾਲਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਨਰਣਾ ਕਿਰੋ
• "ਇਸ ਲਈ, ਜੋ ਲੋ ਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ," <ਯੂ> ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ, (ਰਸ਼ੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 25:5 ਯੂਐਲਟੀ)
◦ <ਯੂ>ਉਸਨੇ ਕਹਾ,
• "ਇਸ ਲਈ, ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕਿੁਝ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"<ਯੂ>ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ,
• "ਇਸ ਲਈ, ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, " "<ਯੂ>ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ,
1. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰੋ ਕਿ ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ "ਨੇ ਕਿਹਾ।"
• ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹਾ (ਲੂ ਕਾ 1:60 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ <ਯੂ> ਜਵਾਬ ਦੱਤਾ
• ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ <ਯੂ> ਕਿਹਾ
• ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ<ਯੂ> ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੱਤਾ
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸੱਧਿੇ ਅਤੇ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ
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ਸੱਧੇ ਅਤੇ ਅ ਸੱਧੇ ਹਵਾਲੇ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸੱਧਿੇ ਅਤੇ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿੀ ਹਨ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਦੋ ਪ੍ਰਕਿਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ: ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅ ਸੱਧਿੇ ਸੰਕਿੇਤ।

ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ

ਸੱਧਾ ਹਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਲੇਖਾ ਦੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਅਕਿਤੀ ਨੇ ਉਸ
Verbs
ਅਸਲੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ
ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਹਾਸ਼ੀਏ
ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੂਲ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿਤਾ ਕਿਰੇਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ,
ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜ਼ਕਿਰ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ "ਮੈਂ" ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ , ਇਸ ਲਈ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੇਖਾ
ਦੇ ਰਹੇ ਵਅਕਿਤੀ ਨੇ , ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ "ਮੈਂ" ਸ਼ਬਦ ਵਰ ਤਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ
ਇਹ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲਖੇ: ""।
• ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "<ਯੂ> ਮੈਂ
ਅ ਸੱਧਾ ਹਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਲੇਖਾ ਦੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੋਈ ਹੋਰ ਕਿੀ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਚ, ਬੁਲਾਰਾ ਅਸਲ ਵਅਕਿਤੀ ਦੇ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਿੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਆਪਣੇ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਿੋਣ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਜਮੇ ਵਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਿਸਰ ਵਾਕਿ ਵਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ
ਚੋਣ ਵਚ, ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਵਚ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ, ਕਿਥਾਵਾਚਕਿ ਨੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ "ਉਹ" ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਇੱਛਾ"
ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਭ ਵੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ "ਇੱਛਾ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ ਹੈ।
• ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ <ਯੂ> ਉਹ

ਇਹ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਉਂ ਹੈ
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ, ਸੂ ਚਤ ਭਾਸ਼ਣ ਸੱਧਿੇ ਜਾਂ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਜਾ ਸਕਿਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ, ਦੂ ਜਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕਿ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਧਿੇਰੇ
ਕਿੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕਿ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਕਿ ਕਿੀ ਇਹ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਹੇਠਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸੱਧਿੇ ਅਤੇ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਇਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਆ ਖਆ ਵੱਚ, ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਲਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂ ਕਿਤ ਕਿੀਤਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: "ਜਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਕਿੇ ਜਾਜਕਿ ਨੂੰ ਦਖਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਿ ਹੋਣ ਕਿਰਕਿੇ ਚੜ੍ਹਾਵਾ
ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਿਮ ਦੱਤਾ ਸੀ। (ਲੂ ਕਿਾ 5:14 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
• ਅ ਸੱਧਿਾ ਹਵਾਲਾ: ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਰਦੇਸ਼ ਦੱਤਾ <ਯੂ > ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ
• ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ: ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਦੱ ਸਆ, "<ਯੂ > ਆਪਣੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਜਕਿ ਨੂੰ ਦਖਾਓ ...
ਜਦੋਂ ਫ਼ ਲਸਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪੁੱ ਛਆ, ਤਾਂ ਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼
ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਖਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿ ਹਣਗੇ, 'ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ!' ਜਾਂ, 'ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ!' ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਕਿਾਰ ਹੈ। "
." (ਲੂ ਕਿਾ 17:20-21 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
• ਅ ਸੱਧਿਾ ਹਵਾਲਾ: ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਕਿ <ਯੂ> ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਦੋਂ ਆਵੇਗਾ,
• ਸੱਧਿਾ ਹਵਾਲਾ: ਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੇ ਖਆ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿ ਹਣਗੇ, 'ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ!'
ਜਾਂ, 'ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ!' ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਕਿਾਰ ਹੈ।
• ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ: ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿ ਹਣਗੇ, '' ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ!

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਵਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿੰਮ ਕਿਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ. ਜੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਰੋ ।
1. ਜੇ ਇਕਿ ਸੱਧਿਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵਧਿੀਆ ਕਿੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਿਰੋ ।
2. ਜੇ ਕਿੋਈ ਅ ਸੱਧਿੀ ਧਿਾਰਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਿਰੋ ।
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
1. ਜੇ ਇਕਿ ਸੱਧਿਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵਧਿੀਆ ਕਿੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਿਰੋ ।
• ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: "ਤੂੰ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਜਕਿਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵਖਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧਿਤਾ ਦੀ ਬਲ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਜਵੇਂ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਿਮ ਦੱਤਾ ਸੀ. (ਲੂ ਕਿਾ 5:14 ਯੂ ਐੱਲ ਟੀ)
• ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿੀ ਹੁਕਿਮ ਦੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਜਕਿਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਿ ਕਿਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧਿ ਕਿੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਲ਼ੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ.
1. ਜੇ ਕਿੋਈ ਅ ਸੱਧਿਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਿਰੋ ।
• ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੱਤੀ, <ਯੂ > ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ
• ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: "ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ।” "ਜਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਕਿੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਖਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧਿਤਾ ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਜਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਹੁਕਿਮ ਦੱਤਾ
ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕਿ ਗਵਾਹੀ। "
ਤੁਸੀਂ http://ufw.io/figs_quotations ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਲੇ
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ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਨਸ਼ਾਨਬੰਦੀ

ਵਆ ਖਆ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਹਵਾ ਲਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾਨਬੱਧਿ ਕਿੀਤਾ ਜਾ
ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਿਰਕਿੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਬਾਕਿੀ ਹੱ ਸਆਂ ਤੋਂ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾਨ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵੱਚ " ਨਸ਼ਾਨ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਸੱਧਿੇ ਅਤੇ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ

• ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ।"
ਹਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰ ਤਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਆਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੌਣ ਕਿੀ ਕਿ ਹ ਰਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ
ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਿੋ ਨਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਵਾਲਾ ਜਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾਨ ਹੈ।
• ਮ ਰਯਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ।'"
16 * ਬੌਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮ ਰਯਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ।""
ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾਨ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ: ਇੱਥੇ ਕਿੁੱਝ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ: ‚'„ "‹ ›« »7 -।

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਯੂਐਲਟੀ ਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਤ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ
ਪ ਹਲੀ ਪਰਤ ਦੇ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਨਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੱਤਾ, "ਉਹ ਏਲੀਯਾਹ ਤਸ਼ਬੀ ਹੈ " (2 ਰਾ ਜਆਂ 1:8 ਯੂਐਲਟੀ)

ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ
ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਦੇ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕਿੋ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੇਖਾ ਖੱਚੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਆ, "ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਿੌਣ ਹੈ ਜਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਆਪਣਾ ਬਸਤਰਾ ਚੁੱਕਿ ਅਤੇ ਤੁਰ ਪਾਓ' ?" (ਯੂਹੰਨਾ 5:12 ਯੂਏਲਟੀ
)
… ਉਸਨੇ ਦੋ ਚੇ ਲਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਹ ਕਿੇ ਭੇ ਜਆ, “ਅਗਲੇ ਪੰਡ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਿਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਿ ਗਧਿੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਲੇਗਾ ਜਸ
ਉਤੇ ਕਿਦੇ ਕਿੋਈ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲੋ੍ਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿੋਲ ਲੈ ਆਓ। ਜੇ ਕਿੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, 'ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ?' ਤਾਂ
ਆਖਣਾ , 'ਪ੍ਰਭੁ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ। "" (ਲੂ ਕਿਾ 19: 29-31 ਯੂਏਲਟੀ)

ਤੰਨ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ
ਇੱਕਿ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਦੇ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਨਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੇਖਾ ਖੱਚੀ ਹੈ।
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋ ਚਆ ਸੀ, 'ਯਕਿੀਨਨ ਇਸ ਸਥਾਨ' ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਿਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ
ਦੇਣਗੇ।' ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਦੀ ਧਿੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਧਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਣ
ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕਿੇ ਇੱਕਿ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਿਰਨ ਲਈ ਘੁਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ
ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, " ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ।"
'"(ਉਤਪਤ 20: 10-13 ਯੂਏਲਟੀ)
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ਚਾਰ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ
ਚੌਥੀ ਪਰਤ ਦੇ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕਿੋ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੇਖਾ ਖੱਚੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਕਿੋਲ ਆਇਆ ਜਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਉ ਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇ ਜਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸਨੂੰ ਆਖੋ,' ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ: ' ਕਿ ਇਸਰਾਏਲ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਏਕਿਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ, ਬਾਲ ਜ਼ਬੁਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ
ਕਿਰਨ ਲਈ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਸਨ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲੰਘ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ
ਜਾਓਗੇ। '(2 ਰਾ ਜਆਂ 1: 5-6 ਯੂਏਲਟੀ)

ਹਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਇੱਥੇ ਕਿੁੱਝ ਤਰੀਕਿੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਹਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਧਿੇਰੇ ਅਸਾਨੀ
ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਿਣ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੀ ਕਿਹਾ।
1. ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਖਾਉਂਣ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਹਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਹਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਬਦਲਦੀ ਹੈ।
2. ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਕਿੁੱਝ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕਿੁੱਝ ਘੱਟ ਹਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿਰੋ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। (ਵੇਖੋ [ ਸੱਧਿੇ ਅਤੇ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ] (../figs-quotations/01.md))
3. ਜੇ ਹਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਚ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿੇ ਲਖੋ, ਅਤੇ ਸਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਸੱਧਿੇ
ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ।

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾਨਬੰਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
1. ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲੋ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾਨ ਜਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਯੂਏਲਟੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵੱਚ ਵਖਾਇਆ ਗਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਕਿੋਲ ਆਇਆ ਜਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇ ਜਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸਨੂੰ ਆਖੋ,' ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ: 'ਕਿੀ ਇਸਰਾਏਲ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਕਿਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ, ਬਆਲ ਜ਼ਬੂਬ ਨਾਲ
ਸਲਾਹ ਕਿਰਨ ਲਈ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲੰਘ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ
ਜਾਓਗੇ।' (2 ਰਾ ਜਆਂ 1: 6 ਯੂਐਲਟੀ)
1. ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਕਿੁੱਝ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕਿੁੱਝ ਘੱਟ ਹਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ "ਉਹ" ਇੱਕਿ ਅ ਸੱਧਿਾ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਚ,"ਉਹ" ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕਿੁੱਝ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਿਾਂ
ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਾ ਇੱਕਿ ਅ ਸੱਧਿਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੁੱਝ ਸੱਧਿੇ ਨਸ਼ਾਨਬੰਦ ਹਵਾਲੇ "ਅਤੇ 'ਨਾਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਕਿੋਲ ਆਇਆ ਜਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇ ਜਆ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਸਨੂੰ ਆਖੋ,' ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ: 'ਕਿੀ ਇਸਰਾਏਲ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਕਿਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ, ਬਆਲ ਜ਼ਬੂਬ ਨਾਲ
ਸਲਾਹ ਕਿਰਨ ਲਈ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲੰਘ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ
ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ' "" "(2 ਰਾ ਜਆਂ 1: 6 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਣ ਆਇਆ ਜਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇ ਜਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਆਖੋ, 'ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ:' ਕਿ ਇਸਰਾਏਲ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਕਿਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ, ਬਆਲ ਜ਼ਬੂਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਿਰਨ ਲਈ ਆਦਮੀ
ਭੇਜੇ ਸਨ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲੰਘ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਓਗੇ।"" "
1. ਜੇ ਹਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿੇ ਲਖੋ, ਅਤੇ ਸਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਦੇ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਜਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇ ਜਆ
ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖੋ,' ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ: 'ਕਿੀ ਇਸਰਾਏਲ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਕਿਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ, ਬਆਲ ਜ਼ਬੂਬ
ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਿਰਨ ਲਈ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲੰਘ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ
ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਓਗੇ. ' "" "(2 ਰਾ ਜਆਂ 1: 6 ਯੂਐਲਟੀ)
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਖਆ,
• ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮਲਣ ਆਇਆ ਜਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇ ਜਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੋ, 'ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕਿ ਹੰਦਾ
ਹੈ:' ਕਿੀ ਇਸਰਾਏਲ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਆਲ ਜ਼ਬੂਬ ਜੋ ਅਕਿਰੋਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇ ਜਆ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਪਲੰਘ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। "" "
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
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ਵਆ ਖਆ
ਇੱਕਿ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਿ ਹਵਾਲਾ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਵੱਚ ਹੋਰ
ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੱਚ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕਿ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ
ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰੋ ਤਆਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੌਣ ਕਿੀ ਕਿ ਹ ਰਹਾ
ਹੈ। ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਅਤੇ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਇੱਕਿ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਿ ਹਵਾਲਾ ਕਿੀ ਹੈ,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੌਣ ਕਿੀ ਕਿ ਹ
ਰਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਸੱਧਿੇ ਅਤੇ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਾ ਵਸ਼ਾ ਹੈ
1. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੋਈ ਹਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜਨਾਂਵ ਕਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ
ਇੱਕਿ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਿ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ "ਮੈਂ " ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਮੈਂ" ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ
ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
2. ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿੁੱਝ
ਲਈ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂ ਜਆਂ ਲਈ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੀ।
3. ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਈਬਲ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਤ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ
ਪਰ ਪੌਲੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰੋਮੀ ਨਾਗ ਰਕਿ ਸੀ।" (ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੱਬ 22:28 ਯੂਏਲਟੀ )

ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ
ਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੱਤਾ, “ਸਾਵਧਿਾਨ ਰਹੋ ਕਿ ਕਿੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾਂ ਕਿਰੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ਮੈਂ
ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁ ਤਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਿਰਨਗੇ।” ਮੱਤੀ 24: 4-5 ਯੂਐਲਟੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇ ਲਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਲੋਕਿ ਕਿੀ ਕਿ ਹਣਗੇ।
ਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੱਤਾ, "ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ।" (ਯੂਹੰਨਾ 18:37 ਯੂਏਲਟੀ )
ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਲੀ ਪਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਯਸੂ ਨੇ ਪਲਾਤੁਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਲਾਤੁਸ ਨੇ ਯਸੂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਤੰਨ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ,"... ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੱਥੇ ਅਸੀਂ
ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੋ, " ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। "' “(ਉਤਪਤ 20: 10-13 ਯੂਏਲਟੀ )
ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਅਬੀਮਲਕਿ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। (ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂ ਕਿਤ ਕਿੀਤਾ ਹੈ।)

ਚਾਰ ਪਰਤ ਵਾਲੇ ਹਵਾਲੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਕਿੋਲ ਆਇਆ ਜਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇ ਜਆ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਸਨੂੰ ਆਖੋ,' ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ: ' ਕਿ ਇਸਰਾਏਲ ਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀ ਅਕਿਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ, ਬਆਲ ਜ਼ਬੂਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ
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ਕਿਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸਨ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲੰਘ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ ਜਾਓਗੇ।'
'(2 ਰਾ ਜਆਂ 1:6 ਯੂਐਲਟੀ)
ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਿਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਿਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ ਲਆ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਸੀ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹਣ। ਚੌਥਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। (ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂ ਕਿਤ ਕਿੀਤਾ ਹੈ।)

ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਰਫ਼ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਅਤੇ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ
ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਿੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਲਝਣ ਵੀ ਹੋ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ।
1. ਸਾਰੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਵਜੋ ਕਿਰੋ।
2. ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਕਿੁੱਝ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦਾ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ। (ਵੇਖੋ [ ਸੱਧਿੇ ਅਤੇ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ] (../figs-quotations/01.md))

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
1. ਸਾਰੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੀ ਵਜੋਂ ਕਿਰੋ। ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਐਲਟੀ ਵੱਚ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂ ਕਿਤ ਕਿੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਵਾ ਲਆਂ ਨੂੰ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਵੱਚ ਬਦਲ ਦਤਾ ਹੈ।
• ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ; ਉਸਨੇ ਕਹਾ, "ਫ਼ੇ ਲਕਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ ਚਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੱਤਾ
ਗਆ ਸੀ ... ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਲਝਣ ਵੱਚ ਪੈ ਗਆ ਸੀ ਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ
ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਦੀ ਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਾ , ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਸਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ । " (
ਰਸੂਲ 25: 14-21 ਯੂਏਲਟੀ )
• ਫ਼ੇਸਤੁਸ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕਿੇਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਿੀਤਾ; ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇੱਕਿ ਨਸ਼ ਚਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫ਼ੇ ਲਕਿਸ ਨੇ ਇੱਕਿ ਕਿੈਦੀ ਵਜੋਂ ਛੱਡ ਦੱਤਾ ਸੀ. ... ਮੈਂ ਇਸ
ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਲਝਣ ਵੱਚ ਪੈ ਗਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ੍ਹ ਾ,ਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛਆ, 'ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਆਂ ਕਿਰਨ ਲਈ
ਜਾਓਗੇ? ' ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ' ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਲਈ ਪ ਹਰੇਦਾਰੀ ਵੱਚ ਰ ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ' ਮੈਂ ਪ ਹਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ' ਜਦੋਂ ਤੱਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੈਸਰ
ਕਿੋਲ ਨਾ ਭੇਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ ਹਰੇਦਾਰੀ ਵੱਚ ਰੱਖੋ। ' "
1. ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਕਿੁੱਝ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦਾ ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ "ਉਹ" ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਆ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀਆਂ
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੱਚ ਰੇਖਾਂ ਕਿਤ ਹੈ। ਅ ਸੱਧਿੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਾਰਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂ ਕਿਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਬੁੜ ਬੁੜਾਨਾ ਸੁ ਣਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, 'ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਓਗੇ, ਅਤੇ
ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰਜਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਾਂ। ' " (ਕਿੂਚ 16:11-12 ਯੂਏਲਟੀ )
• ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦਾ ਬੁੜ ਬੁੜਾਨਾ ਸੁ ਣਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੀਟ ਖਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ
ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਦ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ। "
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾ, “ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾ, 'ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇ ਜਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖੋ,' ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕ ਹੰਦਾ ਹੈ: ' ਕਉਂ ਕ ਇਸਰਾਏਲ ਵੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ ਤੁਸੀਂ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ, ਬਆਲ ਜ਼ਬੂਬ ਨਾਲ
ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਸਨ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲੰਘ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਜਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰ
ਜਾਓਗੇ।'""" (2 ਰਾ ਜਆਂ 1: 6 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇ ਜਆ ਸੀ, ਅਤੇ
ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ: 'ਕਿੀ ਇਸਰਾਏਲ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਿਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ, ਬਆਲ ਜ਼ਬੂਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਿਰਨ ਲਈ
ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲੰਘ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਜਸ ਉਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮਰੇਂਗਾ।'"
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਨਸ਼ਾਨਬੰਦੀ
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ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਖਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱ ਦਆਂ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ?

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਲਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕਿ ਪ੍ਰਕਿਾਰ ਦੀ ਲਖਤ ਦਾ ਆਪਣਾ
ਮਕਿਸਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਖਤਾਂ ਨੂੰ
ਸੰਗ ਠਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿ ਰਆਵਾਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਾਕਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦੇ ਹਨ ਜਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ
ਲਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਪਾਠਕਿ ਵੱਚ ਲਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਨਣ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਖਕਿ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਵਧਿੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਖਣ ਲਈ ਫ਼ੈਂਸਲੇ

ਲਖਾਈ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ
ਹੇਠਾਂ ਲਖੀਆਂ ਚਾਰ ਬੁ ਨਆਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਖਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਰੇਕਿ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਖਤ ਦਾ ਇੱਕਿ ਵੱਖਰਾ ਮਕਿਸਦ ਹੈ।
• ਵਰਣਨ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ - ਇਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
• ਵਆ ਖਆ- ਤੱਥ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਸਧਿਾਂਤ ਸਖਾਏ
• ਪ੍ਰ ਕ ਰਆ ਸੰਬੰਧੀ - ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਨਾ ਹੈ।
• ਝਗੜਾਲੂ - ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੁਝ ਕਿਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਮੁੱਦਾ ਕਉਂ ਹੈ?
ਹਰੇਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਠਤ ਕਿਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਉਸ ਲਖਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗ ਠਤ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਲਖਾਈ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲਖਤੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਖਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਿਣ। ਹਰ ਅਨੁਵਾਦ ਵਚ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕਿਾਂ ਅਤੇ ਪੈ ਰਆਂ ਦੀ ਵਵਸਥਾ ਦਾ ਤਰੀਕਿਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਗੇ।

ਲਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ
ਹੇਠ ਲਖੇ ਲਖਤ ਦੇ ਉਹ ਤਰੀਕਿੇ ਹਨ ਜੋ ਉਪਰੋਕਿਤ ਚਾਰ ਬੁ ਨਆਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਿਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਅਕਿਸਰ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦੀ
ਹੈ।
• ਕ ਵਤਾ - ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਚ ਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਦਾ ਹੈ
• ਕਹਾਵਤ ਸੰਖੇਪ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਸੱਚ ਜਾਂ ਬੁੱਧਿੀ ਨੂੰ ਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
• ਚੰਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿ ਕਿਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ
• ਚੰਨਾਤਮਕ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ -ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਸੰਕਿੇਤਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ ਵੱਖ ਵੱਚ ਕਿੀ ਹੋਵੇਗਾ
• ਸੰਭਾਵੀ ਸ ਥਤੀ -ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿੁਝ ਅਸਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕਿਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅ ਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਣ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਾਰ ਦੇ ਲਖਤਾਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਿ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਠ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾ ਵਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ
ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਣ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕਿ ਬਰਤਾਂਤ ਵੱਚ, ਭਾਸ਼ਣ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ:
• ਦੂਜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ।
• ਕਿਹਾਣੀ ਵਚ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਨਾ
• ਕਿਹਾਣੀ ਵਚ ਨਵੇਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ
• ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕਿੋਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
• ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਜਾਂ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰ ਧਿਤ ਹੈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ।
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ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿੇ ਹਨ। ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅ ਧਿਐਨ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ
ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰੇ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਖਤਾਂ ਵੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ
1. ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ - ਸ਼ਬਦ ਜਵੇਂ ਕਿ "ਇਕਿ ਦਨ" ਜਾਂ "ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਇਆ" ਜਾਂ "ਅ ਜਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ" ਜਾਂ "ਕਿੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ"
ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਰੋ ਕਿ ਇਕਿ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
2. ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ - ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਕਿਰ ਕਿਰਨਾ।
3. ਪਛਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਇੱਕਿ ਲੇਖਕਿ ਕਿਈ ਕਿਾਰਨ ਕਿਰਕਿੇ ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ: 1) ਕਿਹਾਣੀ ਵਚ ਦਲਚਸਪੀ ਜੋੜਨ ਲਈ, 2) ਕਿਹਾਣੀ ਨੂੰ
ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਨ ਲਈ ਜਾਂ 3) ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਵੱਚ ਕਿੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਿਉਂ ਹੈ।
4. ਪੜਨਾਂਵ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ - ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨਮੂ ਨਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ
ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਅਰਥ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
5. ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ - ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਿਦੀਆਂ ਹਨ।
6. ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਗੁੰਜਇਸ਼ - ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਰਪੋਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਹਨ ਜੋ ਕਿੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
7. ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ - ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਹਨ ( ਜਵੇਂ ਕਿ "ਅਤੇ," "ਪਰ," ਜਾਂ "ਤਦ")।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ
ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦ
ਇੱਕਿ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਭੂ ਮਕਿਾ
ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਕਿ ਵਤਾ
ਕਿਹਾਉਤਾਂ
ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਹਾਸ਼ੀਏ
ਚੰਨ੍ਹਾਤਮਕਿ ਭਾਸ਼ਾ
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ਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਕਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ
ਦਖਾ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੁਝ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਲੋਕਿ ਇੱਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਮ ਵੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਜਵੇਂ ਉਹ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਕਿਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾਣੀ ਸਾਕਿਾਰਤਮਕਿ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਕ੍ਰਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਦੀ ਕਿਦੀ
ਲਖਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਲੇਖਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇੱਕਿ ਰੋਕਿ ਲੈ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੁਝ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੋ ਤਆਂ ਵਲੋਂ
ਕਿਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਮ ਝਆ ਜਾ ਸਕਿੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਛੋਕੜ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾਣੀ ਵੱਚ ਕਿੁਝ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅ ਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ
ਜਹੜਾ ਕਿਹਾਣੀ ਵਚ ਬਾਅਦ ਵਚ ਬਹੁਤ ਕਿੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ.
ਉਦਾਹਰਨ- ਹੇਠ ਲਖੀ ਕਿਹਾਣੀ ਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਹੈ।
ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਇੱਕਿ ਸ਼ਕਿਾਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂ ਕਿ <ਯੂ> ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਡ ਅਗਲੇ ਦਨ ਇੱਕਿ ਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹਾ ਸੀ
ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਅਕਿਸਰ ਅ ਜਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ ਹਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ "ਅਗਲੇ ਦਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਡ ਇੱਕਿ ਤਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹਾ ਸੀ" ਅਤੇ "ਉਸਨੇ ਇੱਕਿ ਦਨ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਵਾਰੀ ਵੱਚ ਤੰਨ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾ ਰਆ ਸੀ," "ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਆਏ
ਸਨ," ਅਤੇ "ਪਤਰਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾ ਰਆ ਸੀ.
ਅਕਿਸਰ ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਸਾਕਿਾਰਤਮਕਿ ਕ੍ਰਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਹੋਣਾ" ਕਿ ਰਆਵਾਂ ਜਵੇਂ "ਸੀ" ਅਤੇ "ਸਨ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ
"ਪਤਰਸ<ਯੂ> ਪੰਡ ਵੱਚ
ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਕਿਹਾਣੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਲਾਈਨ ਦਾ ਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਹਾਣੀ ਵੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਚੋਂ ਕਿੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹਨ " ਕਿਉਂ ਕਿ," "ਇੱਕਿ ਵਾਰ," ਅਤੇ "ਸੀ."

ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਆਪਣੇ ਸਰੋ ਤਆਂ ਦੀ ਕਿਹਾਣੀ ਵਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਵਚ ਮਦਦ ਕਿਰਨ ਲਈ
• ਆਪਣੇ ਸਰੋ ਤਆਂ ਦੀ ਕਿਹਾਣੀ ਵਚ ਕਿੁਝ ਸਮਝਣ ਵਚ ਮਦਦ ਕਿਰਨ ਲਈ
• ਸਰੋ ਤਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕਿੁਝ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਾਣੀ ਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
• ਇੱਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ
• ਸੈੱ ਟੰਗ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
• ਜੱਥੇ ਕਿਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
• ਜਦੋਂ ਕਿਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
• ਜੋ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
• ਜਦੋਂ ਕਿਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੀ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ

ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨੁ ਵਾਦ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
• ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਨਬੱਧਿ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿੇ ਹਨ
• ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਹੜੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੀ ਪੱਠਭੂਮੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾਣੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ
ਕਿਹੋ ਜਹੀ ਹੈ।
• ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾਣੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਅ ਜਹੇ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਅ ਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਜਹੜੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾਣੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
• ਹਾ ਜਰਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱ ਖਆ ਜਸਨੂੰ ਜਨਮ ਹਾ ਜਰਾ ਨੇ ਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਮਾਏਲ। <ਯੂ>
ਅਬਰਾਮ ਛਆਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਨੂੰ ਅਬਰਾਮ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ (ਉਤਪਤ 16:16 ਯੂਐਲਟੀ)
ਪ ਹਲਾ ਵਾਕਿ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹਾ ਜਰਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱ ਖਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਕਿ ਦੀ ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਬਰਾਮ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਚ ਸੀ।
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ਜਦੋਂ ਯਸੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੀਤੇ<ਯੂ> ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਯਸੂ ਨੇ ਬਪ ਤਸਮਾ ਲਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਕਿ ਯਸੂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪੂਰਵਜ ਬਾਰੇ ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾਣੀ ਅ ਧਿਆਇ ਚਾਰ ਵਚ ਫਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੱਥੇ ਇਹ ਉਜਾੜ ਵਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਯਸੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ <ਯੂ> ਇਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾਣੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਸਬੱਬ ਸਬਤ ਦੇ ਦਨ ਇੱਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤ ਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਯਸੂ, ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਅਤੇ ਕਿੁਝ ਫ਼ਰੀਸੀ ਵੀ ਗਏ
ਅਤੇ ਯਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਹਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਿਾਰਵਾਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, "ਪਰ ਕਿੁਝ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ"

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰ ਕਿਤ ਕਿਰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਅ ਧਿਐਨ ਕਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੁਝ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਲਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਓ ਕਿ ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ
ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਹੀ ਕਿ ਰਆਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰਕਿਰ ਕਿੁਝ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੀ ਕਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਿ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਿਣ।
1. ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਖਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਕਿ ਕਿੁਝ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਪਛੋਕਿੜ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਹੈ।
2. ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਮ ਕਿਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪ ਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ ਹਲਾਂ ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। (ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਬਹੁਤ
ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ)

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਾਗੂ ਹੋਏ
1. ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਖਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਕਿ ਕਿੁਝ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਪਛੋਕਿੜ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯੂਐਲਟੀ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਸੀ।
• <ਯੂ>ਹੁਣ (ਲੂ ਕਾ 3:23 ਯੂਐਲਟੀ) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ "ਹੁਣ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕ ਕਹਾਣੀ ਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੈ.
ਕ ਰਆ "ਹੈ" ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕ ਇਹ ਪਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
• ਉਸਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਤਾ, ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ<ਯੂ> ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ
ਲਈ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਘੱ ਲਆ। (ਲੂ ਕਾ 3:18-20 ਯੂਐਲਟੀ) ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਝੜਕਣ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਰੇਖਾ ਖੱਚੀ ਗਈ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ, "ਕੀਤੀ"
ਵੱਚ "ਕੀਤੀ" ਸਹਾਇਤਾ ਕ ਰਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੜ ਕਆ ਸੀ।
1. ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਮ ਕਿਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪ ਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ ਹਲਾਂ ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।
• ਹਾ ਜਰਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱ ਖਆ ਜਸਨੂੰ ਜਨਮ ਹਾ ਜਰਾ ਨੇ ਦੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਮਾਏਲ। <ਯੂ>
ਅਬਰਾਮ ਛਆਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਜਰਾ ਨੇ ਇਸ਼ਮਾਏਲ ਨੂੰ ਅਬਰਾਮ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ (ਉਤਪਤ 16:16 ਯੂਐਲਟੀ)
◦ "<ਯੂ>>ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਮ ਛਆਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
• ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੂੰ ਘੱ ਲਆ<ਯੂ> ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਹੇਰੋ ਦਯਾਸ(ਲੂ ਕਾ 3:18-20) - ਹੇਠ ਦੱਤੇ ਅਨੁ ਵਾਦ ਵਚ
ਜੌਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਅਤੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ।
◦ "ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਯੂਹੰਨਾ
ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੜ ਕਆ। ਪਰ ਹੇਰੋਦੇਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੌਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੱਤਾ ਸੀ।"

ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦ
ਇੱਕਿ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਭੂ ਮਕਿਾ
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ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸ਼ਬਦ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਾਂ?

ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਦਖਾਓ ਕਿ ਵਚਾਰ ਹੋਰ ਵਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੋਜਨ
ਵੀ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਬਆਨ ਅਤੇ ਦੂ ਜਆਂ ਨੂੰ ਬਆਨਾਂ
ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ: ਅਤੇ, ਪਰ, ਇਸ ਲਈ,
ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ, ਜੇਕਿਰ, ਕਿੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ, ਤਦ, ਕਿਦੋਂ, ਕਿਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ, ਕਿਉਂ ਕਿ,
ਅਜੇ ਤੱਕਿ, ਜਦਤੱਕਿ ਕਿ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਸੇ
ਵਾਕਿ ਬਣਤਰ

• ਬਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, <ਯੂ>ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ
• ਬਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, <ਯੂ>ਪਰ
ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ ਲੋਕਿ ਕਿਸੇ ਜੁੜਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਾਠਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਕਿਾਰਨ ਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਸਬੰਧਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਰਦੇ ਹਨ।
• ਬਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਿੋਲ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾ ਹੋ ਗਆ।

ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
• ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਚਲੇ ਸੰਬੰਧਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
• ਹਰੇਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿੇ ਹਨ ਕਿ ਵਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੀ ਸਬੰਧਿ ਹੈ।
• ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਿ
ਸਮ ਝਆ ਜਾਵੇ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਪ੍ਰੰਸੀਪਲ
• ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਉਸੇ ਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲੀ ਪਾਠਕਿ
ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣ।
• ਕਿੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰ ਤਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਵੇਂ ਪਾਠਕਿ ਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਸਬੰਧਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣ
ਮੈਂ ਕਿਦੇ ਵੀ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਰਸੂਲ ਬਣੇ ਸਨ, <ਯੂ>ਪਰ
ਸ਼ਬਦ "ਪਰ" ਅ ਜਹੀ ਕਿੋਈ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ ਹਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੌਲੂਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿੁਝ ਕਿੀਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ "ਸ਼ਬਦ"
ਸ਼ਬਦ ਦੰ ਮਸਕਿ ਵਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕਿੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਕਿਰ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ।
<ਯੂ> ਇਸ ਲਈ
ਸ਼ਬਦ "ਇਸ ਲਈ" ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪ ਹਲੇ ਭਾਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਾਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਜੋ ਭਾਗ ਆਇਆ ਸੀ। "ਇਸ ਲਈ"
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ "ਅਤੇ" ਇੱਕਿ ਹੀ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਸਰਫ ਦੋ ਕਿ ਰਆਵਾਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਕਿਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂ ਜਆਂ ਨੂੰ ਸਖਾ
ਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਇਤ ਵਚ "ਪਰ" ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਇਕਿ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ
ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੋਈ ਠੋਕਿਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ <ਯੂ>ਲਈ
ਇੱਥੇ "ਲਈ" ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਕਿੀ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਿਾਰਨ; ਇਸ ਕਿਾਰਨ ਕਿਰਕਿੇ ਕਿ ਉਹ ਠੋਕਿਰ ਦਾ ਕਿਾਰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ
ਸੇਵਕਿਾਈ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਿੀਤਾ ਜਾਵੇ। "ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ" ਜੋ ਕਿੁਝ ਉਹ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ (ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕਿ ਹਨ) ਦੇ
ਉਲਟ ਹੈ।
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਜੇਕਿਰ ਉਲਟ ਵਚ ਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਸਬੰਧਿ ਦਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਵਚਾਰ
ਕਿਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿੁਝ ਹੋਰ ਵਕਿਲਪ ਹਨ।
1. ਇੱਕਿ ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ (ਭਾਵੇਂ ਯੂਐਲਟੀ ਇੱਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਿਰਦਾ ਹੋਵੇ)।
2. ਕਿਸੇ ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਿਰੋ, ਜੇਕਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਲਈ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੋਚ ਦੇ ਸਹੀ ਸਬੰਧਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ।
3. ਇੱਕਿ ਵੱਖਰੇ ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਾਗੂ ਹੋਏ
1. ਇੱਕਿ ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ (ਭਾਵੇਂ ਯੂਐਲਟੀ ਇੱਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਿਰਦਾ ਹੋਵੇ)।
• ਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਸੀ, "ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁ ੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਆਂਗਾ "ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਮਗਰ ਹੋ ਗਆ। (ਮਰਕਿੁਸ਼ 1:17-18 ਯੂਐਲਟੀ) - ਉਹ ਯਸੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂ ਕਿ<ਯੂ> ਕਿਉਂ ਕਿ
• ਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਿਾਰੀ ਬਣਾ ਦਆਂਗਾ." <ਯੂ> ਇਸ ਲਈ
1. ਕਿਸੇ ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਿਰੋ, ਜੇਕਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਲਈ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੋਚ ਦੇ ਸਹੀ ਸਬੰਧਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ।
• ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਕਸੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ <ਯੂ>ਅਤੇ (ਮੱਤੀ 5:19 ਯੂਐਲਟੀ) • ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਨਾਂ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ.
ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ:
• ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਿਰ ਕਿੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕਿ ਹੁਕਿਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂ ਜਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿਰਨ ਦੀ ਸੱ ਖਆ ਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਚ ਘੱਟ ਤੋਂ
ਘੱਟ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। । ਜੋ ਕਿੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵੱਚ ਮਹਾਨ ਹੈ।
• ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਆਇਆ ਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਰਸੂਲ ਬਣੇ
ਸਨ, <ਯੂ>ਪਰ (ਗਲਾਤੀਅ ਾ 1:16-18 ਯੂਐਲਟੀ) ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ "ਪਰ" ਜਾਂ "ਤਦ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਦੀ।
ਮੈਂ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਰਸੂਲ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਗਆ ਅਤੇ ਫਰ
ਦੰ ਮਸਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਗਆ। ਤੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੈਫ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰ ਤਆ। ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਗਆ। ਮੈਂ ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਪੰਦਰ੍ਹ ਾਂ ਦਨਾਂ ਤੱਕਿ ਠ ਹ ਰਆ।
1. ਇੱਕਿ ਵੱਖਰੇ ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ।
• <ਯੂ>ਇਸ ਲਈ (ਮੱਤੀ 5:19 ਯੂਐਲਟੀ) ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਇਸ ਲਈ," ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਗ ਸੀ ਜਸਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਦੀ ਤਰਕ ਦੱਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ "ਪਰ" ਵਰ ਤਆ ਗਆ ਹੈ ਕਉਂ ਕ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਚਲਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ, ਸ਼ਬਦ "ਪਰ" ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ
ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ "ਅਤੇ" ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• <ਯੂ>ਇਸਦੇ ਕਿਾਰਨ
• <ਯੂ>ਉਦੋਂ ਤੋਂ (ਰਸ਼ੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 21:34 ਯੂਐਲਟੀ) -"ਬਾਅਦ" ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਪ ਹਲੇ ਹੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੁਝ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ
ਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਖਾਉਣ ਲਈ "ਇੰਨੇ" ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੱਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਕਿਾਰਨ ਕਿਪਤਾਨ ਕਿੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਦਾ ਸੀ <ਯੂ>ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ
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ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ

ਵਰਣਨ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ
ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

ਕਿਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਿਦੀ ਹੈ। ਅਕਿਸਰ ਇਹ ਪਛੋਕਿੜ
ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਕਿਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਵੱਚ ਕਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਕਿਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਕਿ ਕਿਤਾਬ ਅਕਿਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਹਾਣੀਆਂ
ਦਾ ਹੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਹਾਣੀ ਦਾ ਹੱਸਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਲੂ ਕਿਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ
ਵੱਡੀ ਕਿਹਾਣੀ ਵਚ ਯਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਿਹਾਣੀ ਇਕਿ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਕਿਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਵੱਚੋਂ
ਹਰੇਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ, ਇਸਦੇ ਅੰਤ ਵੱਚ ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਲਖਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ

ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਕਸਦ
• ਕਿਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਿਰਨ ਲਈ
• ਕਿਹਾਣੀ ਵਚ ਕਿੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਰੇ ਟੱਪਣੀ ਕਿਰਨ ਲਈ
• ਇਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਇਕਿ ਹੱਸਾ ਹੈ
• ਕਿਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚ ਰੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
• ਕਿਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੱਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ
• ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪ ਰਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ

ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕ ਇੱਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਅ ਜਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਕਿਰਦੇ, ਪਾਠਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ:
• ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਕਿਹਾਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਿਰ ਰਹੀ ਹੈ
• ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦਾ ਮਕਿਸਦ ਕਿੀ ਹੈ
• ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਹੈ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੇ ਸਧਾਂਤ
• ਇਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਚ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਜਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਦੀ ਹੈ।
• ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਿ ਸਮਝ ਸਕਿਣ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਹੱਸਾ ਹੈ.
• ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾਣੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅ ਜਹੇ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕਿ ਜਾਣ ਸਕਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾਣੀ ਕਿਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
1. ਕਿਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰ ਦੇਣਾ
ਫਰ ਬਾਕਿੀ ਦੇ ਬੰ ਦਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੁਝ ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। <ਯੂ> ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੁਰੱ ਖਅਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। .
1. ਕਿਹਾਣੀ ਵਚ ਕਿੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਰੇ ਟੱਪਣੀ ਕਿਰਨ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਦੂਈ ਕਿਲਾਸਾਂ ਦਾ ਅ ਭਆਸ ਕਿੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕਿੱਠੀਆਂ ਕਿੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾ ਰਆਂ ਦੇ
ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੀਮਤ ਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸੱ ਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀ.<ਯੂ>ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ
ਦਾ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਿਤੀਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ.
1. ਕਿਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚ ਰੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
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ਮਰੀਯਮ ਨੇ ਆ ਖਆ, "ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਿਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਕਿਤੀਦਾਤਾ ਵੱਚ ਅਨੰ ਦ ਮਾਣਦਾ
ਹੈ ..." <ਯੂ> ਮਰੀਯਮ ਤੰਨ ਮਹੀ ਨਆਂ ਤੋਂ ਐ ਲਜ਼ਾਬੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ.
1. ਕਿਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੱਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ
ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਅਯਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿੀ ਗੱਲ ਕਿੀਤੀ ਸੀ। <ਯੂ> ਪਰ ਮ ਰਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ
ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਸੁ ਣਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲ ਵਚ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਸੀ।
1. ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪ ਰਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ
"ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਇ! ਯਹੂਦੀ ਕਿਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਸੱ ਖਅਕਿ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਆਨ ਦੀ ਕਿੁੰਜੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਰ ਲਆ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾ ਲਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਿਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ।" <ਯੂ> ਯਸੂ ਉਥੇ ਛੱ ਡਆ ਸੀ, ਨੇ ਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਿ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਸੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਰੋਧਿ
ਕਿੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬ ਹਸ ਕਿੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਚ ਉਸਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ.
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ਕਾਲਪ ਨਕ ਸ ਥਤੀਆਂ
"ਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿੇ ...", "ਤਾਂ ਕਿੀ ਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਰਹਾ ਹੈ ...", "ਫ਼ਰਜ਼ ਕਿਰੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ
ਰਹਾ ਹੈ ...", "ਜੇ ਸੂਰਜ ਚਮ ਕਿਆ ਨਾ ਹੋਇਆ." ਅਸੀਂ ਅ ਜਹੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਿਾਲਪ ਨਕਿ ਸ ਥਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਲਪਨਾ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੀ ਹੋ
ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭ ਵੱਖ ਵਚ ਕਿੀ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਾਂ ਇੱਛਾ
ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਅਕਿਸਰ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ
ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਵੱਚ ਨਹੀਂ
ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿਾਲਪ ਨਕਿ ਸ ਥਤੀਆਂ ਕਿੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਲਖਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਵੇਰਵਾ
ਕਿਾਲਪ ਨਕਿ ਸ ਥਤੀਆਂ ਅ ਜਹੀਆਂ ਸ ਥਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ, ਮੌਜੂਦਾ, ਜਾਂ ਭ ਵੱਖ ਵੱਚ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਪਛਲੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵੱਚ
ਕਿਾਲਪ ਨਕਿ ਸ ਥਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਭ ਵੱਖ ਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਲੋਕਿ ਕਿਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ
ਵਾਪਰਦੀਆਂ। (ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ "ਜੇ।" ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ)
• ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। (ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ)
• ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। (ਪਰ ਉਹ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।)
• ਜੇਕਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। (ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।)
ਕਿਈ ਵਾਰ ਲੋਕਿ ਅ ਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜਹੜੀਆਂ ਕਿਦੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅ ਜਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
• ਕਿਾਸ਼ ਉਹ ਆ ਗਆ ਸੀ।
• ਮੇਰੀ ਕਿਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਨ।
• ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਵੇ।
ਲੋਕਿ ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ ਅ ਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਹੜੀਆਂ ਕਿਦੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਅ ਜਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
• ਜੇ ਉਹ ਸਰਫ ਆ ਗਆ ਸੀ।
• ਜੇ ਉਹ ਸਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ।
ਜੇ ਉਹ ਸਰਫ ਆਵੇਗਾ

ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਅਨੁ ਵਾਦ ਹੈ
• ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵ ਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
• ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਾਲਪ ਨਕਿ ਸ ਥਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਰੀਕਿੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
1. ਪਛੋਕਿੜ ਵਚ ਕਿਾਲਪ ਨਕਿ ਸ ਥਤੀਆਂ
"ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ, ਖ਼ੁਰਾਜ਼ੀਨ! ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਾਏ, ਬੈਤਸੈਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿੰਮ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਵੱਚ ਕਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕਿੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ ਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਵੋਂਗੇ।" (ਮੱਤੀ 11:21 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਇੱਥੇ ਮੱਤੀ 11:21 ਵਚ ਯਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ ਹਰਾਂ ਵਚ ਰ ਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਿ ਉਸ ਚਮਤਕਿਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪ ਹਲਾਂ
ਤੋਬਾ ਕਿਰ ਚੁੱਕਿੇ ਹੋਣਗੇ. ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਚ ਉਸ ਦੇ ਚਮਤਕਿਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਖਆ ਅਤੇ ਤੋਬਾ ਕਿੀਤੀ. ਉਸਨੇ ਆ ਖਆ, "ਉਹ ਇੱਕਿ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਮਰ
ਗਆ ਸੀ।
ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ "ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇਕਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮ ਰਆ ਹੁੰਦਾ।" (ਯੂਹੰਨਾ 11:21 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਸੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ. ਪਰ ਯਸੂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਰ ਗਆ ਸੀ।
1. ਵਰਤਮਾਨ ਵੱਚ ਕਿਾਲਪ ਨਕਿ ਸ ਥਤੀਆਂ
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ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਣਾਂ ਵਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ. ਜੇਕਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਤੇ ਮੈਅ ਪੀਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਅ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੱਚ ਸੁ ਟਆ ਜਾਵੇਗਾ। (ਲੂ ਕਿਾ 5:37 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਯਸੂ ਨੇ ਦੱ ਸਆ ਕਿ ਕਿੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਨਵੀਂ ਮੈਅ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਣ ਕਿਆਂ ਵੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ. ਪਰ ਕਿੋਈ ਵੀ ਅ ਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰੇਗਾ. ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਾਲਪ ਨਕਿ ਸ ਥਤੀ ਨੂੰ
ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰ ਤਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਈ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬੇਵਕਿੂਫੀ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਅ ਜਹਾ ਇਸ
ਲਈ ਕਿੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਿ ਸਮਝ ਸਕਿਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਿੀਂ ਇਸਤੀਫ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ ਸਨ ।
ਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਅਕਿਤੀ ਹੈ ਜੋ, ਜੇ ਉਸ ਕਿੋਲ ਇੱਕਿ ਭੇਡ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਭੇਡ ਸਬਤ ਦੇ ਦਨ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਚ
ਡੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏਗਾ. ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢੋ? (ਮੱਤੀ 12:11 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ)
ਯਸੂ ਨੇ ਧਿਾਰ ਮਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਨ ਕਿੀ ਕਿਰਨਗੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕਿ ਨੂੰ ਛੱਤ ਵਚ ਡੱਗ ਪਈ. ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹ ਰਹਾ ਸੀ ਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਇੱਕਿ ਟੋਏ ਵੱਚ ਡੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਾਲਪ ਨਕਿ ਸ ਥਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਕਿ ਉਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਨ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਰਨ ਲਈ
ਉਸ ਦਾ ਨਰਣਾ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਗਲਤ ਸਨ ।
1. ਭ ਵੱਖ ਵੱਚ ਕਿਾਲਪ ਨਕਿ ਸ ਥਤੀ
<ਯੂ> ਜਦ ਤੱਕਿ ਇਹ ਦਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ
ਯਸੂ ਭ ਵੱਖ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱ ਸਆ ਕਿ ਜੇਕਿਰ ਉਹ ਦਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕਿ ਰ ਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸਨੇ
ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਨ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹੋਣਗੇ - ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕਿ ਰਹੇ, ਕਿੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਪਰ ਫਰ ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿੀਤਾ
ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਦਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਿ ( ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁ ਣਆ ਹੈ) ਬਚ ਜਾਣਗੇ।
1. ਇੱਕਿ ਕਿਾਲਪ ਨਕਿ ਸ ਥਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨਾ
ਅਫਸੋਸ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਮਲਦੀ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਖਆ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਚ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਮਾਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਦੀ ਖੁੱਡਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ
ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ.
ਇੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਵਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਾਮਨਾ ਕਿਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ
ਮਸਰ ਵੱਚ ਠ ਹਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਸਨ. ਉਹ ਸ਼ਕਿਾਇਤ ਕਿਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੀ ਕਿੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਠੰਢਾ ਹੈਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰਮ. <ਯੂ> ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਜਾਂ ਗਰਮ ਹੋ!
ਯਸੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਿ ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹਾ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹਾ ਸੀ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਿ ਕਿੀ ਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ:
• ਕਿ ਕਿੁਝ ਅ ਜਹਾ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
• ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੁਝ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਕਿ ਭ ਵੱਖ ਵੱਚ ਕਿੁਝ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕਿ ਕਿੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ।
• ਉਹ ਕਿੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅ ਜਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
• ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਖਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿੇ ਵਰਤੋ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸਕਿਦੇ ਹੋ। http://ufw.io/figs_hypo.
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ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਭੂ ਮਕਾ

ਵਆ ਖਆ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਕਿਹਾਣੀ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ
ਭੂ ਮਕਿਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸੱਕਿਦੇ ਹਾਂ?

ਜਦੋਂ ਲੋਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਅਕਿਸਰ ਉਹ ਕਿਹਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੱਚ ਕਿੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੰਦੇ ਹਨ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਹੈ, ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਜਸ ਨੂੰ ਲੇਖਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਦੀਆਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਦੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾਣੀ ਦੀ ਸ ਥਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾਣੀ
ਵੱਚ ਕਿੁੱਝ ਨਵੀਂਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ ਥਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕਿ, ਨਵੇਂ
ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਲੋਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੀ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੇ ਖਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁ ਣਆ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਲਖਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿ ਘਟਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੰਦੇ ਹਨ? ਕਿੀ ਇੱਥੇ ਕਿੋਈ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜਸ ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਵੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ?
ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ, ਕਿਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਜਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿੀਤਾ
ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੁਦਰਤੀ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਰੇਗਾ

ਬਾਈਬਲ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਨਾਂ ਵੱਚ, ਯਹੂ ਦਯਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਬੀਯਾਹ ਦੇ ਹਲਕਿੇ ਤੋਂ ਜ਼ਕਿਰਯਾਹ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕਿ ਜਾਜਕਿ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਰੂਨ ਦੀਆਂ
ਧਿੀਆਂ ਵੱਚੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਇਲੀਸਬਤ ਸੀ। (ਲੂ ਕਿਾ 1: 5 ਯੂਏਲਟੀ)
ਉਪਰੋਕਿਤ ਆਇਤਾਂ ਜ਼ਕਿਰਯਾਹ ਦੀ ਕਿਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ ਹਲਾ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਲਖਤ ਵਾਕਿ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਲਖਤ
ਵਾਕਿ ਮੁੱਖ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਕਿਰਯਾਹ ਅਤੇ ਇਲੀਸਬਤ ਬੁੱਢੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੋਈ ਸੰਤਾਨ
ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕਿੁੱਝ ਇੱਕਿ ਕ੍ਰਮਬੱਧਿ ਹੈ। ਤਦ ਵਾਕਿ "ਇੱਕਿ ਦਨ" ਜੋ ਲੂ ਕਿਾ 1:8 ਵੱਚ ਹੈ ਇਸ ਕਿਹਾਣੀ ਵੱਚ ਪ ਹਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਦਾ
ਹੈ:
ਇੱਕਿ ਦਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਿਰਯਾਹ ਆਪਣੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਜਕਿ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਭਾ ਰਹਾ ਸੀ, ਜਾਜਕਿਾਂ
ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਾ ਪਾ ਕਿੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੁ ਦੀ ਹੈਕਿਲ ਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਧਿੂਪ ਧਿੁਖਾਉਣ ਲਈ ਚੁ ਣਆ । (ਲੂ ਕਿਾ 1:
8-9 ਯੂਏਲਟੀ)
ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਮ ਰਯਮ ਯੂਸੁਫ਼ ਨਾਲ ਵਆਹ ਕਿਰਨ ਲਈ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ, ਉਹ ਪ ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭਵੰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। (ਮੱਤੀ 1:18 ਯੂਏਲਟੀ)
ਉਪਰੋਕਿਤ ਵਾਕਿ ਜਸਦੇ ਹੇਠ ਰੇਖਾ ਹੈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਸੂ ਬਾਰੇ ਇੱਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾਣੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ।
ਰਾਜਾ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਨਾਂ ਵੱਚ, ਯਹੂ ਦਯਾ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵੱਚ ਯਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਵਦਵਾਨ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹੋਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ
ਵੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ... (ਮੱਤੀ 2:1 ਯੂਏਲਟੀ)
ਉਪਰੋਕਿਤ ਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਦਵਾਨ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿ ਵੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਨੀਂ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪ ਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯਹੂ ਦਯਾ ਦੇ ਉਜਾੜ ਵੱਚ ਇਹ ਆਖ ਦਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੀਤਾ ਕਿ,…(ਮੱਤੀ 3:1-2-2 ਯੂਏਲਟੀ)
ਉਪਰੋਕਿਤ ਰੇਖਾ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪ ਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਸੂ ਨਾਸਰਤ ਵਚ ਰ ਹੰਦਾ ਸੀ।
ਤਦ ਯਸੂ ਗਲੀਲ ਤੋਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਵੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਪ ਤਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। (ਮੱਤੀ 3:13 ਯੂਏਲਟੀ)
ਸ਼ਬਦ "ਤਦ" ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਵਚਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਯਸੂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇੱਕਿ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸੀ ਜਸਦਾ ਨਾਮ ਨਕਿੋਦੇਮੁਸ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕਿ ਸਦੱਸ ਸੀ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਸੂ ਕਿੋਲ ਆਇਆ
(ਯੂਹੰਨਾ 3:1-2 ਯੂਏਲਟੀ)
ਲੇਖਕਿ ਨੇ ਪ ਹਲਾਂ ਨਵੇਂ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰ ਦੱ ਸਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿੀ ਕਿੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਦੋਂ ਕਿੀਤਾ। ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪ ਹਲਾ ਦੱਸਣਾ ਜਾਦਾ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ
ਹੈ।
<ਐਸਯੂਪੀ> 6
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6 ਆਇਤ ਵਚ 7 ਅ ਧਿਆਇ ਵੱਚ ਬਾਕਿੀ ਸਾਰੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦੱਤਾ ਗਆ ਹੈ। ਜੋ 6 ਵੇਂ ਅ ਧਿਆਇ ਵੱਚ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਦੱ ਸਆ ਗਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਦੱ ਸਆ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨੂਹ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਆਰੀ ਕਿੀਤੀ। ਅ ਧਿਆਇ 7 ਦੀ ਆਇਤ 6 ਕਿਹਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਹੱਸਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ
ਪ ਰਵਾਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਚ ਜਾਣ, ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਧਿਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ
ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਇਤ ਸਰਫ਼ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਇਤ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਆਇਤ 6 ਕਿਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸੀ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ
ਯੂਏਲਟੀ ਜਾਂ ਯੂਐਸਟੀ ਵੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਵੇਖੋ।
1. ਉਹ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦਓ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮ ਵੱਚ ਲਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਦੱਤਾ।
2. ਜੇ ਪਾਠਕਿ ਕਿੁੱਝ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਣ ਮਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ, ਜਵੇਂ ਕਿ: " ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ" ਜਾਂ "ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ।"
3. ਜੇ ਭੂ ਮਕਿਾ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਹੈ।
4. ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇਣਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਜੀਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅ ਜਹਾ ਵਖਾਓ ਕਿ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਵੱਚ ਕਿਹਾਣੀ ਵੱਚ ਬਾਅਦ ਵੱਚ
ਵਾਪਰੇਗੀ।

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
1. ਉਹ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦਓ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕ੍ਰਮਬੱਧਿ ਵੱਚ ਪ ਰਚੈ ਦੰਦੀ ਹੈ ਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਦੱਤਾ।
• ਹੁਣ ਇੱਕ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸੀ ਜਸਦਾ ਨਾਮ ਨਕੁਦੇਮੁਸ ਸੀ, ਜੋ ਕ ਯਹੂਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਦੱਸ ਸੀ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ
ਉਸਨੂੰ ਕਹਾ ... (ਯੂਹੰਨਾ 3: 1,2)
• ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਸਦਾ ਨਾਮ ਨਕਿੋਦੇਮੁਸ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕਿ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਇੱਕਿ ਸਦੱਸ ਸੀ। ਇੱਕਿ ਰਾਤ ਉਹ ਯਸੂ ਕਿੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ…
• ਇੱਕਿ ਰਾਤ ਨਕਿੋਦੇਮੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕਿ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਸਦੱਸ ਸੀ , ਯਸੂ ਕਿੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ…
• ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰ ਘ ਰਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਹਲਫਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੇ ਵੀ ਨੂੰ ਵੇ ਖਆ, ਜਹੜਾ ਚੁੰਗੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾ ...
(ਮਰਕਿੁਸ 2:14 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹਾ ਸੀ, <ਯੂ> ਹਵਫਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੇਵੀ ਚੁੰਗੀ ਇਕਿੱਠੀ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇ ਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ...
• ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਲਫਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੇਵੀ ਚੁੰਗੀ ਇਕਿੱਠੀ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇ ਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ...
• ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕਿ ਚੁੰਗੀ ਇਕਿੱਠੀ ਕਿਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਚੁੰਗੀ ਇਕਿੱਠੀ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲੇਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਲਫਾ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇ ਖਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ...
1. ਜੇ ਪਾਠਕਿ ਕਿੁੱਝ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣ ਮੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ ਜਵੇਂ
ਕਿ: ਕਿੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ, ਕਿੋਈ ਹੋਰ।
• ਨੂ ਹ ਛੇ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। (ਉਤਪਤ 7: 6 ਯੂਐਲਟੀ)- ਜੇ ਲੋਕਿ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿੁੱਝ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਰਦੇ ਹਨ,
ਤਾਂ "ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ" ਸ਼ਬਦ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪ ਹਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
• ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਛੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਧਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ।
• ਫੇਰ ਉਸਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਡ੍ਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੱਤਾ।(ਮਰਕਿੁਸ 4:1 ਯੂਐਲਟੀ)- ਅ ਧਿਆਇ 3 ਵੱਚ ਯਸੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਾ ਸੀ। ਪਾਠਕਿਾਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਯਸੂ ਅਸਲ ਵੱਚ ਝੀਲ ਤੇ ਗਆ ਸੀ।
• ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਵਾਰ ਯਸੂ ਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿੰਡ੍ਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੀਤਾ।
• ਯਸੂ ਝੀਲ ‘ਤੇ ਗਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੀਤਾ ।
1. ਜੇ ਭੂ ਮਕਿਾ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਓ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਹੈ।
• ਨੂ ਹ ਛੇ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। (ਉਤਪਤ 7:6 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਛੇ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ।
• ਇਹ ਹੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਛੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ।
1. ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇਣਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਜੀਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਖਾਓ ਕਿ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਵੱਚ ਕਿਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਚ
ਵਾਪਰੇਗੀ।
• ਨੂ ਹ ਛੇ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਨੂ ਹ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੇ ਕਸ਼ਤੀ ਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। (ਉਤਪਤ 7: 6-7 ਯੂਏਲਟੀ)
• ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਛੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਨੂਹ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਇਕਿੱਠੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੱਚ ਚਲੇ ਗਏ
ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
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ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੇਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲੇਖਕਿ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਲਖ ਰਹਾ ਸੀ?

ਪ ਹਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾਣੀ ਵਚ ਲੋਕਿ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਕਿਰ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ <ਯੂ> ਨਵੇਂ
ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ
ਹੁਣ <ਯੂ> ਇਕਿ ਫ਼ਰੀਸੀ ਸੀ ਜਸਦਾ ਨਾਮ ਨਕਿੋਦੇਮੁਸ ਯਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ
ਦੱਤਾ<ਯੂ>ਉਸਨੂੰ

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਸੇ
ਲਖਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਪ ਹਲਾ ਰੇਖ ਲਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਿੋਦੇਮੁਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ
ਨੂੰ "ਇਹ ਆਦਮੀ" ਅਤੇ "ਉਸਨੂੰ " ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅ ਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਿ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ
ਉਹ ਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿੇ ਹਨ।

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ
ਨਵੇਂ ਭਾਗੀਦਾਰ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵੇਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਅ ਜਹੇ ਵਾਕਿ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, "ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਸੀ " ਜਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ
ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ "ਉੱਥੇ ਸੀ" ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ "ਇੱਕਿ" ਵੱਚ "ਇੱਕਿ" ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ ਹਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲ
ਰਹਾ ਹੈ। ਬਾਕਿੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪ ਰਵਾਰ ਕਿੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਕਿੀ ਸੀ।
<ਯੂ> ਸੋਰਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਸੀ
ਇਕਿ ਨਵਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਿਸਰ ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਅਕਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿ ਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਸੀ।
ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਚ, ਮਾਨੋ ਆਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ "ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਦੇ ਪ ਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਸੀਰੋਆਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਮਾਨੋ ਆਹ ਸੀ।<ਯੂ>ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ
ਕਿਈ ਵਾਰ ਇੱਕਿ ਨਵਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਲੇਖਕਿ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿੌਣ ਹੈ। 1 ਰਾ ਜਆਂ ਦੀ ਪ ਹਲੀ
ਆਇਤ ਵਚ, ਲੇਖਕਿ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਠਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੌਣ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੌਣ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਬ ਲਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿ ਦੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਨੱਘੇ ਨਾ ਰ ਹ ਸ ਕਿਆ। (1 ਰਾ ਜਆਂ1:1
ਯੂਐਲਟੀ)

ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਗੀਦਾਰ
ਇਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਜਸ ਨੂੰ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾਣੀ ਵਚ ਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਿ ਤਰਜਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ, ਮਾਨੋ ਆਹ ਨੂੰ
"ਉਸ ਦੇ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਆਮ ਸ਼ਬਦ "ਉਹ ਨਾਲ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
<ਯੂ>ਉਸਦੀ
ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇ ਜਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿਹਾਣੀ ਵਚ ਕਿੀ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਅਧਿਾਰ ਤੇ. ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ ਕਿਹਾਣੀ ਇਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ
ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨੋ ਆਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ "ਔਰਤ" ਨਾਮਕਿ ਵਾਕਿ ਨਾਲ ਸੱ ਦਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਦੂਤ ਉਸ ਔਰਤ<ਯੂ> ਔਰਤ
ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ ਹਭਾਗੀ ਦਾ ਕਿੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਕਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਚਕਿਾਰ ਕਿੋਈ ਉਲਝਣ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਖਕਿ ਸ ਹਭਾਗੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰ ਤੋਂ ਵਰਤ
ਸਕਿਦਾ ਹੈ।ਹੇਠਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ, ਮਾਨੋ ਆਹ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਆ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਲੇਖਕਿ ਨੇ 2 ਆਇਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰ ਤਆ ਹੈ।
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ਫਰ<ਯੂ> ਮਾਨੋ ਆਹ
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਅ ਜਹੀ ਕਿ ਰਆ ਉੱਤੇ ਕਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ
ਲਈ ਨਾਮ ਵਾਕਿਾਂ ਜਾਂ ਸਰਵਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ। ਕ੍ਰਆ 'ਤੇ ਮਾਰਕਿਰ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸ਼ੇ ਕਿੌਣ ਹੈ। (ਵੇਖੋ
ਕ੍ਰਆਵਾਂ)

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
1. ਜੇਕਿਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਵੇਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ।
2. ਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਹੈ ਜਸ ਨੂੰ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਾਂ ਨਾਮ ਵਰਤੋ।
3. ਜੇ ਇੱਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਨਾਮ ਵਾਕਿ ਦੁਆਰਾ ਸੱ ਦਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਇੱਕਿ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਲੋਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਫਰ ਸਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਓ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
1. ਜੇਕਿਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਵੇਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ
• ਯੂਸੁਫ਼ ਇਕ ਲੇ ਵੀ ਇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਨਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਤਾ ਗਆ ਸੀ ( ਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ )।
(ਰਸ਼ੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੱਬ 4:36-37 ਯੂਐਲਟੀ) - ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋ
ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
• ਇਕਿ ਲੇਵੀ ਸੀ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ ਇਕਿ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਰਨਬਾਸ ਰੱ ਖਆ ( ਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ )।
• ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦਾ ਇਕਿ ਲੇਵੀ ਸੀ ਜਸ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਸੁਫ਼ ਸੀ। ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਰਨਬਾਸ ਰੱ ਖਆ ਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ।
1. ਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕਿ ਸਰਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕਿੇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕਿ ਜਾਂ ਨਾਮ ਵਰਤੋ।
• ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ <ਯੂ> ਉਹ ( ਲੂ ਕਾ 11:1 ਯੂਐਲਟੀ) - ਕਉਂ ਕ ਇਹ ਅ ਧਆਇ ਵਚ ਪ ਹਲੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਠਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਕ "ਉਹ" ਕਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ <ਯੂ> ਯਸੂ <ਯੂ> > ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਚੇ ਲਆਂ ਵੱਚੋਂ ਇਕਿ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਰਨੀ
ਸਖਾ ਜਵੇਂ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇ ਲਆਂ ਨੂੰ ਸਖਾਈ ਸੀ।
1. ਜੇ ਇੱਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਨਾਮ ਵਾਕਿ ਦੁਆਰਾ ਸੱ ਦਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਇੱਕਿ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਲੋਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਫਰ ਸਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਓ।
• <ਯੂ>ਯੂਸੁਫ਼ (ਉਤਪਤ 39:20 ਯੂਐਲਟੀ) - ਕਉਂ ਕ ਯੂਸੁਫ਼ ਕਹਾਣੀ ਵਚ ਮੁੱਖ ਵਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਚ ਉਲ ਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੰਦੇ ਹਨ।
• ਯੂਸੁਫ਼ ਮਾਸਟਰ ਨੇ <ਯੂ> ਉਸਨੂੰ
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਪੜਨਾਂਵ- ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਰਨੀ ਹੈ
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ਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ
ਇੱਕਿ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇੱਕਿ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਕਿਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਿੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਵੇਰਵਾ

ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ

ਇੱਕਿ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇੱਕਿ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਕਿਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਸੱਖਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ
ਇੱਕਿ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸੱਕਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਹੀ ਵੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਫ਼ ਸੱਚ ਸਖਾਉਣ ਲਈ ਦੱ ਸਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾ ਵੱਚ ਸ਼ਾਇਦ
ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ( ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਿ ਅਸਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਿੀ ਹੈ। ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵੱਚ
ਅਕਿਸਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਕਿੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਵੇਂ ਕਿ ਤੁਲਨਾਤਮਕਿ ਅਤੇ ਅਲੰਕਿਾਰ ਹਨ।
ਫਰ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਦੱ ਸਆ। “ਕਿੀ ਇੱਕਿ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਅਕਿਤੀ ਦੂਸਰੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਖਾ ਸੱਕਿਦਾ? ਜੇ ਉਹ ਅ ਜਹਾ
ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਟੋਏ ਵੱਚ ਡਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਗਣਗੇ?” (ਲੂ ਕਿਾ 6:39 ਯੂ ਲ ਟੀ)
ਇਹ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇਹ ਸੱਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਿਰ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿੋਲ ਆਤ ਮਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਤ ਮਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ।

ਬਾਈਬਲ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਿ ਇੱਕਿ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟੋਕਿਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਬਲ ਕਿ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕਿ ਲਈ ਚਮਕਿਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਚਮਕਿਣ ਦਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਿੰਮ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਦੀ ਜਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵੱਚ ਹੈ
ਉਸਤਤ ਕਿਰਨ। (ਮੱਤੀ 5: 15-16 ਯੂਏਲਟੀ)
ਇਹ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਸੱਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਿਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਜਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁ ਕਿਾਈਏ।
ਫਰ ਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੱ ਸਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕਿ ਰਾਈ ਦੇ ਬੀਜ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਸ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੱਚ ਬੀ ਜਆ। ਇਹ ਬੀਜ ਅਸਲ ਵੱਚ ਬਾਕਿੀ ਸਾਰੇ ਬੀਜਾਂ ਵੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ
ਪੌ ਦਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਿਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਆ ਕਿੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟ ਹਣੀਆਂ ਵੱਚ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾਉਂਣ। "
(ਮੱਤੀ 13:31-32 ਯੂਏਲਟੀ)
ਇਹ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੱਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ ਹਲਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਧਿਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਚ ਫ਼ੈਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
1. ਜੇ ਇੱਕਿ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਵੱਚ ਅਣਜਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਸ ਭਆਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਸੱ ਖਆ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਵਧਿਾਨ ਰਹੋ। (ਵੇਖੋ: [ਅਣਜਾ ਣਆਂ ਅਨੁਵਾਦ] (../figs-simile/01.md))
2. ਜੇ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਸੱ ਖਆ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ ਕਿ ਇਸਦੀ ਭੂ ਮਕਿਾ ਵੱਚ ਇਹ ਕਿੀ ਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ " ਯਸੂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਹਾਣੀ ਵੱਚ
ਉਦਾਰਤਾ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਦੱ ਸਆ ਹੈ।"

ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
1. ਜੇ ਇੱਕਿ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਵੱਚ ਅਣਜਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ
ਸ ਭਆਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਸੱ ਖਆ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਵਧਿਾਨ ਰਹੋ।
• ਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਬਸਤਰੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਆਂਉਂਦੇ ਅਤੇ
ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਮ੍ਹਾਦਾਨ ਉਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ”।(ਮਰਕਿੁਸ 4:21 ਯੂ.ਐਲ.ਟੀ.)- ਜੇ ਲੋਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸ਼ਮ੍ਹਾਦਾਨ ਕਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੁੱਝ ਹੋਰ ਬਦਲ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਜਸ ਤੇ ਲੋਕਿ
ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਕਿੇ।
• ਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕਿੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕਿਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਜਾਂ ਬਸਤਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਆਂਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ
ਇੱਕਿ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
• ਤਦ ਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਦੱ ਸਆ। ਉਸਨੇ ਕਹਾ, “ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਲਆ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੱਚ ਬੀ ਜਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜ ਅਸਲ ਵੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਪੌ ਦਆਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟ ਹਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਣ।” (ਮੱਤੀ 13: 31-32
ਯੂ.ਐਲ.ਟੀ.)-ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੱਲਰ ਜਾਣ। ਜੇ ਲੋਕਿ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਦਲ
ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ।
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• ਫਰ ਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੱ ਸਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕਿ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਸਨੂੰ ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਨੇ ਲਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਖੇਤ ਵੱਚ ਬੀ ਜਆ ਇਹ ਬੀਜ ਅਸਲ ਵੱਚ ਬਾਕਿੀ ਸਾਰੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਧਿਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਕਿੀ ਪੌ ਦਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇੱਕਿ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਿਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਆਕਿੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟ ਹਣੀਆਂ ਵੱਚ ਆਲ੍ਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਿਣ।"
1. ਜੇ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੀ ਸੱ ਖਆ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਭੂ ਮਕਿਾ ਵੱਚ ਕਿੀ ਸਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ “ ਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾਣੀ ਉਦਾਰਤਾ ਹੋਣ
ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਆ।”
• ਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ , “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਬਸਤਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਮ੍ਹਾਦਾਨ ਦੇ ਉਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ"।(ਮਰਕਿੁਸ 4:21 ਯੂ.ਐਲ.ਟੀ.)
• ਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿੇ ਗਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। “ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕਿੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੋਕਿਰੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ
ਬਸਤਰੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਆਂਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕਿ ਸ਼ਮ੍ਹਾਦਾਨ ਉਤੇ ਰੱਖ ਦੰਦੇ ਹੋ।"(ਮਰਕਿੁਸ 4:21 ਯੂ.ਐਲ.ਟੀ.)
• ਤਦ ਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਸ਼ਟਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਹਾ, “ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਲਆ
ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖੇਤ ਵੱਚ ਬੀ ਜਆ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਪੌ ਦਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟ ਹਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਪਾ ਸਕਣ।" (ਮੱਤੀ 13: 31-32 ਯੂ.ਐਲ.ਟੀ.)
• ਫਰ ਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੱ ਸਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਦਾ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕਿ ਸਰ੍ਹ ੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਸਨੂੰ
ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੱਚ ਬੀ ਜਆ। ਇਹ ਬੀਜ ਅਸਲ ਵੱਚ ਬਾਕਿੀ ਸਾਰੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਗ ਦੇ
ਪੌ ਦਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਿਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ ਆ ਕਿੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟ ਹਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਪਾਉਣ।"
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ਕ ਵਤਾ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿ ਵਤਾ ਕਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਵੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ?

ਕਿ ਵਤਾ ਇੱਕਿ ਢੰਗ ਹੈ ਜਸ ਨਾਲ ਲੋਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ
ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧਿੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਲਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਵਤਾ
ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਲੋਕਿ ਸਧਿਾਰਣ ਗ਼ੈਰ ਕਿਾ ਵਕਿ ਰੂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ।
ਕਿ ਵਤਾ ਸੱਚ ਦੇ ਬਆਨ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾਉਤਾਂ, ਨੂੰ ਭਾਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਤਾ ਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਣਾਂ
ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਲਖਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕ ਵਤਾ ਵਚ ਮਲਦੀਆਂ ਹਨ
• ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕਿਾਂ ਜਵੇਂ ਕਿ [ ਚੰਨ ਸੰਬਧਿੀ] (../figs-apostrophe/01.md).
• ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਲਾਈਨਾਂ (ਦੇਖੋ ਸਮਾਨਤਾ and ਇੱਕਿੋ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ)
• ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਕਿੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਓ
• ਉਸਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ! ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਫੌਜ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ; ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ
ਵਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। (ਜ਼ਬੂਰ 148:2-3 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਸਮਾਨ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ।
• ਪਆਰ ਧੀਰਜਵਾਨ ਅਤੇ ਦਆਲੂ ਹੈ; ਪਆਰ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ. ਇਹ ਘਮੰਡੀ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। (1 ਕਿੁ ਰੰਥੀਆਂ 13:4
ਯੂਐਲਟੀ)
• ਅੰਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ' ਤੇ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਤੀ ਗਈ
• "ਟ ਵੰਕਿਲ, "ਟ ਵੰਕਿਲ ਲਟਲ <ਯੂ>ਸਟਾਰ
• ਇੱਕਿੋ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਆ
• "ਪੀਟਰ, ਪੀਟਰ, ਪਮਪਕਿੀਨ ਈਟਰ" (ਅੰਗਰੇਜੀ ਕਿ ਵਤਾ ਵੱਚੋਂ)
• ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸਮੀਕਿਰਨ
• ਨਾਟਕਿੀ ਚੱਤਰਕਿਾਰੀ
• ਵਆਕਿਰਣ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਰਤੋਂ – ਸਮੇਤ
• ਅਧਿੂਰੇ ਵਾਕਿ
• ਜੁੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ

ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਾ ਵ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਥਾਨ
1. ਬੱ ਚਆਂ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਵਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਗਾਣੇ, ਖਾਸ ਕਿਰਕਿੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ ਜਾਂ ਗਾਣੇ
2. ਧਿਾਰ ਮਕਿ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਚਮਤਕਿਾਰੀ ਡਾਕਿਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
3. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਅਸੀਸਾਂ, ਅਤੇ ਸਰਾਪ
4. ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਖਤਾਂ

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੰਗਾਰ ਭਾਸ਼ਣ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੰਗਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿ ਵਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਸ ਵਚ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਵਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿ ਵਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਪ੍ਰ ਸੱਧਿ ਬੁਲਾ ਰਆਂ ਵੱਚ ਅਕਿਸਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅ ਧਿਐਨ ਕਿਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਮੁੱਦਾ ਹੈ:
• ਭੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿ ਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੇ ਕਿਾ ਵਕਿ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਇਕਿੋ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ
ਕਿ ਵਤਾ ਬਗੈਰ ਲਖਣਾ ਪੈ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
• ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਹੱਸੇ ਲਈ ਕਿ ਵਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਕਿਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
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ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਬਾਈਬਲ ਗਾਉਣ, ਸੱ ਖਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਕਿ ਵਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਨੇ ਨੇ ਮ ਦੀਆਂ ਤਕਿਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਾ ਵ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿਾ ਵਕਿ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੇ ਖਆ ਸੀ
ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। (ਜ਼ਬੂਰ 31:7 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇੱਕਿੋ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ [ਸਮਾਨਾਂਤਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ] ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕਿੋ ਗੱਲ ਹੈ
ਯਹੋਵਾਹ, ਕਿੌਮਾਂ ਦਾ ਨਆਂ ਕਿਰੋ।
ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਧਿ ਕਿਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਹਾਂ।
ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਗੱਲ ਵਚ ਫ਼ਰਕਿ ਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕਿੀ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿੁਧਿਰਮੀ ਕਿੌਮਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼
ਆਉਣ। (ਵੇਖੋ ਸਮਾਨਤਾ)
ਆਪਣੇ ਨੌ ਕਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਿਰਨ ਦਉ। (ਜ਼ਬੂਰ 19:13 ਯੂਐਲਟੀ)
ਵਅਕਿਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵੱਚ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ। (ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ)
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਧਿੰਨਵਾਦ ਕਿਰੋ. ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨੇ ਮ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਾਇਮ ਰਹੇਗੀ।
ਹੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਿਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਧਿੰਨਵਾਦ ਕਿਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨੇ ਮ ਵੱਚ ਸਦਾ ਕਿਾਇਮ ਰਹੇ ਸਦੀਵੀ ਸਦੀਪਕਿ
ਰਹੇ।
ਹੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਿਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾਹ, ਧਿੰਨਵਾਦ ਕਿਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨੇ ਮ ਵੱਚ ਸਦਾ ਕਿਾਇਮ ਰਹੇ ਸਦੀਵੀ ਸਦੀਪਕਿ
ਰਹੇ। (ਜ਼ਬੂਰ 136:1-3 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ "ਧਿੰਨਵਾਦ ਦੇਣ" ਅਤੇ "ਉਸ ਦੀ ਨੇ ਮ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਦਾ ਲਈ ਕਿਾਇਮ ਰ ਹਣ ਵਾਲਾ" ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ ਵਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਿਾ ਵਕਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ
ਇੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੇ ਕਿੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿੇ ਹਨ।
ਕਿ ਵਤਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕਿ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਕਿ ਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ।
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਦਆਂ ਕਿ ਵਤਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ।
ਆਮ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿ ਵਤਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਿਾਰਣ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਿੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਾਗੂ ਹੋਏ
ਧਿੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ,
ਜਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ
ਜਾਂ ਮਖੌਲਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਚ ਬੈਠੋ।
ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਵਸਥਾ ਵੱਚ ਮਗਨ ਰ ਹੰਦਾ,
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਾਨੂੰ ਨ ਤੇ ਉਹ ਦਨ ਰਾਤ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 1:1,2 ਯੂਐਲਟੀ)
ਹੇਠ ਲਖੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਿ ਜ਼ਬੂਰ 1: 1,2 ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਕਿਾ ਵ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਦਆਂ ਕਿ ਵਤਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ। (ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ ਤਰਤੀਬ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕਿ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ
ਹਨ।)
"ਧਿੰਨ ਹੈ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਜੋ <ਯੂ>ਪਾਪ ਕਿਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਰਨਾ ਉਹ <ਯੂ>ਸ਼ੁਰੂ ਜਹੜੇ ਲੋਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਕਿੋਈ <ਯੂ>ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਲ ਦੀ <ਯੂ>ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਉਹ ਉਹੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ <ਯੂ> ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ
ਦਨ <ਯੂ>ਅਤੇ ਰਾਤ
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1) ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਦਆਂ ਕਿ ਵਤਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ।
• ਇਹ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਿੰਨ ਹੈ: ਉਹ ਇੱਕਿ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ ਜਾਂ ਸੜਕਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰਨ ਲਈ ਜਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਿੱਠ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕਿ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਬਵਸਥਾ ਵਚ ਬਹੁਤ ਅਨੰ ਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ
ਦਨ-ਰਾਤ ਇਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
1) ਆਮ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿ ਵਤਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ।
• ਜਹੜੇ ਲੋਕਿ ਬੁਰੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਅ ਜਹੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਤਾਉਂਦੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਰੇ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਸ ਤਕਿਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਹੁਕਿਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਚੰਨ੍ਹਾਤਮਕਿ ਭਾਸ਼ਾ
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ਕਹਾਉਤਾਂ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿਹਾਉਤਾਂ ਕਿੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ?

ਕਿਹਾਉਤਾਂ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੁੱਧਿ ਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਧਿ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਿ ਕਿਹਾਉਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰ ਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੰਦੇ
ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਕਿਹਾਉਤਾਂ ਅਕਿਸਰ ਅਲੰਕਿਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਿਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਪਆਰ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 10:12 ਯੂਐਲਟੀ)

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਲੰਕਿਾਰ
ਸਮਾਨਤਾ
ਲਖਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਕਿਹਾਉਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ
ਕਿੀੜੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਢੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ, ਅਤੇ ਬੁੱਧਿੀਮਾਨ ਬਣੋ।
ਇਸ ਕਿੋਲ ਕਿੋਈ ਹੁਕਿਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ , ਅ ਧਿਕਿਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਫਰ ਵੀ ਇਹ ਗਰਮੀ ਵਚ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਆਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਕਿੱਠਾ ਕਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 6:6-8 ਯੂਐਲਟੀ)

ਕਾਰਨ ਇਹ ਕ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
ਕਿਹਾਵਤਾਂ ਕਿ ਹਣ ਲਈ ਹਰੇਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਾਉਤਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਸ ਨਾਲ
ਲੋਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਕਿਹਾਵਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾਵਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿੀ ਸਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬਾਈਬਲ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਇੱਕਿ ਵਧਿੀਆ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਚੁ ਣਆ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ. (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 22:1 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਿ ਚੰਗਾ ਵਅਕਿਤੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਵੱਧਿ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰ ਤਸ਼ਠਾਵਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹਤਰ ਹੈ।
ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਿੇ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਚ ਧਿੂੰਆਂ ਵਾਂਗ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾ ਲਆਂ ਲਈ ਆਲਸੀ ਹੈ। (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 10:26 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਿ ਆਲਸੀ ਵਅਕਿਤੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕਿੁਝ ਕਿਰਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਰਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਰੱ ਖਆ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖ ਰਆਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ,
ਪਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਹੈ। (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 10:29 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬੁਰੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਿਰ ਦੰਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਇਕਿ ਕਿਹਾਉਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਅਸਲ ਵਚ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਨਾ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿੁਝ ਵਕਿਲਪ
ਹਨ:
1. ਪਤਾ ਕਿਰੋ ਕਿ ਲੋਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਕਿਹਾਵਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਵਚੋਂ ਇਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ।
2. ਜੇ ਕਿਹਾਉਤਾਂ ਵਚ ਕਿੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ ਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਿ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦੇ ਹਨ।
3. ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਇਕਿ ਕਿਹਾਵਤ ਅਜ਼ਮਾਓ ਜਸ ਵਚ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਇਕਿੋ ਸੱ ਖਆ ਹੈ।
4. ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਓ, ਪਰ ਇਕਿ ਕਿਹਾਉਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਚ ਨਹੀਂ।
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਾਗੂ ਹੋਏ
1. ਪਤਾ ਕਿਰੋ ਕਿ ਲੋਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਕਿਹਾਉਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਵਚੋਂ ਇਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ।
• ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਚੁ ਣਆ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 22:1 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੁਝ ਵਚਾਰ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਇਕਿ ਕਿਹਾਉਤਾਂ ਕਿ ਹ ਸਕਿਦੇ ਹਨ।
• ਵਧਿੀਆ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਬਹਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।
• ਸਆਣੇ ਲੋਕਿ ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਿਰਦੇ ਹਨ।
• ਮਹਾਨ ਧਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰ ਤਨਧਿਤਾ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰੋ।
• ਕਿੀ ਅਮੀਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰ ਤ ਨਧਿਤਾ ਕਿਰਾਂਗਾ
1. ਜੇ ਕਿਹਾਉਤਾਂ ਵਚ ਕਿੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ ਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਿ
ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦੇ ਹਨ।
• ਗਰਮੀਆਂ ਵੱਚ <ਯੂ>ਬਰਫ਼ ਜਾਂ ਵਾਢੀ
ਇਸ ਲਈ ਮੂਰਖ ਆਦਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀ ਹੈ। (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 26:1 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵੱਚ ਉਡਾਉਣ ਲਈ <ਯੂ>ਠੰਡੇ ਹਵਾ ਲਈ ਕਿੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
1. ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਇਕਿ ਕਿਹਾਵਤ ਅਜ਼ਮਾਓ ਜਸ ਵਚ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਇਕਿੋ ਸੱ ਖਆ ਹੈ।
• ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖੀ ਨਾ ਕਰੋ (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 27:1 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਆਪਣੇ ਕਿੁੱਕਿੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਗਣਤੀ ਨਾ ਕਿਰੋ।
1. ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਓ, ਪਰ ਇਕਿ ਕਿਹਾਉਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਚ ਨਹੀਂ।
• ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦੰਦਾ,
ਇਹ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਚ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ,
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।. (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 30:11-12 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਜਹੜੇ ਲੋਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾ ਪਆਂ ਦਾ ਸ ਤਕਿਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਧਿਰਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
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ਚੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਚੰਨ੍ਹਾਤਮਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਾਂ?

ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਲਖਾਈ ਵੱਚ ਚੰਨ੍ਹਾਤਮਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਰਨ
ਲਈ ਸੰਕਿੇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਇਹ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਕਿ ਵਤਾ ਵਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਖਾਸ ਕਿਰਕਿੇ ਦਰਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਚ ਭ ਵੱਖ ਵੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕਿਾਂ
ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਨਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੰਕਿੇਤ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਵਚ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਲਖਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਖਾ, ਫ਼ਰ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪ ਰਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰ." ( ਹਜ਼ਕਿੀਏਲ 3:1 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਹ ਇਕਿ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕ੍ਰੋਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਚੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲ ਖਆ ਗਆ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਮਝ ਗਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਚ ਸਵੀਕਿਾਰ ਕਿਰ ਲਆ।

ਪ੍ਰ ਤ ਨੱਧ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
• ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਮ ਦਾ ਇੱਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ, ਬਹੁਤ ਨਾਟਕਿੀ ਰੂਪ ਵਚ ਪਾ ਕਿੇ।
• ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਮ ਦਾ ਇਕਿ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਕਿੁਝ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਕਿੁਝ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁ ਕਿਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੰਨ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਨ ਇਹ ਕ ਇੱਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਜਹੜੇ ਲੋਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਨ੍ਹਾਤਮਕਿ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਨ੍ਹ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਧਾਂਤ
• ਜਦੋਂ ਸੰਕਿੇਤਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਿੇਤ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਵਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
• ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨ੍ਹ ਮੂਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਲੇਖਕਿ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਆ ਖਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿੋਈ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਿੇ।

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਚ ਦੇ ਖਆ <ਯੂ> ਚੌਥਾ ਜਾਨਵਰ
ਰੇਖਾਬੱਧਿ ਕਿੀਤੇ ਚੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾਇਆ ਜਵੇਂ ਕਿ ਦਾਨੀਏਲ 7:23-24 ਹੇਠਾਂ ਦਖਾਇਆ ਗਆ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਦ ਰੰਦੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਦੰਦ ਇੱਕਿ ਸ਼ਕਿਤੀਸ਼ਾਲੀ
ਸੈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿਤਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਿਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, 'ਚੌਥੇ ਜਾਨਵਰ ਲਈ, ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ <ਯੂ> ਇੱਕਿ ਚੌਥਾ ਰਾਜ
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ> ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁ ੜਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇ ਖਆ<ਯੂ> ਸੱਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ
ਇਹ ਬੀਤਣ ਸੱਤ ਸ਼ਮ੍ਹਾਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਤਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ-ਧਿਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਨਰਣੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
1. ਪਾਠ ਦਾ ਚੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਕਿਾਰ ਜਾਂ ਲੇਖਕਿ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਏਗਾ।
2. ਪਾਠ ਦਾ ਚੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਫਰ ਫੁਟਨੋ ਟ ਵਚ ਚੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰੋ।
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਾਗੂ ਹੋਏ
1. ਪਾਠ ਦਾ ਚੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਕਿਾਰ ਜਾਂ ਲੇਖਕਿ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਏਗਾ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਚ ਦੇ ਖਆ <ਯੂ> ਚੌਥਾ ਜਾਨਵਰ
2. ਪਾਠ ਦਾ ਚੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਫਰ ਫੁਟਨੋ ਟ ਵਚ ਚੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰੋ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਚ ਦੇ ਖਆ <ਯੂ> ਚੌਥਾ ਜਾਨਵਰ (ਦਾਨੀਏਲ 7:7 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਚ ਦੇ ਖਆ ਚੌਥਾ ਜਾਨਵਰ,<ਸਹਾਇਤਾ>1
• ਫੁਟਨੋ ਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ:
◦ <ਸਹਾਇਤਾ>[1]

▪ <ਸਹਾਇਤਾ>[2]

◦ <ਸਹਾਇਤਾ>[3]
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ਚੰਨ੍ਹਾਤਮਕ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ

ਵੇਰਵਾ
ਚੰਨ੍ਹਾਤਮਕਿ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ ਇਕਿ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਸਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਕਿ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ
ਨਬੀ ਉਸਨੂੰ ਦੂਸ ਰਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਿੇ। ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ
ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਭ ਵੱਖ ਵੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੀ ਕਿਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਗੰਮ ਵਾਕਿ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਚ ਯਸਾਯਾਹ, ਹਜ਼ਕਿੀਏਲ, ਦਾਨੀਏਲ, ਜ਼ਕਿਰਾਯਾਹ ਅਤੇ
ਪਰਕਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਨਸ਼ਾਨ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਸ਼ਾਨ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੀ
ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਚ ਮਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਮੱਤੀ 24, ਮਰਕਿੁਸ 13, ਅਤੇ ਲੂ ਕਿਾ 21.

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਚੰਨ੍ਹਾਤਮਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਾਂ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਲਖਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਚੰਨ੍ਹਾਤਮਕਿ ਭਾਸ਼ਾ

ਬਾਈਬਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਿਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਚਮਤਕਿਾਰੀ
ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਰਦੇ ਜਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਣਾਂ ਵੱਚ ਕਿਰਦੇ ਸਨ. (ਦੇਖੋ
ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਿਸਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਖਆ.
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਕਿੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਕਿ ਤਖਤ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੀਵਟ, ਇਕਿ ਸ਼ਕਿਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਜਸਦੇ ਚੱਟੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਚੱਟੇ ਕਿੱਪੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਵੇਂ ਅੱਗ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਪੱਤਲ
ਵਰਗੀਆਂ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚੋਂ ਕਿੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਨਬੀ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ.
ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੱਚ ਵੀ ਚੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਿੁਝ ਅਗੰਮ ਵਾਕਿਾਂ ਵੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਨਵਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਾਂ ਰਾਜਾ ਜਾਂ
ਰਾ ਜਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕਿ ਅਜਗਰ ਜਾਂ ਸੱਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਕਿੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਕਿ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧਿ ਨਬੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਚ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਰਣਾ ਕਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਥਾ ਪਤ
ਕਿਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਧਿਰਮੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਚ ਜਸਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਨਰਕਿ ਬਾਰੇ ਕਿੀ ਹੋਵੇਗਾ.
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਕਿ ਵਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੁਝ ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ ਵੱਚ ਲੋਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਿਰ ਕਿ ਵਤਾ ਵੱਚ ਕਿੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਾ ਵਕਿ ਰੂਪਾਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਿਾ ਵਕਿ ਰੂਪਾਂ
ਵਚ ਪੇਸ਼ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਕਿਈ ਵਾਰ ਭੂਤ ਕਿਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਚ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੂਤਕਿਾਲ ਵਾਪ ਰਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ । ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਕਿਈ ਵਾਰੀ ਭੂਤਕਿਾਲ ਭ ਵੱਖ ਵੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੋ ਕਿਾਰਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਆ ਜੋ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਣ ਵੱਚ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਕਿਸਰ ਭੂਤਕਿਾਲ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੱਚ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਿਾਰਨ ਇਹ ਭ ਵੱਖ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭੂਤਕਿਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਿਰਨਾ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਵੇਂ ਉਹ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪ ਰਆਂ ਚੁੱਕਿੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਭੂਤਕਿਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦੂਜੀ ਵਰਤੋਂ
ਨੂੰ "ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ ਭੂਤਕਿਾਲ" ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਾਂ." ਵੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ.
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਕਿੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਚੋਂ ਕਿੁਝ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ.

ਕਾਰਨ ਇਹ ਕ ਇੱਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
• ਕਿੁਝ ਚੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ ਹਲਾਂ ਕਿਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇ ਖਆਂ.
• ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇ ਖਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ.
• ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਭੂਤਕਿਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ, ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਚ ਮੁਸ਼ ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ ਜੋ
ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱ ਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿੁਝ ਅ ਜਹਾ ਬਾਅਦ ਵੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੇ ਨਯਮ
• ਪਾਠ ਵਚਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੀ.
• ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਇਕਿ ਤੋਂ ਜ਼ਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕਿ ਤਸਵੀਰ ਦਖਾਈ ਦੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਵਰ ਣਤ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰੋ.
• ਜੇ ਕਿੋਈ ਕਿਾ ਵਕਿ ਰੂਪ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਿਾ ਵਕਿ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ, ਇਕਿ ਅ ਜਹੇ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ
ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਿੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ.
• ਕਿਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਖੋ ਜਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਇਕਿ
ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ ਵਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਅ ਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਕਿ ਪਾਠਕਿ ਸਮਝ ਸਕਿਣਗੇ ਕਿ ਬੋਲ਼ਣ ਵਾਲਾ ਕਿੀ ਕਿ ਹ ਰਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ
ਭ ਵੱਖਕਿਾਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ.
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• ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਕਿੁਝ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲ ਖਆ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਚੋਂ ਕਿੁਝ ਅਜੇ ਤੱਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ.
ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ ਵੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਿਰਨ ਨਾ ਕਿਰੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ.

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਹੇਠਲੇ ਪੈਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਿਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਜ਼ਕਿੀਏਲ, ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਵੇ ਖਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਚ ਆਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਚ ਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ
ਉੱਨ ਵਾਂਗ ਚੱਟੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੈੱਲਟ, ਅਤੇ ਪਾ ਲਸ਼ ਕਿਾਂਸੀ ਵਾਂਗ ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਈ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਵੇ ਖਆ, ਉਸੇ
ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਸੇ ਤਰਜਤ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਕਿਾਸ਼ ਦੇ ਪੈਰੇ ਵਚ ਰੇਖਾ ਖੱਚਵਾਏ ਗਏ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨੀਏਲ ਅਤੇ ਹਜ਼ਕਿੀਏਲ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਵਚ
ਮਲਦਾ ਹੈ।
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ> ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਧਿ ਵਚ ਇੱਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਇਕਿ ਲੰਮਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕਿੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕਿ ਪਹੁੰ ਚਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ
ਇੱਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੈਲਟ. <ਯੂ>ਉਸ ਦੇ ਸਰ ਅਤੇ ਵਾਲ ਉੱਨ ਵਾਂਗ ਚੱਟੇ ਸਨ
ਜਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇ ਖਆ,
ਸੰਘਾਸਣਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੱਤਾ ਗਆ,
ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦਨ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਲੈ ਗਆ.
ਉਸ ਦੇ ਕਿੱਪੜੇ ਬਰਫ਼ ਵਰਗੇ ਚੱਟੇ ਸਨ,
ਅਤੇ<ਯੂ>ਉਸ ਦੇ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਸ਼ੁੱਧਿ ਉੱਨ ਵਰਗੇ ਸੀ<ਯੂ>.
(ਦਾਨੀਏਲ 7:9 ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ> ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੇ ਖਆ ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਲਨਨ ਵਚ ਸ ਜਆ-ਸੰਵ ਰਆ ਆਪਣੀ ਕਿਮਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕਿ ਬੈੱਲਟ ਜੋ ਕਿ ਉਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ
ਸੀ। ਉਸਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਚਹਰਾ ਬਜਲੀ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਾਂਗ ਸਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ<ਯੂ>ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਪਾ ਲਸ਼
ਕਿੀਤੀ ਕਿਾਂਸੀ ਵਾਂਗ ਸਨ (ਦਾਨੀਏਲ 10:5-6 ਯੂਐਲਟੀ)
ਦੇਖੋ! ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਰਤਾਪ ਪੂਰਬ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਆ; <ਯੂ> ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਸੀ
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭੂਤਕਿਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤਕਿਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਖੇ ਕ੍ਰਆਵਾਂ ਪਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰ ਭਤ
ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮੋਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸਾਯਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਣ ਜੋ ਉਸਨੇ <ਯੂ>ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲੇਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿ ਵੱਚ ਵੇ ਖਆ ਸੁਣੋ, ਆਕਿਾਸ਼, ਅਤੇ ਕਿੰਨ ਦਉ,
ਧਿਰਤੀ; ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ <ਯੂ>ਬੋ ਲਆ ਹੈ "ਮੈਂ <ਯੂ>ਬੱ ਚਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਆ
ਹੇਠ ਦੱਤੇ ਪੈਰੇ ਭੂਤਕਿਾਲ ਅਤੇ ਭ ਵੱਖਕਿਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਪਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਖੇ ਕ੍ਰਆਵਾਂ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਤ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜੱਥੇ ਭੂਤਕਿਾਲ ਨੂੰ
ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ।
ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ।
ਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਚ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮ ਹਸੂਸ ਕਿਰਦੇ ਸਨ।
ਜ਼ਬੂਲੁਨ ਦੀ ਧਿਰਤੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਦੀ ਧਿਰਤੀ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ, ਜਾਰਡਨ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਕਿੌਮਾਂ ਦੇ ਗਲੀਲ।
ਉਹ ਲੋਕਿ ਜੋ ਹਨੇ ਰੇ ਵਚ ਚੱਲੇ ਸਨ<ਯੂ> ਇੱਕਿ ਮਹਾਨ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਹ ਲੋਕਿ ਜਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਯੇ ਦੇ ਧਿਰਤੀ ਤੇ ਰ ਹੰਦੇ ਹਨ, ਰੌਸ਼ਨੀ <ਯੂ>ਚਮਕਿਦੀ
ਹੈ<ਯੂ> ਉਹਨਾਂ ਤੇ। (ਯਸਾਯਾਹ 9:1- 2 ਯੂਐਲਟੀ)
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ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਯੂਐਲਟੀ ਵਚ ਗੁਆਚੀ ਜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਆਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪ ਹਲਾਂ, ਲੋਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਖਦੇ ਸਨ. ਹੋਰ ਲੋਕਿ ਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਦੀ ਨਕਿਲ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਸਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਮ ਬੜੀ
ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨੀ
ਸਾਵਧਿਾਨੀਪੂਰਵਕਿ ਕਿੀਤਾ, ਅਤੇ ਪਛਲੇ ਕਿਈ ਸਾਲਾਂ ਵੱਚ ਕਿਈ ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਾਪੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ.
ਅਸਲੀ ਹੱਥ- ਲਖਤਾਂ
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਜਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵੱਚ ਵੇ ਖਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇ ਖਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਚਕਿਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ
ਜਹਾ ਅੰਤਰ ਸੀ. ਕਿੁਝ ਕਿਾਪੀ ਕਿਰਨ ਵਾ ਲਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਿੁਝ
ਨੇ ਇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਗਲਤ ਸਮ ਝਆ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦਖਾਈ ਦੰਦਾ ਹੈ. ਕਿਦੇ ਕਿਦੇ ਉਹ
ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਆਧਿੁ ਨਕਿ ਬਾਈਬਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਾਪੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹਨ. ਕਿੁਝ
ਆਧਿੁ ਨਕਿ ਬਾਈਬਲਾਂ ਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਚੋਂ ਕਿੁਝ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ. ਯੂਐਲਟੀ ਦੇ ਵੱਚ, ਇਹ ਜੋੜੇ ਗਏ ਵਾਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫੁਟਨੋ ਟ ਵੱਚ ਲਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਾਪੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿੀਤੀ ਹੈ. ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਹਰ ਥਾਂ ਲਈ ਜੱਥੇ ਇਕਿ ਅੰਤਰ
ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕਿੱ ਢਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹਨ. ਯੂਐਲਟੀ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੇ ਯੂਐਲਟੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹਣਾ
ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਸਹੀ ਹਨ. ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਿ ਯੂਐਲਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਾਈਬਲਾਂ ਤਕਿ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੀ ਕਿਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਿਾਰਤ ਹਨ,
ਯੂਐਲਟੀ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਚ ਫੁੱਟਨੋ ਟ ਸ਼ਾ ਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਚ ਕਿੁਝ ਫਰਕਿ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ.
ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐਲਟੀ ਵਚ ਪਾਠ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁਟਨੋ ਟ ਵਚ ਜੁੜੇ ਵਾਕਿਾਂ ਬਾਰੇ ਲਖਣਾ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਯੂਐਲਟੀ ਵੱਚ ਕਿੀਤਾ ਗਆ
ਹੈ. ਪਰ, ਜੇ ਸਥਾਨਕਿ ਚਰਚ ਅਸਲ ਵਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਵਚ ਪਾ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ
ਫੁਟਨੋ ਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ.

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ
ਮੱਤੀ 18:10-11 ਯੂਐਲਟੀ ਆਇਤ 11 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕਿ ਫੁਟਨੋ ਟ ਹੈ.
<ਸਹਾਇਤਾ>10
<ਸਹਾਇਤਾ>[1]
ਯੂਹੰਨਾ 7:53-8:11 ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੱਥ- ਲਖਤਾਂ ਵਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸਨੂੰ ਯੂਐਲਟੀ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੌਰਸ ਬਰੈਕਿਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰ ਨ੍ਹਤ ਹੈ ([]) ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ
ਅੰਤ ਵਚ, ਅਤੇ ਆਇਤ 11 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕਿ ਫੁਟਨੋ ਟ ਹੈ.
<ਸਹਾਇਤਾ>53
<ਸਹਾਇਤਾ>[2]

ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਇਕਿ ਪਾਠ ਸੰਸਕਿਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਲਟੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਕਿਰਨ ਨੂੰ ਜਸਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੈ.
1. ਯੂਐਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਯੂਐਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਫੁਟਨੋ ਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ.
2. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ, ਅਤੇ ਫੁਟਨੋ ਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸ ਥਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਿਰੇ.

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਅਨੁਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਮਰਕਿੁਸ 7:14-16 ਯੂਐਲਟੀ ਉੱਪਰ, ਜਸ ਵਚ ਆਇਤ 16 ਬਾਰੇ ਇਕਿ ਫੁਟਨੋ ਟ ਹੈ.
• <ਸਹਾਇਤਾ>14
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• <<ਸਹਾਇਤਾ>[1]
1. ਯੂਐਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਯੂਐਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਫੁਟਨੋ ਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ.
• <ਸਹਾਇਤਾ>14
◦ <ਸਹਾਇਤਾ>[1]
1. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ, ਅਤੇ ਫੁਟਨੋ ਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸ ਥਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਿਰੇ.
• <ਸਹਾਇਤਾ>14
◦ <ਸਹਾਇਤਾ>[1]
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅ ਧਿਆਇ ਅਤੇ ਆਇਤ ਸੰ ਖਆ
ਅਸਲੀ ਹੱਥ- ਲਖਤਾਂ
ਜਾਣਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਮੂਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
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ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿੁਝ ਆਇਤ ਸੰ ਖਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋੜੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਵੇਂ ਕਿ “3-5” ਜਾਂ “17-18”?

ਵਰਲੇ ਮਾਮ ਲਆਂ ਵੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਬਦਾਇਕਿ ਪਾਠ ਦਾ ਖੁਲਾ ਵਚਨ (ਯੂਐਲਟੀ) ਜਾਂ
ਸਧਿਾਰਨ ਪਾਠ ਦਾ ਖੁਲਾ ਵਚਨ (ਯੂਐਸਟੀ) ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧਿ ਆਇਤ ਸੰ ਖਆ ਨੂੰ ਜੋ ੜਆ ਗਆ ਹੈ, ਜਵੇਂ
ਕਿ 17-18. ਇਸ ਨੂੰ ਆਇਤ ਦਾ ਪੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਚਲੀ
ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੀ ਪੁਨਰ ਵਚਾਰ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਹਾਣੀ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਸਮ ਝਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

<ਸਹਾਇਤਾ>29
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ><ਸਹਾਇਤਾ>29-30
ਯੂਐਲਟੀ ਪਾਠ ਦੇ ਵੱਚ, ਆਇਤ 29 ਅਤੇ 30 ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੇਈਰ ਵੱਚ ਰ ਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਆਇਤ 30 ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਚ ਹੈ. ਯੂਐਸਟੀ ਪਾਠ ਵੱਚ,
ਆਇਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੇਈਰ ਵੱਚ ਰ ਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੱਚ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦਾ ਵਧਿੇਰੇ ਤਰਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ.

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ
ਕਿਈ ਵਾਰ ਯੂਐਲਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਐਸਟੀ ਦੇ ਕਿ ਵਤਾ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹੈ.
<ਸਹਾਇਤਾ>4
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ><ਸਹਾਇਤਾ>4-5
ਯੂਐਲਟੀ ਵਚ ਕਿੁਝ ਆਇਤ ਪੁਲ ਵੀ ਹਨ.
<ਸਹਾਇਤਾ>17-18
ਯੂਐਲਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੇਖਾ ਖੱ ਚਆ ਗਆ ਆਇਤ 18 ਤੋਂ 17 ਵੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਚ ਦਖਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਬਥਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ.
ਇਹ ਅਸਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ:
17 ਅਜ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ: ਜੇਥੇਰ, ਮੈਰੀਡ, ਏਫੇਰ ਅਤੇ ਜੇਲੋਨ. ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਰਯਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੱਤਾ, ਸ਼ਂਮਈ ਅਤੇ ਈਸ਼ਬੋਹ ਜੋ ਕਿ
ਅਸ਼ਤਈਆ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ. 18 ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਯਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਗਦੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੇਬਰ ਸਕਿੋ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਜ਼ਨੋ ਆਹ
ਦਾ ਪਤਾ ਜ਼ਕਿੂਥੇਲ ਸੀ. ਇਹ ਬੁੱਤਯਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਰਊਨ ਦੀ ਧਿੀ ਸੀ. ਜਸ ਨੇ ਮੇਰੇਡ ਨਾਲ ਵਆਹ ਕਿੀਤਾ (1 ਇ ਤਹਾਸ 4:17-18
ਟੀ ਐਨ ਕਿੇ)

ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਅ ਜਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਕਿਮ ਕਿਰੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ.
1. ਜੇਕਿਰ ਇੱਕਿ ਆਇਤ ਤੋਂ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਇੱਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਆਇਤ ਨੰ ਬਰ ਦੇ ਵਚਾਲੇ ਹਾਈਫਨ ਪਾ ਦਉ.
2. ਅਗਰ ਯੂਐਲਟੀ ਕਿੋਲ ਆਇਤ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਕਿ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ ਜਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੋਲ ਕਿੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਚੁਣ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਵਧਿੀਆ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀੳ ਐਪ.

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
1. ਜੇਕਿਰ ਇੱਕਿ ਆਇਤ ਤੋਂ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਇੱਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਇੱਕਿ ਹਾਈਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ ਹਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਤ
ਸੰ ਖਆ ਨੂੰ ਪਾਉ.
• <ਸਹਾਇਤਾ>2 ( ਬਵਸਥਾਸਾਰ 19:2-3)
2. <ਸਹਾਇਤਾ>2-3
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ਜੇਕਿਰ ਯੂਐਲਟੀ ਦੀ ਕਿ ਵਤਾ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਕਿ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ ਜਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੋਈ ਜ਼ਕਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਚੁਣ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ
3. ਵਧਿੀਆ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅ ਧਿਆਇ ਅਤੇ ਆਇਤ ਸੰ ਖਆ

257 / 369

Just-in-Time Learning Modules :: Unknowns

Translation Manual

Unknowns
ਅਣਜਾਣ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਾਂ ਜਵੇਂ ਸ਼ੇਰ, ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ, ਪਹਾੜ, ਪੁਜਾਰੀ, ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ
ਸ ਭਆਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ
ਹੈ?

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ
ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕਿ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਵੇਰਵਾ

ਵਾਕਿ ਬਣਤਰ

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਅਣਜਾਣਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਵੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱ ਭਆਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਲਈ
ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਪੰਨੇ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੋ ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੀ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਿ ਸਮਝ ਸਕਿਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿੀ ਹਨ.
ਸਾਡੇ ਕਿੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੇਵਲ ਪੰਜ ਆਟੇ ਦੀਆਂ <ਯੂ> ਰੋਟੀਆਂ
ਰੋਟੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਬਾਰੀਕਿ ਕਿੁਚ ਲਆ ਅਨਾਜ ਮਲਾ ਕਿੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰ ਮਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਪਕਿਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿ ਹੋਵੇ. (ਅਨਾਜ ਘਾਹ ਦੇ ਇੱਕਿ ਕਿਸਮ
ਦੇ ਬੀਜ ਹਨ.) ਕਿੁਝ ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ ਵੱਚ ਲੋਕਿਾਂ ਕਿੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੀ ਹੈ.
ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
• ਪਾਠਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸ ਭਆਚਾਰ ਦਾ ਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ.
• ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿੁਝ ਕਿੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੱਚ ਜ਼ਕਿਰ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਧਾਂਤ
• ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜੋ ਪ ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੱਸਾ ਹਨ.
• ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਲ ਹਜ਼ੇ ਰੱਖੋ.
• ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਿਮ ਅਤੇ ਇ ਤਹਾਸਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਬਆਨ ਕਿਰੋ.

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ
ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਦਆਂਗਾ, ਇਹ ਠਕਿਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ <ਯੂ> ਗੱਦੜਾਂ ਦਾ
ਗੱਦੜਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਜਵੇਂ ਕਿੁੱਤੇ ਜਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿੁਝ ਹੱਸੇ ਵਚ ਰ ਹੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਈ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਚ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ.
ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਉਹ ਲੋਕਿ ਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਲ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭੁੱਖੇ <ਯੂ> ਬ ਘਆੜ
ਜੇ ਬ ਘਆੜ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰ ਹੰਦੇ ਜੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ ੜ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਠਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭਆਨਕਿ ਹਨ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਜਵੇਂ ਕਿੁੱਤੇ ਜਹੜੇ
ਹਮਲਾ ਕਿਰਦੇ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ.
ਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮਲੀ ਹੋਈ ਸੀ <ਯੂ>ਗੰਧਿਰਸ
ਲੋਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਗੰਧਿਰਸ ਕਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰ ਤਆ ਗਆ ਸੀ.
ਉਸ ਲਈ ਜੋ ਬਣਾਇਆ <ਯੂ>ਮਹਾਨ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਾਂਗ, ਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੋਲ ਕਿੋਈ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ... ਬਲਕਿੁਲ ਸਫੇਦ ਹੋਣਗੇ ਵਾਂਗ <ਯੂ>ਬਰਫ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱ ਸਆਂ ਵਚ ਲੋਕਿ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਚ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋ ਸਕਿਦੀਆਂ ਹਨ.
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਇੱਥੇ ਉਹ ਢੰਗ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਿ ਅ ਜਹੀ ਮਆਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ:
1. ਇੱਕਿ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤੋ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅ ਗਆਤ ਚੀਜ਼ ਕਿੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਇਤ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿੀ ਹੈ.
2. ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅ ਜਹਾ ਕਿੁਝ ਅਖ਼ ਤਆਰ ਕਿਰੋ ਜੇਕਿਰ ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਇ ਤਹਾਸਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.
3. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਕਿਲ ਕਿਰੋ, ਅਤੇ ਇਕਿ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਆ ਖਆਤ ਮਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ.
4. ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ ਜੋ ਅਰਥ ਵੱਚ ਵਧਿੇਰੇ ਆਮ ਹੈ.
5. ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵਧਿੇਰੇ ਖਾਸ ਹੋਵੇ.

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
1. ਇੱਕਿ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤੋ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅ ਗਆਤ ਚੀਜ਼ ਕਿੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਇਤ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿੀ ਹੈ.
• ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਉਹ ਲੋ ਕ ਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹਨ <ਯੂ> ਭੁੱਖੇ ਬ ਘਆੜ (ਮੱਤੀ 7:15
ਯੂਐਲਟੀ)
• ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਉਹ ਲੋਕਿ ਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਲ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ <ਯੂ>ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਚ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕਿ ਜਾਨਵਰ ਹਨ
"ਭੁੱਖੇ ਬ ਘਆੜ" ਇੱਥੇ ਇੱਕਿ ਅਲੰਕਿਾਰ ਦਾ ਹੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਲੰਕਿਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭੇਡਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕਿ ਹਨ.
(ਜੇ ਭੇਡ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਲੰਕਿਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ
ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ ਅਲੰਕਿਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਬਦਲਣਾ. ਦੇਖੋ ਰੂਪਾਂਤਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ.)
• ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਹਨ <ਯੂ>ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ (ਮੱਤੀ:17 ਯੂਐਲਟੀ)
◦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਹਨ <ਯੂ>ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ
1. ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅ ਜਹਾ ਕਿੁਝ ਅਖ਼ ਤਆਰ ਕਿਰੋ ਜੇਕਿਰ ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਇ ਤਹਾਸਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.
• ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ... ਬਲਕੁਲ ਸਫੇਦ ਹੋਣਗੇ ਵਾਂਗ <ਯੂ>ਬਰਫ (ਯਸਾਯਾਹ 1:18 ਯੂਐਲਟੀ) ਇਹ ਆਇਤ ਬਰਫ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ
ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕ ਸਫੇਦ ਕਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ.
2. ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ... ਬਲਕਿੁਲ ਸਫੇਦ ਹੋਣਗੇ ਵਾਂਗ<ਯੂ>ਦੁੱਧਿ
3. ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ... ਬਲਕਿੁਲ ਸਫੇਦ ਹੋਣਗੇ ਵਾਂਗ<ਯੂ>ਚੰਨ
4. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਕਿਲ ਕਿਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇਕਿ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਆ ਖਆਤ ਮਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ.
• ਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕ ਮਲੀ ਹੋਈ ਸੀ <ਯੂ>ਗੰਧਰਸ (ਮਰਕੁਸ 15:23 ਯੂਐਲਟੀ) – ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਕ ਗੰਧਰਸ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਸ਼ਬਦ "ਦਵਾਈ."
• ਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮਲੀ ਹੋਈ ਸੀ <ਯੂ>ਗੰਧਿਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕਿ ਦਵਾਈ
• ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ <ਯੂ>ਰੋਟੀਆਂ (ਮੱਤੀ 14:17 ਯੂਐਲਟੀ) - ਲੋ ਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕ ਕਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕਸੇ ਵਾਕੰਸ਼
ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕ ਇਹ (ਬੀਜ) ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਵੇਂ ਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਕੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਪਕਾ ਕੇ).
• ਸਾਡੇ ਕਿੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੇਵਲ ਪੰਜ ਹਨ ਰੋਟੀਆਂ ਹਨ <ਯੂ> ਪੱਕਿੇ ਕਿੁਚਲੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਦੀ ਰੋਟੀ
1. ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ ਜੋ ਅਰਥ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ.
• ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਦਆਂਗਾ, ਇਹ ਠਕਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ <ਯੂ> ਗੱਦੜਾਂ ਦਾ ( ਯਰ ਮਯਾਹ 9:11 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣਾ ਦਆਂਗਾ, ਇਹ ਠਕਿਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ <ਯੂ>ਜੰਗਲੀ ਕਿੁੱ ਤਆਂ ਲਈ
• ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਹਨ <ਯੂ> ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ (ਮੱਤੀ 14:17 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਸਾਡੇ ਕਿੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੇਵਲ ਪੰਜ ਹਨ <ਯੂ>ਪੱਕਿੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ
1. ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵਧਿੇਰੇ ਖਾਸ ਹੋਵੇ.
• ਉਸਦੇ ਲਈ ਜਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ <ਯੂ>ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ (ਜ਼ਬੂਰ 136:7 ਯੂਐਲਟੀ)
2. ਉਸਦੇ ਲਈ ਜਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ <ਯੂ>ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
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ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਧਿਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿੀ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ?

ਕਿਦੇ ਕਿਦੇ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਅ ਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ ਭਆਚਾਰ ਦਾ ਹੱਸਾ
ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਦਾ. ਇਸ ਵਚ ਉਹ ਲੋਕਿ ਅਤੇ
ਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਣਜਾਣ ਅਨੁਵਾਦ

ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ "ਉਧਿਾਰ" ਸਕਿਦੇ
ਹੋ. ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਾਪੀ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਪੰਨਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ "ਉਧਿਾਰ" ਲੈਣੇ ਹਨ. (ਅ ਜਹੇ ਵੱਚ ਹੋਰ ਵੀ
ਰਸਤੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਦੇਖੋ ਅਣਜਾਣ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ.)

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ
ਉਸਨੇ ਵੇ ਖਆ <ਯੂ>ਅੰਜ਼ੀਰ
ਜੇ ਉਥੇ ਕਿੋਈ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਦਾ.
ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਸਨ <ਯੂ> ਸਰਾਫ਼ੀਮ
ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ.
ਇਸ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਯਹੋਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਹੋਈ <ਯੂ> ਮਲਾਕਿੀ
ਮਲਾਕਿੀ ਕਿੋਈ ਅ ਜਹਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਿ ਬੋਲਦੇ ਹਨ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਧਿਾਰ ਲੈਦੇਂ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
• ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਪੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਇਬਰਾਨੀ, ਯੂਨਾਨੀ, ਲੈ ਟਨ, ਸਰੀ ਲਕਿ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅਤੇ ਕਿੋਰੀਅਨ ਲਪੀਆਂ. ਇਹ ਲਪੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਣਮਾਲਾ ਵਚਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰ ਤ ਨਧਿਤਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਿਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ.
• ਇੱਕਿੋ ਲਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਲਪੀ ਵੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਆਨ ਕਿਰ ਸਕਿਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜਰਮਨ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ, ਲੋਕਿ
"ਜੇ" ਅੱਖਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਜਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਚ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਿ "ਵਾਈ" ਅੱਖਰ ਉਚਾਰਨ ਕਿਰਦੇ ਹਨ.
• ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਇੱਕਿੋ ਜਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ "ਸੋਚ," ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿੋਲ ਸਾਫਟ "ਟੀਐਚ"
ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ "ਐਸਟੀ" ਜਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਨਾਲ "ਠ ਹਰੋ." ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਕਿੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਿਰ ਸਕਿਦੀ.
ਕਿਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਧਿਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿਈ ਤਰੀਕਿੇ ਹਨ.
1. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਕਿ ਵੱਖਰੀ ਲਪੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ ਕ੍ਰਪਟ ਦੇ ਸੰਬੰ ਧਿਤ ਅੱਖਰ ਦੇ
ਆਕਿਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕਿ ਅੱਖਰ ਦੇ ਆਕਿਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਿਦੇ ਹੋ.
2. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਿਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਉਚਾਰੋ ਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਰਦੀ ਹੈ.
3. ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਰੀਕਿੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕਿੂਲ ਕਿਰੋ.

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
1. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਕਿ ਵੱਖਰੀ ਲਪੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ ਕ੍ਰਪਟ ਦੇ ਸੰਬੰ ਧਿਤ ਅੱਖਰ ਦੇ
ਆਕਿਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕਿ ਅੱਖਰ ਦੇ ਆਕਿਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਿਦੇ ਹੋ.
• ָיְנַפְצ

 הָ֤יְנַפְצ- ਹਬਰੂ ਅੱਖਰਾਂ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ
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• "ਸਫ਼ਨਯਾਹ" ਰੋਮ ਅੱਖਰਾਂ ਵੱਚ ਉਹੀ ਨਾਮ
1. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਿਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਉਚਾਰੋ ਜਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਰਦੀ ਹੈ.
• "ਸਫ਼ਨਯਾਹ" – ਇਹ ਇਕਿ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ.
• "ਸਫ਼ਨਯਾਹ" - ਨਾਮ ਜਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਲ ਖਆ ਗਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਾਰਣ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ.
1. ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਰੀਕਿੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕਿੂਲ ਕਿਰੋ.
• ਸਫ਼ਨਯਾਹ - ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ "ਜੈਡ" ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ "ਐਸ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਖਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ "ਪੀਐਚ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
"ਐਫ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਰਭਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕਿਰਦੇ ਹੋ "ਆਈ" ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਿਦੇ ਹੋ "ਆਈ" ਜਾਂ "ਏਆਈ"
ਜਾਂ "ਏਵਾਈ".
• "ਸੇਫਾਨੀਆ"
• "ਸੇਫਾਨਈਆ"
• "ਸੇਫਾਨਾ"
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ਨਾਮ ਦਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ
ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸ ਭਆਚਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਨ?

ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਕਿੁਝ ਨਾਮ ਅਜੀਬ
ਲੱਗ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿ ਹਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ. ਕਿਦੇ ਕਿਦੇ ਪਾਠਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ
ਇਕਿ ਨਾਮ ਕਿੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿੀ
ਅਰਥ ਹੈ. ਇਹ ਪੰਨਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ
ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਣਜਾਣ ਅਨੁਵਾਦ

ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ. ਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ
ਜ਼ਕਿਰ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਕਿਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਖਾਸ ਕਿਰਕਿੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸੀ <ਯੂ>ਮਲਕਿੀਸ਼ੇਦੇਕਿ
ਇੱਥੇ ਲੇਖਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਰਦਾ ਹੈ "ਮਲਕਿੀਸ਼ੇਦੇਕਿ" ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਜਸ ਦੇ ਉਹ ਨਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਲੇਖ "ਸਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ" ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕਿ ਖਾਸ ਸ਼ ਹਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਿੀਤਾ.
ਉਸਦਾ ਨਾਮ "ਮਲਕਿੀਸ਼ੇਦੇਕਿ" ਮਤਲਬ "ਧਿਰਮ ਦੇ ਰਾਜਾ," ਅਤੇ "ਸਾਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ," ਮਤਲਬ, "ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ." (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 7:2
ਯੂਐਲਟੀ)
ਇੱਥੇ ਲੇਖਕਿ ਮਲਕਿੀਸ਼ੇਦੇਕਿ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਲੇਖ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ. ਕਿਈ ਵਾਰ, ਲੇਖਕਿ ਇੱਕਿ ਨਾਮ
ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕਿ ਪ ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ
ਪਾਠ ਜਾਂ ਫੁਟਨੋ ਟ ਵੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ.

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
• ਪਾਠਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈਬਲ ਵਚਲੇ ਕਿੁਝ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਕਿ ਕਿੋਈ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.
• ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ
• ਕਿਈ ਨਾਮਾਂ ਵੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿ ਹਣ ਲਈ
ਨਾਗਵਾਰ ਹਨ. ਇਸ ਸਮੱ ਸਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਉਧਿਾਰ.
• ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਕਿੁਝ ਲੋਕਿਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਹਨ. ਪਾਠਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮ ਹਸੂਸ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਕਿ ਕਿ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕਿੋ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ.

ਬਾਰਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ
ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਿ ਗਏ <ਯੂ>ਯਰਦਨ> (ਯਹੋਸ਼ੁਆ 24:11 ਯੂਐਲਟੀ)
ਪਾਠਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ "ਯਰਦਨ" ਇਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, "ਯਰੀਹੋ" ਇਕਿ ਸ਼ ਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ "ਅਮੋਰੀ" ਇਕਿ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ.
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿੀ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁਚ ਵੇਖਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੇਨੂੰ ਵੇ ਖਆ ਹੋਵੇ?" ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਏਰ-ਲਹਈ-ਰੋਈ ;
(ਉਤਪਤ 16:13-14 ਯੂਐਲਟੀ)
ਪਾਠਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਦੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ "ਬਏਰ-ਲਹਈ-ਰੋਈ" ਮਤਲਬ " ਉਹ ਜੀਵਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ."
ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ <ਯੂ>ਮੂਸਾ
ਪਾਠਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਦੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਵੇ ਹਬਰੂ ਅਖਰ "ਬਾਹਰ ਖਚੋ."
<ਯੂ>ਸੌਲੁਸ
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ> ਇਹ ਇਕਿੋਨੀਅਮ ਵਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ <ਯੂ>ਪੌਲੂਸ
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ਪਾਠਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸੌਲੂਸ ਅਤੇ ਪੌਲੂਸ ਇੱਕਿੋ ਨਾਮ ਦੇ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
1. ਜੇ ਪਾਠਕਿ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਦੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਹਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕਿ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਸਕਿਦੇ ਹੋ
2. ਜੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਾਪੀ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਜਾਂ ਤਾ ਪਾਠ
ਜਾਂ ਫਰ ਫੁਟਨੋ ਟ ਵੱਚ ਕਿਰੋ.
3. ਜਾਂ ਜੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿੇਵਲ ਇੱਕਿ ਵਾਰ ਹੀ ਵਰ ਤਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਨਕਿਲ ਕਿਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ.
4. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਮ ਹਨ, ਇਕਿ ਨਾਮ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਸ
ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਨਾਮ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦੱਤਾ ਗਆ ਸੀ. ਇਕਿ ਫੁਟਨੋ ਟ ਲਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰੋਤ
ਪਾਠ ਉਸ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਵਾਰ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
5. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਮ ਹਨ, ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਵੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਦੱਤਾ ਗਆ ਹੈ ਵਰਤੋ, ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਫੁਟਨੋ ਟ ਜੋੜੋ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਦੰਦਾ ਹੈ.

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
1. ਜੇ ਪਾਠਕਿ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਦੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਹਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕਿ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਸਕਿਦੇ ਹੋ
• ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ <ਯੂ>ਯਰਦਨ ਨਦੀ (ਯਹੋਸ਼ੁਆ 24:11 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਿ ਗਏ <ਯੂ>ਯਰਦਨ ਨਦੀ
• ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਫਰੀਸੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਾ, "ਜਾੳ ਇਥੋਂ ਚਲੋ ਜਾੳ <ਯੂ>ਹੈਰੋਦੇਸ (ਲੂ ਕਾ 13:31 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕਿੁਝ ਫਰੀਸੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜਾੳ ਇਥੋਂ ਚਲੋ ਜਾੳ <ਯੂ>ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ
1. ਜੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਾਪੀ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਜਾਂ ਤਾ ਪਾਠ
ਜਾਂ ਫਰ ਫੁਟਨੋ ਟ ਵੱਚ ਕਿਰੋ.
• ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ <ਯੂ>ਮੂਸਾ (ਕੂਚ 2:11 ਯੂਐਲਟੀ)
2. ਉਸ ਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ <ਯੂ>ਮੂਸਾ ਰੱ ਖਆ, ਜੋ 'ਬਾਹਰ ਖੱਚਣ' ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ
3. ਜਾਂ ਜੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿੇਵਲ ਇੱਕਿ ਵਾਰ ਹੀ ਵਰ ਤਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਨਕਿਲ ਕਿਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ.
• ... ਉਸਨੇ ਕਹਾ, "ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁਚ ਵੇਖਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੇਨੂੰ ਵੇ ਖਆ ਹੋਵੇ?" ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ <ਯੂ> ਬਏਰਲਹਈ-ਰੋਈ (ਉਤਪਤ 16:13-14 ਯੂਐਲਟੀ)
◦ ...ਉਸਨੇ ਕਹਾ, "ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁਚ ਵੇਖਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਭਲੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੇਨੂੰ ਵੇ ਖਆ ਹੋਵੇ?" ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ <ਯੂ>ਉਸ
ਜੀਵਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ
4. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਮ ਹਨ, ਇਕਿ ਨਾਮ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਸ
ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਨਾਮ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦੱਤਾ ਗਆ ਸੀ. ਇਕਿ ਫੁਟਨੋ ਟ ਲਖੋ ਜਦੋਂ ਸਰੋਤ
ਪਾਠ ਉਸ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਵਾਰ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਪੌਲੂਸ ਨੂੰ "ਸੌਲੂਸ" ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਸ਼ੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੱਬ 13 ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਅਤੇ
ਪੌਲੂਸ ਰਸ਼ੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੱਬ 13 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਚ. ਤੁਸੀਂ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ "ਪੌਲੂਸ" ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵਕਿਤ, ਰਸ਼ੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੱਬ 13:9 ਨੂੰ ਛੱਡਕਿੇ
ਜੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
• ... ਇਕ ਨੌ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ <ਯੂ>ਸੌਲੂਸ (ਰਸ਼ੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 7:58 ਯੂਐਲਟੀ)
• ... ਇਕਿ ਨੌ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ <ਯੂ>ਪੌਲੂਸ
• ਫੁਟਨੋ ਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ:
• <ਸਹਾਇਤਾ>[1]
• ਪਰ <ਯੂ>ਸੌਲੂਸ (ਰਸ਼ੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13:9)
ਪਰ <ਯੂ>ਸੌਲੂਸ
1. ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਹਨ, ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਵੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਦੱਤਾ ਗਆ ਹੈ ਵਰਤੋ, ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਫੁਟਨੋ ਟ ਜੋੜੋ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਦੰਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਰਹਨ
ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ "ਸੌਲੂਸ" ਲਖ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਜੱਥੇ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਵੱਚ "ਸੌਲੂਸ" ਅਤੇ "ਪੌਲੂਸ" ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਵੱਚ “ਪੌਲੂਸ ਹੈ."
• ਇਕ ਨੌ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ <ਯੂ>ਸੌਲੂਸ (ਰਸ਼ੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 7:58 ਯੂਐਲਟੀ)
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◦ ਇਕ ਨੌ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ<ਯੂ>ਸੌਲੂਸ
• ਫੁਟਨੋ ਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ:
• <ਸਹਾਇਤਾ>[1]
• ਪਰ <ਯੂ>ਸੌਲੂਸ (ਰਸ਼ੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 13:9)
• ਪਰ <ਯੂ>ਸੌਲੂਸ
• ਇਹ ਇਕੋਨੀਅਮ ਵਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕ <ਯੂ>ਪੌਲੂਸ (ਰਸ਼ੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 14:1 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਇਹ ਇਕਿੋਨੀਅਮ ਵਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ <ਯੂ>ਪੌਲੂਸ
• <ਸਹਾਇਤਾ>[1]
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਨਕਿਲ ਜਾਂ ਉਧਿਾਰ ਸ਼ਬਦ
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ਮੰਨ ਲਆ ਗਆ ਗਆਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਮੰਨ ਲਆ ਗਆ ਗਆਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ
ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕਿੀਨੀ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ
ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੁਝ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰ ਹਣ ਕਿੀਤੇ ਗਆਨ
ਦਰਸ਼ਕਿ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੋ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੰਦਾ ਹੈ:
ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ?
• ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੱਧਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ।
• ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਸ ਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੱਧਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੋ ਤਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ
ਸੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ।

ਵੇਰਵਾ
ਜਦੋਂ ਕਿੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿੋਲ ਕਿੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਿ ਜਾਣ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ. ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸੱਧਿਾ
ਬਆਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਕਿੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ. ਇਸਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਗਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਧਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਕਿੁਝ ਸੱਧਿੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੋ ਤਆਂ ਨੂੰ ਸੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਜਾਣਕਿਾਰੀ
ਜਸਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਿਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੱਖਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਧਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਅਕਿਸਰ, ਦਰਸ਼ਕਿ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ (ਮੰਨ ਲਆ ਗਆ ਗਆਨ) ਇਹ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੱਧਿੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕ ਇਹ ਅਨੁ ਵਾਦ ਹੈ
ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਨ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਿਾਰੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਸਾ ਹਨ. ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚੋਂ ਇਕਿ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ
ਆਵੇਗਾ. ਕਿਉਂ ਕਿ ਟੀਚੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅ ਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ
ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਮੁਕਿਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਵੱਚ ਰ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਈ ਵਾਰੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਗਆਨ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਵਚ, ਆਧਿੁ ਨਕਿ ਪਾਠਕਿ ਹਰ ਚੀਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੂਲ ਬੁਲਾ ਰਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾ ਲਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਠ ਜਾਂ ਪੈਰਲੇਖ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ।

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
»ਫ਼ੇਰ ਇੱਕਿ ਨੇ ਮ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਿ ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਕਿੋਲ ਆਕਿੇ ਕਿਹਾ," ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਛੇ ਚੱਲਾਂਗਾ. " ਯਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਆਲ੍ਹਣੇ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰ ਰਖ ਕਿੇ ਆਰਾਮ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਯਸੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੂੰਗੇ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੁਰਨੇ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਚਆ ਸੀ ਕਿ ਲਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹੇ
ਦੀ ਧਿਰਤੀ ਵੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਵੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਵੱਚ ਸੌਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਮੰ ਨਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯਸੂ ਇੱਥੇ ਸੱਧਿੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ" ਪਰ, ਜੇ ਲਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ
ਉਹ ਸੱਖ ਸਕਿਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਸੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱ ਸਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿੋਲ ਕਿੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਪਆ ਸੀ. ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਸ ਨੂੰ ਲਖਾਰੀ ਉਦੋਂ ਸੱਖ ਸਕਿਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਯਸੂ
ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕਿੋਲ ਆਪਣਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਧਿਰਨਾ ਸੀ।
ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਏ, ਖ਼ੁਰਾਜ਼ੀਨ! ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਏ, ਬੈਥਸੈਦਾ! ਜੇ ਕਿਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਵਚ ਕਿੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਪ ਹਲਾਂ ਤੋਬਾ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਵਚ ਤੋਬਾ ਕਿੀਤੀ ਹੁੰਦੀ. ਪਰ ਇਹ ਲਈ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਲਈ ਜਆਦਾ ਸ ਹਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ
ਯਸੂ ਨੇ ਮੰ ਨਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੀਦੋਨ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤੇ ਨਆਂ ਦਾ ਦਨ ਇਕਿ ਅ ਜਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹਰ ਵਅਕਿਤੀ ਦਾ ਨਆਂ ਕਿਰੇਗਾ. ਯਸੂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸ਼ਵਾਸ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਨਹੀਂ ਸੀ. ਯਸੂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਹ ਸਭ ਮੰ ਨਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਸ ਲੋਕਿ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸਦੋਨ
ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਨਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੱਚ ਜਆਦਾ ਨਰਣਾ ਕਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ? <ਯੂ> ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧਿੋਦੇ
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ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਚੋਂ ਇਕਿ ਰਸਮੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਜਸ ਵਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਲੋਕਿ ਸ਼ੁੱਧਿ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧਿੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਲੋਕਿ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬਣਨ
ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਰਨਾ ਪਆ. ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਆ ਗਆ ਜੋ ਫਰੀਸੀ ਯਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ
ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਹ ਕਿੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇ ਲਆਂ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਨਾ ਕਿਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਉਹ ਧਿਰਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਇਹ
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਆਨ ਹੋ ਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅ ਹਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਫਰ ਇਹ ਚੰਗਾ
ਹੈ ਕਿ ਗਆਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌ ਲਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਛੱਡੋ. ਜੇ ਪਾਠਕਿ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚੋਂ ਇਕਿ ਦੀ ਕਿਮੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਰੋ:
1. ਜੇਕਿਰ ਪਾਠਕਿ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੁਝ ਮੰਨਣਯੋਗ ਗਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰੋ।
2. ਜੇ ਪਾਠਕਿ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵੱਚ ਦਰਸਾਓ, ਪਰ ਇਸ
ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰੋ ਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਮੂਲ ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੀ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਾਗੂ
1. ਜੇਕਿਰ ਪਾਠਕਿ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੁਝ ਮੰਨਣਯੋਗ ਗਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰੋ।
• ਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾ: "ਲੂੰ ਬੜੀਆਂ<ਯੂ> ਤੇ ਚੱਪਰੀਆਂ<ਯੂ> ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀ<ਯੂ> ਆਲ੍ਹਣੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮਨੁ ੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤ੍ਰ ਉਸ ਦਾ ਸਰ
ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇਗਾ।" " (ਮੱਤੀ 8:20 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ) - ਮੰਨ ਲਆ ਗਆ ਗਆਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨੇ ਵੱਚ ਸੌਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਆਪਣੇ
ਆਲ੍ਹਣੇ ਵੱਚ ਸੌਂ ਗਏ।
• ਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਲੂੰਬੜ <ਯੂ> ਵਚ ਰ ਹਣ ਲਈ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ
• ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਨ ਇਸ ਨੂੰ <ਯੂ> ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ (ਮੱਤੀ 11:22 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ) - ਇਹ ਮੰ ਨਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਲੋ ਕ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਭੈੜ,ੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸਨ. ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਚ ਦੱ ਸਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ... ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਆਂ ਵਾਲੇ ਦਨ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ, ਜਸ ਦੇ ਲੋਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਟ ਸਨ <ਯੂ> ਇਸ ਸ਼ ਹਰ ਲਈ ਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ ਹਣਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ
• ਜਾਂ:
• ... ਇਹ ਨਆਂ ਦੇ ਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ <ਯੂ> ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ ਹਰਾਂ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ <ਯੂ> ਸ਼ ਹਣਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ
• ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? <ਯੂ> ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂ ਦੇ (ਮੱਤੀ 15:2 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ) - ਇਹ ਮੰ ਨਆ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਚੋਂ ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀ ਜਸ ਵਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਣ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਹੱਥ
ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ, ਜਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਕ ਆਧੁ ਨਕ ਪਾਠਕ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕ ਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ
ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ।
• ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ? <ਯੂ> ਉਹ ਧਿਾਰ ਮਕਿਤਾ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਵਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ
1. ਜੇ ਪਾਠਕਿ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵੱਚ ਦਰਸਾਓ, ਪਰ ਇਸ
ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰੋ ਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਮੂਲ ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸੀ।
• ਫਰ ਇਕ ਲਖਾਰੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕ ਹਣ ਲੱਗਾ: "ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ." ਯਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆ ਖਆ,
"ਲੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਆਲ੍ਹਣੇ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁ ੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰ ਰਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ." (ਮੱਤੀ 8:19,
20 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ) - ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਸੂ ਖੁਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਯਸੂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ
ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਯਸੂ ਵਾਂਗ ਰ ਹਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਯਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: "ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਦੇ ਘੁਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕਿਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਕਿੋਲ ਆਲ੍ਹਣੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ. ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾ ਤੁਸੀਂ
ਜੀਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ
• ਇਹ ਨਆਂ ਦਾ ਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੂਰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ ਹਣਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗਾ (ਮੱਤੀ 11:22 ਯੂ ਅ ੈ ਲ ਟੀ) - ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਨੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦਾ ਨਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰਨਾ ਸੀ; ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
ਨਆਂ ਦੇ ਦਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੂਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੈਦਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ
• ਨਆਉਂ ਦੇ ਦਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆਧਿੁ ਨਕਿ ਪਾਠਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ , ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ ਹਲੀ ਵਾਰ ਪ ੜ੍ਹਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਸਨ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਿਰ ਜਾਂ ਲੇਖਕਿ ਕਿੀ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਖਣ ਲਈ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਿਰ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ
ਛੱਡ ਦੱਤਾ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਂ ਲੇਖਕਿ ਅਸ ਥਰ ਜਾਂ ਅਸ ਥਰ ਰ ਹ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
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ਵੇਰਵਾ
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਅ ਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਹਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹਨ ਪਰ
ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਲੱਗਣ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਇਕਿ ਕਿਾਰਨ ਇਹ
ਹੈ ਕਿ ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅ ਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਹ ਦੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਸਲ
ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ.

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਕਿੀ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ, ਗ਼ੈਰ-ਕਿੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਪਦੀ
ਹੈ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਮੰਨ ਲਆ ਗਆ ਗਆਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਿਾਰੀ

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਦੇਸ਼ੀ, ਕਿੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਚਾਨਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ
ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜੇਕਿਰ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਦੰਦੀ. ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਅ ਜਹੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਹੈ.

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
<ਯੂ>ਅਤੇ
ਬਬਲੀਕਿਲ ਇਬਰਾਨੀ ਵੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਜੋੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਨਾ ਆਮ ਸੀ ਜਵੇਂ ਕਿ "ਅਤੇ" ਵਾਕਿ ਵਚਕਿਾਰ ਸਬੰਧਿ ਦਖਾਉਣ ਲਈ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ, ਇਹ
ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਅਣ ਗਣਤਕਿ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠਕਿ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ, ਜਆਦਾਤਰ ਕਿੇਸਾਂ ਵੱਚ
ਫੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਸਬੰਧਿ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਪ ਰਭਾ ਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ ਗਆ.
ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਇਹ ਕਿ ਹਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੱਤਾ ਗਆ ਸੀ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਲਖਣ ਦੀ ਕਿਾਰਵਾਈ ਵੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਬਆਨ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਕਿ ਹਣਾ ਕਿਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੁਝ ਸਾੜ ਦੱਤਾ ਗਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਅਣ ਡੱਠ ਕਿਰ ਦੱਤਾ ਗਆ ਸੀ.
ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ <ਯੂ>ਜਵਾਬ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ
ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਦੋ ਕਿ ਰਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੱਧਿੀ ਭਾਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਨਾ ਆਮ ਸੀ. ਇਕਿ ਕ੍ਰਆ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ
ਸ਼ਬਦ ਪੇਸ਼ ਕਿੀਤੇ. ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸ ਹਣਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਕ੍ਰਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਵਚ ਉਲਝਣ ਹੈ. ਅੰਗਰੇਜੀ ਬੋਲਣ
ਵਾਲੇ ਲਈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਚਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਚਾਰ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਦੋ ਕ੍ਰਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਕਿੇਵਲ ਇਕਿ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਅਲੱਗ
ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਕਿਲਦਾ ਹੈ. ਇਸਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ, ਬੋਲਣਾ ਦੇ ਕਿੇਵਲ ਇੱਕਿ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨਾ ਬਹਤਰ ਹੈ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
1. ਜੇ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੁਦਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ
2. ਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੋ. ਸਰਫ਼ ਤਾਂ
ਹੀ ਕਿਰੋ ਜੇ ਪਾਠਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਬੀਤਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕਿੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ.

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
1. ਜੇ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੁਦਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ
• ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਖਤ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿੋਈ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.
1. ਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੋ. ਸਰਫ਼ ਤਾਂ
ਹੀ ਕਿਰੋ ਜੇ ਪਾਠਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਬੀਤਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕਿੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ.
• ਅਤੇ ਅਬੀਮਲਕ ਬੁਰਜ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰੁੱਧ ਲੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮੁਨਾਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਲ ਖੱ ਚਆ.
( ਨਆਂਈ 9:52 ਈਐਸਵੀ)
• ਅਬੀਮਲਕਿ ਬੁਰਜ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰੁੱਧਿ ਲੜੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ <ਯੂ> ਇਸਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਦੀ ਕਿ ਰਆ ਪੁਰਾਣੇ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਕਿ ਰਆ ਨੂੰ ਕਿਨੈ ਕਿਟਰ "ਅਤੇ" ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਨਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ
ਛੱ ਡਆ ਗਆ ਸੀ. ਨਾਲ ਹੀ, "ਅੱਗ ਨਾਲ" ਸ਼ਬਦ ਬਚ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ "ਬਰਨ" ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸੰਚਾ ਰਤ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ. "ਇਸਨੂੰ
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ਲਖਣ ਲਈ" ਇਕਿ ਬਦਲ ਅਨੁਵਾਦ "ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ" ਹੈ. ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਚ ਕਿੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ "ਬਰਨ" ਅਤੇ "ਅੱਗ" ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ, ਤਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ
ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਖ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਠਕਿ ਅਸਲ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, "ਦਰਵਾਜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?" ਜੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਆ ਹੈ. ਜਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਕਿਲਪ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਿਦੇ ਹੋ, "ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੇ
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?" ਜੇ ਪਾਠਕਿ ਜਵਾਬ ਦੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਬਲਦੀ ਹੈ," ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਆ ਹੈ.
• ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਹਾ: "ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਆ ਜਾਓ." (ਮੱਤੀ 8:8 ਯੂਐਲਟੀ)
ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ <ਯੂ>ਜਵਾਬ ਦੱਤਾ
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਚ, ਜਸ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸੈਪਟੁਅਰੀ ਬੋਲਣ ਦੁਆਰਾ ਦੱਤਾ ਗਆ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਆ ਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ, ਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਉੱਤਰ ਦੱਤਾ" ਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
ਕ੍ਰਪਾ " ਕਿ ਰਆਸ਼ੀਲ" ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਖ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੀ ਪਾਠਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕਿੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ, "ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿੀ ਜਵਾਬ
ਦੱਤਾ?" ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਆ ਹੈ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਕਿਦੋਂ ਨਰਪੱਖ ਰੱਖਣੀ ਹੈ?

268 / 369

Translation Manual

Just-in-Time Learning Modules :: Unknowns :: ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਕਿਦੋਂ ਨਰਪੱਖ ਰੱਖਣੀ ਹੈ?

ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਨਰਪੱਖ ਰੱਖਣੀ ਹੈ?
ਕਿਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੀ ਗਈ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ
ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ.

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਨੂੰ ਨਰਪੱਖ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਕਿਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਵੇਰਵਾ

ਮੰਨ ਲਆ ਗਆ ਗਆਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਿਾਰੀ

ਕਿਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੀ ਗਈ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ
ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਇਹ ਪੰਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੁਝ ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿਦੋਂ.

ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਿਦੋਂ ਬਣਾਉ?

ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਧਾਂਤ
• ਜੇ ਕਿੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੇਖਕਿ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕਿੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਿਰੋ.
• ਜੇ ਮੂਲ ਸਰੋ ਤਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿੀ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਕਿਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਮੂਲ
ਦਰਸ਼ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿੇ.
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੁਝ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਗਆਨ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਸਰੋ ਤਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.
• ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਕਿਰੋ ਜੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਿੇਂਦ ਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਬੰਦੂ ਕਿੀ ਹੈ.
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੇ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਆ ਗਆ ਗਆਨ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਕਿਰੋ.

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿੁਝ ਸੀ;
ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਚੋਂ ਕਿੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੱਠੀ ਸੀ. ( ਨਆਂਈ 14:14 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਹ ਇੱਕਿ ਬੁਝਾਰਤ ਸੀ. ਸਮਸੂਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕਿੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੀ ਹੈ. ਇਹ ਨਾ ਸਾਫ਼
ਕਿਰੋ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤਾਕਿਤਵਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ ਹਦ ਖਾਣ ਲਈ ਮੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ.
ਯਸੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਖਆ, "ਸਾਵਧਿਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਅਤੇ ਹੇਰੋਦੇਸ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ!" ਚੇ ਲਆਂ ਨੇ
ਆਪਸ ਵੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਆ ਖਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ." (ਮੱਤੀ 16:6,7
ਯੂਐਲਟੀ)
ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੇ ਲਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕਿੀ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸੱ ਖਆ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਯਸੂ ਦੇ ਚੇ ਲਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਨਹੀਂ ਸੱ ਖਆ ਸੀ. ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯਸੂ ਅਸਲ ਖਮੀਰ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵੱਚ ਦੱਸਣਾ ਉ ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ
"ਖਮੀਰ" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਲਤ ਸੱ ਖਆ. ਯਸੂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਸਨ ਕਿ ਯਸੂ ਨੇ ਮੱਤੀ 16:11 ਵਚ ਕਿੀ ਆ ਖਆ ਸੀ "ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹਾ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਿਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ
ਸਦੂਕਿੀਆਂ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਬਚਾਓ." ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ. ਪਰ ਫ਼ਰੀਸੀ ਅਤੇ ਸਦੂਕਿੀਆਂ ਦੇ
ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸੀ. (ਮੱਤੀ 16:11,12 ਯੂਐਲਟੀ)
ਜਦ ਯਸੂ ਨੇ ਦੱ ਸਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅ ਹਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱ ਖਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ.
ਇਸ ਲਈ, ਮੱਤੀ 16: 6 ਵਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਇਸ ਪੰਨੇ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
ਇਸ ਪੰਨੇ ਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਿੀਤੇ ਕਿੋਈ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ.
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ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਦੱਤੀ ਗਈ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ
ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ?

ਹੇਠ ਲਖੇ ਨਯਮ ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਲੰਬਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਉਪਾਅ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵੱਚ
ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਵਰ ਤਆ ਗਆ ਸੀ. ਇਹਨਾਂ ਵੱਚੋਂ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹੱਥ ਅਤੇ ਕਿਲਾਈ ਦੇ ਆਕਿਾਰ ਤੇ
ਅਧਿਾ ਰਤ ਹਨ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰ ਖਆ
ਭਾਗ

• ਇਹ ਹੱਥ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹਥੇਲੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸੀ ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ.

◦ ਇਹ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣਾ ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਸੀ ਜਸ ਨਾਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਸਨ.
◦ ਇਹ ਹੱਥ ਇਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਲਾਈ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਸੀ, ਕਿੂਹਣੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਨੋ ਕਿ ਤੱਕਿ.
◦ ਇਹ "ਲੰ ਬਾ" ਹੱਥ ਸਰਫ ਹਜ਼ਕਿੀਏਲ 40-48 ਵੱਚ ਵਰ ਤਆ ਗਆ ਹੈ. ਇਹ ਇਕਿ ਆਮ ਹੱਥ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਫੈਲਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ.
◦ ਇਹ ਮੈਦਾਨ (ਬਹੁਵਚਨ, ਸਟੈਡੀਆ) ਇੱਕਿ ਖਾਸ ਦੌੜ ਜੋ ਕਿ ਲਗਪਗ 185 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਸੀ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਤਾ. ਕਿੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਿਰਣਾਂ
ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ "ਇੱਕਿ ਮੀਲ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਹੱਸਾ", ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਜੋ ਵਾਹੇ ਖੇਤ ਦੀ ਔਸਤ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦੇ ਹਨ.
ਹੇਠ ਸਾਰਣੀ ਵੱਚ ਮੈ ਟਦ੍ਰਿਕਿ ਮੁੱਲ ਨੇ ੜੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲਕਿੁਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹੀ
ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਹੇਠਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੱਤੇ ਗਏ ਔਸਤਨ ਮਾਪ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕਿ ਯਤਨ ਹੈ.
ਅਸਲ ਮਾਪ

ਮੈ ਟ੍ਰਕ ਮਾਪ

ਹੱਥ ਦੀ ਚੌੜਾਈ

8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ

ਸਪੈਨ

23 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ

ਹੱਥ

46 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ

"ਲੰਬਾ" ਹੱਥ

54 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ

ਸਟੈਡੀਆ

185 ਮੀਟਰ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੇ ਸਧਾਂਤ
1. ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ, ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧਿੁ ਨਕਿ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤੀ ਸੀ. ਅਸਲੀ ਉਪਾਅ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਲੱਗ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਅਸਲ ਵੱਚ ਇਕਿ ਅ ਜਹੇ ਸਮੇਂ ਵਚ ਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਦੇ ਸਨ.
2. ਆਧਿੁ ਨਕਿ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵਧਿੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਿਦੇ ਹਨ.
3. ਜੋ ਵੀ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਮੁਮ ਕਿਨ ਹੋਵੇ, ਪਾਠ ਵਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਪ ਜਾਂ ਫੁਟਨੋ ਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ.
4. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰੋ ਕਿ ਮਾਪ ਸਹੀ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਿ
ਕਿਊਬਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਜਵੇਂ".46 ਮੀਟਰ " ਜਾਂ ਜਵੇਂ "46 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ," ਪਾਠਕਿ ਸੋਚ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਪ ਸਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਿ ਹਣਾ ਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ "ਅੱਧਿਾ
ਮੀਟਰ," "45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ," ਜਾਂ "50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ."
5. ਕਿਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ "ਬਾਰੇ" ਵਰਤਣ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕਿ ਮਾਪ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਲੂ ਕਿ 24:13 ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਐਮੌਸ ਜੈਰੂਸਲੇਮ ਤੋਂ ਸੱਠ ਸਟੈਡੀਆ ਦਾ ਸੀ. ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਯਰੂਸਲੇਮ ਤੋਂ "ਤਕਿਰੀਬਨ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ" ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ.
6. ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕਿ ਕਿੁੱਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬਾਈ ਮੁਤਾਬਕਿ ਚੀਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ "ਬਾਰੇ" ਨਾ
ਵਰਤੋ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤੀ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕਿ ਕਿੁੱਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
1. ਯੂਐਲਟੀ ਵੱਚ ਦੱਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ. ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲੀ ਲੇਖਕਿਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਜਵੇਂ
ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕਿੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਐਲਟੀ ਵੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. (ਵੇਖੋ ਨਕਿਲ ਜਾਂ ਉਧਿਾਰ ਸ਼ਬਦ)
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2. ਯੂਐਸਟੀ ਵੱਚ ਦੱਤੇ ਗਏ ਮੀ ਟਦ੍ਰਿਕਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ. ਯੂਐਸਟੀ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੇ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਟਦ੍ਰਿਕਿ ਤਰੀਕਿੇ ਵੱਚ ਰਕਿਮਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰੀਏ.
3. ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਪ ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ. ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਪ ਮੈਟ ਰਕਿ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿੀ ਸਬੰਧਿ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕਿ ਮਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ.
4. ਯੂਐਲਟੀ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਮਾਪ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿ ਪਾਠ ਜਾਂ ਲੇਖ ਵੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ
5. ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਠ ਵਚਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਲੇਖ ਵੱਚ ਯੂਐਲਟੀ ਦੇ ਮਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ.

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਿੂਚ 25:10 ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ.
• ਉਹ ਕੱਕਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਢਾਈ ਹੱਥ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਇਸਦੀ ਚੌੜਾਈ ਡੇਢ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ ਇਸਦੀ
ਉਚਾਈ ਡੇਢ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ. (ਕਿੂਚ 25:10 ਯੂਐਲਟੀ)
1. ਯੂਐਲਟੀ ਵੱਚ ਦੱਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ. ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲੀ ਲੇਖਕਿਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਜਵੇਂ
ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕਿੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਐਲਟੀ ਵੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. (ਦੇਖੋ ਨਕਿਲ ਜਾਂ ਉਧਿਾਰ ਸ਼ਬਦ)
• "ਉਹ ਕਿੱਕਿਰ ਦੀ ਲੱਕਿੜ ਦਾ ਇੱਕਿ ਸੰਦੂਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ <ਯੂ>ਢਾਈ ਹੱਥ
1. ਯੂਐਸਟੀ ਵੱਚ ਦੱਤੇ ਗਏ ਮੀ ਟਦ੍ਰਿਕਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ. ਯੂਐਸਟੀ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੇ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਟਦ੍ਰਿਕਿ ਤਰੀਕਿੇ ਵੱਚ ਰਕਿਮਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰੀਏ.
• "ਉਹ ਕਿੱਕਿਰ ਦੀ ਲੱਕਿੜ ਦਾ ਇੱਕਿ ਸੰਦੂਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ <ਯੂ>ਇੱਕਿ ਮੀਟਰ
1. ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਪ ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ. ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਪ ਮੈਟ ਰਕਿ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿੀ ਸਬੰਧਿ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕਿ ਮਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ. ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਆਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੁਝ ਮਾਪਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
ਇਸਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹੋ.
• "ਉਹ ਕਿੱਕਿਰ ਦੀ ਲੱਕਿੜ ਦਾ ਇੱਕਿ ਸੰਦੂਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ <ਯੂ> 3 3/4 ਫੁੱਟ
1. ਯੂਐਲਟੀ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਮਾਪ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿ ਪਾਠ ਜਾਂ ਲੇਖ ਵੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ. ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਪਾਠ ਵੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪ ਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ.
• "ਉਹ ਕਿੱਕਿਰ ਦੀ ਲੱਕਿੜ ਦਾ ਇੱਕਿ ਸੰਦੂਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ <ਯੂ> ਢਾਈ ਹੱਥ (ਇੱਕਿ ਮੀਟਰ)
1. ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਠ ਵਚਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਲੇਖ ਵੱਚ ਯੂਐਲਟੀ ਦੇ ਮਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ. ਹੇਠ ਲਖੇ ਲੇਖਾਂ ਵੱਚ ਯੂਐੱਲਟੀ ਮਾਪ
ਨੂੰ ਦਖਾਉਂਦੇ ਹਨ.
• "ਉਹ ਕਿੱਕਿਰ ਦੀ ਲੱਕਿੜ ਦਾ ਇੱਕਿ ਸੰਦੂਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ <ਯੂ>ਇੱਕਿ ਮੀਟਰ
2. <ਸਹਾਇਤਾ>[1]
3. <ਸਹਾਇਤਾ>[2]
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ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਵਚਲੇ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ
ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ?

ਹੇਠਾਂ ਲਖੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਇਕਿਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸਦੀਆਂ
ਹਨ ਕਿ ਇਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਿੰਟੇਨਰ ਕਿੋਲ ਕਿੰਨੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ. ਕਿੰਟੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦੋਵੇਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ
ਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ( ਜਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ) ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿ ਪਦਾਰਥ ( ਜਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ). ਮੀਟ ਰਕਿ ਮੁੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ
ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲਕਿੁਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ
ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਮੰ ਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਇੱਕਿ ਔਸਤਨ
ਮਾਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਹੈ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰ ਖਆ

ਪ੍ਰਕਾਰ

ਅਸਲ ਮਾਪ

ਲੀਟਰ

ਖੁਸ਼ਕਿ

ਓਮਰ

2 ਲੀਟਰ

ਖੁਸ਼ਕਿ

ਇਫ਼ਾਹ

22 ਲੀਟਰ

ਖੁਸ਼ਕਿ

ਹੋਮਰ

220 ਲੀਟਰ

ਖੁਸ਼ਕਿ

ਕਿੋਰ

220 ਲੀਟਰ

ਖੁਸ਼ਕਿ

ਸਆਹ

7.7 ਲੀਟਰ

ਖੁਸ਼ਕਿ

ਲੀਥੈਕਿ

114.8 ਲੀਟਰ

ਤਰਲ

ਮੈਟਰੇਟ

40 ਲੀਟਰ

ਤਰਲ

ਬਾਥ

22 ਲੀਟਰ

ਤਰਲ

ਹਨ

3.7 ਲੀਟਰ

ਤਰਲ

ਕਿਾਬ

1.23 ਲੀਟਰ

ਤਰਲ

ਲਾਗ

0.31 ਲੀਟਰ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੇ ਸਧਾਂਤ
• ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ, ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧਿੁ ਨਕਿ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤੀ ਸੀ. ਅਸਲੀ ਉਪਾਅ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ
ਲੱਗ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਅਸਲ ਵੱਚ ਇਕਿ ਅ ਜਹੇ ਸਮੇਂ ਵਚ ਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਦੇ ਸਨ.
• ਆਧਿੁ ਨਕਿ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵਧਿੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਿਦੇ ਹਨ.
• ਜੋ ਵੀ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਮੁਮ ਕਿਨ ਹੋਵੇ, ਪਾਠ ਵਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਪ ਜਾਂ ਫੁਟਨੋ ਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ.
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰੋ ਕਿ ਮਾਪ ਸਹੀ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਿ ਹਨ
ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਜਵੇਂ "3.7 ਲੀਟਰ " ਪਾਠਕਿ ਸੋਚ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਪ ਬਲਕਿੁਲ 3.7 ਲੀਟਰ ਹਨ, 3.6 ਜਾਂ 3.8 ਨਹੀਂ. ਇਹ ਵਧਿੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ
ਵਰਤਣਾ ਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਵੇਂ ਕਿ "ਸਾਢੇ ਤੰਨ ਲੀਟਰ" ਜਾਂ "ਚਾਰ ਲੀਟਰ"
• ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੁ ਕਿਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆ ਗਆ ਪਾਲਣ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਰਕਿਮ ਵਰਤਦੇ ਹਨ,
ਅਨੁਵਾਦ ਵਚ "ਬਾਰੇ" ਨਾ ਕਿਹੋ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਲਕਿੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤੀ ਸੀ.

ਜਦੋਂ ਮਾਪ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
1. ਯੂਐਲਟੀ ਵੱਚ ਦੱਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ. ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲੀ ਲੇਖਕਿਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਜਵੇਂ
ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕਿੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਐਲਟੀ ਵੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. (ਦੇਖੋ ਨਕਿਲ ਜਾਂ ਉਧਿਾਰ ਸ਼ਬਦ)
2. ਯੂਐਸਟੀ ਵੱਚ ਦੱਤੇ ਗਏ ਮੀ ਟਦ੍ਰਿਕਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ. ਯੂਐਸਟੀ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੇ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਟਦ੍ਰਿਕਿ ਸਸਟਮ ਵੱਚ ਰਕਿਮਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰੀਏ.
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3. ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਪ ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ. ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਪ ਮੈਟ ਰਕਿ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿੀ ਸਬੰਧਿ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕਿ ਮਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ.
4. ਯੂਐਲਟੀ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਮਾਪ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿ ਪਾਠ ਜਾਂ ਲੇਖ ਵੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ
5. ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਠ ਵਚਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਲੇਖ ਵੱਚ ਯੂਐਲਟੀ ਦੇ ਮਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ.

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਯਸਾਯਾਹ 5:10 ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ.
• ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਰਫ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਮਰ ਦਾ ਬੀਜ ਸਰਫ਼ ਇਕ ਏਫ਼ਾਹ. (ਯਸਾਯਾਹ 5:10
ਯੂਐਲਟੀ) ਹੀ ਦਸੇਗਾ
1. ਯੂਐਲਟੀ ਵੱਚ ਦੱਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ. ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲੀ ਲੇਖਕਿਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਜਵੇਂ
ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕਿੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਐਲਟੀ ਵੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. (ਦੇਖੋ ਨਕਿਲ ਜਾਂ ਉਧਿਾਰ ਸ਼ਬਦ)
• "ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਹੈਕਿਟੇਅਰ ਸਰਫ ਕਿੇਵਲ ਇੱਕਿ ਹੀ <ਯੂ>ਬੈਟ
2. ਯੂਐਸਟੀ ਵੱਚ ਦੱਤੇ ਗਏ ਮੀ ਟਦ੍ਰਿਕਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੈ ਟਦ੍ਰਿਕਿ ਮਾਪ ਹਨ. ਯੂਐਸਟੀ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੇ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਟਦ੍ਰਿਕਿ
ਤਰੀਕਿੇ ਵੱਚ ਰਕਿਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰੀਏ.
• "ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਹੈਕਿਟੇਅਰ ਸਰਫ ਉਪਜ ਕਿਰੇਗਾ <ਯੂ>ਬਾਈ ਲੀਟਰ
• "ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਹੈਕਿਟੇਅਰ ਸਰਫ ਉਪਜ ਕਿਰੇਗਾ <ਯੂ>ਬਾਈ ਲੀਟਰ
1. ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਪ ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ. ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਪ ਮੈਟ ਰਕਿ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿੀ ਸਬੰਧਿ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕਿ ਮਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ.
• "ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਹੈਕਿਟੇਅਰ ਸਰਫ ਕਿੇਵਲ ਛੇ ਗੈਲਨ ਦੀ ਉਪਜ ਕਿਰੇਗਾ, ਅਤੇ <ਯੂ>ਸਾਢੇ ਛੇ ਬੁਸ਼ੈਲ
1. ਯੂਐਲਟੀ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਮਾਪ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿ ਪਾਠ ਜਾਂ ਲੇਖ ਵੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ. ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਪਾਠ ਵੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪ ਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ.
• "ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਹੈਕਿਟੇਅਰ ਸਰਫ ਉਪਜ ਕਿਰੇਗਾ <ਯੂ>ਇੱਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ (ਛੇ ਗੈਲਨ)
1. ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਠ ਵਚਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਲੇਖ ਵੱਚ ਯੂਐਲਟੀ ਦੇ ਮਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ. ਹੇਠਾਂ ਫੁੱਟਨੋ ਟ ਵੱਚ ਯੂਐਲਟੀ
ਮਾਪਦੰਡ ਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਹੈਕਿਟੇਅਰ ਸਰਫ ਬਾਈ ਲੀਟਰ ਦੀ ਉਪਜ ਕਿਰੇਗਾ <ਸਹਾਇਤਾ>1
* <ਸਹਾਇਤਾ>[1]</ਸਹਾਇਤਾ> ਇਕਿ ਬਾਥ
* <ਸਹਾਇਤਾ>[2]</ਸਹਾਇਤਾ>ਇਕਿ ਹੋਮਰ
* <ਸਹਾਇਤਾ>[3]</ਸਹਾਇਤਾ>ਇਕਿ ਏਫਾਹ

ਜਦੋਂ ਮਾਪ ਦੀ ਇਕਾਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਿਦੇ ਕਿਦੇ ਇਬਰਾਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਿਾਈ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਫ ਇਕਿ ਨੰ ਬਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮ ਲਆਂ ਵੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਿਰਣ, ਯੂਐਲਟੀ
ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਸਮੇਤ, "ਮਾਪ" ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਦੇ ਹਨ.
• ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਲੈ ਣ ਆ ਜਾਂਦਾ <ਯੂ>ਵੀਹ ਮਾਪ (ਹੱਗਈ 2:16 ਯੂਐਲਟੀ)

ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
1. ਇੱਕਿ ਇਕਿਾਈ ਦੇ ਬਨਾਂ ਅਸਲ ਵੱਚ ਨੰ ਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ.
2. ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋਂ ਜਵੇਂ "ਮਾਪ" ਜਾਂ "ਮਾਤਰਾ" ਜਾਂ "ਰਾਸ਼ੀ"
3. ਕਿਸੇ ਢੁਕਿਵੇਂ ਕਿੰਟੇਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ, ਜਵੇਂ ਕਿ "ਟੋਕਿਰੀ" ਅਨਾਜ ਲਈ ਜਾਂ "ਜਾਰ" ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ.
4. ਮਾਪ ਦੀ ਇੱਕਿ ਇਕਿਾਈ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ.
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ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਹੱਗਈ 2:16 ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.
• ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਲੈ ਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ<ਯੂ>ਵੀਹ ਮਾਪ (ਹੱਗਈ 2:16 ਯੂਐਲਟੀ)
1. ਇੱਕਿ ਇਕਿਾਈ ਦੇ ਬਨਾਂ ਅਸਲ ਵੱਚ ਨੰ ਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ.
• ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿੋਈ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ<ਯੂ>ਵੀਹ
1. ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋਂ ਜਵੇਂ "ਮਾਪ" ਜਾਂ "ਮਾਤਰਾ" ਜਾਂ "ਰਾਸ਼ੀ"
• ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿੋਈ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ<ਯੂ>ਵੀਹ ਰਾਸ਼ੀਆਂ
1. ਕਿਸੇ ਢੁਕਿਵੇਂ ਕਿੰਟੇਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ, ਜਵੇਂ ਕਿ "ਟੋਕਿਰੀ" ਅਨਾਜ ਲਈ ਜਾਂ "ਜਾਰ" ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ.
• ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿੋਈ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ<ਯੂ>ਵੀਹ ਟੋਕਿਰੀਆਂ
1. ਮਾਪ ਦੀ ਇੱਕਿ ਇਕਿਾਈ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ.
• ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿੋਈ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ<ਯੂ>ਵੀਹ ਲੀਟਰ
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਭਾਗ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕਿਦੋਂ ਬਣਾਉ?
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ਬਾਈਬਲ ਸਬੰਧੀ ਤੋਲ

ਵਆ ਖਆ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਤੋਲ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹਾਂ?

ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਤੋਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਇਕਿਾਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ "ਸ਼ਕਿਲ" ਦਾ
ਅਰਥ ਹੈ "ਤੋਲ," ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਲ ਸ਼ਕਿੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਕਿੁੱਝ ਤੋਲ ਪੈਸੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰਣੀ ਵੱਚ
ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਈਬਲ ਸਬੰਧਿੀ ਮਾਪ ਦੇ ਬਲਕਿੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਸਬੰਧਿੀ ਮਾਪ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਰਕਿਮ ਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ
ਦੱਤੇ ਗਏ ਮਾਪ ਸਰਫ਼ ਇੱਕਿ ਔਸਤਨ ਮਾਪ ਕਿਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕਿ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਹੈ।
ਮੂਲ ਮਾਪ

ਸ਼ਕਲ

ਗ੍ਰਾਮ

ਕਲੋ ਗ੍ਰਾਮ

ਸ਼ਕਿੇਲ

1 ਸ਼ਕਿਲ

11 ਗ੍ਰਾਮ

-

ਬੇਕਿਾਹ

1/2 ਸ਼ਕਿਲ

5.7 ਗ੍ਰਾਮ

-

ਪੰਮ

2/3 ਸ਼ਕਿਲ

7.6 ਗ੍ਰਾਮ । -

ਗੇਰਾਹ

1/20 ਸ਼ਕਿਲ

0.57 ਗ੍ਰਾਮ

-

ਮਨਾਹ

50 ਸ਼ਕਿਲ

550 ਗ੍ਰਾਮ

1/2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ

| ਟੈਲੇਂਟ | 3,000 ਸ਼ਕਿਲ | - | 34 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |

ਅਨੁ ਵਾਦ ਸਧਾਂਤ
1. ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਆਧਿੁ ਨਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਪ ਜਵੇਂ ਮੀਟਰ, ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤੀ। ਅਸਲ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵੱਚ
ਮਦਦ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪ ਹਲਾਂ ਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਸਨ।
2. ਆਧਿੁ ਨਕਿ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਆਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ।
3. ਜੋ ਵੀ ਮਾਪ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਠ ਜਾਂ ਫੁਟਨੋ ਟਸ ਵੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਸਬੰਦੀ ਮਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕਿਰੋ ਕਿ ਮਾਪ ਸਹੀ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਕਿ ਗੀਰਾਹ ਨੂੰ ".57 ਗ੍ਰਾਮ" ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਠਕਿ ਸੋਚ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਪ ਸਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ "ਅੱਧਿਾ ਗ੍ਰਾਮ" ਕਿ ਹਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
5. ਕਿਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ "ਲਗਭੱਗ" ਵਰਤਣਾ ਸਹਾਇਕਿ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਪ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2 ਸਮੂਏਲ 21:16 ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਗੋ ਲਆਥ ਦੇ ਬਰਛੇ ਦਾ ਤੋਲ 300 ਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ "3300 ਗ੍ਰਾਮ" ਜਾਂ "3.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ" ਕਿਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ "ਲਗਭੱਗ ਸਵਾ
ਅਤੇ ਤੰਨ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ" ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ।
6. ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੋਲ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਿ ਉਹ ਤੋਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ "ਲਗਭੱਗ" ਨਾ ਕਿਹੋ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬਲਕਿੁੱਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੋਲ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
1. ਯੂਏਲਟੀ ਤੋਂ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਹਨ ਜੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਲੇਖਕਿਾਂ ਨੇ ਵਰ ਤਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਲਖੋ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼
ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਏਲਟੀ ਵੱਚ ਬੋ ਲਆ ਗਆ ਹੈ। (ਵੇਖੋ [ਨਕਿਲ ਕਿਰੋ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਧਿਾਰ ਲਓ] (../translate-transliterate/01.md))
2. ਯੂਐਸਟੀ ਵੱਚ ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੀ ਟਦ੍ਰਿਕਿ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ। ਯੂਐਸਟੀ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀ ਟਦ੍ਰਿਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਚ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ
ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ।
3. ਉਹ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਿਰੋ ਜੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ
ਮਾਪ ਮੀ ਟਦ੍ਰਿਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕਿ ਮਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਬੰ ਧਿਤ ਹਨ।
4. ਯੂਏਲਟੀ ਤੋਂ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿ ਪਾਠ ਜਾਂ ਨੋ ਟ ਵੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
5. ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਯੂਏਲਟੀ ਤੋਂ ਮਾਪ ਨੂੰ ਪਾਠ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋ ਟ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ।
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ
ਹੇਠਾਂ ਦਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕਿੂਚ 38:29 ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।
• ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਲ ਦਾ ਤੋਲ ਸੱਤਰ ਤੋੜੇ ਅਤੇ 2,400 ਸ਼ਕਲ ਸੀ। (ਕਿੂਚ 38:29 ਯੂ.ਐਲ.ਟੀ.)
1. ਯੂਏਲਟੀ ਤੋਂ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੇਖਕਿਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਉਂਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸਮਾਨ ਅਵਾਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਏਲਟੀ ਵੱਚ ਜੋ ੜਆ ਗਆ ਹੈ। (ਵੇਖੋ [ਨਕਿਲ ਕਿਰੋ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਧਿਾਰ ਲਓ] (../translate-transliterate/01.md))
• "ਭੇਂਟ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਲ ਦਾ ਤੋਲ ਸੱਤਰ ਤੋੜ੍ਹੇ ਅਤੇ 2,400 ਸ਼ਕਿੇਲ ਸੀ।"
1. ਯੂਐਸਟੀ ਵੱਚ ਦੱਤੇ ਗਏ ਮੀ ਟਦ੍ਰਿਕਿ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ। ਯੂਐਸਟੀ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਪ ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀ ਟਦ੍ਰਿਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਚ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ
ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ।
• "ਭੇਟ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਲ ਦਾ ਤੋਲ 2,400 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।"
1. ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਜੋ ਪ ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪ ਮੀ ਟਦ੍ਰਿਕਿ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਬੰ ਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕਿ ਮਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
• "ਭੇਂਟ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਲ ਦਾ ਤੋਲ 5,300 ਪੌਂਡ ਸੀ।"
1. ਯੂਏਲਟੀ ਤੋਂ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਉਂਨਾਂ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿ ਪਾਠ ਜਾਂ ਫੁਟਨੋ ਟ ਵੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਪਾਠ ਵੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
• "ਭੇਂਟ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਲ ਦਾ ਤੋਲ ਸੱਤਰ ਤੋੜੇ (2,380 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਅਤੇ 2,400 ਸ਼ਕਿਲ (26.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਸੀ।"
1. ਉਂਨਾਂ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਾਠ ਜਾਂ ਫੁਟਨੋ ਟ ਵੱਚ ਯੂਏਲਟੀ ਤੋਂ ਮਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ। ਹੇਠਾਂ ਦਤੇ ਨੋ ਟਸ ਵੱਚ ਯੂਏਲਟੀ ਮਾਪ
ਵਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
• "ਭੇਂਟ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਲ ਦਾ ਤੋਲ ਸੱਤਰ ਤੋੜੇ ਅਤੇ 2,400 ਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। <ਐਸਯੂਪੀ> 1
• ਫੁਟਨੋ ਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਵਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ:
<ਐਸਯੂਪੀ> [1]
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰ ਖਆ
ਭਾਗ
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ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪੈਸਾ

ਵੇਰਵਾ:

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚ ਪੈ ਸਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ?

ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵੱਚ, ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧਿਾਤਾਂ ਜਵੇਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ
ਤੋ ਲਆ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਧਿਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕਿ ਨਸ ਚਤ ਭਾਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ. ਬਾਅਦ ਵਚ ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਸੱਕਿੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰ ਦੱਤੇ ਜਨ੍ਹਾਂ ਵਚ ਹਰੇਕਿ ਵਚ ਇਕਿ
ਖ਼ਾਸ ਧਿਾਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀ. ਡਾ ਰਕਿ ਇੱਕਿ ਅ ਜਹਾ ਸੱਕਿਾ ਹੈ. ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੇ ਸ ਮਆਂ ਵਚ ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤਾਂਬਾ ਦੇ ਸੱ ਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ ਸੀ.
ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਰਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਵਚ ਮਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਇਕਿਾਈ ਦਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੀ ਇਕਿਸਾਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰਣੀ ਇਹ
ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਿਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤੋ ਲਆ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਨਵੇਂ ਨੇ ਮ ਦੀ ਇਕਿਾਈਆਂ ਲਈ ਸਾਰਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ
ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਿਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕਿ ਦਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿ ਵਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿੀਮਤੀ ਸੀ.
ਓ ਟੀ ਵੱਚ ਇਕਾਈ

ਧਾਤ

ਭਾਰ

ਡਾ ਰਕਿ

ਸੌਨੇ ਦਾ ਸੱਕਿਾ

8.4 ਗਰਾਮ

ਸ਼ੇਕਿੇਲ

ਕਿਈ ਧਿਾਤਾਂ

11 ਗਰਾਮ

ਟੇਲੈਂਟ

ਕਿਈ ਧਿਾਤਾਂ

33 ਕਿਲੋਗਰਾਮ

ਐਨ ਟੀ ਵੱਚ ਇਕਾਈ

ਧਾਤ

ਦਨ ਤਨਖਾਹ

ਦੇਨਾ ਰਅਸ/ਦੇਨਾਰੀ

ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸੱਕਿਾ

1 ਦਨ

ਡਰਾਚਮਾ

ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸੱਕਿਾ

1 ਦਨ

ਮਾਈਟ

ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਸੱਕਿਾ

1/64 ਦਨ

ਸ਼ੇਕਿੇਲ

ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸੱਕਿਾ

4 ਦਨ

ਟੇਲੈਂਟ

ਚਾਂਦੀ

6,000 ਦਨ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੇ ਸਧਾਂਤ
ਆਧਿੁ ਨਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਿਰੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਰ ਹੰਦੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਵੱਚ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੈ ਸਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਆਧਿਾ ਰਤ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਬਬਲੀਕਿਲ ਵਜ਼ਨ.
ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਰ ਵੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਹਨ
1. ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ. (ਦੇਖੋ ਨਕਿਲ ਜਾਂ ਉਧਿਾਰ ਸ਼ਬਦ)
2. ਪੈ ਸਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਿਾਤੂ ਨਾਲ ਬ ਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕਿੜੇ ਜਾਂ ਸੱਕਿੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ.
3. ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਿ ਇਕਿ ਦਨ ਦੇ ਕਿੰਮ ਵਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਮਾ ਸਕਿਦੇ ਹਨ.
4. ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਪਾਠ ਜਾਂ ਫੁਟਨੋ ਟ ਵਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਿਮ ਦਓ.
5. ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਇਕਿ ਪਾਠ ਵਚ ਇਸ ਦੀ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰੋ.
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਲੂ ਕਿਾ 7:41 ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.
• ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇਨਾਰੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਹ ਦੇਨਾਰੀ . (ਲੂ ਕਿਾ 7:41 ਯੂਐਲਟੀ)
1. ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ. (ਦੇਖੋ ਨਕਿਲ ਜਾਂ ਉਧਿਾਰ ਸ਼ਬਦ)
• " ਇੱਕਿ ਬਕਿਾਇਆ ਹੈ <ਯੂ>ਪੰਜ ਸੌ ਦੇਨਾਲੀ
1. ਪੈ ਸਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਿਾਤੂ ਨਾਲ ਬ ਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕਿੜੇ ਜਾਂ ਸੱਕਿੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ
• " ਇੱਕਿ ਬਕਿਾਇਆ ਹੈ <<ਯੂ>ਪੰਜ ਸੌ ਚਾਂਦੀ ਜੇ ਸੱਕਿੇ
ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਿ ਇਕਿ ਦਨ ਦੇ ਕਿੰਮ ਵਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਮਾ ਸਕਿਦੇ ਹਨ.
• " ਇੱਕਿ ਬਕਿਾਇਆ ਹੈ <ਯੂ> ਪੰਜ ਸੌ ਦਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ
1. ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਪਾਠ ਜਾਂ ਫੁਟਨੋ ਟ ਵਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਿਮ ਦਓ.
• " ਇੱਕਿ ਬਕਿਾਇਆ ਹੈ <ਯੂ>ਪੰਜ ਸੌ ਦੇਨਾਰੀ
◦ <ਸਹਾਇਤਾ>[1]
◦ <ਸਹਾਇਤਾ>[2]
1. ਬਾਈਬਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਇਕਿ ਫੁਟਨੋ ਟ ਵਚ ਇਸ ਦੀ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰੋ
• "ਇੱਕਿ ਬਕਿਾਇਆ ਹੈ<ਯੂ>ਪੰਜ ਸੌ ਦੇਨਾਰੀ
2. <ਸਹਾਇਤਾ>[1]
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਨਕਿਲ ਜਾਂ ਉਧਿਾਰ ਸ਼ਬਦ
ਅਣਜਾਣ ਅਨੁਵਾਦ
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ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਇਬਰਾਨੀ ਮਹੀਨੇ ਕਿੀ ਹਨ?

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਬਰਾਨੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਵੱਚ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਹਨ. ਪੱਛਮੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸਦਾ ਪ ਹਲਾ ਮਹੀਨਾ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਅਰਧਿ ਦੇ ਬਸੰਤ ਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਿਈ ਵਾਰ ਇੱਕਿ
ਮਹੀਨਾ ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਬੀਬ, ਜੀਵ, ਸਵਾਨ), ਅਤੇ ਕਿਦੇ-ਕਿਦੇ ਇਸਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਪ ਹਲਾ
ਮਹੀਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਮਹੀਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ).

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
• ਪਾਠਕਿ ਕਿਈ ਮਹੀ ਨਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕਿੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁ ਣਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀ ਨਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ
ਮਹੀ ਨਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ.
• ਪਾਠਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਦੇ ਜਵੇਂ ਕਿ "ਪ ਹਲਾ ਮਹੀਨਾ" ਜਾਂ "ਦੂਸਰਾ ਮਹੀਨਾ" ਹਵਾਲਾ ਦੰਦੇ ਹਨ ਯਹੂਦੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਨਾ
ਕਿੋਈ ਹੋਰ ਕਿੈਲੰਡਰ ਨਹੀਂ.
• ਪਾਠਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਦਾ ਪ ਹਲਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
• ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਹੀਨੇ ਵਚ ਕਿੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਠਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਣਗੇ ਕਿ ਕਿੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੀ ਕਿਹਾ ਗਆ ਹੈ ਜੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ.

ਯਹੂਦੀ ਮਹੀ ਨਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਮਹੀ ਨਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਜਸ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਹਾਇਕਿ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ.
ਅਬੀਬ - (ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਨਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ.) ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ ਹਲਾ ਕਿੈਲੰਡਰ ਹੈ. ਇਹ ਨਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢਆ ਸੀ. ਇਹ ਬੰਸਤ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਾਰਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ
ਕਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਪੱਛਮੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕਿ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹੱਸੇ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪ ਹਲੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਉਹਾਰ ਅਬੀਬ 10 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,
ਬੇਖਮੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਤਉਹਾਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੁਝ ਹਫ਼ ਤਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਢੀ ਦਾ ਤਉਹਾਰ ਸੀ
ਜੀਵ - ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਦੇ ਦੂਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਪੱਛਮੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕਿ ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਪ ਹਲੇ
ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਸਵਾਨ - ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਦੇ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਪੱਛਮੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕਿ ਇਹ ਮਈ
ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਪ ਹਲੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਫਤੇ ਦਾ ਪਰਬ ਸਵਾਨ 6 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਤਮੂਜ਼ - ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਦੇ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪੱਛਮੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕਿ ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਅਤੇ ਜੂਲਾਈ ਦੇ ਪ ਹਲੇ
ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਏਬੀ - ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਦੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪੱਛਮੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕਿ ਇਹ ਜੂਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ
ਪ ਹਲੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਈਲੁ ਲ - ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਦੇ ਛੇਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਚ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਚ ਹੈ. ਪੱਛਮੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕਿ ਇਹ ਅਗਸਤ ਦੇ
ਅਖੀਰਲੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪ ਹਲੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਏਥਾ ਨਮ - ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਦੇ ਸੱਤਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਾਰਸ਼ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਪੱਛਮੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕਿ
ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਅਤੇ ਅਕਿਤੂਬਰ ਦੇ ਪ ਹਲੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸ ਚਤ ਦਾ ਦਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਬੁਲ - ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅੱਠਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਵਰਖਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਚ ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਨ. ਪੱਛਮੀ ਕਿੈਲੰਡਰ
ਮੁਤਾਬਕਿ ਇਹ ਅਕਿਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪ ਹਲੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਕਸਲਵ - ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨੌ ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਜਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਪੱਛਮੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕਿ ਇਹ ਨਵੰਬਰ
ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪ ਹਲੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਟੇਬੇਥ - ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਦੇ ਦਸਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬਰਫ ਵੀ ਪੈ ਸਕਿਦੀ ਹੈ. ਪੱਛਮੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕਿ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ
ਅਖੀਰਲੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ ਹਲੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਸੀਬਾਟ - ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਦੇ ਗਆਰ੍ਹ ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਢਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕਿ
ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪ ਹਲੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
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ਅਡਾਰ - ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪੱਛਮੀ ਕਿੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕਿ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹੱਸੇ ਅਤੇ
ਮਾਰਚ ਦੇ ਪ ਹਲੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਦਾਰ ਵਚ ਪੂਰ ਮਮ ਦਾ ਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਬਾਇਬਲ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ
<ਬੰਦ ਹਵਾਲਾ> ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, <ਯੂ>ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਦ੍ਹਵੇਂ ਦਨ ਦੀ ਆਥਣ ਨੂੰ ਬਨਾਂ ਪੱਕਿੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ <ਯੂ>ਸਾਲ ਦੇ ਪ ਹਲੇ ਮਹੀਨੇ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਿਦੀ ਹੈ ਕਿੁਝ ਖਾਸ ਮਹੀ ਨਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿੁਝ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ. (ਦੇਖੋ ਮੰ ਨਆ ਹੋਇਆ ਗਆਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਿਾਰੀ)
1. ਯਹੂਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਣਤੀ ਦੱਸੋ.
2. ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਰਤੋ ਜੋ ਲੋਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ.
3. ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ ਮੌਸਮ ਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ.
4. ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਸਾਬ ਦੀ ਬਜਾਇ. (ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਦਨ ਨੂੰ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਫੁਟਨੋ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਿਰੋ.)

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
ਹੇਠ ਦਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ.
• ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ <ਯੂ>ਅਬੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ( ਕੂਚ 23:15 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਕਨੂੰ ਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕ <ਯੂ> ਸੱਤਵਾਂ ਮਹੀਨਾ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਸ ਦਸਵੇਂ ਦਨ, (ਲੇ ਵੀਆਂ 16:29 ਯੂਐਲਟੀ)
1. ਯਹੂਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਣਤੀ ਦੱਸੋ.
• ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੇ <ਯੂ> ਸਾਲ ਦੇ ਪ ਹਲੇ ਮਹੀਨੇ
1. ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਰਤੋ ਜੋ ਲੋਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ.
• ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ <ਯੂ> ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ
• ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕਿ ਕਿਨੂੰ ਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ <ਯੂ> ਜਸ ਦਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਚ ਚੁ ਣਆ
1. ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ ਮੌਸਮ ਵੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ.
• ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕਿ ਕਿਨੂੰ ਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ <ਯੂ> ਪਤਝੜ ਦੇ ਵੱਚ, ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਦਨ,
1. ਮੌਸਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਸਾਬ ਦੀ ਬਜਾਇ.
• ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕਿ ਕਿਨੂੰ ਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ <ਯੂ> ਜਸ ਦਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਤਝੜ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹਾਂ
• ਫੁਟਨੋ ਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ:
◦ <ਸਹਾਇਤਾ>[1]
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸਧਿਾਰਣ ਅੰਕਿ
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ਸੰ ਖਆ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਸੰ ਖਆ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਾਂ?

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕਿ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਵੀ ਲ ਖਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ,
ਜਵੇਂ ਕਿ "ਪੰਜ" ਜਾਂ ਅੰਕਿਾਂ ਵਾਂਗ, ਕਿੁਝ ਅੰਕਿ ਜ਼ਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਵੇਂ ਕਿ "ਦੋ ਸੌ" (200),
"ਬਾਈ ਹਜ਼ਾਰ" (22,000), ਜਾਂ "ਦਸ ਕਿਰੋੜ" (100,000,000.) ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਸਾਰੇ ਸੰ ਖਆਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ
ਨੰ ਬਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਅੰਕਿਾਂ ਵਜੋਂ ਲਖਣਾ ਹੈ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਣਜਾਣ ਅਨੁਵਾਦ

ਕਿੁਝ ਅੰਕਿ ਸਟੀਕਿ ਹਨ ਤੇ ਕਿੁਝ ਲਗਭਗ ਹਨ.
ਅਬਰਾਮ <ਯੂ> ਛਆਸੀ
ਛਆਸੀ (86) ਇੱਕਿ ਸਹੀ ਸੰ ਖਆ ਹੈ.
ਉਸ ਦਨ ਤਕਿਰੀਬਨ <<ਯੂ> ਤੰਨ ਹਜ਼ਾਰ
ਇੱਥੇ ਨੰ ਬਰ ਤੰਨ ਹਜਾਰ ਗੋਲ ਨੰ ਬਰ ਹੈ. ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਹਾ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ. "ਬਾਰੇ" ਸ਼ਬਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਗਣਤੀ ਨਹੀਂ
ਹੈ.
ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ: ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਕਿੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਚੋਂ ਕਿੁੱਝ ਸੰ ਖਆਵਾਂ ਲਈ.

ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਸਧਾਂਤ
• ਸਹੀ ਅੰਕਿਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵੇਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ.
• ਬੇਅੰਦਾਜ਼ ਅੰਕਿਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਆਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ.

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ
ਜਦੋਂ ਜਾਰੇਦ ਰ ਹੰਦਾ ਸੀ <ਯੂ>162
162 ਅੰਕਿ, ਅੱਠ ਸੌ, ਅਤੇ 962 ਬਲਕਿੁਲ ਸਹੀ ਅੰਕਿ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਿਾਂ ਦਾ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਕਿੁਝ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਂ ਹੋ<ਯੂ>ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ
ਇਹ ਇੱਕਿ ਬੇਅੰਦਾਜ਼ ਅੰਕਿ ਹੈ ਇਹ ਬਲਕਿੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,

ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
1. ਅੰਕਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਖਆ ਲਖੋ.
2. ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਨੰ ਬਰ ਲਖੋ.
3. ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਸੰ ਖਆ ਲਖੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਕਿਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ.
4. ਵੱਡੀ ਗਣਤੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ.
5. ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੋਲ ਕਿੀਤੀਆਂ ਸੰ ਖਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸਮੀਕਿਰਨ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵੱਚ ਬਰੈਕਿਟਾਂ ਵੱਚ ਅੰਕਿਾਂ ਨੂੰ ਲਖੋ.

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਨਾਂ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੱਚ ਹੇਠ ਲਖੀ ਆਇਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਾਂਗੇ:
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ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਯਤਨ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਤਆਰ ਕਿੀਤਾ ਹੈ <ਯੂ>100,000
1. ਅੰਕਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਖਆ ਲਖੋ.
• ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਤਆਰ ਕਿੀਤਾ ਹੈ 100,000 ਸੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰ ਤਭਾ, <ਯੂ>1,000,000
1. ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਿਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਨੰ ਬਰ ਲਖੋ.
• ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਤਆਰ ਕਿੀਤਾ ਹੈ <ਯੂ>ਇਕਿ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰ ਤਭਾ, <ਯੂ>ਇਕਿ ਮਲੀਅਨ
1. ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਸੰ ਖਆ ਲਖੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਕਿਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ.
• ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਤਆਰ ਕਿੀਤਾ ਹੈ ਇਕਿ <ਯੂ>ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ (100,000)
1. ਵੱਡੀ ਗਣਤੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ.
• ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਤਆਰ ਕਿੀਤਾ ਹੈ <ਯੂ> ਇਕਿ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ
1. ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੋਲ ਕਿੀਤੀਆਂ ਸੰ ਖਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਸਮੀਕਿਰਨ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵੱਚ ਬਰੈਕਿਟਾਂ ਵੱਚ ਅੰਕਿਾਂ ਨੂੰ ਲਖੋ.
• ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਤਆਰ ਕਿੀਤਾ ਹੈ <ਯੂ> ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਚ ਸੋਨਾ (100,000 ਪ੍ਰ ਤਭਾ)

ਇਕਸਾਰਤਾ
ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵੱਚ ਇਕਿਸਾਰਤਾ ਰੱਖੋ. ਨਰਣਾ ਕਿਰੋ ਕਿ ਨੰ ਬਰ ਜਾਂ ਅੰਕਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਅੰਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਕਿਸਾਰ ਰ ਹਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿੇ ਹਨ.
• ਸੰ ਖਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਿਤ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ. (ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਿਦੇ ਹਨ.)
• ਸਾਰੇ ਵਕਿਤ ਦੀਆਂ ਸੰ ਖਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ.
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿਤਾ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰ ਖਆਂ ਲਈ ਅੰਕਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ
ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ.
ਉੱਚ
ਸੰ ਖਆਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਸੰ ਖਆਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅੰਕਿਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ.
•
• ਸੰ ਖਆ ਲਈ ਇਹੋ ਜਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਅੰਕਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
• ਸੰ ਖਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਚ ਅੰਕਿਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਰੈਕਿਟਾਂ ਵੱਚ ਲਖੋ.

ਯੂਐਲਟੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਦੇ ਵੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ
• ਸ਼ਾਬਦਾਇਕਿ ਪਾਠ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ* (ਯੂਐਲਟੀ) ਅਤੇ ਸਧਿਾਰਨ ਪਾਠ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ (ਯੂਐਸਟੀ) ਉਹਨਾਂ ਸੰ ਖਆਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਸਰਫ਼ ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹਨ (ਨੌ , ਸੌਲਾਂ, ਤੰਨ ਸੌ). ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰ ਖਆ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਕਿੋਲ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਸੰ ਖਆ "130"
ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਕਿ "ਇਕਿ ਸੌ ਤੀਹ").
ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ <ਯੂ>130
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸਧਿਾਰਣ ਅੰਕਿ
ਭਾਗ
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ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸਧਿਾਰਣ ਅੰਕਿ ਕਿੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ?

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਧਿਾਰਣ ਅੰਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਸੂਚੀ ਵੱਚ ਕਿੁਝ ਦੀ ਸ ਥਤੀ
ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਸੰ ਖਆ

ਉਸਨੇ ਕਿਲੀਸੀਯਾ ਨੂੰ ਦੱਤਾ <ਯੂ>ਪ ਹਲਾ
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਾ ਮਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਲੀਸੀਯਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੱਤੀ ਹੈ.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਆਰਜੀ ਅੰਕ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅੰਕਿਾਂ ਵੱਚ ਅੰਤ ਵੱਚ “ਟੀਐਚ" ਸ਼ਾ ਮਲ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ.
ਸੰ ਖਆ

ਅੰਕ

ਆਰਜੀ ਅੰਕ

4

ਚਾਰ

ਚੌਥਾ

10

ਦਸ

ਦਸਵਾਂ

100

ਇਕਿ ਸੌ

ਇਕਿ ਸੌਵਾਂ

1,000

ਇਕਿ ਹਜ਼ਾਰ

ਇਕਿ ਹਜ਼ਾਰਵਾਂ

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਚ ਕਿੁਝ ਆਰਜੀ ਅੰਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਿੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ.
ਸੰ ਖਆ

ਅੰਕ

ਆਰਜੀ ਅੰਕ

1

ਇਕਿ

ਪ ਹਲਾ

2

ਦੋ

ਦੂਜਾ

3

ਤੰਨ

ਤੀਸਰਾ

5

ਪੰਜ

ਪੰਜਵਾਂ

12

ਬਾਰਾਂ

ਬਾਰਵਾਂ

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਮੁੱਦਾ ਹੈ:
ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੀ ਸੂਚੀ ਵੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਵਖਾਉਣ ਲਈ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰ ਖਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਇਸ ਨਾਲ ਨ ਜੱਠਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿੇ ਹਨ.

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਨ
ਇਹ <ਯੂ>ਪ ਹਲਾ
ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਸ ਕਿੀਤੇ ਅਤੇ ਦੱਤੇ ਗਏ ਕ੍ਰਮ ਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿੋਲ ਗਆ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਚ ਕਿੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਤਾਰਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ. ਇਹ <ਯੂ>ਪ ਹਲੀ
ਇਸ ਵੱਚ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੰਕਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ. ਪ ਹਲੀ ਕਿਤਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕਿਤਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕਿਤਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਰ ਹੈ.
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਆਰਜੀ ਅੰਕਿ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਅਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੁਝ
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ:
1. ਪ ਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ "ਇੱਕਿ" ਅਤੇ ਬਾਕਿੀ ਦੇ ਨਾਲ "ਦੂਸਰਾ" ਜਾਂ "ਅਗਲੇ" ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ.
2. ਕਿੁੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਣਤੀ ਦੱਸੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ.

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਨਾਂ
1. ਕਿੁੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਪ ਹਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ "ਇਕਿ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਬਾਕਿੀ ਦੇ ਨਾਲ "ਦੂਸਰਾ" ਜਾਂ "ਅਗਲੇ" ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ.
• ਪ ਹਲਾ ਟੋਲਾ ਯਹੋਯਾਰੀਬ ਕੋਲ ਗਆ, ਦੂਸਰਾ ਯਦਅਯਾਹ, ਤੀਸਰਾ ਹਾਰੀਮ ਕੋਲ, ਚੌਥਾ ਸਓਰੀਮ ਕੋਲ, ਤੇਈਵਾਂ ਦਲਾਯਾਹ ਕੋਲ , ਅਤੇ ਚੋਵੀਵਾਂ
ਮਅਜ਼ਯਾਹ ਕੋਲ ਗਆ. (1 ਇ ਤਹਾਸ 24:7-18 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਉਥੇ ਸੀ <ਯੂ>ਚੌਵੀ
• ਉਥੇ ਸੀ <ਯੂ>ਚੌਵੀ
• ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਦੀ ਅਦਨ ਤੋਂ ਨਕਲ ਗਈ. ਉੱਥੇ ਇਹ ਵ਼ੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ <ਯੂ>ਚਾਰ (ਉਤਪਤ 2:10-14 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕਿ ਨਦੀ ਅਦਨ ਤੋਂ ਨਕਿਲ ਗਈ. . ਉੱਥੇ ਇਹ ਵ਼ੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ <ਯੂ>ਚਾਰ
1. ਕਿੁੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਣਤੀ ਦੱਸੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ.
• ਪ ਹਲਾ ਟੋਲਾ ਯਹੋਯਾਰੀਬ ਕੋਲ ਗਆ, ਦੂਸਰਾ ਯਦਅਯਾਹ, ਤੀਸਰਾ ਹਾਰੀਮ ਕੋਲ, ਚੌਥਾ ਸਓਰੀਮ ਕੋਲ, ਤੇਈਵਾਂ ਦਲਾਯਾਹ ਕੋਲ , ਅਤੇ ਚੋਵੀਵਾਂ
ਮਅਜ਼ਯਾਹ ਕੋਲ ਗਆ. (1 ਇ ਤਹਾਸ 24:7-18 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ<ਯੂ>ਚੌਵੀ
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਭਾਗ
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ਭਾਗ

ਵਆ ਖਆ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਭਾਗ ਕਿੀ ਹਨ ਮੈਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇ
ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹਾਂ?

ਭਾਗ ਇੱਕਿ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਕਿ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਸੇ ਜਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕਿ ਵੱਡੇ
ਸਮੂਹ ਵੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕਿ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਦੋ ਜਾਂ ਵਧਿੇਰੇ
ਹੱ ਸਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਚ ਵੰ ਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਭਾਗ ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵਧਿੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਹੱ ਸਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਸੰ ਖਆ

ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਿ ਹੀਨ ਦੀ ਮਧਿ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਟ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ( ਗਣਤੀ 15: 7 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇੱਕਿ ਹੀਨ ਇੱਕਿ ਕਿੁੱਪੀ ਹੈ ਜੋ ਮਧਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀਨ ਦੀ ਕਿੁੱਪੀ ਨੂੰ ਤੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੱ ਸਆਂ ਵੱਚ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਚੋਂ ਸਰਫ਼ ਇੱਕਿ ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਕਿਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਿਸ਼ ਕਿੀਤੀ ਸੀ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕਿ ਤਹਾਈ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਆ ਸੀ। (ਪਰਕਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 8: 9 ਯੂਏਲਟੀ)
ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ। ਜੇਕਿਰ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੱ ਸਆਂ ਵੱਚ ਵੰ ਡਆ ਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕਿ ਸਮੂਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਆ ਸੀ।
ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਚ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਫਰੈਕਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਗਣਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਚ “-th” ਜੋੜ ਦੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹੱ ਸਆਂ ਦੀ ਸੰ ਖਆ ਜਸ ਨੂੰ ਵੰ ਡਆ ਗਆ ਹੈ ਉਹ |ਭਾਗ ਹੈ |
| -------- | --–----- |
| ਚਾਰ | ਚੌਥਾ |
| ਦਸ | ਦਸਵਾਂ |
| ਇੱਕਿ ਸੋ | ਇੱਕਿ ਸੌਂਵਾਂ |
| ਇੱਕਿ ਹਜ਼ਾਰ | ਇੱਕਿ ਹਜ਼ਾਰਵਾਂ |
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਚਲੇ ਕਿੁੱਝ ਭਾਗ ਉਸ ਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ।
ਸਾਰੇ ਹੱ ਸਆਂ ਦੀ ਸੰ ਖਆ ਜਸ ਨੂੰ ਵੰ ਡਆਂ ਗਆ ਹੈ ਉਹ

ਭਾਗ ਹੈ

ਦੋ

ਅੱਧਿਾ

ਤੰਨ

ਤੀਸਰਾ

ਪੰਜ

ਪੰਜਵਾਂ

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਾ ਵਸ਼ਾ ਹੈ: ਕਿੁੱਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਰਫ਼ ਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ
ਦੱਸਣ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕਿ ਹੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਾਈਬਲ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਹੁਣ ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਗੋਤ ਦੇ ਅੱਧਿੇ ਲਈ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਾਸ਼ਾਨ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਵਰਾਸਤ ਦੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਅੱਧਿੇ ਨੂੰ , ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਚ
ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿੋਲ ਇੱਕਿ ਵਰਾਸਤ ਦੱਤੀ ਸੀ। (ਯਹੋਸ਼ੁਆ 22: 7 ਯੂ.ਐਲ.ਟੀ.)
ਮਨੱਸ਼ਹ ਦਾ ਗੋਤ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਚ ਵੰ ਡਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। "ਮਨੱਸ਼ਹ ਦੇ ਗੋਤ ਦਾ ਅੱਧਿਾ" ਵਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। "ਦੂਸਰਾ ਅੱਧਿਾ" ਇਹ ਵਾਕਿ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਚਾਰ ਦੂਤ ਜੋ ਉਸੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਤਆਰ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਦਨ, ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ , ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇੱਕਿ ਤਹਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ
ਛੱਡ ਦੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। (ਪਰਕਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 9:15 ਯੂ.ਐਲ.ਟੀ.)
ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਤੰਨ ਬਰਾਬਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਚ ਵੰ ਡਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕਿ ਸਮੂਹ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕਿ ਹੀਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹੱਸਾ ਵੀ ਤਆਰ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ( ਗਣਤੀ 15: 5 ਯੂ.ਐਲ.ਟੀ.)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕਿ ਹੀਨ ਦੀ ਮਧਿ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੱ ਸਆਂ ਵੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਿਲਪਣਾ ਕਿਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤਆਰ ਕਿੀਤੀ ਸੀ।
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਭਾਗ ਸਹੀ ਅਰਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ।
1. ਉਂਨਾਂ ਹੱ ਸਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੰ ਖਆ ਦੱਸੋ ਜੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਚ ਵੰ ਡਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਰ ਉਂਨਾਂ ਹੱ ਸਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸੰ ਖਆ ਦੱਸੋ ਜੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ
ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।
2. ਮਾਪ ਜਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਲਈ, ਉਸ ਇਕਿਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿ ਜਾਣ ਸਕਿਣ ਜਾਂ ਯੂ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਇਕਿਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
3. ਮਾਪ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ। ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਪਾਂ ਦਾ
ਮੀ ਟਦ੍ਰਿਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਬੰਧਿ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕਿ ਮਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ।

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
1. ਉਹਨਾਂ ਹੱ ਸਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਗਣਤੀ ਦੱਸੋ ਜੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਚ ਵੰ ਡਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱ ਸਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਗਣਤੀ ਦੱਸੋ ਜੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ
ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।
• ਇੱਕ ਤਹਾਈ ਸਮੂੰਦਰ ਲਹੂ ਵਰਗਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਆ (ਪਰਕਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 8: 8 ਯੂ.ਐਲ.ਟੀ.)
• ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸੀ ਜਵੇਂ ਉਂਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤੰਨ ਹੱ ਸਆਂ ਵੱਚ ਵੰ ਡਆ , ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੱਸਾ ਲਹੂ ਹੋ ਗਆ।
• ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨ੍ਹ ਨਾਲ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੰਨ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਏਫ਼ਾਹ ਮਲਾਕੇ ਅੱਧਾ ਹੀਨ ਤੇਲ ਮਲਾਉਣਾ। ( ਗਣਤੀ 15: 9
ਯੂਐਲਟੀ)
• ... ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇੱਕਿ ਏਫ਼ਾਹ ਆਟਾ ਦਸ ਹੱ ਸਆਂ ਵੱਚ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਹੀਨ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦੋ ਹੱ ਸਆਂ ਵੱਚ ਵੰਡੋ । ਫਰ ਆਟੇ ਦੇ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਤੰਨ ਹੱਸੇ ਇੱਕਿ ਹੱਸੇ
ਵੱਚ ਤੇਲ ਮਲਾਓ। ਫ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
1. ਮਾਪਣ ਲਈ, ਉਸ ਮਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ ਜੋ ਯੂਐਸਟੀ ਵੱਚ ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਐਸਟੀ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀ ਟਦ੍ਰਿਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਵੱਚ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ।
• ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦੋ ਤਹਾਈ (1 ਸਮੂਏਲ 13:21 ਯੂਏਲਟੀ)
• ਅੱਠ ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ (1 ਸਮੂਏਲ 13:21 ਯੂਐਸਟੀ)
• ਏਫ਼ਾਹ ਦੇ ਤੰਨ ਦਸਵੰਧ ਵਧੀਆ ਆਟੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹੀਨ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਲੇ ਹੋਣ। ( ਗਣਤੀ 15: 9 ਯੂਏਲਟੀ)
• ਸਾਡੇ ਛੇ ਲੀਟਰ ਬਾਰੀਕਿ ਪੀ ਸਆ ਹੋਇਆ ਵਧਿੀਆ ਆਟੇ ਨੂੰ * ਦੋ ਲੀਟਰ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵੱਚ ਮਲਾਓ। ( ਗਣਤੀ 15:9 ਯੂਐਸਟੀ)
1. ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ। ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਪਾਂ ਦੀ
ਮੀ ਟਦ੍ਰਿਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਬੰਧਿ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕਿ ਮਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।
• ਇੱਕ ਏਫ਼ਾਹ ਦੇ ਤੰਨ ਦਸਵੰਧ ਵਧੀਆ ਆਟੇ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਹੀਨ ਤੇਲ ਵੱਚ ਮਲਾਓ। ( ਗਣਤੀ 15:9, ਯੂਏਲਟੀ)
• ਛੇ ਚੌਥਾਈ ਵਧਿੀਆ ਆਟੇ ਨੂੰ ਦੋ ਚੌਥਾਈ ਤੇਲ ਵੱਚ ਮਲਾਓ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸਧਿਾਰਣ ਅੰਕਿ
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪੈਸਾ
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ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰ ਖਆ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰ ਖਆ ਕਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹਾਂ?

ਇੱਕਿ ਦਸ਼ਮਲਵ ਬੰਦੂ, ਜਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਕਿੋਮਾ, ਇੱਕਿ ਨੰ ਬਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕਿ ਨਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ
ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨੰ ਬਰ ਇੱਕਿ ਪੂਰੇ ਅੰਕਿ ਦਾ ਹੱਸਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ .1 ਮੀਟਰ ਪੂਰਾ ਮੀਟਰ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਕਿ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿੇਵਲ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ ਅਤੇ .5 ਮੀਟਰ ਪੰਜ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ
ਸਰਫ਼ ਇਕਿ ਮੀਟਰ ਦੇ ਪੰਜ/ਦਸਵਾਂ ਹੱਸਾ ਹੈ. 3.7 ਮੀਟਰ ਇੱਕਿ ਮੀਟਰ ਦਾ ਤੰਨ ਅਤੇ ਸੱਤ/ਦਸਵਾਂ
ਹੱਸਾ ਹੈ. ਨਬੰਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਵੇਂ ਕਿ ਸਧਿਾਰਣ ਲਖਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ (ਯੂਐਸਟੀ).

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਸੰ ਖਆ
ਭਾਗ

ਕਿੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਚ ਲੋਕਿ ਇੱਕਿ ਦਸ਼ਮਲਵ ਬੰਦੂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਚ ਲੋਕਿ ਦਸ਼ਮਲਵ ਕਿੋਮਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ. ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਚ ਜੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਕਿੋਮਾ
ਵਰਤਦੇ ਹਨ "3.7 ਮੀਟਰ" ਨੂੰ "3,7 ਮੀਟਰ ਲਖਣਗੇ. "ਕਿੁਝ ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ ਵੱਚ ਲੋਕਿ ਭੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੰਦੇ ਹਨ. (ਦੇਖੋ ਭੰਨ)
ਸਧਿਾਰਣ ਲਖਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ (ਯੂਐਸਟੀ) ਦੇ ਵੱਚ ਨੰ ਬਰ ਦੇ ਕਿੁਝ ਹੱਸੇ ਦਸ਼ਮਲਵਾਂ ਜਾਂ ਭੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕਿ ਮਾਪ ਨਾਲ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ
ਮੀਟਰ, ਗ੍ਰਾਮ, ਲੀਟਰ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਯੂਐਸਟੀ ਦੇ ਵੱਚ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰ ਖਆਵਾਂ
ਦਸ਼ਮਲਵ

ਅੰਸ਼

ਸਰਲ ਅੰਸ਼

.1

ਇਕਿ ਦਸਵਾਂ

.2

ਦੋ ਦਸਵੇਂ

.3

ਤੰਨ ਦਸ

.4

ਚਾਰ ਦਸ

ਦੋ ਪੰਜ

.5

ਪੰਜ ਦਸ

ਇਕਿ ਅੱਧਿਾ

.6

ਛੇ ਦਸ

ਤੰਨ ਪੰਜ

.7

ਸੱਤ ਦਸ

.8

ਅੱਠ ਦਸ

.9

ਨੌ ਦਸ

.25

ਪੱਚੀ ਇੱਕਿ ਸੌਵਾਂ

ਇੱਕਿ ਚੌਥਾ

.75

ਪੰਝੱਤਰ ਇੱਕਿ ਸੌਵਾਂ

ਤੰਨ ਚੌਥਾ

ਇਕਿ ਪੰਜਵਾਂ

ਚਾਰ ਪੰਜ

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
• ਜੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਯੂਐਸਟੀ ਵਚ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰ ਖਆਵਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
• ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਨੰ ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਲਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ.

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ
ਇੱਕਿ ਨੰ ਬਰ ਦੇ ਹੱਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਸਧਿਾਰਣ ਲਖਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ (ਯੂਐਲਟੀ) ਭੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਧਿਾਰਣ ਲਖਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ (ਯੂਐਸਟੀ) ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦਸ਼ਮਲਵ
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਨੰ ਬਰ ਮਾਪ ਨਾਲ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਯੂਐਲਟੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਵੱਚ ਹੋਰ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਪਣਾ ਹੋਵੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਬਾਈਬਲ
ਦਾ ਭਾਰ, ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ, ਉਹ ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਐਲਟੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਦੇ ਵੱਚ ਅੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਾਂ ਲਈ ਇੱਕਿੋ ਨਹੀਂ ਹਨ.
ਉਹ ਕਿੱਕਿਰ ਦੀ ਲੱਕਿੜ ਦਾ ਇੱਕਿ ਸੰਦੂਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ <ਯੂ>ਢਾਈ ਹੱਥ
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ਯੂਐਲਟੀ "ਅੱਧਿਾ" ਭਾਗ ਵਰਤਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ: .5 ਵਜੋਂ ਵੀ ਲ ਖਆ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ.
ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਕਿਰ ਦੀ ਲਕਿੜ ਨਾਲ ਪ ਵੱਤਰ ਛਾਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੋ. ਇਸ ਨੂੰ <ਯੂ>ਇਕਿ ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ. (ਕਿੂਚ 25:10 ਯੂਐਸਟੀ)
ਯੂਐਸਟੀ ਦਸ਼ਮਲਵ 0.7 ਵਰਤਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੱਤ/ਦਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ.
ਢਾਈ ਹੱਥ ਇੱਕਿ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਡੇਢ ਹੱਥ ਇੱਕਿ ਮੀਟਰ ਦਾ .7 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਮੀਟਰ ਦੇ ਸੱਤ ਦਸਵਾਂ ਹੱਸਾ ਹੈ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
• ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰੋ ਕਿ ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੇਵਲ ਭੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਫ ਦਸ਼ਮਲਵ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ.
• ਇਹ ਨਰਣਾ ਕਿਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਲਟੀ ਜਾਂ ਫੇਰ ਯੂਐਸਟੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੇਰ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ.
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਲਟੀ ਵਚ ਭੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਯੂਐਲਟੀ ਵਚ ਨੰ ਬਰ ਅਤੇ ਉਪਾਅ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ.
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸਟੀ ਵਚ ਦਸ਼ਮਲਵ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਯੂਐਸਟੀ ਵੱਚ ਨੰ ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ.
1. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਲਟੀ ਵਚ ਦਸ਼ਮਲਵ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਐਲਟੀ ਵੱਚ ਭੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੋਵੇਗੀ.
2. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸਟੀ ਵਚ ਭੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਐਸਟੀ ਵਚ ਦਸ਼ਮਲਵਾਂ ਤੋਂ ਭੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
1. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਲਟੀ ਵਚ ਦਸ਼ਮਲਵ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਐਲਟੀ ਵੱਚ ਭੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੋਵੇਗੀ.
• <ਯੂ> ਏਫ਼ਾਹ ਦੇ ਤੰਨ/ਦਸਵੇਂ ਹੱਸੇ (ਲੇ ਵੀਆਂ 14:10 ਯੂਐਲਟੀ)
• " <ਯੂ>0.3 ਏਫ਼ਾਹ
1. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸਟੀ ਵਚ ਭੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਐਸਟੀ ਵਚ ਦਸ਼ਮਲਵਾਂ ਤੋਂ ਭੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ.
• <ਯੂ>ਲਗਭਗ 6.5 ਲੀਟਰ (ਲੇ ਵੀਆਂ 14:10 ਯੂਐਸਟੀ)
◦ "<ਯੂ>ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੀਟਰ
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ਸੰਕੇ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸੰਕਿੇ ਤਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈ ਕਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਾਂ?

ਇੱਕਿ ਸੰਕਿੇ ਤਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਖਾਸ ਵਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਲਈ
ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਕਿੁਝ ਸੱ ਭਆਚਾਰਾਂ ਵੱਚ ਲੋਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ
ਖੱਚਣ ਲਈ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ "ਹਾਂ" ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰ ਇਕਿ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ "ਨਾ."
ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ ਵਚ ਸੰਕਿੇ ਤਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕਿੋ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਾਈਬਲ ਵਚ, ਕਿਈ ਵਾਰ ਲੋਕਿ
ਚੰਨਾਤ ਮਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਰਫ ਚੰਨ ਤਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਿੇਤ
ਕਿਰਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਅਣਜਾਣ ਅਨੁਵਾਦ

ਸੰਕੇ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਨਾਂ
• ਕਿੁਝ ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ ਵੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਿ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਮਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੱਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤਆਰ ਹਨ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੱਥ ਮਲਾਉਂਦੇ ਹਨ.
• ਕਿੁਝ ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ ਵਚ ਇਕਿ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਿ ਝੁਕਿਦੇ ਹਨ.

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
ਇੱਕਿ ਸ ਭਆਚਾਰ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਸ ਭਆਚਾਰ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਜਾਂ ਕਿੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਿੁਝ
ਸੱ ਭਆਚਾਰਾਂ ਵੱਚ ਪਲਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ" ਜਾਂ "ਤੁਸੀਂ ਕਿੀ ਕਿਹਾ?" ਹੋਰ ਸ ਭਆਚਾਰਾਂ ਵੱਚ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਹਾਂ."
ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕਿੁਝ ਕਿੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ ਭਆਚਾਰ ਵਚ ਕਿੁਝ ਅਰਥ ਸਨ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ
ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਿਾਰ ਤੇ ਕਿਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਾਡੇ ਸੱ ਭਆਚਾਰ ਵੱਚ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ.
ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚ ਲੋਕਿਾਂ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਕਿੇ ਤਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਸੱ ਭਆਚਾਰ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਰਆ ਦਾ ਕਿੀ ਮਤਲਬ ਹੈ.

ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ
ਜੈਰੂਸ ਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡੱਗ ਗਆ. (ਲੂ ਕਿਾ 8:41 ਯੂਐਲਟੀ)
ਸੰਕਿੇ ਤਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ: ਉਸਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਦਖਾਇਆ.
ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ <ਯੂ>ਦਸਤਕਿ
ਸੰਕਿੇ ਤਕਿ ਕਿਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ: ਜਦੋਂ ਲੋਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਿਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕਿੇ ਦਸਤਕਿ ਦੱਤੀ.

ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
ਜੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ
ਲਈ ਕਿੁਝ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ.
1. ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਨੇ ਕਿੀ ਕਿੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿੀਤਾ.
2. ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੀ ਕਿੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ.
3. ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੰਸ ਕ੍ਰਤੀ ਤੋਂ ਅ ਜਹਾ ਕਿ ਰਆ ਵਰਤੋ ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕਿੋ ਹੈ. ਸਰਫ ਕਿ ਵਤਾ, ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਚ ਕਿਰੋ. ਅ ਜਹਾ ਨਾ ਕਿਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸਲ
ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਹੋਵੇ ਜਸ ਨੇ ਕਿੋਈ ਖਾਸ ਕਿਾਰਵਾਈ ਕਿੀਤੀ ਹੋਵੇ.

ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ
1. ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਨੇ ਕਿੀ ਕਿੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿੀਤਾ.
• ਜੈਰੂਸ ਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡੱਗ ਗਆ. (ਲੂ ਕਿਾ 8:41 ਯੂਐਲਟੀ)
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• ਜੈਰੂਸ ਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡੱਗ ਗਆ ਇਹ ਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
◦ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਕ ਦੰਦਾ ਹਾਂ. . (ਪਰਕਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:20 ਯੂਐਲਟੀ)
• ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਕਿ ਦੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹ ਰਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਉ.
1. ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੀ ਕਿੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ.
• ਜੈਰੂਸ ਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡੱਗ ਗਆ. (ਲੂ ਕਿਾ 8:41)
• ਜੈਰੂਸ ਨੇ ਯਸੂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਦਖਾਇਆ.
• ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਕ ਦੰਦਾ ਹਾਂ. (ਪਰਕਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:20)
• ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹ ਰਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਉ.
1. ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੰਸ ਕ੍ਰਤੀ ਤੋਂ ਅ ਜਹਾ ਕਿ ਰਆ ਵਰਤੋ ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕਿੋ ਹੈ.
• ਜੈਰੂਸ ਯਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡੱਗ ਗਆ. (ਲੂ ਕਿਾ 8:41) - ਜੈਰਸ ਅਸਲ ਵਚ ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸ ਭਆਚਾਰ ਤੋਂ ਕਿੋਈ ਕਿਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਕਿਰਾਂਗੇ.
◦ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਕ ਦੰਦਾ ਹਾਂ. (ਪਰਕਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3:20 ਯੂਐਲਟੀ) - ਯਸੂ ਅਸਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਸ ਦੀ
ਬਜਾਏ ਉਹ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਰਸ਼ਤਾ ਕਿਾਇਮ ਕਿਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹਾ ਸੀ. ਇਸ ਲਈ ਸੱ ਭਆਚਾਰਾਂ ਵੱਚ ਜੱਥੇ ਇੱਕਿ ਘਰ ਵੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣ ਦੇ
ਸਮੇਂ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਰਨ ਲਈ ਨਮਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਿਦੇ ਹੋ.
• ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਸਾਫ ਕਿਰੋ.
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Biblical Imagery
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕਿਲਪਨਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਚੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਵਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ੜਆ ਗਆ ਹੈ ਤਾਂ
ਜੋ ਇਹ ਚੱਤਰ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਵੱਚ ਅਲੰਕਿਾਰ, ਸਮਰੂਪ, ਚੰਨ੍ਹ ਅਤੇ
ਸੱ ਭਆਚਾਰਕਿ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾ ਮਲ ਹਨ।ਇੱਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਚੋਂ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਤਰਾਂ ਅਤੇ
ਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਜੋ ੜਆਂ ਦੇ ਵਆਪਕਿ ਨਮੂ ਨਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿੁਝ ਨਹੀਂ,ਬਾਈਬਲ
ਵਚ ਕਿਲਪਨਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਫ਼ੇ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਕਿਲਪਨਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਅਲੰਕਿਾਰ
ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ

ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਕਿਸਰ ਇਬਰਾਨੀਆ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੋ ਖੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਨਮ ਨਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕਿ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਬਾਰੇ ਸਮੱਰਥਕਿ ਸਮੱ ਸਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਨ।ਇਕਿ
ਵਾਰ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨੱਪਟਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਣ ਲਈ ਤਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰਜ ਨੂੰ ਵੇ ਖਆ ਹੈ।

ਰੂਪਕ ਅਤੇ ਸਮਰੂਪ ਵਚ ਆਮਪੈਟਰਨ
ਇੱਕਿ ਅਲੰਕਾਰ ਅ ਜਹਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਇਕਿ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਿ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ।ਸਪੀਕਿਰ ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਪ ਹਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, "ਮੇਰਾ ਪਆਰਲਾਲ ਹੈ, ਲਾਲਗੁਲਾਬ" , ਭਾਸ਼ਣਕਿਾਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ ਜਸ ਨੂੰ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕਿ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਿ ਫੁੱਲ ਸੀ।
ਇੱਕਿ ਸਮਰੂਪ ਰੂਪਕਿ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੈ, ਸਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ "ਪਸ਼ੰਦ" ਜਾਂ " ਜਵੇਂ ਕਿ" ਦਰਸ਼ਕਿਾਂ ਲਈ ਇੱਕਿ ਸੰਕਿੇਤ ਵਜੋਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ
ਰੂਪ ਹੈ।ਉਪਰੋਕਿਤ ਚੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕਿ ਸਮਸੰਤ ਇਹ ਕਿਹੇਗਾ, "ਮੇਰਾ ਪਆਰਲਾਲ,ਲਾਲਗੁਲਾਬਵਰਗਾਹੈ."ਲਾਲ,ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗਾ ਹੈ।
“ਵੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿਲਪਨਾ –ਸਜੀਵ ਰੂਪ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂ ਵਚ ਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਮੂ ਨਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਪੰ ਨਆਂ ਦੇ ਜੋ ੜਆਂ ਲਈ ਆਮ ਨਮੂਨਾ "

ਆਮਸਾਰਨੀ
ਮੀਟਨਾ ਮਜ਼ ਵਚ, ਇਕਿ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਵਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚੀਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਕਿੁਝ ਆਮ ਚੰਨ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕਿ ਸੂਚੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿਲਪਨਾ- ਆਮ ਮੀਟਨਾ ਮਜ਼.”

ਸੱ ਭਆਚਾਰਕ ਨਮੂਨਾ
ਸੱ ਭਆ ਚਾਰਕਿ ਨਮੂਨੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਵਵਹਾਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿਲਪਨਾ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰਨ ਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ
ਕਿਰਦੇ ਹਨ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਮਰੀਕਿਨ ਅਕਿਸਰ ਵਆਹ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਮੇਤ ਕਿਈ ਚੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਹਣ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਵਆਹ ਟੁੱਟ ਰਹਾ ਹੈ," ਜਾਂ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿ ਰਹੀ ਹੈ."
ਬਾਈਬਲ ਅਕਿਸਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਵੇਂ ਉਹ ਅਯਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਿ ਭੇਡਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕਿ ਸੱ ਭਆਚਾਰਕਿ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ।
<ਬਲਾਕਿਕਿੋਟ>ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ; ਮੈਨੂੰ ਕਿੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. (ਜ਼ਬੂਰ 23:1 ਯੂਐਲਟੀ)
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਅਗਵਾਈ ਕਿੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਉਜਾੜ ਵੱਚ ਚਲਾਇਆ।(ਜ਼ਬੂਰ 78:52 ਯੂ ਐਲ ਟੀ)
ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਕਿੁਝ ਸੱ ਭਆਚਾਰਕਿ ਨਮੂਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨੇ ੜਲੇ ਪੂਰਵ ਦੇ ਸੱ ਭਆਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾ ਸਰਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ।
ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਸ ਭਆਚਾਰਕਿ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਵੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿਲਪਨਾ- ਸੱ ਭਆਚਾਰਕਿ ਮਾਡਲ"
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ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ – ਆਮ ਸੰਕਲਪ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਿੁੱਝ ਆਮ ਚੰਨ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਚ ਸ਼ਾ ਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ
ਇੱਕਿ ਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਆਇਤ ਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਸ
ਵਚ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਆਲਾ ਜਾਂ ਕਟੋਰਾ ਇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕ ਇਸ ਵੱਚਕੀ ਹੈ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਕਿੁਝ ਆਮ ਚੰਨ੍ਹ ਕਿੀ ਹਨ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿਲਪਨਾ
ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ

ਮੇਰਾ ਪਆਲਾਉੱਛਲ ਰਹਾ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 23:5 ਯੂਐਲਟੀ)
ਉਸ ਪਆਲੇ ਵਚ ਇੰਨਾ ਪਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਆਲਾ ਸਖਰ ਤੱਕਿ ਭ ਰਆ ਪਆ ਹੈ।
ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪਆਲਾਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। (1 ਕਿੁ ਰੰਥੀਆਂ
11:26 ਯੂਐਲਟੀ)
ਲੋਕਿ ਪਆਲੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਲੋਕਿ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਆਲੇ ਵਚ ਹੈ

ਮੂੰਹ, ਬੋਲ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਇਕਿ ਬੇਵਕਿੂਫ ਦਾਮੂੰਹਉਸ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 18:7 ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾ ਹਤ ਕਿਰਾਂਗਾ? (ਜੌਬ 16:5 ਯੂਐਲਟੀ)
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਰਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇਮੂੰਹਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਰੁੱਧਿ ਸ਼ੇਖੀਮਾਰੀ ਸੀ; ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁ ਣਆ। ( ਹਜ਼ਕਿੀਏਲ
35:13 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੱਚ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿੀ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ

ਇਕ ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾ ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਉਸਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ
ਬਾਈਬਲ ਕਿ ਹੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਮਰਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਿੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਕਿੌਮ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ।
ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਿਰ ਦੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਟਾ ਦੱਤੀ ਹੈ।
ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਡੱਗ ਪਆ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਿੀਤਾ ਸੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। (ਜ਼ਬੂਰ 9:5-6 ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਉਸਦੀ ਯਾਦਧਿਰਤੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ(ਅੱਯੂਬ 18:17 ਯੂਐਲਟੀ)
ਯਹੋਵਾਹ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਵਰੁੱਧਿ ਹੈ।
ਧਿਰਤੀ ਤੋਂਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਨੂੰ ਮਟਾਉਣ ਲਈ(ਜ਼ਬੂਰ 34:16 ਯੂਐਲਟੀ)

ਇਕ ਵਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਕਿਉਂ ਕਿਦੁਸ਼ਟ ਵਅਕਿਤੀਆਪਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿਰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਲੋਭੀ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 10:3 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਸ਼ਟ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਿਾਂ ਲਈ ਹੈ।
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ਇੱਕ ਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਉੱਤਰਾ ਧਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਗਾਦ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਰੇਗਾ।
ਆਸ਼ੇਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣਾ ਪਕਿਾਏਗਾ
ਨਫ਼ਤਾਲੀ ਇੱਕਿ ਢੱਕਿਣ ਹੈ; ਉਸ ਕਿੋਲ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਹੋਣਗੇ ।(ਉਤਪਤ 49:19-21 ਯੂਐਲਟੀ)
ਗਾਦ, ਆਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਾਲੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦਾ ਜ਼ਕਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾ ਧਿਕਿਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਮ ਮਸਰ ਨੂੰ ਗਆ ਸੀ, ਮਸਰੀ ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਵੇ ਖਆ ਕਿ ਸਾਰਾਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। (ਉਤਪਤ 12:14 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ "ਅਬਰਾਮ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਬਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਸੀ।

ਮੁੱਲ ਹੱ ਤਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੰ ਨ੍ਹਆ(ਅੱਯੂਬ 26:13 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੱਤਾ।
ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਅੱਖ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ, ਉਸ ਵਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ੍ਹ ਦੇਹਨ(ਖੁਲਾਸਾ 1:7
ਯੂਐਲਟੀ)
" ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੰ ਨ੍ਹਆ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਮਾ ਰਆ।
ਪਾਪ (ਬਦੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾ ਰਆਂ ਦੀਬੁ ਰਆਈਉੱਤੇ ਰੱ ਖਆ ਹੈ।(ਯਸਾਯਾਹ 53:6 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾ ਰਆਂ ਦੇ ਹੱਸੇ ਆਉਣ ਵਲੀ ਸੀ।
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ਬਾਈਬਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ – ਆਮ ਨਮੂਨੇ
ਇਹ ਪੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਚਾਰਾਂ'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕਿ ਸਾਰ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਮਲਕਿੇ ਬਣਾਏ ਗਏ
ਹਨ। (ਵਧਿੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜੋੜਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ, [ਬਾਈਬਲੀਕਿਲ ਤਸਵੀਰਾਂ-ਸੱ ਭਆਚਾਰ ਕਿਮਾਡਲ]
ਵੇਖੋ(../bita-part3/01.md).*)

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਸਰ
ਹੋਰਨਾਂ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਵੇਰਵਾ

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿਲਪਨਾ

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਅਲੰਕਿਾਰ
ਦਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ, ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰੂਪਕ ਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ੜਆਂ ਦੀਆਂ ਵਆਪਕਿ ਤਰਤੀਬਾਂ ਤੋਂ
ਮਲਦੇ ਹਨ ਜਸ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਵਚਾਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ
"ਬਹੁਤ" ਅਤੇ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ" ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਉੱਚਾ ਕਿਰਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ
ਉਚਾਈ "ਬਹੁਤ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ" ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕਿ ਢੇਰ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਕਿੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਇਹ ਢੇਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਲੋਕਿ ਕਿ ਹਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੀਮਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ ਹਰ
ਵਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਆਦਾ ਲੋਕਿ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹ ਸਕਿਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਗਣਤੀ ਵੱਧਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਜੇਕਿਰ ਕਿੋਈ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ
ਕਿ ਹ ਸਕਿਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਗਆ ਹੈ।

ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਲੱਭੇ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਅਕਿਸਰ ਇਬਰਾਨੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਚ ਲਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਮੂ ਨਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕਿ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ
ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮੱ ਸਆ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਕਿ ਵਾਰ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਿਰੇਗਾ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਲਣ ਲਈ
ਤਆਰ ਰ ਹਣਗੇ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਜੋੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਕਿ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ "ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ" ਤੁਰਨਾਅਤੇ ਦਆਲੂ ਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕਿਮਾਰਗਹੈ। ਜ਼ਬੂਰ1: 1 ਵਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ
ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੀ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਿੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਸ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। (ਜ਼ਬੂਰ 1:1 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਜ਼ਬੂਰ119: 32 ਵਚ ਵੀ ਮਲਦਾ ਹੈ ਜੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਿਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਚ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹੁਕਿਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੌੜਨਾ ਪੈਦਲ
ਚੱਲਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿੇਰੇ ਤੀਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵਚਾਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਲੋਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਿਮਾਂ ਦੇਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ(ਜ਼ਬੂਰ 119:32 ਯੂਐਲਟੀ)

ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਮੁੱਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਲਈ ਤੰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ:
ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਖਾਸ ਅਲੰਕਿਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਵਚਾਰ ਇਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਇਕਿ
ਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀ ਕਿਰਨ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕਿ ਬੇਲਟ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ18:32 ਯੂਐਲਟੀ) ਨੈ ਤਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਿਪ ੜਆਂ ਦੇ ਜੋੜ'ਤੇ ਆਧਿਾ ਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਚ, ਇੱਕਿ ਬੈਲਟ ਦਾ ਚੱਤਰ ਤਾਕਿਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਵੇਖੋ, "ਕਿੱਪੜੇ ਇੱਕਿ ਨੈ ਤਕਿਗੁਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ" ਵੱਚ[ਬਾਈਬਲ
ਦੀ ਕਿਲਪਨਾ – ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ] (../figs-metaphor/01.md))
1. ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੀਕਿਰਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਇਹ ਸਰਫ ਆਲੇ
ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰਕਿੇ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕਿੀ "ਲੈਂਪ" ਕਿੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਹਲਕਿੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਲ
ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਬੱਤੀ ਨਾਲ ਕਿੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ "ਲੈਂਪ" ਇਕਿ ਅ ਜਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। (ਵੇਖੋ, [ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਚੱਤਰ- ਨੈ
ਚੂਰਲਫੀਨੋ ਮੇਨਾ"] (../figs-simetaphor/01.md)) ਵੱਚ "ਅੱਗ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ")
1 ਰਾਜਾ 7:50 ਵਚ ਇਕਿ ਤਾਰਕਿ ਇਕਿ ਸਾਧਿਾਰਣ ਲੱਕਿੜ ਤੇ ਵਾਈਨ ਕਿੱਟਣ ਦਾ ਇਕਿ ਸਾਧਿਨ ਹੈ. 2 ਸਮੂਏਲ21:17 ਵਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਚੰਨ੍ਹ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ "ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਚੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢ" ਸਕਿਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਦਾ ਸੀ
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ> ਪਆਲੇ, ਲੰਮਾਈ ਟਦ੍ਰਿਮਰ, ਬੇ ਸਨ, ਚੰਕਿ ਅਤੇ ਧਿੂਪਦਾਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਧਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। (1 ਕਿੰਗਜ਼ 7:50 ਯੂਐਲਟੀ)
ਈ ਸ਼ ਬਬਨੋ ਬ ... ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਦੂਆਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬੀਸ਼ਈਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਫ਼ ਲਸਤੀਆਂ ਉੱਤੇ
ਹਮਲਾ ਕਿਰ ਦੱਤਾ। ਤਾਂ ਡੇ ਵਡ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੌਂਹ ਖਾਧਿੀ, "ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਦਾਦੀਵਾਨੂੰ ਨਾਸ ਕਿਰ ਦੇਵੇਂ।" (2 ਸਮੂਏਲ 21:16-17 ਯੂਐਲਟੀ)
1. ਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਾਂ' ਤੇ ਅਧਿਾ ਰਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਕਿਸਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੂਪਾਂ' ਚ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਅਕਿਸਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ –
ਅਤੇ ਕਿੁਝ ਮਾਮ ਲਆਂ ਵਚ ਆਮ ਸੰਬ ਧਿਤ ਅਤੇ ਸੱ ਭਆਚਾਰਕਿ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ([ਬਾਈਬਲੀਕਿਲ ਤਸਵੀਰਾਂ – ਸਾਂਝੇ ਰੂਪਾਂਤਰ] (../figs-exmetaphor/
01.md) ਅਤੇ [ਬਾਈਬਲੀਕਿਲ ਤਸਵੀਰਾਂ – ਸੱ ਭਆਚਾਰਕਿਮਾਡਲ] (../bita-manmade/01.md) ਦੇਖੋ)
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ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ 2 ਸਮੂਏਲ14: 7 ਵੱਚ, "ਬਲਦੀ ਕਿੋਲੇ" ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੰਦਗੀ ਲਈ ਇਕਿ ਚੱਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੀ ਕਿਾਰਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ: ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿੋਲੇ ਦਾ ਜੋੜ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋੜੀ।
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, 'ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਸਨੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱ ਟਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਈਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਈਏ।' ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਉਹ
ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਿਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂਸੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿੋਲੇਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਜਹੜੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਿਰਤੀ ਦੀ
ਪਰਤ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਸ਼ਣਗੇ।(2 ਸਮੂਏਲ 14:7 ਯੂਐਲਟੀ)

ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਲੰਕ
ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਗਏ ਪੰ ਨਆਂ ਵਚ ਕਿੁਝ ਅ ਜਹੇ ਵਚਾਰਾਂਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਚੱਤਰ ਦੀਆਂ
ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗ ਠਤ ਕਿੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
• ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ
• [ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿੁਆਲਟੀ] (../figs-cometaphor/01.md)
• [ਬਾਈਬਲੀਕਿਲ ਤਸਵੀਰਾਂ – ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ] (../bita-phenom/01.md) – ਸਰੀਰਕਿ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰੀਰਕਿ ਕਿ ਰਆਵਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੋਨੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
• ਬਾਈਬਲੀਕਿਲ ਤਸਵੀਰਾਂ–ਪੌਦੇ
ਬਾਈਬਲੀਕਿਲ ਤਸਵੀਰਾਂ – ਕਿੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਸਤੂਤੀ
• [ਬਾਈਬਲੀਕਿਲ ਤਸਵੀਰਾਂ – ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ] (../bita-hq/01.md)
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ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ - ਜਾਨਵਰ
ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਚ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਵਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ
ਗੁਣ ਸ਼ਾ ਮਲ ਹਨ।ਸਾਰੇ ਰਾਜਧਿਾਨੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕਿ ਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਆਇਤ ਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਸ ਵਚ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਚਾਰ ਹੈ ਕਿ
ਸ਼ਬਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬਾਈਬਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ – ਆਮ ਨਮੂਨੇ

ਇਕ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸੰਗ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਅਲੰਕਿਾਰ
ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ

ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੀ ਚੱਟਾਨ ਹੈ ।ਮੈਂ ਉਸ ਵੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾਹਾਂ
ਉਹ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁਕਿਤੀ ਦਾ ਸੰਗ, ਮੇਰਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ
ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ(2 ਸਮੂਏਲ 22:3 ਯੂ ਐਲ ਟੀ)
"ਮੇਰੇ ਮੁਕਿਤੀ ਦਾ ਸੰਗ" ਤਾਕਿਤਵਰ ਵਅਕਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਵਧਿਵਾਂਗਾ।( ਜ਼ਬੂਰ 132:17 ਯੂ ਐਲ ਟੀ)
"ਦਾਊਦ ਦਾ ਸੰਗ" ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੈ ਨਕਿ ਤਾਕਿਤ ਹੈ।

ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਤਰੇ ਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹਨ
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਿੁਝ ਪੰਛੀਆ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਬਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਾਰਨ ਦੇ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਮੇਰਾ ਸ਼ਕਿਾਰ ਕਿਰਦੇ ਹਨ। ( ਵਰਲਾਪ 3:52 ਯੂ ਐਲ ਟੀ)
ਸ਼ਕਿਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਕਿ ਹਰਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ
ਸ਼ਕਿਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਕਿ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ. (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 6:5 ਯੂ ਐਲ ਟੀ)
ਇੱਕਿ ਸ਼ਕਿਾਰੀ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਫੰਦਾ ਇੱਕਿ ਛੋਟਾ ਜਹਾ ਜਾਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਿਾਰੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕਿ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਬਚ ਨਕਿਲੇ ਹਾਂ;
ਫਾਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ. (ਜ਼ਬੂਰ 124:7 ਯੂਐਲਟੀ)

ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਹਬੱਕਿੂਕਿ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ੇਆ ਵਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਹੜੇ ਆਕਿੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਰਨਗੇ, ਇਕਿ ਉਕਿਾਬ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜ-ਸਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ – ਉਹ ਉਕਿਾਬ ਵਾਂਗ ਉੱਡਦੇ ਹਨ ਜਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣ ਲਈ। (ਹਬੱਕਿੂਕਿ 1:8 ਯੂਐਲਟੀ)
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕਿ ਉਕਿਾਬ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ।
…ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਚੰ ਗਆਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਰ ਦੱਤਾ,
ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਦਾ ਪੱਛਾ ਕਿਰੇਗਾ. (ਹੋਸ਼ੇਆ 8:1,3 ULT)
ਯਸਾਯਾਹ ਵੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇੱਕਿ ਖਾਸ ਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਕਿਾਰ ਦੇ ਪੰਛੀ ਸੱ ਦਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਕਿੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਰੇਗਾ।
ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸ਼ਕਿਾਰ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕਿ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਆਦਮੀ। (ਯਸਾਯਾਹ 46:11 ਯੂ ਐਲ ਟੀ)

ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਸੁਰੱ ਖਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਛੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱ ਚਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ.
ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਸੇਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾ ਲੈ।
ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। (ਜ਼ਬੂਰ 17:8-9
ਯੂਐਲਟੀ)
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ਇੱਥੇ ਇਕਿ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੰਭ ਸੁਰੱ ਖਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਰਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਹਰਬਾਨ ਹੋ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਹਰਬਾਨ ਹੋ
ਜਦੋਂ ਤੱਕਿ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕਿ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰੱ ਖਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੰਭਾਂ ਵੱਚ ਰ ਹੰਦਾ ਹਾਂ। (ਜ਼ਬੂਰ 57:1 ULT)

ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ।
ਜ਼ਬੂਰ ਵਚ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰ ਤਆ ਸੀ
ਮੇਰੀ ਜ਼ੰਦਗੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵੱਚਕਿਾਰ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਗਲਣ ਲਈ ਤਆਰ ਹਨ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਵੱਚੋਂ ਹਾਂ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਬਰਛੇ ਅਤੇ ਤੀਰ ਹਨ,
ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੀਭ ਤੱਖੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਨ.
ਆਕਿਾਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੋ, ਹੇਪਰਮੇਸ਼ੁਰ!( ਜ਼ਬੂਰ 57:4 ਯੂਐਲਟੀ)
ਪਤਰਸ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਗਰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ।
ਹੁ ਸ਼ਆਰ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ! ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ – ਇੱਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਇੱਕਿ ਗਰਜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਵਾਗੂੰ ਫਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੱਚ।
(1 ਪਤਰਸ 5:8 ਯੂਐਲਟੀ)
ਮੱਤੀ ਵਚ ਯਸੂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਭ ਵੱਖਵਕਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬ ਘਆੜ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਕਿਰਕਿੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਿੀਤਾ ਸੀ।
ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਕਿੱਪ ੜਆਂ ਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਚ ਭੁੱਖੇ ਬ ਘਆੜ ਹਨ। (ਮੱਤੀ 7:15
ਯੂਐਲਟੀ)
ਮੱਤੀ ਵਚ, ਯੂਹੰਨਾ ਬਪ ਤਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧਿਾਰ ਮਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ ਹਰੀਲੇ ਸੱਪ ਕਿ ਹੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱ ਖਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੀਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਿਾਰਨ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇ ਖਆ ਕਿ ਫ਼ਰੀਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਦੂਕਿੀਆਂ ਵੱਚੋਂ ਬਥੇਰੇ ਉਸ ਕਿੋਲੋਂ ਬਪ ਤਸਮਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਖਆ, "ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਹੋ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰੋਪ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਕਿਸਨੇ ਦ ਸਆ ਹੈ? (ਮੱਤੀ 3:7 ਯੂਐਲਟੀ)

ਉਕਾਬ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਰਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਨੀ ਉਕਿਾਬ ਵਾਂਗ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 103:5 ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਯਹੋਵਾਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ: "ਵੇਖੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਕਿਾਬ ਵਾਂਗ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਮੋਆਬ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ. ( ਯਰ ਮਯਾਹ 48:40 ULT)

ਭੇਡ ਜਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਚ ਹਨ।
ਮੇਰੇ ਲੋਕਿ ਗੁਆਚੇ ਝਰਨੇ ਹ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜੜੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਚ ਕਿੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ( ਯਰ ਮਯਾਹ 50:6 ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਅਗਵਾਈ ਕਿੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਉਜਾੜ ਵੱਚ ਚਲਾਇਆ। (ਜ਼ਬੂਰ 78:52 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕਿ ਭੇਡ ਹੈ ਜੋ ਖੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ. ਪ ਹਲਾਂ ਅੱਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਬੂਕਿਦਨੱਸਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦੱਤੀਆਂ
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਬ ਘਆੜਾਂ ਵੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁ ਸ਼ਆਰ ਬਣੋ। ਲੋਕਿਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ! ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੈਦ ਕਿਰਕਿੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਣਾ ਕਿਰਨਗੇ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੋੜੇ ਮਾਰਨਗੇ। (ਮੱਤੀ 10:16 ਯੂਐਲਟੀ)
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ਬਾਈਬਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ – ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਅਤੇ ਮਨੁ ੱਖੀ ਗੁਣ

ਵੇਰਵਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੁਝ
ਮਸਾਲਾਂ ਕਿੀ ਹਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਲਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਚ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਵਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ
ਗੁਣ ਸ਼ਾ ਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਧਿਾਨੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕਿ ਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਆਇਤ ਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਸ ਵਚ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਚਾਰ ਹੈ ਕਿ
ਸ਼ਬਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬਾਈਬਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ – ਆਮ ਨਮੂਨੇ
ਅਲੰਕਿਾਰ
ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ

ਸਰੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਅਕਿਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ. . (1 ਕਿੁ ਰੰਥੀਆਂ 12:27 ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰ ਮਸੀਹ, ਵੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਵਧਿਦੇ ਹਾਂ।ਮਸੀਹ ਇਕਿੱਠੇ ਮਲਕਿੇ ਵਸ਼ਵਾਸੀ ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਦੇ
ਸਰੀਰ ਵੱਚ ਸ਼ਾ ਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਇਹ ਹਰ ਇੱਕਿ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਇਕਿ ਠਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕਿੇ ਪਆਰ ਵੱਚ ਵਧਿ ਜਾਵੇ. (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 4:15-16 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਵੱਚ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ.

ਚਹਰਾ ਕਸੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ?- ਇਹ ਗੱਲ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ -ਮੇਰੇ ਚਹਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇਅੱਗੇ ਝਟਕਿਾਣਾ? ( ਯਰ ਮਯਾਹ 5:22 ਯੂ ਐਲ
ਟੀ)
ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਹਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਕਿਰਨਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ।

ਚਹਰਾ ਕਸੇ ਦਾ ਧਆਨ ਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਕਿੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਹੜਾ ਉਸੇਦ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਏ ਦਲ ਵੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ,ਜਾਂ ਜਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇਰੋਕਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫ਼ੇਰ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ-ਮੈਂ,ਯਹੋਵਾਹ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ.
( ਹਜ਼ਕਿੀਏਲ 14:4 ਯੂਐਲਟੀ)
ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਹਰੇ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਕਿੁਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕਿ ਦਾ ਚਹਰਾ ਭਾਲਦੇਹਨ। (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 29:26 ਯੂਐਲਟੀ)
ਜੇ ਕਿੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਅਕਿਤੀ ਦੇ ਚਹਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਸ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਹਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁ ਕਿਾ ਉਂਦੇਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। (ਜ਼ਬੂਰ 44:24 ਯੂਐਲਟੀ)
ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਹਰੇ ਨੂੰ ਲੁ ਕਿਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਰਨਾ

ਚਹਰਾ ਸਤਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਕਿਾਲ ਸਾਰੀ ਧਿਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਹਰੇਉੱਤੇ ਸੀ। (ਉਤਪਤ 41:56 ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਉਸਨੇ ਚੰਦਰਮਾਦਾ ਚਹਰਾਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਦਲ ਫੈਲਾਏ। (Job 26:9 ਯੂਐਲਟੀ)

ਹੱਥ ਕਸੇ ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਿਰ ਦੱਤਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੜ ਵਾਂਗ। (1 ਇਤਹਾਸ 14:11 ਯੂਐਲਟੀ)
"ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਆ ਹੈ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੱਟਣ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਹੈ."
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ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਿਰੇਗਾ;ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਰਨ ਵਾ ਲਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਿਰੇਗਾ। (ਜ਼ਬੂਰ 21:8
ਯੂਐਲਟੀ)
"ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇਗਾ" ਮਤਲਬ "ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਿਰ ਲਓਗੇ।"
ਦੇਖੋ, <ਯੂ>ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਹੱਥਏਨਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਦਾ।(ਯਸਾਯਾਹ 59:1 ਯੂਐਲਟੀ)
"ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਉਹ ਕਿਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਸ ਕੋਲ ਦੂਸ ਰਆਂ ਉੱਪਰ ਅ ਧਕਾਰ ਹੈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿੀਨ ਕਿਰ ਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵਚਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਸਰਜਣਾਕਿੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦਾ
ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਰ ਦੰਦਾ ਹੈ। (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:22 ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਪਤਨੀਓ, ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿੀਨ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਤੀ ਪਤਨੀਦਾ ਮੁਖੀਆਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿਮਸੀਹ ਕਿਲੀ ਸਯਾਦਾ ਮੁਖੀਆਹੈ. ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ
ਹੈ।(ਅਫ਼ਸੀਆਂ 5:22-23 ਯੂਐਲਟੀ)

ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਕਿੋਈ ਵੀ ਵਅਕਿਤੀਦੋ ਮਾਲਕਿਾਂਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਿ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਆਰ ਕਿਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕਿ ਨੂੰ
ਸਮਰ ਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ।(ਮੱਤੀ 6:24 ਯੂਐਲਟੀ)
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇ ਰਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਿਮਾਉਣ ਲਈ ਪੈ ਸਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇ ਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਨਾਮ ਉਹ ਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਹਤਰ ਬਣਾ ਦੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ
ਸੰਘਾਸਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੱਧਿ. 1 ਰਾਜਾ 1:47 (ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਦੇਖੋ,ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾਸਹੁੰ ਚੁੱ ਕਿਆ ਹੈ - ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਮਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਚ ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੁੱਕਿਰ ਕਿੇ ਮੇਰਾ
ਨਾਮਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। "( ਯਰ ਮਯਾਹ 44:26 ਯੂਐਲਟੀ)
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਿਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜਹੜੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵ ਡਆਈਕਿਰਦੇ ਹਨ ਨਹਮਯਾਹ 1:11
(ਯੂਐਲਟੀ)
ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਿਰਨਾ ਉਸਦਾ ਆਦਰ ਕਿਰਨਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਸੇ ਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰ ਸੱਧੀ ਜਾਂ ਸ਼ੁਹਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਨਾਲਮੇਰਾ ਪ ਵੱਤਰ ਨਾਮਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜ਼ਕਿੀਏਲ 20:39 (ਯੂਐਲਟੀ)
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕਿਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮੀ ਨੂੰ ਭਦ੍ਰਿ ਸ਼ਟ ਕਿਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲੋਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂ ਕਿਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਨਾਮਨੂੰ ਪ ਵੱਤਰ ਬਣਾ ਦਆਂਗਾ, ਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੌਮਾਂ ਦਰ ਮਆਨ ਟੁੰਬ ਗਏ ਹਜ਼ਕਿੀਏਲ 36:23 (ਯੂਐਲਟੀ)
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪ ਵੱਤਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ ਵੱਤਰ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਿ ਯਹੋਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਦੇ ਨਾਮਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਿਾਰਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕਿੁਝ
ਉਸਨੇ ਮਸਰ ਵੱਚ ਕਿੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕਿ ਰਪੋਰਟ ਸੁਣੀ ਹੈ।(ਯਹੋਸ਼ੁਆ 9:9 ਯੂਐਲਟੀ)
ਅਸਲ ਵਚ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕਿ ਰਪੋਰਟ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਾਰਨ" ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ
ਵ ਡਆਈ
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ਨੱਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਫਰ ... ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬੁ ਨਆਦ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸਨ, ਯਹੋਵਾਹ-ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਸਾਂਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਧਿਮਾਕਿੇ
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਸਾਂਦੀ ਧਿਮਾਕਿੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਢੇਰ ਗਆ ਸੀ। (ਕਿੂਚ 15:8 ਯੂਐਲਟੀ)
ਉਸਦੇ ਨਾਸਾਂ ਵੱਚੋਂ ਧਿੂੰਆਂ ਨਕਿ ਲਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਚੋਂ ਭੜਕਿਦੀ ਅੱਗ ਨਕਿਲ ਗਈ ... (2 ਸਮੂਏਲ 22:9 ULT)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ: 'ਮੇਰੇ ਨਾਸਾਂ ਵੱਚ ਮੇਰਾ ਕਿਰੋਧਿ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ.'( ਹਜ਼ਕਿੀਏਲ 38:18 ਯੂਐਲਟੀ)
ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੱਕਿ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਜਾਂ ਧਿੂੰਏ ਦਾ ਧਿਮਾਕਿਾ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਉਚਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਵ, ਉੱ ਚਤ ਅੱਖਾਂਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਲਆਓ(ਜ਼ਬੂਰ 18:27 ਯੂਐਲਟੀ)
ਉੱਪਰ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਮਾਣ ਮ ਹਸੂਸ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕਿ ਘਮੰਡੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਮਰਤਾ ਦੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕਿ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਅੱਖਾਂਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। (ਅੱਯੂਬ 22:29 ਯੂਐਲਟੀ)
ਨੀਵੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਨਮਰ ਹੈ

ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿੋਈਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਿਰੇਗਾ। (ਜ਼ਬੂਰ 89:22b ਯੂਐਲਟੀ)
ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਵਅਕਿਤੀ ਹੈ।
ਹੋ ਸਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ।
ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਿਤੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾਲਮੌਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਉਂਦੇ(ਜ਼ਬੂਰ 79:11ਯੂਐਲਟੀ)
ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਲੋਕਿ ਹਨ ਜਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਤਲ ਕਿਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅ ਵਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਿਾਂ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਮ ਕਿੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ
ਅਸੀਂਕਿੁਦਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਹਾਂਦੂ ਜਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾ,ਂ (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:3 ਯੂਐਲਟੀ)
ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਿ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਨੁ ਵਾਦਨੀਤੀਆਂ
([ਬਾਈਬਲੀਕਿਲ ਤਸਵੀਰਾਂ - ਕਿਾਮਨਪੈਟਰਨਸ] (../bita-part1/01.md)) ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖੋ।))
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ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ –ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰ ਧਿਤ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵ਼ੱਡੇ
ਅੱਖਰਾਂ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕਿ ਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਆਇਤ ਵਚ
ਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੰਦਾ ਜਸ ਵਚ ਚੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧਿੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਚ ਬਾਈਬਲਦੀਆਂ
ਕਿੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਿੀ ਹਨ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬਾਈਬਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ – ਆਮ ਨਮੂਨੇ

ਇਕ ਕਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਉਸਦੇ
ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਅਲੰਕਿਾਰ
ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ

ਮੇਰੇ ਪਆਰੇ ਕਿੋਲ ਇੱਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਸੀ.
ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਿਾਇਆ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀ ਜਆ
ਉਸਨੇ ਇੱਕਿ ਵਚਕਿਾਰ ਇੱਕਿ ਬੁਰਜ ਬਣਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਚੁਬੱਚਾਉ ਸਾ ਰਆ।
ਉਸਨੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕਿ ਕਿੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੀਤ। (ਯਸਾਯਾਹ 5:1-2)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਕਿ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ਼ ਲਈ ਕਿਾ ਮਆਂ ਨੂੰ ਲਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। (ਮੱਤੀ 20:1
ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਕਿ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਸ ਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕਿ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਖੇਤ ਦੇ ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਵਾੜ ਕਿਰ ਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ
ਰਸਵਾਸ ਤੇ ਇੱਕਿ ਚੁਬੱਚਾ ਕਿ ਢਆ। ਫਰਉਹ ਇਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਚ ਗਆ। (ਮੱਤੀ 21:33 ਯੂਐਲਟੀ)

ਭੂਮੀ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ (ਅੰਦਰੂਨੀ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਕਿਉਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਯਹੂਦਾਹ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਚ ਹਰ ਇੱਕਿ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਖਆ ਹੈ: 'ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੋ,
ਅਤੇ ਕਿੰ ਡਆਲੀਆਂ ਵੱਚ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜੋ। ( ਯਰ ਮਯਾਹ 4:3 ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਜਦੋਂ ਕਿੋਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ... ਇਹ ਉਹ ਬੀਜ ਹੈ ਜੋ ਸੜਕਿ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੀ ਜਆ ਗਆ ਸੀ। ਜੋ ਚੱਟਾਨਾਂ 'ਤੇ
ਬੀ ਜਆ ਗਆ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੰ ਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ .... ਕਿੰਡੇ ਦੇ ਪੌ ਦਆਂ ਵਚ ਕਿੀ ਬੀ ਜਆ ਗਆ, ਇਹ ਉਹ
ਵਅਕਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਿੋਖੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿੀ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਵਅਕਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। (ਮੱਤੀ 13:19-23 ਯੂਐਲਟੀ)
ਆਪਣੇ ਖੁੱਲੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਤੋੜੋ,
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਭਾਲੋ। (ਹੋਸ਼ੇਆ 10:12ਯੂਐਲਟੀ)

ਬਜਾਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਕਰਨਾ ਨਆਂਜਾਂ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਮੈਂ ਜੋ ਕਿੁਝ ਦੇ ਖਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਧਿਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਜਹੜੇ ਬਦੀ ਨੂੰ ਕਿਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਬਪਤਾ ਬੀਜ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੱਢੋਗੇ (ਅੱਯੂਬ 4:8 ਯੂਐਲਟੀ)
ਧਿੋਖਾ ਨਾ ਕਿਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕਿੁਝ ਵੀ ਆਦਮੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਵਾਢੀ ਕਿਰੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ
ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਰਨ ਲਈ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਪੀ ਆਪਾ ਉਸ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਲਆਏਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ।
(ਗਲਾਤੀਆਂ 6:7-8 ਯੂਐਲਟੀ)

ਤੰਨਾ ਨੂੰ ਜੱਤਣਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲਗ ਰੱਖਣਾ ਨੂ ਦਰਸ਼ਾਉਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕਿਣਕਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਿਟਾਈ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਧਿਾਰਣ ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਿ ਸਾਫ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਖੱਚ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪਹੀਏ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ। ਫਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਿੰਢੇ ਲੈ ਕਿੇ ਤਣੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵੱਚ
ਸੁੱਟ ਦੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਿੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਅਨਾਜ ਆਪਣੀ ਖੱਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਸਕਿੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿੇ। ("ਥਰੈਸ਼" ਅਤੇ " ਵਨ੍ਹੋ ਅ"
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ [ਅਨੁਵਾਦ ਸਬਦਾਂ] (https://unfoldingword.bible/tw/) ਵਚ * ਥਰੈਸ਼ * ਅਤੇ * ਅਪਕਿਰਨ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦੇਖੋ)।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਵਾ ਜ਼ਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਿ ਪੱਚ ਬੰਨ੍ਹੋਗਾ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਿਰ ਦਆਂਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ( ਯਰ ਮਯਾਹ 15:7 ਯੂ ਐਲ ਟੀ)
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<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਉਸਦੀ ਤੰਗਲੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਰਲੀ ਦੂਰ ਕਿਰੇ ਅਤੇ ਕਿਣਕਿ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਚ ਇਕਿੱਠਾ ਕਿਰੇ। ਉਹ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਵੱਚ ਸਾੜੇਗਾ
ਜਹੜੀ ਬੁਝਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਿਦੀ। (ਲੂ ਕਿਾ 3:17 ਯੂਐਲਟੀ)

ਰ੍ਰ ਾਫ ਟੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਬਣਨ ਦੱਤਾ
ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿੁਦਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢਆ ਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿੁਦਰਤ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕਿ ਚੰਗੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ
ਵਚ ਧਿਾ ਰਆ ਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਹੂਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੁਦਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਵਚ ਵਾਪਸ ਰਲੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ
ਭੈਣੋ,ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਰ ਸਆਣਾ ਨਾ ਬਣੋ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭੇਤ ਹੈ ਕਿ
ਪਰਾਈਆਂ ਕਿੌਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕਿ ਇਸ਼ਰਾਏਲ ਵੱਚ ਕਿਠੋਰਤਾ ਆਈ ਹੈ। (ਰੋਮੀਆਂ 11:24-25 ਯੂਐਲਟੀ)

ਬਾ ਰਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ
. ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਰਮੀ ਠ ਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। (ਹੋਸ਼ੇਆ 10:12 ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜੋ ਬਾ ਰਸ਼ ਵਚ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੌ ਦਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੰਦੀ ਹੈ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਮ ਕਿਰ ਰਹੀ
ਸੀ-ਇਹ ਉਹ ਧਿਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਬਰਕਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਿੰਡੇ ਅਤੇ ਕਿੰ ਡਆਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਕਿਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕਿ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਜਲਣ
ਵਚ ਹੈ। (ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:7-8 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਰੋ. ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿੀਮਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਿੀਰਜ
ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕਿ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬਾ ਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ। (ਯਾਕਿੂਬ 5:7 ਯੂਐਲਟੀ)
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ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ - ਮਨੁ ੱਖੀ ਵਤੀਰੇ
ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਸੰਬੰਧਿੀ ਕਿੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ
ਅੱਖਰਾਂ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕਿ ਚੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਆਇਤ ਵਚ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਸ ਵਚ ਚੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਿੁਝ
ਲੋਕਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੁਝ ਮਸਾਲਾਂ ਕਿੀ ਹਨ?

ਝੁ ਕਆ ਹੋਣਾ ਨਰਾਸਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਦਾ ਹੈ

ਬਾਈਬਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ – ਆਮ ਨਮੂਨੇ

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਅਲੰਕਿਾਰ

ਯਹੋਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾ ਰਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਹੜੇ ਡੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸਾ ਰਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਝੁਕਿੇ ਹੋਏ ਹਨ (ਜ਼ਬੂਰ 145:14 ULT)

ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ

ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰਦ ਕਸੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਨਤ ਕਿਰੋ ਸੀਯੋਨ ਦੀ ਧਿੀ ਜਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ ਹਰ ਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਚ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ।
ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। (ਮੀਕਿਾਹ 4:10 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ > ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਿੌਮ ਕਿੌਮ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਿਰੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਾਲ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿੁਝ ਸਰਫ
ਜਨਮ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ (ਮੱਤੀ 24:7-8 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਮੇਰੇ ਬ ਚਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕਿ ਕਿ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬ ਣਆ। (ਗਲਾਤੀਆਂ 4:19 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)

ਕੁਝ ਕਹਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰ ਤ ਨਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪ ਵੱਤਰ ਪੁਰਖ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਿਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਿਰਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਹਾ ਗਆ ਹੈ। (ਯਸਾਯਾਹ 54:5b ਯੂ ਅਲ
ਟੀ)
ਇਹ ਇਸ ਕਿਰਕਿੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵੱਚ ਸਾਰੀ ਧਿਰਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ।
ਜੋ ਬੁੱਧਿੀਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮ ਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 16:21a ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਇਹ ਇਸ ਕਿਰਕਿੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵੱਚ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ... ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾਵੇਗਾ। (ਲੂ ਕਿ 1:32 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਇਹ ਇਸ ਕਿਰਕਿੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਚ ਸਰਬਸ਼ਕਿਤੀਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪ ਵੱਤਰ ਵਅਕਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਅਕਿਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾਵੇਗਾ। (ਲੂ ਕਿ 1:35 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
ਹਰ ਨਰ ਜਹੜਾ ਕਿੁੱਖ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰ ਪਤ ਅਖਵਾਏਗਾ। (ਲੂ ਕਿ 2:23 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਇਹ ਇਸ ਕਿਰਕਿੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰ ਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਨੂਹ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਲਈ ਇੱਕਿ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿੁਝ ਸਾਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿੁਝ ਸਾਫ਼ > ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਚੋਂ ਕਿੁਝ ਲੈ ਕਿੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ। ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ
ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁੰ ਘਆ ... (ਉਤਪਤ 8:20 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
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ਪੁਜਾਰੀ ਸੱਤਵੇਂ ਦਨ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੀ ਇਹ ਬਮਾਰੀ ਠੀਕਿ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਫੈ ਲਆ। ਜੇ ਅ ਜਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ
ਪੁਜਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕਿ ਖੁਰਕਿ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਪੜੇ ਧਿੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਰ ਉਹ ਸਾਫ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਿਰੋ । (ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ
13:6 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)

ਸ਼ੰਗਾਰ ਜਾਂ ਉਸਤਤ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਉਸਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਕਿੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਅਰਪਨ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਪਰਾਸ ਚਤ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ
ਨੂੰ ਬਲਦ ਦੇ ਕਿੁਝ ਖੂਨ ਅਤੇ ਕਿੁਝ ਬੱਕਿਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ ਕਿੋ ਨਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ
ਕਿੁਝ ਖੂਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਸੱਤ ਵਾਰ ਛੜਕਿ ਕਿੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਕਿਰਕਿੇ ਅਪ ਵੱਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਰਕਿੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਸਮਰ ਪਤ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 16:18-19 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ >ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦਨ ਮੁਆਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ > ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਅੱਗੇ ਪ ਵੱਤਰ ਹੋ
ਜਾਵੋਗੇ। (ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 16:30 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)

ਬੇਯਕੀਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅ ਜਹੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਿਦੇ ਹੋ ਜਸਦਾ ਖੁਰ ਪਾ ਟਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਕਿੁਝ
ਜਾਨਵਰ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਚੂਸਦੇ ਹਨ ਜਾਣ ਫਰ ਦੋ ਹੱ ਸਆਂ ਵੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ , ਜਾਨਵਰ ਜਵੇਂ ਕਿ ਊਠ,
ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕਿੜ ਨੂੰ ਚੂਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕਿ ਖੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਊਠ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪ ਵੱਤਰ ਹੈ।
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ >ਅਤੇ ਜੇਕਿਰ ਕਿੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਡੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ ਅਸੁੱਧਿ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਕਿੜੀ, ਕਿੱਪੜੇ, ਚਮੜੇ ਜਾਂ ਕਿੱਪੜੇ ਦੀ ਟਾਕਿੀ ਬਣੇ
ਹੋਏ ਹੋਣ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕਿ ਅਸ਼ੁੱਧਿ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਫ਼
। (ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 11:32 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)

ਕਸੇ ਚੀਜ ਨੂੰ ਅਸੁੱਧ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂ ਜੇ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੂਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਨਾਪਾਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੈ , ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਹੜੀ ਮ੍ਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਇਸਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧਿ ਹੈ ਅਤੇ
ਦੋਸ਼ੀ । (v5:2 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)

ਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੱਟਣਾ ਕਸੇ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਦਾ ਹੈ।
ਉਜ਼ੀਯਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਨ ਲਈ ਇੱਕਿ ਕਿੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਅਲੱਗ ਘਰ ਵੱਚ ਰਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਿ ਕਿੋੜ੍ਹ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ
ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੱਚੋਂ ਕਿੱ ਢਆ ਸੀ। . (2 ਇਤਹਾਸ 26:21 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)

ਕੱਟਣਾ,ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਦਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ ਵੱਤਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਰੱ ਖਆ ਗਆ ਹੈ. ਹਰ
ਵਅਕਿਤੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ ਵੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿੋਈ ਵੀ ਜਹੜਾ ਸਬਤ ਦੇ ਦਨ ਕਿੰਮ
ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ > ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਰ ਨਾ ਕਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਦਨ ਕਿੋਈ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਵੱਚੋਂ, ਮੈਂ,
ਯਹੋਵਾਹ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਿਰ ਦੇਵਾਂਗਾ । (ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 23:29-30 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਪਰ ਉਹ ਜਊਂਦੇ ਜੀਅ ਦੀ ਧਿਰਤੀ ਵੱਚੋਂ ਕਿੱ ਟਆ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਯਸਾਯਾਹ 53:8 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)

ਕਸੇ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਟੈਂ ਡੰਗ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ >ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਿਾਂ ਕਿੰਨੇ ਧਿੰਨ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ (1 ਰਾਜੇ 10:8 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । (ਜ਼ਬੂਰ 89:14 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
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ਇਕਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ)

ਡਰਾਉਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਨਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਇਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਿਾਂ ਦਾ ਨਆਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਈਨ ਦਾ ਵਚਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਰਣੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋ;
ਤੁਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਕਿੋਹਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ > ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । (ਜ਼ਬੂਰ 60:3 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਜ਼ਬੂਰ ਤੋਂ ਇਕਿ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ।
ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਆਂਕਿਾਰ ਹੈ;
ਉਹ ਇੱਕਿ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਿ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਆਪਣਏ ਹੱਥ ਵੱਚ ਪਆਲਾ ਫ ੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਮਸਾਲੇ ਵਚ ਮਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿੱ ਢਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯਕਿੀਨਨ ਧਿਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣਗੇ ਆਖਰੀ ਬੂੰਦ ਤੱਕਿ। (ਜ਼ਬੂਰ 75:8 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਪਰਕਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਇਕਿ ਉਦਾਹਰਣ।
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧਿ ਦ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪੀ ਵਾਈਨ <ਪੀ ਸਕਿਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪਆਲੇ ਵੱਚ ਪਾ ਦੱਤਾ। (ਪਰਕਿਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ
14:10 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)

ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ [ਇਜ਼ਰਾਈਲ] ਨੂੰ ਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਆਂਦਾ।
ਉਸ ਕਿੋਲ ਜੰਗਲੀ ਬਲਦ ਵਰਗੀ ਤਾਕਿਤ ਹੈ।
ਉਹ ਉਸ ਕਿੌਮ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਰੁੱਧਿ ਲੜਦੇ ਹਨ ।
ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਿਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਗਣਤੀ 24:8 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
"ਖਾਣਾ ਖਾਣ" ਲਈ ਇਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਭਸਮ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਜੀਭ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਜਵੇਂ ਖੁਸ਼ਕਿ ਘਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਚ ਸੁੱ ਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮੱਟੀ ਵਾਂਗ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, (ਯਸਾਯਾਹ 5:24 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਯਸਾਯਾਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ।
ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਉਸ ਦੇ ਵਰੁੱਧਿ ਉੱਠੇਗਾ, ਰਸੀਨ, ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਰੁੱਧਿ ਲੜੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਿਸਾਵੇਗਾ।
ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅਰਾਮੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਫ ਲਸਤੀਆਂ।
ਉਹ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਿਰਨਗੇ । (ਯਸਾਯਾਹ 9:11-12 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਬਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕਿ ਉਦਾਹਰਣ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾ ਦਆਂਗਾ,
ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸ ਖਾਧਿਾ
ਮ੍ਰਤਕਿਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ,
ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ। ( ਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:42 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)

ਉਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ >ਯਹੋਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਦੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੌਂ ਗਆ। (ਉਤਪਤ 2:21 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਕਿੀ ਉਸਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੀ?
ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ? (Job 13:11 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ >ਤਦ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ... ( ਹਜ਼ਕਿੀਏਲ 11:5 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
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ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ , ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। (Acts 13:11 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)

ਕਸੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰ ਹਣਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰ ਖਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਰ ਦੀ ਧਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਆਇਆ ਸੀ ਤੋੜ ਲਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਰ
ਦੇਵ ਤਆਂ ਦੇ ਪੱਛੇ ਗਏ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਕਿਰ ਦੱਤਾ
ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਕਿੇ ਬਆਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਤਾਰੋਥ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਿੀਤੀ ਸੀ।
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ >ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਈ ਸਡਨੀ ਦੇ ਦੀ ਦੇਵੀ ਅਸ਼ਟੋਰਥ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਾਲਣ ਕਿੀਤਾ ਮਲਕਿੋਮ, ਅੰਮੋਨੀ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਘਣਾਉਣੀ ਮੂਰਤੀ। (1 Kings 11:5 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਜਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾ ਣਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕਿ ਕਿਾਲੇਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਿੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਛੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਲਣ ਕਿੀਤਾ ; ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਚ ਲਆਵਾਂਗਾ ਜਸ ਦੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਗਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ
ਉਸ ਦੇ ਕਿੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ( ਗਣਤੀ 14:23-24 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)

ਪ ਹਲਾਂ ਜਾਣਾ ਜਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਸਰਪਰਸਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਖੋ, ਉਸਦਾ ਇਨਾਮ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੈ , ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (ਯਸਾਯਾਹ 62:11 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ >ਧਿਾਰ ਮਕਿਤਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ
ਕਿਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾਵੇਗੀ। (ਜ਼ਬੂਰ 85:13 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)

ਵਰਾਸਤੀ ਹੈ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ
ਤਦ ਰਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਿਰੇਗਾ, "ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕਿ ਲੋਕਿੋ, ਆਓ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੁ ਨਆਦੀ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਆਰ
ਕਿੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜ।" (ਮੱਤੀ 25:34)
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬਖ ਸ਼ਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਰਾਵੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਉਹ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ. ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ
ਵਾਰਸ ਜੋ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। (1 ਕਿੁ ਰੰਥੀਆਂ 15:50 ULT)
ਲੋਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਰੀਰ ਵਚ ਹਨ।
ਇੱਕਿ ਵਰਾਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੋਲ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਆਓਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਾਸਤ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਲਾਓਗੇ। (ਕਿੂਚ 15:17 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਜਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜ਼ੋਨ ਮੰ ਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਬਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਿਰ ਦਉ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਿ ਵਜੋਂ ਲੈ ਜਾਓ
ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਿਾਰ ਕਿਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਿ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਰ ਹਣ।
ਉਸ ਦੀ ਵ ਡਆਈ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਰਾਸਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖਆ ਗਆ ਹੈ। (ਅਫ਼ਸੀਆਂ 1:18 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕਿੇ ਕਿਬਜ਼ੇ ਸਮ ਝਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕਿ ਵਾਰਸ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ
ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਬਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀ ਸੀ ਜੋ ਵਾਇਦਾ ਆਬਰਾਹਮ ਅਥੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤਰਾ ਧਿਕਿਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਤਾ ਗਆ ਸੀ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾ ਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
(ਰੋਮੀ 4:13 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
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ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਬਰਾਹਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕਿ ਰਹੇਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਿੀਤੀ ਹੈ, ਜਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕਿੁਝ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਲਈ ਨਯੁਕਿਤ ਕਿੀਤਾ ਹੈ । (ਇਬਰਾਨੀ 1:2
ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕਿ ਪੱਕਿੇ ਕਿਬਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਨੂੰ ਹ ... ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੰ ਦਾ ਕਿੀਤੀ ਅਤੇ ਧਿਰਮ ਦੁਆਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਾਰ ਮਕਿਤਾ ਦਾ ਵਾ ਰਸ਼ ਬਣ ਗਆ । (ਇਬਰਾਨੀ
11:7 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਨੂੰ ਹ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਬਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਾਰ ਮਕਿਤਾ ਮਲੀ।
ਲੰਮੇ ਪੈਣਾ,ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਦਾ ਹੈ
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ >ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰ ਖਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਓਗੇ , ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕਿ ਵੰਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਿਰਾਂਗਾ, (2 ਸਮੂਏਲ 7:12 ਯੂ ਅਲ
ਟੀ)
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, 'ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋ? ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕਿੇ ਬੇਸੁੰਨ ਤਆ ਨਾਲ ਜਾਓ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਵੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ! ਮਸਰ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦੱਤੀ ਗਈ ਉਸਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਸੇਵਕਿਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ! ( ਹਜ਼ਕਿੀਏਲ 32:19-20 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)

ਰ ਨੰਗ ਜਾਂ ਸਲੂ ਟ ਨਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਵਾਪ ਰਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ੰਦਗੀ ਲਈ ਧਿਾਰ ਮਕਿਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ
ਅਸੀਸ ਹੋਵੇ । (ਰੋਮੀ 5:21 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ >ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਸਰੀਰ ਵੱਚ ਪਾਪ ਨਾ ਕਿਰਨ ਦਓ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ। (ਰੋਮੀਆਂ 6:12 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)

ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸ ਥਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਨਾਓਮੀ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਧਿੀ, ਕਿੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?" ਤਾਂ ਜੋ ਕਿੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। " (ਰੂਥ
3:1 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ >ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਵੱਚ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। (ਜ਼ਬੂਰ 95:11 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਦਾ ਲਈ; ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ [ਸੀਯੋਨ] ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। (ਜ਼ਬੂਰ 132:14 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਕਿੌਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਆਰਾਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। (ਯਸਾਯਾਹ 11:10 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)

ਵਧਣਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਅ ਭਨੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੇ ਮ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਿਤੀ ਦਵਾਓ। (ਜ਼ਬੂਰ 44:26 ULT)

ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਜਸਦੇ ਨੇ ਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੈ

ਵੇਚਣਾ ਕਸੇ ਦੇ ਨਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਣਾ ਕਸੇ ਦੇ ਨਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
[ਯਹੋਵਾਹ] ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਵੇ ਚਆ [ਅਜ਼ਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ] ਨੇ ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕਿਸ਼ਾਨ ਰਸ਼ੀਤੈਮੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਚ। ( ਨਆਈਆਂ 3:8 ਯੂ ਅਲ
ਟੀ)
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ਬੈਠਣਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਇੱਕਿ ਸੰਘਾਸਣ ਨੇ ਮ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਥਾ ਪਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗਾ ।
(ਯਸਾਯਾਹ 16:5 ULT)

ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਧਿਰਮੀ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵੱਚ ਨਾ ਹੀ ਪਾਪੀ। (ਜ਼ਬੂਰ 1:2 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਤੁਰਨਾ ਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾਹੈ।
ਧਿੰਨ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।( ਜ਼ਬੂਰ 1:1 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ >ਧਿਰਮੀ ਲੋਕਿਾਂ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ । (ਜ਼ਬੂਰ 1:6 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਧਿੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੋ। (ਜ਼ਬੂਰ 119:28 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ >ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਿਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਾਂਗਾ / ਕਿਰਾਂਗੀ । (ਜ਼ਬੂਰ 119:32 ULT)
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ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਲਪਨਾ – ਮਨੁ ੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਵਰਣਮਾਲਾ ਕ੍ਰਮ ਵਚ ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਧਿਾਨੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕਿ
ਚੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਆਇਤ ਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਸ
ਵਚ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਬਾਈਬਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਕਿੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਿੀ ਹਨ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬਾਈਬਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ – ਆਮ ਨਮੂਨੇ

ਪੱਤਲ ਤਾਕਿਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਅਲੰਕਿਾਰ

ਉਹਕਿਾਂਸੀਦੇ ਇੱਕਿ ਧਿਨੁਸ਼ ਨੂੰ ਮੋੜਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹ ਥਆਰਾਂ ਦੀ ਸਖਲਾਈ ਦੰਦਾ
ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 18:34 ਯੂਐਲਟੀ)

ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ

ਜੰਜੀਰ ਨਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਬ
ਂ ੰਦਨਾਂਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਈਏ ਜਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂਜੰਜੀਰਤੋੜੋ ਜ਼ਬੂਰ 2:3

ਕੱਪੜੇ ਨੈ ਤਕ ਗੁਣਾਂ (ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਰਵੱਈਏ, ਆਤਮਾ, ਜੀਵਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਇਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕਿਬੈਲਟਵਰਗੇ ਸ਼ਕਿਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 18:32 ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਧਿਾਰ ਮਕਿਤਾ ਉਸਦੀਕਿਮਰ ਦੀ ਪੱਟੀਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉਸਦੀਕਿੁੱਲੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੱਟੀਹੋਵੇਗੀ।
ਮੇਰੇ ਵਰੋਧਿੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਕਿੀ ਉਹਉਸਦੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਚੋਗਾ ਵਾਂਗ ਪ ਹਨ ਸਕਿਦੇ ਹਨ(ਜ਼ਬੂਰ109:29 ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਮੈਂ ਉਸਦੇਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਿਰ ਲਵਾਂਗਾ।(ਜ਼ਬੂਰ 132:18 ਯੂਐਲਟੀ)

ਫਾਹੀ (ਤਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਤੇਜ਼ ਤੰਦ) ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਿਾਰੀ ਦੇਫੰਦੇਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 91:3 ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਮੌਤ ਦੇ ਤਾਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਦੀਫਾਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਿਾਬਲਾ ਕਿੀਤਾ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 116:3 ਯੂਐਲਟੀ)
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂਨੇਮੈਨੂੰਫਸਾਇਆਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 119:61 ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕਿਫਾਹੀ ਲਗਾ ਦੱਤੀ ਹੈ(ਜ਼ਬੂਰ 119:110 ਯੂਐਲਟੀ)
ਦੁਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਕਿੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾਫਸਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 9:16 ਯੂਐਲਟੀ)
ਉਹ ਕਿੌਮਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ- ਮਲਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਲਈਫੰਦੇਬਣ ਗਏ ਸਨ। (ਜ਼ਬੂਰ 106:35-36 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਚ ਫਾਹੀ ਬੁਰੇ ਕਿੰਮ ਕਿਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੀ, ਜਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤੰਬੂ, ਇੱਕ ਘਰ, ਘਰ, ਕਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਚ, ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਤਬਾਹ ਕਿਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਿੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੰਬੂ ਵੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢ ਲਵੇਗਾ।(ਜ਼ਬੂਰ 52:5
ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਿਾਂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਵਧਿੇਗਾ। (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 14:11 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇੱਕਿ ਸੰਘਾਸਣ ਇਕਿਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਥਾ ਪਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ।
(ਯਸਾਯਾਹ 16:5 ਯੂਐਲਟੀ)
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ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ – ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਸੂਮੀ
ਕਿੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰ ਕ੍ਰਆ ਸੰਬੰਧਿੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿੁੱਝ ਤਸ਼ਵੀਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ
ਅੱਖਰਾਂ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕਿ ਚੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਆਇਤ ਵਚ
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਸ ਵਚ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਸੇ ਦੇ ਚਹਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਅਕਸਰ ਚਹਰੇ ਨਾਲ
ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਸੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ)

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿੁਦਰਤ ਵਚੋਂ ਲਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੁਝ
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਿੀ ਹਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬਾਈਬਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ – ਆਮ ਨਮੂਨੇ
ਅਲੰਕਿਾਰ
ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ

<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇਆਪਣਾ ਚਹਰਾ ਚਮਕਿਾਓ।(ਜ਼ਬੂਰ 4:6 ਯੂਐਲਟੀ)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤੀ ਸੀ।
ਨਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਚਾ ਸਕਿੀ।
ਪਰ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ, ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਹਰੇ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ
ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। (ਜ਼ਬੂਰ 44:3 ਯੂਐਲਟੀ)
ਮੇਰੇ ਚਹਰੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ. (ਜੌਬ 29:24 ਯੂਐਲਟੀ)
ਯਹੋਵਾਹ, ਉਹਤੁਹਾਡੇ ਚਹਰੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.(ਜ਼ਬੂਰ 89:15 ਯੂਐਲਟੀ)

ਰੌਸ਼ਨੀ ਚੰ ਗਆਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਬੁਰੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹਨੇ ਰੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚ ਜੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਹਨੇ ਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਨੇ ਰੇ
ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ! (ਮੱਤੀ 6:23 ਯੂਐਲਟੀ)

ਛਾਂ ਜਾਂ ਹਨੇਰਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਫਰ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਦੜਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੰਨ ਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਯੇਨਾਲ ਢਕਿ ਦੱਤਾ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 44:19)

ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ'ਤੇ ਪਆਰ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ।
ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਦੀ ਵਧਿਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦਾ ਪਆਰਬੁਝ ਜਾਵੇਗਾ(ਮੱਤੀ 24:12 ਯੂਐਲਟੀ)
ਬੁਝਾਨਹੀਂ ਸਕਿਦਾ। ( 8:7 ਯੂਐਲਟੀ)
ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਭੜਕਿ ਰਹੀ ਹੈਅਤੇ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ,ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀ ਸ਼ੀਲ ਤੱਕਿਹੈ( ਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 32:22 ਯੂ ਐਲ ਟੀ)
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਕਿ ਹਰਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਰੁੱਧਿਅੱਗ ਲਾ ਰਹਾਸੀ ( ਨਆਂਈਆਂ 3:8 ਯੂਐਲਟੀ)
ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੁ ਣਆ ਤਾਂਉਹ ਬਹੁਤ ਕਿਰੋਧਿਵਾਨਹੋ ਗਆ.;ਇਸ ਲਈਉਸਦੀ ਅੱਗ ਯਾਕਿੂਬ ਦੇ ਵਰੁੱਧਿ ਸੜ ਗਈ, ਅਤੇਉਸਦਾ
ਗੁੱਸਾਇਸਰਾਏਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ। (ਜ਼ਬੂਰ 78:21 ਯੂਐਲਟੀ)

ਅੱਗ ਜਾਂ ਦੀਵਾ ਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, 'ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਸਨੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱ ਟਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਈਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ
ਦੇਈਏ।' ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਉਹ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਿਰਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂਸੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿੋਲੇਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਜਹੜੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੱਤੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਿਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਸ਼ ਹੋਣਗੇ।( 2 ਸਮੂਏਲ 14:7 ਯੂਐਲਟੀ)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਿਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂਇਸਰਾਏਲ,/u>ਦੇ ਸ਼ਮ੍ਹਾਦਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾਓ।
ਮੈਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਗੋਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕਿ ਦਾਊਦ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇਇੱਕਿ ਦੀਵੇਦੀ ਤਰਾਂ ਰ ਹ ਸਕਿੇ। (1 ਰਾਜਾ
11:36 ਯੂਐਲਟੀ)
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<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕਿਾਰਣ, ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵੱਚਇੱਕਿ ਦੀਵੇ ਲਆ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ।
(1 ਰਾਜਾ 15:4 ਯੂਐਲਟੀ)
ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਿਾਂਦਾ ਦੀਵਾਬੁਝਾ ਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾਉਸ ਦਾ ਦੀਵਾਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱ ਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। (ਅੱਯੂਬ 18:5-6
ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ> ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੂੰਮੇਰੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੰਦਾ ਹੈਂ। ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰਮੇਰੀ ਅਨ੍ਹੇ ਰੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਕਿਰਦਾ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 18:28 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਕਿ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਧਿਾਰਣ ਵਾਲੀ ਬੱਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੁਝਗ
ੇ ੀ (ਯਸਾਯਾਹ 42:3 ਯੂਐਲਟੀ)

ਇੱਕ ਵਸ਼ਾਲ ਸਥਾਨ ਸੁਰੱ ਖਆ, ਸੁਰੱ ਖਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਨ ਮੇਰੇ ਵਰੁੱਧਿ ਸਨ, ਪਰ ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਦਾ ਸੀ!
ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰਇਕਿ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਥਾਂਤੇ ਮੁਫਤ ਦੱਤਾ ਹੈ; ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ। (ਜ਼ਬੂਰ 18:18-19 ਯੂਐਲਟੀ)
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕਿ ਵਸ਼ਾਲ ਜਗ੍ਹਾਬਣਾਇਆ ਹੈ,
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਫਸਲੇ। (2 ਸਮੂਏਲ 22:37 ਯੂਐਲਟੀ)
ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਇਆ।
ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਚੋਂ ਲੰਘੇ,
ਪਰਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਿ ਵਸ਼ਾਲ ਜਗ੍ਹਾਤੇ ਬਾਹਰ ਲਆਂਦਾ। (ਜ਼ਬੂਰ 66:12 ਯੂਐਲਟੀ)

ਇੱਕ ਤੰਗ ਥਾਂ ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਕਿਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਨੇ ਕਿੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।
ਮੈਨੂੰ ਕਿਮਰਾ ਦਓ ਜਦੋਂਮੈਂ ਇਸ ਵੱਚ ਘੁਮੰਡ ਹਾਂ।
ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਹਰ ਕਿਰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ (ਜ਼ਬੂਰ 4:1 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇੱਕਿ ਵੇਸਵਾ ਇੱਕਿ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਹੈ,
ਅਤੇ ਇਕਿ ਅਨੈ ਤਕਿ ਔਰਤਇਕਿ ਤੰਗ ਖੂਹਹੈ। (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 23:27 ਯੂਐਲਟੀ)

ਤਰਲ ਇੱਕ ਨੈ ਤਕਗੁਣ (ਭਾਵਨਾ, ਰਵੱਈਏ, ਆਤਮਾ, ਜੀਵਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਚਸ਼ ਮਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗਹਟਾ ਦੱਤਾ ਹੈ। (2 ਸਮੂਏਲ 5:20 ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਉਹ ਇੱਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਹੜ੍ਹਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਤ ਕਿਰੇਗਾ। (Nahum 1:8 ਯੂਐਲਟੀ)
ਮੇਰਾ ਦਲ ਉਦਾਸੀ ਕਿਾਰਨਸੁੱਕਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ119:28 ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਮੈਨੂੰਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਡੋ ਲ੍ਹਆਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 22:14 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾਵਹਾਵਾਂਗਾ।(ਯੋਏਲ 2:28 ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਅਕਿੂਲ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 42:6 ਯੂਐਲਟੀ)
ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇਡੋ ਲਆ ਗਆਹੈ। (2 ਇਤਹਾਸ 34:21 ਯੂਐਲਟੀ)

ਪਾਣੀ ਕਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕ ਹੰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਝਗੜਾ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਿ ਪਤਨੀਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਪਕਿਦੀ ਹੈ।(ਕਿਹਾਉਤਾਂ 19:13 ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਉਸਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਲੱਲੀ ਹਨ, ਗੰਧਿਰਸ ਮਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।(ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ 5:13 ਯੂਐਲਟੀ)
ਮੇਰੀ ਉਦਾਸੀਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਗਦੀ ਹੈ.(Job 3:24 ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਹਨ; ਸਆਣਪ ਦਾ ਸਰੋਤਇੱਕਿ ਵਗਦੀ ਧਿਾਰਾ ਹਨ(ਕਿਹਾਉਤਾਂ 18:3 ਯੂਐਲਟੀ)
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ਪਾਣੀ ਵੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਮੈਂਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜੱਥੇਹੜ੍ਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵ ਹੰਦਾਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 69:2 ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹਮੈਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਾ ਦਉ। (ਜ਼ਬੂਰ 69:15 ULT)
ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੈਲਾਓ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂਬਹੁਤ ਪਾਣੀਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। (ਜ਼ਬੂਰ 144:7 ਯੂਐਲਟੀ)

ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਰੰਭ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਯਹੋਵਾਹ ਦਾਡਰਜੀਵਨ ਦਾ ਸੋਮਾਹੈ। (ਕਿਹਾਉਤਾਂ14:27 ਯੂਐਲਟੀ)

ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਸੁਰੱ ਖਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਸਵਾਇ ਇੱਕਿ ਚੱਟਾਨ ਕਿੌਣ ਹੈ? (ਜ਼ਬੂਰ 18:31 ਯੂਐਲਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ>ਯਹੋਵਾਹ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 19:14 ਯੂਐਲਟੀ)
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ਵਰਣਨ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸੱ ਭਆਚਾਰਕਿ ਨਮੂਨੇ ਕਿੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ
ਵੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿੁਝ ਸੱ ਭਆਚਾਰਕਿ ਨਮੂਨੇ ਹਨ ?

ਸੱ ਭਆਚਾਰਕਿ ਮਾਡਲ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਵਵਹਾਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ।ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਇਹਨਾਂ ਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵ ਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰਨ ਵਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ,ਅਮੇ ਰਕਿਨ ਅਕਿਸਰ ਕਿਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਆਹ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਜਵੇਂ ਕਿ
ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਨ,ਅਮੇ ਰਕਿਨ ਕਿ ਹ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਆਹ ਟੁੱਟ ਰਹਾ ਹੈ।" ਜਾਂ
"ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਿਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਚ,ਮਨੁੱਖੀ ਰਸ਼ ਤਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿ
ਮਸ਼ੀਨ ਵਜੋਂ ਤਆਰ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿਲਪਨਾ

ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਕਿੁਝ ਸੱ ਭਆਚਾਰਕਿ ਨਮੂਨੇ,ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:ਪ ਹਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਹਨ, ਫਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ,ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਲਈ
ਨਮੂਨੇ ਹਨ।ਹਰੇਕਿ ਸਰਲੇਖ ਵੱਚ ਪੂੰਜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵੱਚ ਲ ਖਆ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹਰ ਆਇਤ ਵਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ,ਪਰ ਇਹ ਵਚਾਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਨੁ ੱਖੀ ਜੀਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇ ਖਆ ਗਆ ਹੈ
ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੋਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਿਾਰ ਕਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੈ,ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਨ ਵਾ ਲਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਰਨ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕਿਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਬਾਈਬਲ ਕਿ ਹੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿੇਲ ਕਿੰਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਕਿੰਬਦੀਆਂ ਹਨ,ਅਤੇ ਜਦੋ ਇਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿੁਝ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿੁਝ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕਿ ਹੱਥ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ।( ਬਵਸਥਾ ਸਾਰ 5:25 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ >ਮੈਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ ( ਅਜ਼ਰਾ 7:28 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਯਹੂਦਾਹ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਉਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਤਾ ਉਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਨੇ ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਿਰਨ। (2 ਇਤਹਾਸ 30:12 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਇੱਥੇ "ਹੱਥ " ਸ਼ਬਦ ਇਕਿ ਉਪਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. (See: ਮੇਟਨੀਮੀ)

ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਰੱਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਧਿਰਤੀ ਤੋਂ : ; (ਜ਼ਬੂਰ 47:7 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਹੋਵਾਹ
ਉਹ ਉਤੇ ਹੁਕਿਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 22:28 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ,ਹਮੇਸਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ;
ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੱਕਿ ਤੁਹਾਡੇ (ਜ਼ਬੂਰ 45:6 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਇਸੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ,
"ਸਵਰਗ ਮੇਰਾ ਸੰਧਿਾਸ਼ਣ ਹੈ ਅਤੇ ਧਿਰਤੀ ਮੇਰੇ (ਯਸਾਯਾਹ 66:1 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
ਰੱਬ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਿਰਦਾ ਹੈ;
ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਪ ਵੱਤਰ ਦਨੀਂਆਂ ਦੇ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ
ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਦੇ ਖਾਸ ਸੇਵਕਿਾਂ ਲਈ :
ਕਿਉਂ ਕਿ ਧਿਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ;
ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ।( ਜ਼ਬੂਰ 47:8-9 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)

ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਯਾਲੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਆ ਹੈ
ਯਹੋਵਾਹ ;ਮੈਨੂੰ ਕਿੁਝ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। (ਜ਼ਬੂਰ 23:1 ਯੂ ਅਲ ਟੀ)
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ਉਸਦੇ ਲੋਕਿ ਭੇਡਾਂ ਹਨ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਹੈ,ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਲੋਕਿ ਹਾਂ ਅਤੇ (ਜ਼ਬੂਰ 95:7 ਯੂ ਅਲ ਟੀ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗ ਅਗਵਾਈ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ।
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕਿੀਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੈ ਗਆ ਜਵੇਂ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਇਕਿੱਠ ਦੀ ਕਿੀਤੀ ਹੋਵੇ। (ਜਬੂਰਾਂ ਦੀ
ਪੋਥੀ 78:52 ULT)
ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਆਰ ਹੈ ।
ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਆਜੜੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਣਆ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ,ਮੈਂ ਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿੋਲ ਹੋਰ ਭੇਡਾਂ ਹਨ ਇਸ
ਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾ ਜੋ ਇੱਕਿ ਅਯਾਲੀ ਹੋਵੇ। (ਯੂਹੰਨਾ
10:14-15 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))

ਰੱਬ ਨੂੰ ਯੋਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਵੇ ਖਆ ਗਆ ਹੈ
ਯਹੋਵਾਹ ; (ਕਿੂਚ 15:3 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
ਯਹੋਵਾਹ ਇੱਕਿ ਬਹਾਦੁਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਚ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ;ਉਹ ਯੁੱਧਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਿਣਗੇ .ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਵੇਗਾ।
ਊਹ ਚੀਖੇਗਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰੇਗਾ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਿਤੀ ਵਖਾਵੇਗਾ। (ਯਸਾਯਾਹ 42:13 ਯੂ
ਐੱਲ ਟੀ)
ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ,ਯਹੋਵਾਹ ,;
ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ,ਯਹੋਵਾਹ (ਕਿੂਚ 15:6 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
ਪਰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ;
ਅਚਾਨਕਿ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ( ਜ਼ਬੂਰ 65:7 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ > ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਰ ਦਓਗੇ; ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਨੁਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੱਚੋਗੇ। (ਜ਼ਬੂਰ 21:12 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))

ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚਰਵਾਹੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ੇਰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ ਰਵਾਰ-ਸਮੂਹ ਹੇਬ੍ਰੋਨ ਕਿੋਲ ਦਾਊਦ ਕਿੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਆ ਖਆ, "ਵੇਖੋ, ਸ਼ਾਊਲ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ
ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿੀਤੀ ਸੀ." ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਖਆ, ਤੂੰ ਆਜੜੀ ਹੋਵੇਂਗਾ. ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਸਰਾਏਲ
ਉੱਪਰ ਹਾਕਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।'"(2 ਸਮੂਏਲ 5:1-2 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ >" ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਚਰਵਾ ਹਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਿਰ ਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੰਡਾ ਦੰਦੇ ਹਨ—ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੂਹ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਨ ਇਹ ਯਹੋਵਾਹ ਦਾ
ਐਲਾਨ ਹੈ।" ( ਯਰ ਮਯਾਹ 23:1 ULT)
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਰੋ ਜਸ ਦੀ ਪ ਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਗਾਹਬਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਕਿ ਸਭਾ, ਜਸਨੂੰ ਉਸਨੇ
ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖਰੀ ਦਆ ਚਰਵਾਹਾ ਲਈ ਸਾਵਧਿਾਨ ਰਹੋ। 29 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵ ਹਸ਼ੀ ਬ ਘਆੜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਜੜ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ . ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਓਗੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੁੱਝ ਲੋਕਿ ਆਪਣਏ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਚੇ ਲਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ
ਖੱਚਣਗੇ ਅਥੇ ਭਦ੍ਰਿ ਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਹਣਗੇ(ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੱਬ 20:28-30 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))

ਅੱਖ ਨੂੰ ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਮੂਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵੱਚ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱ ਭਆਚਾਰ
ਵੱਚ,ਇਹਨਾਂ ਨਮੂ ਨਆਂ ਦੇ ਵੱਚ ਹੇਠ ਲਖਏ ਤੱਤ ਸ਼ਾ ਮਲ ਹਨ।
ਲੋਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਬਜੈਕਿਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਾਰਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਗਾਹ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਮਕਿਦਾ ਪ੍ਰਕਿਾਸ਼ ਕਿਰਕਿੇ
ਅੱਖ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਲੈਂਪ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਿਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਰੌਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭ ਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ( ਮੱਤੀ
6:22 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਮਕਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਅਕਿਤੀ ਦੇ ਚ ਰੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਦੀ ਹੈ।
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ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਦੀ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀ ਹੈ;ਉਸ਼ਦਾ ਗੁਆਢ
ਂ ੀ ਵੀ ਉਸਦੀਆਂ ਦਆਲੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।( ਕਿਹਾਉਤਾਂ 21:10 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))

ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਕਸੇ ਕਸੇ 'ਤੇ ਇਕ ਬੁਰੀ ਨਜਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਇਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਭਾਵਨਾ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਮਰਕਿੁਸ 7 ਵਚ "ਈਰਖਾ" ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ "ਅੱਖ" ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਕਿ ਬੁਰੀ ਅੱਖ
ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਆ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਵਅਕਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਨੂੰ ਭਦ੍ਰਿ ਸ਼ਟ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ਼ ਲਈ ਵਅਕਿਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰੇ ਵਚਾਰ ਅਤੇਈਰਖਾ ….
(ਮਰਕਿੁਸ 7:20-22 ਯੂ ਐੱ ਟੀ)
ਮੱਤੀ 20:15 ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਚ ਈਰਖਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ "ਕਿੀ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਬੁਰੀ ਹੈ?" ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ"ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ?"
ਕਿੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿੁਝ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਰਾਂ? ਜਾਂ ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ? (ਮੱਤੀ 20:15 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਦੂ ਜਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਖ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਚੰਗੀ ਹੈ , ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭ ਰਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਬੁਰੀ ਹੈ , ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹਨੇ ਰੇ ਨਾਲ
ਭ ਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚ ਜੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਨੇ ਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਨੇ ਰੇ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ! ਕਿੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਮਾਲਕਿਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦਾ। ਉਹ ਇੱਕਿ ਨੂੰ
ਪਆਰ ਕਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਣਗ ਹਲੀ ਕਿਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ
( ਮੱਤੀ6:22-24 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
ਈਰਖਾ ਕਿਰਨ ਵਾਲਾ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕਿੇ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਜਾਂ ਜਾਦੂਗਰੀ ਲਗਾ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
ਮੂਰਖ ਗਲਾਤੀਅਨ , ਜਸ ਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਿਸਾਨ ਪਹੰਚਾਇਆ ਹੈ ? (ਕਿਹਾਉਤਾਂ 3:1 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
ਇਕਿ ਚੰਗੀ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਉਤੇ ਵੇਖ ਕਿੇ ਬਰਕਿਤ ਦੇ ਸਕਿਦਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ … (1 ਸਮੂਏਲ 27:5 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))

ਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਵਚ, ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਲਹੂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਸ ਵੱਚ ਖੂਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। (ਉਤਪਤ 9:4 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
ਜੇ ਖੂਨ ਡੋ ਲਆ ਜਾਂ ਬਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੱਤਾ ਗਆ ਹੈ।
ਜੋ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ,ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ , (ਉਤਪਤ 9:6 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ >ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਅਕਿਤੀ ਉਸ ਵਅਕਿਤੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਜੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਤਕਿ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਅਕਿਤੀ ਪ ਹਲਾ ਵਧਿਾਨ ਸਭਾ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।( ਯਹੋਸ਼ੁਆ 20:9 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
ਜੇ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਨਕਿਲਦਾ ਹੈ,ਕਿੁਦਰਤ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਦੀ ਹੱ ਤਆ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਅਕਿਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ (ਇਸ ਵਚ ਵਅਕਿਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵੀ ਸ਼ਾ ਮਲ ਹੈ, ਕਿਉ ਕਿ
ਖੂਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ: ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ)
ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ,"ਤੁਸੀਂ ਕਿੀ ਕਿੀਤਾ ?ਮੈਨੂੰ ਧਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪੁਕਿਾ ਰਆ।( ਉਤਪਤ 4:10 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))

ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਖਾਇਆ ਗਆ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੇਵ ਤਆਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ
ਇਉ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਗਦਾਊਨ ਮਰ ਗਆ,ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕਿ ਮੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਰ ਕਿੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਭਚਾਰਨੀ ਬਣਾਇਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਇਆ।( ਨਆਂਈਆਂ 8:33 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
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ਇਸਰਾਏਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ,ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ
ਜਦੋ ਇਸਰਾਇਲ ਨੌ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤਾ ਮੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਆਰ ਕਿੀਤਾ,ਅਤੇ ਮੈ ਬੁਲਾਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ। (ਹੋਸ਼ੇਆ 11:1 ਯੂ
ਅਲ ਟੀ))

ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ
ਫਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੀ ਧਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ
ਸੂਰਜ ਲਈ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਹੈ . ਸੂਰਜ ਇਕਿ ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਿਮਰੇ ਵੱਚੋਂ ਨਕਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ
ਦੌੜ ਦੌੜ ਦਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਜ਼ਬੂਰ 19:4-5 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
ਜ਼ਬੂਰ 110 ਵਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗਰਭ ਵੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਤਸ਼ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਵਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗਰਭ ਵੱਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਦ੍ਰਿੇਲ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ। (ਜ਼ਬੂਰ 110:3 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))

ਜਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ
ਇਹ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅ ਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਚ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕਿ ਡਸਕਿ ਵੱਜੋਂ ਤਆਰ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਤੱਕਿ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ "ਉੱਡਣ" ਲਈ ਸਹਾਇਕਿ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰ 139 ਵਚ
"ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੰਭ" ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਮਲਾਕਿੀ ਵਚ 4 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਧਿਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ" ਸੱ ਦਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਦੱ ਸਆ।
ਜੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਰ ਹਣ ਲਈ ਜਾਦੀ ਹਾਂ ... (ਜ਼ਬੂਰ 139:9 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ >ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਧਿਰਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵੱਚ। (ਮਲਾਚ 4:2 ULT)
ਹਵਾ ਜਲਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਤਆਰ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਦਆਂ ਵੇ ਖਆ ਗਆ । (2 ਸੈਮ. 22:11 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ >ਉਹ ਇਕਿ ਕਿਰੂਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕਿੇ ਉੱਡ ਗਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਖੰਭਾਂ 'ਤੇ ਚਪਕਿਾ ਦੱਤਾ । (ਜ਼ਬੂਰ 18:10 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ (ਜ਼ਬੂਰ 104:3 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))

ਵਅਰਥਤਾ ਨੂੰ ਅ ਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਜਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਉਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਵਚ, ਹਵਾ ਨੇ ਅ ਜਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿੀਤਾ ਜੋ ਨਕਿੰਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਬੂਰ 1 ਅਤੇ ਅੱਯੂਬ 27 ਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਿ ਨਕਿੰਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕਿ ਨਹੀਂ ਰ ਹਣਗੇ
ਦੁਸ਼ਟ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਉਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦ ਹੈ ਹੈ । (ਜ਼ਬੂਰ 1:4 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
ਪੂਰਬ ਦੀ ਹਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੰਦੀ ਹੈ;
ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਢਦਾ । (ਕਿੰਮ 27:21 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
ਉਪਦੇਸ਼ਕਿ ਦਾ ਲਖਾਰੀ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੇਕਿਾਰ ਹੈ।
ਧਿੁੰਦ ਦੇ ਭਾਫ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ,
ਹਵਾ ਵਚ ਇਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ,
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਈ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੂਰਜ ਦੇ ਅਧਿੀਨ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਮ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕਿੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ? (ਉਪਦੇਸ਼ਕਿ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:2-3 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
ਅੱਯੂਬ 30:15 ਵਚ ਅੱਯੂਬ ਸ਼ਕਿਾਇਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
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ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਰ ਆ ਗਆ;
ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ;
ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇੱਕਿ ਬੱਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਦੂਰ ਲੰਘਦੀ । (ਅੱਯੂਬ 30:15 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))

ਮਨੁ ੱਖੀ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਯੁੱਧ ਵਜੋਂ ਵਖਾਇਆ ਗਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਚਾਲੇ ਯੁੱਧਿ ਚੱਲ ਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਿ ਵਸ਼ਵਾਸ ਕਿਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਵ ਤਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯੁੱਧਿ ਕਿੀਤਾ ਸੀ।
ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੋ ਠਆਂ ਨੂੰ ਦੱ ਬਆ ਗਆ, ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਚ ਮਾ ਰਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਦੇਵ ਤਆਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੱਤੀ ਸੀ। ( ਗਣਤੀ 33:4 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ >ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿੌਮ ਤੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਧਿਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕਿ ਕਿੌਮ, ਜਸ ਨੂੰ ਤੂੰ, ਰੱਬ ਆਪਣਏ ਲਈ ਬਚਾਏ?ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆ ਕਿੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿੱਢ ਦੱਤਾ ਸੀ ਜਸਨੂੰ ਤੂੰ ਮਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। (2 ਸਮੂਏਲ 7:23 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
ਅਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੇਵਕਿਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, " ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿੇਰੇ ਤਾਕਿਤਵਰ ਸਨ." "।ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰੁੱਧਿ
ਲੜਾਈ ਕਿਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵੱਚ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਨਸ਼ ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਕਿਤਵਰ ਹੋਵਾਂਗੇ । " (1 ਰਾਜੇ 20:23 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))

ਜੀਵਨ ਵਚ ਰੁਕਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਬੌਂਡਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ
ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਅਸਲ ਭੌ ਤਕਿ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁਸ਼ ਕਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕਿ ਕਿੰਧਿ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਦਾ. ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਣਾ ਦੱਤਾ ਹੈ।
(Lamentations 3:7 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
<ਬਲੌਕਿਕਿੋਟ > ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕਿਢੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਿੰਧਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋ ਕਿਆ ਹੈ ; ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਹਾਂ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ( ਵਰਲਾਪ ਗੀਤ 3:9 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
ਖੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (ਜ਼ਬੂਰ 16:6 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))

ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ
ਜ਼ਬੂਰ 4 ਵਚ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਕਿਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਮਰੀ ਧਿਾਰ ਮਕਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਮੈਨੂੰ ਕਿਮਰਾ ਦਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ।
ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਯਾ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ। (ਜ਼ਬੂਰ 4:1 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))

ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਸ ਥਤੀ ਨੂੰ ਵਅਰਥਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਅੱਯੂਬ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਬੋ ਲਆ ਜਵੇਂ ਉਹ ਉਜਾੜ ਵਚ ਸੀ।
ਜੈਕਿਲਸ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਜੋ ਉਜਾੜ ਵਚ ਰ ਹੰਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਦੁਖ ਦੇ ਦਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਮੈਂ ਕਿਾਲੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਿਾਰਨ ਨਹੀਂ;
ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਚ ਖਲੋ ਕਿੇ ਮਦਦ ਲਈ ਰੋਦਾ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਗੱਦੜਾਂ ਲਈ ਇਕਿ ਭਰਾ ਹਾਂ ,
ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਇੱਕਿ ਸਾਥੀ । (ਅੱਯੂਬ 30:27-29 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))

ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਭੌ ਤਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਆਰ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਭੌ ਤਕ ਨਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ
ਖਰਾ ਇੱਕਿ ਰੋਗ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਕਿੋਲ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧਿ ਸਮ ਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
"ਇੱਕਿ ਕਿੋੜ੍ਹੀ ਨੇ ਯਸੂ ਕਿੋਲ ਆਕਿੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮਥਾ ਟੇ ਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ," ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕਿ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋਂ. " ਯਸੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਫ਼ੈਲਾਕਿੇ ਉਸਨੂੰ
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ਛੋ ਹਆ ਅਤੇ ਆ ਖਆ, "ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾ!" ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੋੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧਿ ਹੋ ਗਆ।
(ਮੱਤੀ 8:2-3 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
ਇਕਿ "ਅਸ਼ੁੱਧਿ ਆਤਮਾ" ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕਿ ਅਸ਼ੁੱਧਿ ਆਤਮਾ ਇੱਕਿ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਕਿੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵੱਚ ਥਾਂ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ
ਇਸਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। (ਮੱਤੀ 12:43 ਯੂ ਅਲ ਟੀ))
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ਅਨੁ ਵਾਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਅਨੁ ਵਾਦ ਜਾਂਚ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਅਨੁਵਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਅਸੀਂ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਦੇ ਹੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇੱਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਜਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਆ ਸੀ ਇੱਕਿ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਅਨੁਵਾਦ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਹੈ. ਹੋਰ ਕਿੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ”ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ
ਹਨ।
ਇੱਕਿ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਹੜਾ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੀ ਕਿ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ
ਸ਼ਾਇਦ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਕਿ ਜਾਂ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ. ਇਸ ਸ ਥਤੀ
ਵੱਚ, ਕਿੋਈ ਹੋਰ ਜਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ.
ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੁੱਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਰਨ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਸ ਥਤੀ ਵੱਚ, ਕਿੋਈ ਵੀ ਜੋ
ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕਿ ਬਾਈਬਲ ਅ ਧਿਆਪਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ.
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਜਾਣ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਿੀ ਕਿ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ
ਵੱਖਰੇ ਵਅਕਿਤੀ ਲਈ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ. ਭਾਵ, ਕਿੋਈ ਹੋਰ ਵਅਕਿਤੀ ਸੋਚ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ
ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਅਕਿਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਕਿੀ ਕਿ ਹਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ.
ਇਹ ਅਕਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਲਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰ ਦੂਜਾ ਵਅਕਿਤੀ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਕਿਈ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਪ ਹਲਾਂ ਵਅਕਿਤੀ ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵੱਚ
ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ), ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਖਕਿ ਦੇ ਕਿ ਹਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿ ਹਣ ਲਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ. ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਗਏ ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਓ.
ਯੂਹੰਨਾ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਹੈਕਿਲ ਵੱਚ ਗਆ ਅਤੇ ਫਰ ਉਹ ਘਰ ਚ ਲਆ ਗਆ।
ਉਸ ਦੇ ਦਮਾਗ ਵੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਲ ਖਆ, ਲੇਖਕਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਪਤਰਸ ਘਰ ਚ ਲਆ ਗਆ, ਪਰ ਪਾਠਕਿ ਨੇ ਸੋ ਚਆ ਕਿ ਲੇਖਕਿ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ
ਉਹ ਯੂਹੰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਚ ਲਆ ਗਆ ਸੀ. ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਧਿੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ.
ਨਾਲ ਹੀ, ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ੜ੍ਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਈ ਵਾਰ ਅ ਜਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਲਦੀਆਂ ਜੋ ਦੂ ਜਆਂ ਨੂੰ ਵਧਿੇਰੇ
ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਲ ਸੱਕਿਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਾਰਨਾਂ ਕਿਰਕਿੇ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਕਿੋਈ ਹੋਰ ਕਿੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ
ਅਤੇ ਵਧਿੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰ ਸਕਿੀਏ.
ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਲਈ ਇੱਕਿ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕਿ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਚ ਅਗਵਾਈ ਕਿਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ
ਕਿਰਨ ਦੇਵੇਗਾ. ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੀ ਵਸ਼ਾਲ
ਹੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕਿੀਅਤ ਦੀ ਆ ਗਆ ਮਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਹਤਰ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣਗੇ.
ਜਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਿੇਰੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ: [ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ] (../vol2-things-to-check/
01.md).
• ਕ੍ਰੈ ਡਟ: ਆ ਗਆ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲੇ, © 2013, ਐਸਆਈਐਲ ਇੰਟਰਨੈ ਸ਼ਨਲ, ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਸੱ ਭਅਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਰਨਾ, ਪੇਜ. 69.*
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਜਾਂਚ ਦਸਤਾਵੇਜਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ
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ਜਾਂਚ ਦਸਤਾਵੇਜਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਅਨੁ ਵਾਦ ਜਾਂਚ ਦਸਤਾਵੇਜ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਜਾਂਚ ਦਸਤਾਵੇਜ ਕਿੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕਿਤਾ ਲਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
(ਓ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.) ਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕਿ ਕਿੀਤੇ ਜਾ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ. (ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ
(ਜੀ.ਐਲ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਲਈ, [ਗੇਟਵੇ ਲੈਂਗਵੇਜ ਦਸਤਾਵੇਜ] (https://glmanual.readthedocs.io/en/latest/) ਵੇਖੋ)). ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂਚ ਦਸਤਾਵੇਜ ਭਾਸ਼ਾ
ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਇੱਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵੱਚ [ਓਰਲ
ਸਾਥੀ ਜਾਂਚ] (../peer-check/01.md) ਅਤੇ [ ਮੌ ਖਕਿ ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ ਹੱਸਾ] (../team-oral-chunk-check/01.md) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਤਦ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨੂੰ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੋਰ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਵੱਚ [ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ] (../important-termcheck/01.md) ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੋ ਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.
ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਕਿਤਾ ਲਈ [ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਗਠਨ] (../language-community-check/01.md) ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਕਿਸਰ ਅ ਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਹਣ ਦੇ ਵਧਿੀਆ ਢੰਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਚਆ ਹੋਣਾ. ਕਿਈ ਵਾਰ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇ ੜਓਂ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਦੀ
ਹੈ. ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕਿ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ.
ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਓਐਲ ਪਾਸਬਾਨ ਜਾਂ [ ਕਿਲੀ ਸਯਾਈ ਆਗੂ ਜਾਂਚ] (../accuracy-check/01.md). ਕਿਉਂ ਕਿ
ਓਐਲ ਪਾਸਬਾਨ ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ (ਜੀ.ਐਲ.) ਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੀ.ਐਲ. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਿਤਾ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ. ਉਹ
ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਫੜ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਮ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਵਾਦਕਿ
ਸਮੂਹ ਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿੁੱਝ ਕਿੁ ਮਹਾਰਤ ਜਾਂ ਗਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਓਲਪ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਦਰੀ ਹੋ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ.
ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਲ ਕਿੇ ਕਿੰਮ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਸ਼ਚਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿੇ ਕਿ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ
ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ.
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਿਤਾ ਲਈ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੋਰ ਵੱਚ [ਸ਼ਬਦ ਸੇਧਿ] (../alignment-tool/01.md) ਉਪਕਿਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਿਰਕਿੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਇਕਿਸਾਰ ਕਿਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਇਕਿਸਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓ ਐਲ
ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ [ਸਮੀ ਖਆ] (../vol2-steps/01.md) ਕਿਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ [ ਤਸਦੀਕਿ] (../level3-approval/01.md)
ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ. ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਥੇ [ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ] (../vol2-backtranslation/
01.md) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੀ ਆ ਗਆ ਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
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ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਕਉਂ ਜਾਂਚ?

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਿੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਤਆਰ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਾ
ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ, ਕਿੁਦਰਤੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਿਾ ਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ
ਜਾਂਚ ਦਸਤਾਵੇਜਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਵੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਅਸਾਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵੱਚ ਇਹ ਕਿਰਨਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿਈ
ਸੋਧਿਾਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।. ਇਸ ਕਿਾਰਨ ਕਿਰਕਿੇ, ਜਾਂਚਕਿਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਤਆਰ ਕਿਰਨ ਲਈ
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂ ਮਕਿਾ ਅਦਾ ਕਿਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ, ਕਿੁਦਰਤੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਿਾ ਰਆ ਗਆ
ਹੈ.

ਸਹੀ
ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਜੋ ਪਾਸਬਾਨ, ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਤਆਰ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਗੇ ਜੋ
ਸਹੀ ਹੈ.
ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਮੂਲਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਨ ਨਾਲ ਕਿਰਨਗੇ. (ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ,
[ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਤਆਰ ਕਿਰੋ] (../../translate/guidelines-accurate/01.md) ਵੇਖੋ.)

ਸਪੱਸ਼ਟ
ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਤਆਰ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਗੇ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ. ਉਹ ਅ ਜਹਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕਿੇਤ ਕਿਰਕਿੇ ਕਿਰਨਗੇ ਜੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੋਈ ਅਰਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਫਰ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕਿ ਕਿਰ
ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਿਣ. (ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ, [ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਵਾਦ ਤਆਰ ਕਿਰੋ] (../../translate/guidelines-clear/
01.md) ਵੇਖੋ.)

ਕੁਦਰਤੀ
ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਤਆਰ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ. ਉਹ ਅ ਜਹਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਿੇ
ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ੍ਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਰਕਿੇ ਕਿਰਨਗੇ ਜੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵਾਜ਼ ਦੰਦਾ ਕਿ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ. ਫਰ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕਿ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਣ. (ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ [ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ
ਬਣਾਓ] (../../translate/guidelines-natural/01.md).)

ਕਲੀ ਸਯਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾ ਣਕ
ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਤਆਰ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵੱਚ ਕਿਲੀ ਸਯਾ
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਅਤੇ ਸਵੀਕਿਾਰ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਲੀ ਸਯਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਲ ਕਿੇ ਕਿੰਮ ਕਿਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਦੀਆਂ ਕਿਲੀ ਸਯਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਇਕਿੱਠੇ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ ਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ
ਕਿਲੀ ਸਯਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਿਾ ਰਆ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. (ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ ਜੋ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਹਨ, ਵੇਖੋ [ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ] (../../translate/guidelines-church-approved/01.md).)
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨਾ
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ਅ ਧਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਕ ਰਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ
ਵਆ ਖਆ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦਾ
ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਵੱਚ ਕਿੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਬਾਈਬਲ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਇ ਤਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿ ਰੱਖਦੀ ਹੈ (ਪੂਰੇ ਇ ਤਹਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ) ਅਤੇ ਵਸ਼ਵ
ਵਆਪੀ (ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਚ .) ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕਿ ਹੱਸਾ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਹੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਆ ਖਆ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ. ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਿ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧਿ ਵੱਚ, ਵਸ਼ਵ ਦੀ
ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਸ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਅਰਥ ਹੈ. ਫਰ ਵੀ, ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦਾ ਉਹ ਹੱਸਾ ਜਹੜਾ ਹਰੇਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ,
ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱ ਸਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਕਿਾਰਨ ਕਿਰਕਿੇ, ਜੋ ਲੋਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅ ਧਿਐਨ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੂ ਜਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂ ਜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾੜਨਾ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕਿੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਨੇ ਇ ਤਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਆ ਖਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿੀਤੀ ਹੈ.

ਅ ਧਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ
ਉਪਰੋਕਿਤ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਜੋ ਹਰੇਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਚ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਕਿਰਨ ਦਾ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੀ ਨਹੀਂ. ਕਿਸੇ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਰਨ ਦਾ ਅ ਧਿਕਿਾਰ (ਜੋ ਨਰੰਤਰ ਹੈ)
ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ( ਜਸ ਨੂੰ ਵਧਿਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ). ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਰਧਿਾਰਤ ਕਿਰਨ ਦਾ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਗਤਾ, ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ
ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਵੱਚ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਦੇਣ ਦਾ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਿਾਈਆਂ ਸਮੇਤ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੀਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਆਰ ਕਿੀਤਾ ਗਆ
ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕਿ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਵੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ .ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੀ ਸਯਾ
ਨੂੰ ਹਰੇਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੱਕਿ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮਾ ਹਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਕਿੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗਾਂ
ਵੱਚ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬਾਕਿੀ ਹੱਸੇ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਮੌ ਖਕਿ ਸਾਥੀ ਜਾਂਚ
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ਮੌ ਖਕ ਸਾਥੀ ਜਾਂਚ
ਇੱਕ ਮੌ ਖਕ ਸਾਥੀ ਜਾਂਚ ਕਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਕਿੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਮੇਰੀ
ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਬੰਦੂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ ਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਭਾਗ ਜਸ ਨੂੰ (ਪ ਹਲੇ ਖਰੜ੍ਹਾ) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕਿ ਅ ਧਿਆਇ
ਪ ਹਲਾ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਓ
ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਆਰ ਕਿਰਨ ਦੇ ਕਿਦਮਾਂ ਦੇ ਵੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿੇ ਹੋ . ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂ ਜਆਂ ਲਈ ਇਸਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ, ਕਿੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਸਮੱ ਸਆਵਾਂ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਿਰਨ ਲਈ ਤਆਰ ਹੋ. ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਅ ਧਿਆਇਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰ ਕ੍ਰਆ ਵੱਚ ਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿੇ
ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਿਾਰ ਸਕਿਣ. ਇਸ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਦੇ ਕਿਈ ਕਿਦਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਕਿਈ ਵਾਰ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ. ਮੌ ਖਕਿ ਸਾਥੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ
ਕਿਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰੋ.
• ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਸਾਥੀ (ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕਿ ਮੈਂਬਰ) ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਹਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਿੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ.
• ਸਾਥੀ ਕਿੁਦਰਤੀਪਨ ਲਈ ਪ ਹਲਾਂ ਸੁਣ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ (ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਨ੍ਹਾ)ਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਹਨ ਜਹੜੇ
ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੰਦੇ ਹਨ. ਇਕਿੱਠੇ ਮਲ ਕਿੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇਗਾ.
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਗੈਰ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੱ ਸਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵਧਿੇਰੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰੋ. ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ
[ਕਿੁਦਰਤੀ] (../../translate/first-draft/01.md).
• ਫਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ. ਇਸ ਵਾਰ, ਸਾਥੀ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧਿਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ. ਇਸ
ਕਿਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਅਸਲ ਕਿਹਾਣੀ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
• ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੀ ਕਿੋਈ ਅ ਜਹਾ ਹੱਸਾ ਹੈ ਜੱਥੇ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੱਚ ਕਿੁੱਝ ਜੋ ੜਆ, ਗੁੰਮ ਗਆ ਜਾਂ ਬਦ ਲਆ ਗਆ ਸੀ.
• ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱ ਸਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਰੋ.
• ਸਮੂਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕਿ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਕਿਾਰ
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਚ ਸ ਤਕਿਾ ਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਿੇ ਤਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ
ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿਹਾਣੀ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
ਕਿਰਨਗੇ. ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਇਕਿ ਤੋਂ ਜ਼ਆਦਾ ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਕਿਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ.
• ਸਹੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਧਿੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, [ਸ਼ੁੱਧਿਤਾ-ਜਾਂਚ] (../natural/01.md) ਵੇਖੋ.
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਯਕਿੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਮੌ ਖਕਿ ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ ਹੱਸਾ
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ਮੌ ਖਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ ਹੱਸਾ
ਇੱਕਿ ਸਮੂਹ ਹੋਣ ਦੇ ਵਜੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅ ਧਿਆਇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੌ ਖਕਿ ਸਮੂਹ
ਹੱਸਾ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ। | ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਹਰੇਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਬਾਕਿੀ ਬਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ| ਹਰੇਕਿ ਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਰੁੱਕਿੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਮ ਉਸ
ਭਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਿਰ ਸਕਿੇ| ਆਦਰਸ਼ਕਿ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਰ ਲਖਤੀ ਹਰ ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ
ਅਨੁਮਾਨ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਖ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਪਾਠ ਨੂੰ
ਮੌ ਖਕਿ ਰੂਪ ਵੱਚ ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ|

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਇੱਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਆਪਣੇ
ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹਾਂ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਮੌ ਖਕਿ ਸਾਥੀ ਜਾਂਚ

ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰ ਡਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕਿ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਉਸੇ
ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੂ ਮਕਿਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਫ਼ ਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ|
1. ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਵਧਿੇਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਕਿੁਦਰਤੀਪਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ| ਜੇ ਕਿੁੱਝ ਕਿੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਣ ਲਈ ਵਧਿੇਰੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਦੀ
ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਨ|
2. ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਵਧਿੇਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ,ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿੁੱਝ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤਾ ਗਆ, ਗੁੰਮ ਗਆ, ਜਾਂ ਬਦ ਲਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅੰਤ
ਤੇ, ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਵਧਿਾਨ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੁੱਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤਾ, ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਦ ਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ|
3. ਸਮੂਹ ਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਵਾਦ ਬੰਦੂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਧਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ ਵੱਚ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੈ, | ਟੀਮ ਫਰ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਿਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਜੋੜ ਜਾਂ ਅਣਉ ਚਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ
ਹੋਰ ਸਮੱ ਸਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ| ਜੇ ਇਹ ਵਧਿੀ ਉਪਲਬਧਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਾਧਿੂ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ|
ਜਦੋਂ ਤੱਕਿ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ। |
ਇਸ ਬੰਦੂ ਤੇ, ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਪ ਹਲਾਂ ਖਰੜ੍ਹਾ ਮੰ ਨਆਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲ ਖਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|
1. ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਵੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਚ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਜੇ ਟੀਮ ਖਰੜ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਰਹੀ
ਹੈ, ਤਦ ਇਸ ਬੰਦੂ ਤੇ ਸਭ ਕਿੁੱਝ ਜਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਹੜੀਆਂ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿੀਤੀਆਂ ਹਨ। |
2. , ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕਿ ਨਵੀਂ ਆ ਡਓ ਰਕਿਾਰ ਡੰਗ ਅਰਥਾਤ ਅਵਾਜ਼ ਜੋ ਸਮੂਹ ਨੇ ਤਆਰ ਕਿੀਤੀ ਹੈ
ਕਿੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3. ਅਨਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਰਕਿਾਰ ਡੰਗ ਨੂੰ ਡੋਰ 43 'ਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿੋਸ਼ ਵੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
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### ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੋਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਅਨੁ ਵਾਦ ਮੁੱਖ ਬੰਦੂ ਵੱਚ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੇ ਨੋਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੋ ਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਾਂ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

1. ਅਨੁਵਾਦ ਮੁੱਖ ਬੰਦੂ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਿਰੋ
2. (ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ) ਦੇ ਪ੍ਰਜੈਕਿਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰੋ ਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
translationWords Check in tC
3. ਨੋ ਟਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
4. ਆਪਣੀ ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੋ
5. "ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰੋ" ਤੇ ਕਿ ਲੱਕਿ ਕਿਰੋ. ਜਾਂਚ ਕਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੂਚੀਬੱਧਿ ਕਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨੋ ਟਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।.
6. ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇੱਕਿ ਆਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਆਇਤ ਦੇ ਲਈ ਨੋ ਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਹੜਾ ਨੀਲੀ ਪੱਟੀ ਵੱਚ ਹੈ,. ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਹੈ.
ਕਿੁੱਝ ਨੋ ਟਸ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਆਮ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਿੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਇਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਆਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਆਇਤ
'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵੱਚ ਦੱਤੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ.
1. ਨੋ ਟਸ ਵਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਚੋਣ (ਉਜਾਗਰ ਕਿਰਨ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, “ਸੇਵ” ਤੇ ਕਿ ਲੱਕਿ ਕਿਰੋ.
2. ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਜਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਲਈ ਚੁ ਣਆ ਗਆ ਸੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੱਚ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.
3. ਉਸ ਵਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋ ਟਸ ਗੱਲ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਕਿਰੋ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।, ਰੱਖ ਦਆਂ.
4. ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਵਧਿੀਆ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ “ਸੇਵ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ” ਤੇ ਕਿ ਲੱਕਿ ਕਿਰੋ.
5. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਇਤ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਇਤ ਵੱਚ ਸੋਧਿ
ਕਿਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਹ ਕਿੇ ਕਿੋਈ ਟੱਪਣੀ ਕਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਕਿਰੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੋਈ ਸੋਧਿ ਕਿੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ.
1. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਧਿ ਜਾਂ ਟੱਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਰਨਾ ਖਤਮ ਕਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ "ਸੇਵ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ." ਤੇ ਕਿ ਲੱਕਿ ਕਿਰੋ. ਜੇਕਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਲਈ ਟੱਪਣੀ
ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠ ਦੱਤੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਆਇਤ' ਤੇ ਕਿ ਲੱਕਿ ਕਿਰੋ. ਖੱਬੇ ਅਗਲੇ ਆਇਤ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ.
ਇੱਕਿ ਨੋ ਟਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਚਲੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਕਿੀਤੀ ਜਾ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ. ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਰਨ
ਵਾਲੇ ਸਮੀ ਖਆਕਿਰਤਾ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਲਈ ਹਨ.
1. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੇਖ ਸਕਿੋਗੇ ਜੋ ਹਰੇਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਅਨੁਵਾਦ ਨੋ ਟਸ ਦੇ ਹੇਠ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਨੋ ਟਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ.ਲਈ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਚੁਣੋ
ਜਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀ ਖਆ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ,
ਇੱਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਲੰਕਿਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧਿੀਆ ਹੋ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੁਸ਼ ਕਿਲ ਵਆਕਿਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਠੀਕਿ ਕਿਰਨ ਵੱਚ
ਬਹੁਤ ਵਧਿੀਆ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਅ ਕ੍ਰਆਸ਼ੀਲ ਅਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ.
2. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਦੂ ਜਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।. ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ " ਵਅੰਜਨ ਸੂਚੀ"
ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਫਨਲ ਦੇ ਚੰਨ੍ਹ ਤੇ ਕਿ ਲੱਕਿ ਕਿਰੋ. ਇੱਕਿ ਸੂਚੀ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਜਸ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ " ਟੱਪਣੀਆਂ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.
3. " ਟੱਪਣੀਆਂ." ਦੇ ਅਗਲੇ ਬਾਕਿਸ ਤੇ ਕਿ ਲੱਕਿ ਕਿਰੋ. ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੋਪ ਆਇਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚ ਟੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ.
4. ਟੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਸੂਚੀ ਵੱਚ ਪ ਹਲੀ ਆਇਤ 'ਤੇ ਕਿ ਲੱਕਿ ਕਿਰੋ.
5. " ਟੱਪਣੀ" ਤੇ ਕਿ ਲੱਕਿ ਕਿਰੋ.
6. ਟੱਪਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਫੈਂਸਲਾ ਕਿਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੀ ਕਿਰੋਗੇ.
7. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਦੀ ਸੋਧਿ ਕਿਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਦ "ਰੱਦ ਕਿਰੋ" ਅਤੇ ਫਰ "ਸੋਧਿ ਆਇਤ." ਤੇ ਕਿ ਲੱਕਿ ਕਿਰੋ. ਇਹ ਇੱਕਿ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜੱਥੇ
ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਸੋਧਿ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ.
8. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਿ ਪੂਰੀ ਕਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਿਾਰਨ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਫਰ "ਸੇਵ" ਤੇ ਕਿ ਲੱਕਿ ਕਿਰੋ.
9. ਇਸ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕਿ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਮ ਨਾ ਕਿਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ.
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੋ ਟਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੁੱਝ ਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਨੋ ਟਸ ਜਾਂਚਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸੱਕਿਦੇ
ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਵੱਚ ਦੂ ਜਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਇਤ ਉੱਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰਨਾ ਅਤੇ ਮਲ ਕਿੇ ਕਿੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਧਿੇਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ
ਅ ਧਿਐਨ ਕਿਰਨ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸਹੀ ਜਾਂਚ
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ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਮੇਰੇ ਕਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਵਚ
ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇੱਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਖਰੜਾ ਤਆਰ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿਦਮ ਪੂਰੇ
ਕਿਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੋਰ ਵੱਚ ਜਾਂਚ ਕਿੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਿੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਆਰ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰੇਗਾ. ਅ ਜਹਾ
ਕਿਰਨ ਲਈ, ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੂਹ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਵੱਚ ਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ
ਚੁਣੇਗੀ. ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕਿ ਹੋ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਸਹੀ ਜਾਂਚ

ਇਹ ਲੋਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਚ ਜਾਣਗੇ
ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ. ਇਹ ਬਹਤਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਈ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਸ ਵੱਚ ਨੌ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ,ਮਰਦ ਅਤੇ
ਔਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱ ਸਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰੇਕਿ ਲਈ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰੇਗਾ.
ਕਿੁਦਰਤੀਪਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿਰਨਾ ਸਹਾਇਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਲੋਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਵੇਖਣਗੇ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧਿਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ
ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ.
ਕਿੁਦਰਤੀਪਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕਿ ਭਾਗ ਦੀ ਰਕਿਾਰ ਡੰਗ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਚਲਾਓਗੇ. ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ,
ਸੁਣ ਰਹੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੁੱਝ ਰੋਕਿਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿ ਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. (ਕਿੁਦਰਤੀਪਨ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਿਵੇਂ ਕਿੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ, [ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ] (../natural/01.md) ਵੇਖੋ.) ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿੀ ਸੀ,
ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿੇਰੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਹਣਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਅ ਧਿਆਇ ਅਤੇ ਕਿ ਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖੋ ਜਾਂ ਰਕਿਾਰਡ ਕਿਰੋ, ਜੱਥੇ ਇਹ ਵਾਕਿ ਸੀ, ਤਾਂ
ਜੋ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਮੁਹਾਵਰੇ ਕਿ ਹਣ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਬਾਰੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰ ਸਕਿੇ.
ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਹਰੇਕਿ * ਓਪਨ ਬਾਈਬਲ ਸਟੋਰੀ * ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਰੇਕਿ ਅ ਧਿਆਇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਵਰਤ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ. (ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ
http://ufw.io/tq/ ਵੇਖੋ.)
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰੋ:
1. ਸਮੂਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਵਧਿੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਖੇਡੋ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ. ਸਮੂਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਿ
ਹੋਣ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਵਚ ਪ ਹਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਚ, ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਕਿੰਮ ਕਿਰਨ ਜਾਂ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਛਲੇ ਗਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਫ਼ ਕਿਹਾਣੀ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ. ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ. ਇਸੇ ਕਿਾਰਨ ਕਿਰਕਿੇ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ.
2.ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿੁੱਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਕਿ ਵਾਰ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ. ਹਰੇਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਜਾਂ ਅ ਧਿਆਇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਇਹ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ.
1. ਹਰੇਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਜੇ ਵਅਕਿਤੀ ਸਰਫ਼ "ਹਾਂ" ਜਾਂ "ਨਹੀਂ" ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਿਰਤਾ
ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਯਕਿੀਨ ਹੋ ਸਕਿੇ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿੁੱਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ,
“ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?” ਜਾਂ “ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ?”
ਉਸ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਲਖੋ ਜਾਂ ਰਕਿਾਰਡ ਕਿਰੋ ਜੋ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਦੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅ ਧਿਆਇ ਅਤੇ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿਹਾਣੀਆਂ * ਦੀ ਕਿਹਾਣੀ ਅਤੇ
ਫਦ੍ਰਿੇਮ ਨੰ ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਜੇ ਵਅਕਿਤੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਝਾਏ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਾਂਙੁ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਸਹੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ. ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵਾਂਗ ਬਲਕਿੁੱਲ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵੱਚ ਉਹੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ
ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕਿਈ ਵਾਰ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉੱਤਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਵਅਕਿਤੀ ਸੁਝਾਏ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਰਫ ਇੱਕਿ ਹੱਸੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ.
5.ਜੇ ਉੱਤਰ ਅ ਣਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਵਅਕਿਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਿਦਾ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਉਸ ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧਿਣ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਸ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾ ਰਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਿੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਚਾ ਰਤ ਕਿਰੇ.
1. ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਿਈ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਨਸ਼ਚਤ ਹੋਵੋ, ਜਸ ਵੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ, ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ. ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਉਸ ਹੱਸੇ
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ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ. ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਗਲਤਫ ਹਮੀ ਦਾ ਨੋ ਟ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸੋਧਿ ਕਿਰ ਸਕਿੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਾ ਸਕਿੇ.
7.ਅਨਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕਿ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸੋਧਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿੁੱਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ, ਅਰਥਾਤ,
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੁਲਾ ਰਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਪ ਹਲਾਂ ਉਸ ਉਕਿਤ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ . ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਰ ਇਸ
ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ.
1. ਇਸ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਨੂੰ ਹਰੇਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅ ਧਿਆਇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਿਦੇ, ਇਹ
ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਚਾ ਰਤ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਲਈ ਤਆਰ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ ਹਲਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੁ ਣਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ.
9.ਸਮੂ ਹਕਿ ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਪੰਨ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਓ. ([ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ] (../community-evaluation/01.md) ਵੇਖੋ)
ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਬਾਰੇ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ, [ਸਾਫ] (../clear/01.md) ਵੇਖੋ. ਇੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਢੰਗ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ. ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਲਈ, [ਹੋਰ ਢੰਗ] (../other-methods/01.md) ਵੇਖੋ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ
ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਢੰਗ
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਖਣ ਲਈ ਫ਼ੈਂਸਲੇ
ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
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ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਢੰਗ

ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿੁੱਝ ਹੋਰ ਢੰਗ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਂ
ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਕਿੁਦਰਤੀਪਨ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹਾਂ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਿੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ
ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ [ਸਪੱਸ਼ਟ] (../clear/01.md) ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਚ
ਅਸਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰੋ ਤਆਂ ਲਈ [ਕਿੁਦਰਤੀ] (../natural/01.md) ਅਵਾਜ਼ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕਿੁੱਝ ਹੋਰ
ਢੰਗ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ:

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ

• ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ: ਤੁਸੀਂ, ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਜਾਂ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ, ਕਿੋਈ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਹ ਸੱਕਿਦੇ
ਹੋ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਆ ਸੀ. ਜੇ ਵਅਕਿਤੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਤਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ. ਅ ਧਿਆਇ ਅਤੇ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ
ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਨੋ ਟ ਕਿਰੋ ਜਸ ਨੂੰ ਵਅਕਿਤੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦੱਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੱ ਸਆ. ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸੋਧਿਣ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੋ ਟ ਕਿਰੋ ਜੋ ਵਅਕਿਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਸਦਾ ਅਰਥ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਵਚ.
ਇਹ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਹਣ ਦੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿੇਰੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋਣ. ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਿੇਰੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਹਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ.
• ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਢੰਗ: ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੋਈ ਹੋਰ, ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਜਾਂ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਜੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਅਕਿਤੀ ਰੁਕਿਦਾ ਜਾਂ
ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਟੱਪਣੀਆਂ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦ
ਦੀਆਂ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੱਥੇ ਪਾਠਕਿ ਰੁ ਕਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਉਸ ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਆ
ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੂਆਂ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸੋਧਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ.
• ਵਕਲ ਪਕ ਅਨੁ ਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ: ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਕਿੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ
ਨਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਿਦੀ ਇਸ ਸ ਥਤੀ ਵੱਚ, ਹੋਰ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਨਗੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਕਿੀ ਕਿ ਹਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਬਰਾਬਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿੋ ਵਚਾਰ ਦੇ ਦੋ
ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਚਕਿਾਰ ਚੋਣ ਕਿਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਿਸ਼ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਕਿਲ ਪਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ.
• ਸਮੀ ਖਅਕ ਨਵੇਸ਼: ਦੂ ਜਆਂ ਨੂੰ ਜਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ ਤਕਿਾਰ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਓ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ
ਕਿੱਥੇ ਸੁਧਿਾਰੀ ਜਾ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ. ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਤਰ ਚੋਣਾਂ, ਵਧਿੇਰੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਸਮੀਕਿਰਨ, ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਵਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈ ਵੇਖੋ.
• ਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸਮੂਹ: ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਚ ਅਨੁਵਦ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਿਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆ ਗਆ ਦਓ. ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਓ , ਜਹੜੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸਮੀਕਿਰਨ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੰਦੂ ਨੂੰ
ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸਮੀਕਿਰਨ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿੀਆ ਹੋ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਅ ਧਿਆਇ ਅਤੇ
ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਖੋ. ਅਨਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟੱਪਣੀ ਕਿਰੋ ਜੱਥੇ ਲੋਕਿ
ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰ ਸਕਿੇ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਖਣ ਲਈ ਫ਼ੈਂਸਲੇ
ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਵਾਦ
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ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ
ਸੱਕਿਦਾ ਹਾਂ?

ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਜਾਂ
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਸੁਣ ਰਹਾ ਹੈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੀ ਕਿ ਹਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ. ਇਹ
ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਢੰਗ
ਵੇਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿੋਈਅਨੁਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਿੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਇਹ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਿੀਆ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੱਚ ਪੜ੍ਹੋ.
ਜਦੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਾਂ ਜਸ ਵਅਕਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ
ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਿਰੋ. ਜੇ ਕਿਸੇ
ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੋਈ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋ ਟ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਮੱ ਸਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਰ ਸਕਿੋ.
1. ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? (ਕਿੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਲਝਣ ਵੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਦੇ ਕਿ ਹਣ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ?)
2. ਕਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ
ਉਧਿਾਰ ਲਏ ਹਨ? (ਕਿੀ ਇਹੋ ਤਰੀਕਿਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?)
3. ਕਿੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੇਖਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੀ ਕਿ ਹ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ? (ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਵਧਿੀਆ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ? ਕਿੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹਾ ਹੈ ਜਸ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕਿ ਭਾਗ ਪ ਹਲਾਂ ਕਿੀ ਵਾਪ ਰਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ
ਬਾਅਦ ਕਿੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੁੱਕਿਵਾਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਕਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕਿੁੱਝ ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਫਰ ਬੰਦ ਕਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ?)
ਵਾਧਿੂ ਸਹਾਇਤਾ:
• ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕਿ ਤਰੀਕਿਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਿ ਵਾਰ ਵੱਚ ਕਿੁੱਝ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਿਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਿ ਹਣਾ. ਜੇ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਬਆਨ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਖਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਿਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਲਈ, [ਹੋਰ ਢੰਗ] (../other-methods/01.md) ਵੇਖੋ.
• ਜੇ ਕਿੋਈ ਅ ਜਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋ ਟ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵਚਾਰ ਕਿਰ ਸਕਿੋ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸਵੀਕਿਾਰਯੋਗ ਸ਼ੈਲੀ
ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ
ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ
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ਕੁਦਰਤੀ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ?

ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ:
ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਇੰਝ ਹੋਵੇ ਜਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ
ਲਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਦੇਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ. ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਕਿੋਈ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਢੁੱਕਿਵੀਂਵਰਣਮਾਲਾ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਵਾਦ

ਕਿੁਦਰਤੀਪਨ ਲਈ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਿਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕਿੁਦਰੀਪਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ
ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਲੋਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ੍ਹ ਵੇਖਣਗੇ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਪਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ.
ਕਿੁਦਰਤੀਪਨ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਕਿਾਰ ਡੰਗ ਖੇਡਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕਿੁਦਰਤੀਪਨ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਕਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ
ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.
ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਅਕਿਤੀ ਤੱਕਿ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਦੱਸੀ ਗਈ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੱਕਿ. ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੋਈ ਅ ਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਚੋਂ ਕਿੋਈ ਉਸ ਦੇ ਕਿ ਹਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਕਿੋਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਿੱਠੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੋਈ ਹੋਰ ਕਿੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿਰੇਗਾ.
ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਡ ਦੀ ਅ ਜਹੀ ਸ ਥਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸਹਾਇਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਲੋਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਰਨਗੇ ਜਸ ਬਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਗੱਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ. ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਕਿਲਪਨਾ
ਕਿਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿਹੋ. ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸ ਹਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਹਣਾ ਚੰਗਾ
ਅਤੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਲਖੋ.
ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਡਣ ਵੱਚ ਸਹਾਇਕਿ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ. ਲੋਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ - ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਜਹੜੀਆਂ ਕਿੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸੱਕਿਦੀਆਂ ਹਨ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸਵੀਕਿਾਰਯੋਗ ਸ਼ੈਲੀ
ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ
ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ
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ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ੈਲੀ

ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਚ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕਿ ਸਵੀਕਿਾਰਯੋਗ
ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ?

ਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ.। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ
ਇਹ ਨਰਧਿਾਰਤ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਗੇ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਚ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ ਜਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਿਾਰਯੋਗ ਹੈ:

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ

1. ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਜਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌ ਜਵਾਨ ਅਤੇ
ਸਹੀ ਜਾਂਚ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋਵੇਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ?(ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ
ਚੋਣ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ.। ਕਿੀ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਅ ਜਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਿਰਕਿੇ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਜੋ ਨੌ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਰਦੇ ਹਨ?)
2. ਕਿੀ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਧਿੇਰੇ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਹੈ? (ਕਿੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਿਾ ਜਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਥਾਨਕਿ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪ ਹਲ ਦੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਂ ਘੱਟ
ਰਸਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?)
3. ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਆ ਗਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਲਈ ਸਵੀਕਿਾਰਯੋਗ ਹਨ?
4. ਕਿੀ ਲੇਖਕਿ ਨੇ ਵਸ਼ਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਵੀਕਿਾਰਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੀਤਾ? (ਕਿੀ ਲੇਖਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਜੋ ਪੂਰੇਖੇਤਰ ਵੱਚ ਵੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕਿੀ ਲੇਖਕਿ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿੋਈ ਅ ਜਹਾ ਤਰੀਕਿਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੀਤਾ ਜਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ
ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੀ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕਿ ਅ ਜਹਾ ਤਰੀਕਿਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੀਤਾ ਜੋ ਸਰਫ਼ ਇੱਕਿ ਛੋਟੇ ਜਹੇ ਖੇਤਰ ਵੱਚ ਵਰ ਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?)
ਜੇ ਕਿੋਈ ਅ ਜਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਚ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋ ਟ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ
ਵਚਾਰ ਕਿਰ ਸਕਿੋ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਢੁੱਕਿਵੀਂਵਰਣਮਾਲਾ
ਸੰਪੂਰਣ ਅਨੁਵਾਦ
ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
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ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਇਸ ਪੰਨ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿੰਮ ਕਿਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਲਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੀਤਾ ਜਾ
ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਛਾ ਪਆ ਗਆ ਹੈ, ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਭ ਰਆ ਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਦੇ ਰਕਿਾਰਡ ਵਜੋਂ
ਰੱ ਖਆ ਗਆ ਹੈ.
ਅਸੀਂ, ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ____ ਦੇ
ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੀਤੀ ਹੈ।.

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਖਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਰਨ ਦੀ ਆ ਗਆ ਦੰਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ
ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਢੰਗ
ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਖਣ ਲਈ ਫ਼ੈਂਸਲੇ

• ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਿਾਂ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਸਵੀਕਿਾਰਯੋਗ ਸ਼ੈਲੀ
ਕਿੀਤੀ ਹੈ.।
• ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਿੀਤੀ.
• ਅਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੁਧਿਾ ਰਆ ਹੈ ਜੱਥੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ.
ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਕਿੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਓ. ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਆਪਕਿ ਮਸੀਹੀ ਸਮੂਹ ਵੱਚ ਜਾਣ ਵਾ ਲਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਗੇ ਕਿ
ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
• ਕਿੁੱਝਹਵਾ ਲਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜੱਥੇ ਸਮੂਹ ਫੀਡਬੈਕਿ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਲਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦ ਲਆ?
<ਬੀ ਆਰ>
<ਬੀ ਆਰ>
<ਬੀ ਆਰ>
• ਕਿੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕਿ ਵਆ ਖਆ ਲਖੋ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹਨ. ਇਹ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁ ਣਆ.
<ਬੀ ਆਰ>
<ਬੀ ਆਰ>
<ਬੀ ਆਰ>
• ਕਿੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੱਚ ਪ ੜ੍ਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ? (ਕਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਇੰਝ
ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਹੀ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਸੀ?)
<ਬੀ ਆਰ>
<ਬੀ ਆਰ>
<ਬੀ ਆਰ>
ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਇਸ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਬਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਸਥਾਨਕਿ ਸਮੂਹ ਲਈ
ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਿਾਰਕਿਰਨ ਯੋਗ ਹੈ. ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੀ ਵਧਿੇਰੇ ਵਆਪਕਿ ਲੀਡਰ ਸ਼ਪ ਕਿੋਲ ਇਸ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਤੱਕਿ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ
ਵਸ਼ਵਾਸ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰੇਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕਿ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕਿ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਕਿਰਨ ਵੱਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਦੇ ਹਨ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸਹੀ ਜਾਂਚ
ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਸਰਲੇਖ
ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੂ ਹਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀਕਿਰਣ
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ਸਹੀ ਜਾਂਚ

ਕਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ?

ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਕਿੁਦਰਤੀਪਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਬਾਅਦ, ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨਗੇ. ਇਹ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ
### ਅਨੁਵਾਦ ਨੋ ਟਸ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਦਸ਼ਾ- ਨਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ
ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਕਿਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਮਝਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਉਪਲਬਧਿ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੋਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ. ਉਹ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮੀ ਖਅਕਿ ਪਾਸਬਾਨ ਹੋਣਗੇ. ਇਹਨਾਂ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ
ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਵੱਚ ਜਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿੇ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮੀ ਖਅਕਿਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
1. ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ [ਅਨੁਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼] (../../intro/translation-guidelines/01.md) ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ ਹਮਤ ਹੈ
ਜਵੇਂ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਕਿਰਦੇ ਹਨ.
2. ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਓ ਜੋ [ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਯੋਗਤਾ] (../../translate/qualifications/01.md) 'ਤੇ ਸ ਥਤ ਹਨ.
3. ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕਿ ਸ਼ੈਲੀ ਵਚ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਜੋ [ਸਵੀਕਿਾਰਯੋਗ ਸ਼ੈਲੀ] (../acceptable/01.md) 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਕਿੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਰੋ ਤਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਹੈ.
4. ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ [ਸ਼ੁੱਧਿਤਾ ਜਾਂਚ] (../accuracy-check/01.md) ਦੇ ਦਸ਼ਾ- ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰ ਦਆਂ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ
ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
5. ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ ਕਿ [ਪੂਰਾ ਅਨੁਵਾਦ] (../complete/01.md) 'ਤੇ ਦਸ਼ਾ- ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰ ਦਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਆ ਹੈ.
6. ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੁੱਧਿਤਾ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ, ਨੇ ਕਿਈ ਅ ਧਿਆਇ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇੱਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਕਿੀਤੀ ਹੈ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਿਾਤ ਕਿੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਹਰ ਸਮੱ ਸਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱ ਭਆ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਮੱ ਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਰਨ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ
ਵਵਸ ਥਤ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ. ਬਾਅਦ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੋਲ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਅਨੁਕਿੂਲ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ
ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ.
7. ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਰਨ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਹੜੀਆਂ ਸਮੱ ਸਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲੋ
8. ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਰੋ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ [ਸ਼ੁੱਧਿਤਾ ਪੁਸ਼ਟੀ] (../good/01.md) ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਵਧਿੀਆ ਹੈ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸਹੀ ਜਾਂਚ
ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੂ ਹਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀਕਿਰਣ
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ਸਹੀ ਜਾਂਚ

ਪਾਸਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀ
ਸਹੀਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਇੱਕਿ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ
ਹਾਂ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ ਹੈ. ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਉਸ
ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵੱਚ ਸੰਚਾ ਰਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ
ਵੱਚ, ਇੱਕਿ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਉਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਸਦਾ ਮੂਲ ਲੇਖਕਿ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨਾ
ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਇੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਵੱਖਰੇ ਕ੍ਰਮ ਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਅਸਲ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਕਿਰਨ ਲਈ ਅਕਿਸਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਸਹੀ ਜਾਂਚ
ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ
translationWords Check in tC

ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ [ਓਰਲ ਪਾਰਟਨਰ ਚੈੱਕਿ] (../peer-check/01.md) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਹੀ ਲਈ ਇੱਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਿੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ
ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸੁਧਿਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਿਰਕਿੇ ਪਾਸਬਾਨ ਅਤੇ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ. ਹਰੇਕਿ
ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕਿ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦੁਆਰਾ ਕਿੀਤੀ ਜਾ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕਿ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ
ਵਾਲੇ ਕਿਈ ਚਰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ ਸੱਕਿਦੇਸੱਕਿਦੇ ਹਨ. ਇੱਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਜਾਂ ਬੀਤਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਵਅਕਿਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਕਿਸਰ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ.
ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਸਹੀਸਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਵੱਚ ਸ ਤਕਿਾ ਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ
ਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਉਹੀ ਲੋਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਹੈ ਜਸ ਦੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਿਰ
ਰਹੇ ਹਨ. ਸਹੀਸਹੀ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਗੇ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਉਹ ਸਭ ਕਿੁੱਝ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੋਤ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ ਜੋ ਸਰੋਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵੱਚ [ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ] (../../translate/figs-explicit/
01.md) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸੱਕਿਦੇਸੱਕਿਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ [ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਜਾਂਚ] ਕਿਰਦੇ ਹਨ (../language-community-check/01.md) * ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੋਤ ਦੇ
ਪਾਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਸਹੀਸਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈਸਹੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ * ਸਰੋਤ ਦੇ ਪਾਠ
ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਕਿਰ ਸਕਿਣ.
ਸਹੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰ ਰਹੇ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
1. ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਪਤਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ.
ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਕਿਰਣਾਂ ਵੱਚ ਪੜ੍ਹੋ ਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ।ਨੋ ਟਸ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ. ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਐਲਟੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਵੱਚ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ.
ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦਰਸ਼ਕਿ ਵੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ.
1. ਤਦ ਹਰ ਇੱਕਿ ਸਹੀ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ (ਜਾਂ ਰਕਿਾਰ ਡੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਬਾਈਬਲ
ਦੇ ਅਸਲੀ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਹਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਰਨੀ ਹੈ. ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਅ ਜਹਾ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵਅਕਿਤੀ ਲਈ, ਜਵੇਂ ਕਿ
ਅਨੁਵਾਦਕਿ, ਲਈ ਉੱ ਚਤ ਅਵਾਜ਼ ਵੱਚ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਸਰੋਤ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ. ਜਵੇਂ
ਕਿ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ:
• ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਵੱਚ ਕਿੁੱਝ ਜੋੜਦਾ ਹੈ? (ਅਸਲੀ ਅਰਥ [ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ] () ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.)
• ਕਿੀ ਅਰਥ ਦਾ ਕਿੋਈ ਅ ਜਹਾ ਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਰ ਹ ਗਆ ਹੈ?
• ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਬਦ ਲਆ ਹੈ?
1. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪ ਹਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੁਆਰਾ
ਸਭ ਕਿੁੱਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਇਹ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਦੇ ਕਿੁੱਝ ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕ੍ਰਮ ਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿ ਦੇ
ਇੱਕਿ ਹੱਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ, ਫਰ ਵਾਕਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਣੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱ ਸਆਂ ਨੂੰ
ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਨ੍ਹੀ ਵਾਰੀ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ ੜ੍ਹਆ ਜਾਂ ਸੁ ਣਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ. ਕਿਈ ਹੋਰ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿੀ
ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ [ ਸਹੀ] (../../translate/figs-explicit/01.md) .
2. ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋ ਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੱਥੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੋਈ ਸਮੱ ਸਆ ਹੋ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੋਈ ਸੁਧਿਾਰ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ. ਹਰੇਕਿ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਅਨੁਵਾਦਕਿ
ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋ ਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰੇਗਾ. ਛਾਪੇ ਗਏ ਨੋ ਟਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਖਰੜ੍ਹੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਚ, ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਵਾਧਿੂ ਪੰਨ੍ਹੇ ਵੱਚ, ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰ ਦੀ ਟੱਪਣੀ
ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਹੋ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ.
3. ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅ ਧਿਆਇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਕਿੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾ ਰਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮਲਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅ ਧਿਆਇ ਜਾਂ ਪੁਸਤਕਿ ਦੀ ਮਲ ਕਿੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿੰਧਿ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਿੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ
ਸਕਿੇ. ਜਵੇਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੱਥੇ ਹਰੇਕਿ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਨੇ ਸਮੱ ਸਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋ ਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
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ਸੁਧਿਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ. ਜਵੇਂ ਕਿ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਹਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ. ਜਵੇਂ ਕਿ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਇਕਿੱਠੇ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾਣੀ ਦੇ
ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਤਰੀਕਿੇ
ਖੋਜਣ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰੇਗਾ.
1. ਜਾਂਚਕਿਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫ਼ੈਂਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਸੋਧਿ ਕਿਰੇਗੀ. ਜੇ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸ ਹਮਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬੈਠਕਿ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ.
2. ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸੋਧਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੁਦਰਤੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ.
3. ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਿੁੱਝ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਨੋ ਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦਕਿ
ਸਮੂਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਵਧਿੇਰੇ ਖੋਜ ਕਿਰਨ ਲਈ ਜੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਟੱਪਣੀਆਂ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੀ
ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਿਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧਿੂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਥ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ
ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇਕਿੱਠਾ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਕਿੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨਾ ਹੈ.

ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਅ ਜਹੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵੱਚ ਸਹਾਇਕਿ ਹੋ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇ:
• ਕਿੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕਿ ਚੀਜ਼ ਜਸਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਵਰਣਨ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਸੀ ਨਵੇਂ (ਸਥਾਨਕਿ) ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੱਚ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਸੀ?
• ਕਿੀ ਨਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੋਤ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ? (ਕਿਈ ਵਾਰ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿ ਜਾਂ ਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ
ਸਰੋਤ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਧਿੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ.)
• ਕਿੀ ਹਰੇਕਿ ਕਿਹਾਣੀ ਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਿ ਉਹੀ ਕਿੰਮ ਕਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਵੇਂ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱ ਸਆ ਗਆ ਹੈ? (ਕਿੀ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ
ਕਿ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਚ ਕਿੌਣ ਕਿੰਮ ਕਿਰ ਰਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ?)
• ਕਿੀ ਨਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰੋਤ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਜਕਿ ਨੂੰ (ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅੱਗੇ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜ੍ਹਉਂਦੇ ਹਨ) ਜਾਂ ਅਰਾਧਿਨਾ ਘਰ (ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਸਥਾਨ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰਦੇ ਹਨ,
ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਏ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੇ ਬਨਾਂ?
• ਕਿੀ ਨਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਾਕਿ ਸਰੋਤ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਧਿੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੱਚ ਸਹਾਇਕਿ ਹਨ? (ਕਿੀ ਨਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਾਕਿਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ
ਨਾਲ ਜੋ ੜਆ ਗਆ ਹੈ ਜੋ ਬਹਤਰ ਸਮਝ ਲਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ੍ਰੋਤ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕਿ ਹੈ?)
◦ ਇਹ ਨਰਧਿਾਰਤ ਕਿਰਨ ਦਾ ਇਕਿ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ, ਜਵੇਂ ਕਿ, “ ਕਿਸਨੇ ਕਿੀ ਕਿੀਤਾ, ਕਿਦੋਂ,
ਕਿੱਥੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ।” ਇੱਥੇ ਕਿਈ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨ ਲਈ ਤਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿੇ ਹਨ। (ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ
http://ufw.io/tq/ ਤੇ ਜਾਓ.) ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਉਹ
ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ.
ਵਧਿੇਰੇ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,ਦੇ ਲਈ [ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ] (../complete/01.md) 'ਤੇ ਜਾਓ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ
ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਢੰਗ
ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਓ
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ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੂ ਹਕ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ
ਸਹੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਅਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਹੇਠ ਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
1. ਅਨੁਵਾਦ ਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਦਸ਼ਾ- ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ.
2. ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ.
3. ਅਨੁਵਾਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕਿ ਸਵੀਕਿਾਰਯੋਗ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
4. ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕਿ ਢੁੱਕਿਵੀਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
5. ਸਮੂਹ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾ ਨਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
6. ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਕਿ ਰਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ.

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ, ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲਈ
ਸਵੀਕਿਾਰਯੋਗ ਹੈ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਸੰਪੂਰਣ ਅਨੁਵਾਦ
ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿੋਈ ਬਾਕਿੀ ਸਮੱ ਸਆਵਾਂ ਰ ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਕਿਤਾ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵੱਚ ਲਆਉਂਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕਿ ਨੋ ਟ ਬਣਾਓ.
ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਵਾ ਲਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ:
• ਨਾਮ:
• ਅਹੁਦਾ:
• ਨਾਮ:
• ਅਹੁਦਾ:
• ਨਾਮ:
• ਅਹੁਦਾ:
• ਨਾਮ:
• ਅਹੁਦਾ:
• ਨਾਮ:
• ਅਹੁਦਾ:
• ਨਾਮ:
• ਅਹੁਦਾ:
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਸਰਲੇਖ
ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਜਾਂਚ - ਕਿਲੀ ਸਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਿਰਣ
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ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਤਾ ਜਾਂਚ - ਕਲੀ ਸਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ
ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਤਾ ਜਾਂਚ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਜਾਂਚ ਕਿੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਚ
ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁ ਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੋਕਿ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ ਹਲੇ ਭਾਸ਼ਾਈ
ਸਹੀ ਜਾਂਚ
ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੂ ਹਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀਕਿਰਣ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਿਾਰ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ. ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਿ ਹੋਣੇ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਾ ਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸਧਿਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੱ ਖਆ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਿਾਂ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਗੇ.
ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਨਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਇੱਕਿ [ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨੁਵਾਦ] (../vol2-backtranslation/01.md) ਤਆਰ ਕਿਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ
ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰ ਸਕਿਣ.
ਉਹ ਜਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਲੀ [ਸਹੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ] (../accuracy-check/01.md)
ਕਿੀਤੀ ਸੀ. ਕਿਉਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵੱਧਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਲਾਭ ਮਲੇਗਾ ਜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕਿ ਜਾਂਚ
ਨੂੰ ਕਿਰਦੇ ਹਨ.
ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਲ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਾ ਰਤ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾ ਰਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇ ਤਹਾਸ ਅਤੇ ਵਸ਼ਵ ਭਰ ਵੱਚ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੀ ਸਹੀ ਸੱ ਖਆ ਨੂੰ ਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ.
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਹੈ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਚ ਹਰੇਕਿ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿੁੱਝ ਲੋਕਿਾਂ ਦੀ ਨਯੁਕਿਤੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨਗੇ.
ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ, ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਲੀ ਸਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕਿ ਹੈ.
ਉਪਕਿਰਨ ਜਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੇਂਦਰ ਵੱਚ ਸੇਧਿ ਕਿਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਕਿਰਨ ਹੈ. ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, [ ਸੇਧਿ ਉਪਕਿਰਨ] (../
alignment-tool/01.md) 'ਤੇ ਜਾਓ.
ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, [ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ] (../vol2-things-to-check/01.md)
'ਤੇ ਜਾਓ.
ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ, [ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਦਮਾਂ] (../vol2-steps/01.md) ਤੇ ਜਾਓ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿਦਮ
ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
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ਪ੍ਰਮਾ ਣਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਦਮ

ਪ੍ਰਮਾ ਣਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਦਮ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਿਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਦਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਧਿੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਿਦਮ
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਹਨ. ਇਹ ਕਿਦਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਦੀ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਧਿੀ
ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਜਾਂਚ - ਕਿਲੀ ਸਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਿਰਣ
ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ
ਟੀਮ ਮਲ ਕਿੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਕਿਰਦੇ ਹਨ।. ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਨੂੰ
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮੀ ਖਆ ਕਿਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਇੱਕਿ ਛਾਪੇ ਹੋਏ
ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਖਰੜ੍ਹੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਚ, ਜਾਂ ਇੱਕਿ ਵਾਧਿੂ ਪੰਨ੍ਹੇ ਵੱਚ, ਜਾਂ, ਪ ਹਲ ਦੇ ਅਧਿਾਰ ਤੇ, ਅਨੁਵਾਦ ਬੰਦੂ ਦੀ ਟੱਪਣੀ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ.

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ
1. ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਪਤਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋਗੇ
2. ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਕਿਰਣਾਂ ਵੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ, ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੜੋ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੈ।
3. ਯੂ ਐਲ ਟੀ ਅਤੇ ਯੂ ਐਸ ਟੀ
ਵੱਚ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਨੋ ਟਸ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ.
1. ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱ ਸਆਂ ਦੇ ਨੋ ਟਸ ਬਣਾਓਂ ਜਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
2. ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਰਨਾ ਅਤੇ ਟੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋ ਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ.

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ
1. ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰੋ. ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੇਂਦਰ ਬੰਦੂ ਵੱਚ ਅਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕਿਸਾਰ ਕਿਰਨ ਲਈ.ਸੇਧਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਿਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ। ਸੇਧਿ
ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੋਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕਿੁੱਝ ਹੱ ਸਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ. ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੇਂਦਰ ਬੰਦੂ ਵੱਚ ਟੱਪਣੀ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ
ਦਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਿੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲੋਗੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਵਚਾਰਨ ਕਿਰਨ ਤੋਂ
ਪ ਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਿਾਤ ਕਿਰੇ. ਸੇਧਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਿਰਨ ਬਾਰੇ ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, [ ਸੇਧਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਿਰਨ] (../alignment-tool/01.md) 'ਤੇ
ਜਾਓ.
2. ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅ ਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਨ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ
ਕਿੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਇਹ ਬਆਨ ਨਾ ਦਓ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੋਈ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਫ ਸ਼ੱਕਿ ਹੈ ਕਿ ਕਿੋਈ ਸਮੱ ਸਆ ਹੋ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਆਨ ਦੇਣ
ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਕਿੋਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਵਧਿੇਰੇ ਸ਼ਸ਼ਟ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿੁੱਝ ਪੁੱਛ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿ ਹਣ ਬਾਰੇ ਕਿੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?” ਅਤੇ ਫਰ ਇਸਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦਾ ਕਿੋਈ ਵਕਿਲਪਕਿ ਤਰੀਕਿਾ ਸੁਝਾਓ. ਫਰ ਇਕਿੱਠੇ ਮਲ ਕਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
ਕਿਾਰਨ ਦੱਸ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਿ ਵਕਿਲਪਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿੀਆ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ. ਫਰ, ਵਕਿਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਿਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਹੈ. ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ
ਲਈ, [ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ] (../vol2-things-to-check/01.md) ਵੇਖੋ.
3. ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ ਭਆਚਾਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ. ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵਾਕਿ ਦਾ ਕਿੀ
ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਕਿ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਲਾਭਦਾਇਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹਨ, “ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿ ਕਿਸ ਹਲਾਤਾਂ ਵੱਚ ਵਰ ਤਆ ਗਆਹੈ?” ਜਾਂ “ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹਨ?” ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਡ ਦੇ ਇੱਕਿ ਵਅਕਿਤੀ ਬਾਰੇ
ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੀ ਕਿਹੇਗਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸੇ ਹੀ ਹਲਾਤ ਵੱਚ ਜਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਚਲੇ ਵਅਕਿਤੀ ਦੀ ਸ ਥਤੀ ਹੈ।.
4. ਅਨੁ ਵਾਦਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ. ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ ਭਆਚਾਰ ਵੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਕਿ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੋਤ
ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ ਭਆਚਾਰ ਵੱਚ ਵਾਕਿ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ. ਫਰ ਇਕਿੱਠੇ ਮਲ ਕਿੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਵਾਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਕਿ ਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ
ਹੁਣੇ ਸੋ ਚਆ ਹੈ, ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

ਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸੁਣ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੱਧਿੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ.
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ਲਖਤੀ ਵਾਪਸ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਧਿ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਸਕਿੋਗੇ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਦਵਾਨ ਹੋ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ
ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਸ ਥਤੀ ਵੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਕਿੰਮ ਕਿਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ. ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲ ਖਆ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵੱਚ ਲ ਖਆ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਹਰੇਕਿ ਪੰਕਿਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕਿ ਪੰਕਿਤੀ ਲਖੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਕਿਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਰੇਖਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲ ਖਆ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲ ਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਢੰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਜੋ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ
ਵਅਕਿਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ [ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ] (../vol2-backtranslation/01.md) ਵੇਖੋ.
1. ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਜਾਂ ਅਨਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਹਮੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਕਿਾਤ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲਖਤੀ ਰੂਪ ਵੱਚ ਸਮੀ ਖਆ ਕਿਰੋ. ਇਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਸ ਦੇ ਬਾਰੇਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿ ਹੰਦਾ ਹੈ।. ਇਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਿਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਹੋਵੇਗਾ ਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਸਮੱ ਸਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਿੱਠੇ ਮਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਆਦਾ
ਰਚਨਾਤਮਕਿ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮੱ ਸਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਬਤਾ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ.
2. ਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੋ ਟਸ ਬਣਾਓ ਜਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਿਰਨ ਲਈ ਜਾਂ
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨ ਲਈ.
3. ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕਿ ਨਕਿਲ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ (ਜੇ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ), ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਕਿਰ ਸਕਿੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਸੰਜੋਯਕਿਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਟਸ ਕਿਰ ਸਕਿੋ ਜਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜੋ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਵਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ
ਸੱਕਿਦੀਆਂ। . ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਜੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਰ
ਸੱਕਿਦਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਸ ਥਤੀ ਵੱਚ, ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ
ਪੁੱਛਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
4. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਿਾਤ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਨਹੀਂ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ,ਹੋ ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿੰਮ ਕਿਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ
ਸਮੱ ਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਿਰ ਦਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਿੱਠੇ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦੇ ਹੋ. ਅਕਿਸਰ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਿਰੇਗਾ।

ਮੌ ਖਕ ਵਾਪਸ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
ਜੇ ਕਿੋਈ ਲਖਤੀ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੋਈ ਅ ਜਹਾ ਵਅਕਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਅ ਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਮੌ ਖਕਿ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੋ. ਇਹ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌ ਖਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਿਾਂ
ਦੇ ਨੋ ਟਸ ਬਣਾਉ ਜੋ ਗਲਤ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਤ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕਿ ਹੱਸੇ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਰੁਕਿ ਦਆਂ ਛੋਟੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵੱਚ ਅੰਸ਼ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕਿ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਿੋ.

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਿੁੱਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵੱਚ, ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰਨ ਲਈ
ਦੁਬਾਰਾ ਮਲਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ. ਇਹ ਹੋਣਗੇ:
1. ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਾ ਰਤ ਪਾਠਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੁੱਝ ਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਦੇ ਵਧਿੇਰੇ ਸਹੀ ਅਰਥ, ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਾ ਰਤ ਲੋਕਿਾਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਸਬੰਧਿ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਾ ਰਤ ਥਾਵਾਂ
ਦੀ ਪ੍ਰ ਕਿਰਤੀ. .
2. ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾ ਰਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ. ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੁੱਝ ਵਾਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ
ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੁੱਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ ਭਆਚਾਰਕਿ ਪਛੋਕਿੜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਰਨ ਲਈ. ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋਕਿਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ.

ਕੁੰਜੀ ਸ਼ਬਦ
ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਕਿਰੋ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾ ਲਆਂ ਤੋਂ [ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ] ( ਮਆਦ) (ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਜਸ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਰੱਖ ਰਹੀ
ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਜਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਵਰਤੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਤਰੱਕਿੀ ਕਿਰ ਦਆਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ.
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਕਿੁੰਜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੁੰਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਕਿੋਈ ਕਿੁੰਜੀ
ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕਿੁੰਜੀ ਬਚਨ ਲਈ ਚੁ ਣਆ ਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਰ
ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਚਾਰ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੁੱਝ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਚ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਪਰ ਦੂ ਜਆਂ ਵੱਚ ਨਹੀਂ. ਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੋਧਿਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫੱਟ ਕਿਰਨ
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ਲਈ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਨ ਦਾ ਇੱਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕਿ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਪੰਨ੍ਹੇ
ਤੇ ਹਰੇਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਦ ਨੂੰ ਟਰੈਕਿ ਰੱਖਣਾ, ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਆਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿਾਲਮ, ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਆਦ, ਵਕਿਲਪਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
ਹਰੇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਭ ਵੱਖ ਦੇ ਸੰਸਕਿਰਣਾਂ ਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ.
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਓ: [ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ] (../../translate/translatekey-terms/01.md).
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸੇਧਿ ਉਪਕਿਰਨ

341 / 369

Checking Manual

The Checking Process :: ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਜਾਂਚ - ਕਿਲੀ ਸਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਿਰਣ :: ਸੇਧਿ ਉਪਕਿਰਨ

ਸੇਧ ਉਪਕਰਨ
ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਤਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ:
1. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਲਾਓ ਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਰ ਵੱਚ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਹੋ.
2. ਸ਼ਬਦ ਸੇਧਿ ਉਪਕਿਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਰੋ.
3. ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅ ਧਿਆਇਆਂ ਅਤੇ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਰੋ.

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਧਿ ਉਪਕਿਰਨ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਾਂ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿਦਮ

• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚੀ ਵੱਚ ਕਿਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿ ਲਕਿ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕਿਇੱਕਿ ਲੰਬਕਿਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵੱਚ ਵਖਾਈ ਦੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ,
ਕ੍ਰਮਵਾਰ, ਅ ਧਿਆਇਆਂ ਅਤੇ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ. ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕਿਇੱਕਿ ਵੱਖਰੇ ਡੱਬੇ ਵਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
• ਉਸ ਆਇਤ ਲਈ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ (ਯੂਨਾਨੀ, ਇਬਰਾਨੀ, ਜਾਂ ਅਰਾਮੀ) ਪਾਠ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕਿਇੱਕਿ ਖੇਤਰ ਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਬਕਿਸੇ
ਵੱਚ ਵੀ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਾ ਰਤ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਰੇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬਕਿਸੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
1. ਹਰੇਕਿ ਆਇਤ ਵੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਬੈਂਕਿ ਵਚਲੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੱਚੋ ਜੋ ਉਸੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ.
• ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੱਚਣ ਲਈ, ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕਿੇ ਫੜ੍ਹੀ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਰੇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਦੇ ਮੂਲ ਬਕਿਸੇ (ਮੂਲ) ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਸਥਾਨ ਵੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਜਸ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲਦਾ ਹੈ. ਮਾਉਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਿਰਕਿੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡੋ.
• ਜਦੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬਾਕਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਉੱਥੇ
ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੋਈ ਗਲਤੀ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੱ ਸਆ ਗਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਬੰ ਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੱਚੋ ਜੱਥੇ ਇਹ ਸਬੰ ਧਿਤ
ਹੈ. ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵੱਚ ਵਾਪਸ ਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ.
• ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਇਤ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਚਤ ਕਿਰੋ ਕਿ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤੁਕਿ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਉਸ ਹੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਆਓ.
ਤਦ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੁਕਿ ਵੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਆਓ ਜੱਥੇ ਉਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਆ ਹੈ.
• ਜਦੋਂ ਇਕਿੋ ਸ਼ਬਦ ਵੱਚ ਇਕਿੋ ਨਸ਼ਾਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕਿਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਰੇਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਇੱਕਿਇੱਕਿ ਛੋਟਾ ਜਹਾ
ਉੱਤੇ ਲ ਖਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕਿ ਅੰਕਿ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਸੰ ਖਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕਿ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਵੱਚ ਸਹੀ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇੱਕਿਸਾਰ ਕਿਰਨ ਵਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰੇਗੀ.
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ ਜਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਰਥ ਹਨ.
ਇੱਕਿਸਾਰ ਕਿਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਿਰਨਾ ਹੈ ਜਸਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਾਸ਼ਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਖਤਮ ਕਿਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਬੈਂਕਿ ਜਾਂ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਟੁਕਿੜੇ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਚੇ
ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.
• ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੁੱਝ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਬਦ
ਸੰਕਿੇਤ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵੱਚ ਵਾਧਿੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ.
• ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਰਧਿਾਰਤ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਦੇ ਕਿੁੱਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਅਨੁਵਾਦ ਸੰਪਾਦਨ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿੋਈ ਟੱਪਣੀ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਕਿੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸੱਧਿਾ ਸੇਧਿ ਉਪਕਿਰਨ ਵੱਚ ਸੰਪਾਦਨ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ.

ਫ਼ੈਲਸੂਫ਼ੀ ਸੇਧ
ਸੇਧਿ ਉਪਕਿਰਨ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਦੂਜੀ, ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਧਿਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਿੇਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਰਥ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਨੁਕਿੂਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਵਧਿੇਰੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਵਧਿੇਰੇ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ੜਆ
ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ. ਚੰਤਾ ਨਾ ਕਿਰੋ ਜੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ,
ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿੀਤੀ ਜਾ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ. ਸੇਧਿ ਉਪਕਿਰਨ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਚਮੁੱਚ ਭਾਵ ਨੂੰ ਇੱਕਿਸਾਰ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿੀਤਾ ਗਆ
ਅਨੁਵਾਦ ਮੂਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਵੇ. ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਿਸਾਰ ਕਿਰਕਿੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਿਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.
ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਰੇਕਿ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਕਿਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਿਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ, ਅਕਿਸਰ ਕਿੁੱਝ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਲਕਿੁੱਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ ਕਿ ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿੁੱਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵਾਕਿ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਦੇ ਹਨ.
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ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਮਲਾਉਣਾ
• ਬਹੁਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿੋ ਹੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇੱਕਿਸਾਰ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਬਾਕਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੋ .
• ਜਦੋਂ ਲਕਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵੱਚ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ ਹਲਾਂ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ
ਅਸਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਡੱਬੇ ਵੱਚ ਖੱਚੋ. ਕਿਈ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਇਕਿੱਠੇ ਇਸ ਰੀਤੀ
ਨਾਲ ਮਲਾਏ ਜਾ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ.
• ਪ ਹਲਾਂ ਮਲਾਏ ਗਏ ਅਸਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਲਾਉਣ ਲਈ, ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ
ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੱਚੋ. ਇੱਕਿ ਛੋਟਾ ਨਵਾਂ ਅਨੁਕਿੂਲਣ ਬੌਕਿਸ ਵਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਮਲੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਬਕਿਸੇ ਵੱਚ ਸੁੱ ਟਆ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ.
• ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾੱਕਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੱਚ ਕਿੇ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਾਇਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ.
• ਕਿੋਈ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਉਸ ਅਸਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਫਰ ਸ਼ਬਦ ਸੂਚੀ ਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
• ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਵਚ ਰ ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਮਲਾਉਣ ਵੱਚ 3 ਜਾਂ ਵਧਿੇਰੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਸੱਜੇ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮਲਾਓ. ਪ ਹਲਾਂ ਕਿੇਂਦਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ (ਸ਼ਬਦਾਂ) ਨੂੰ ਮਲਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ. ਜਦੋਂ ਅ ਜਹਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਿਰਨ ਲਈ ਉਸ ਖਾਨੇ ਵੱਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਲਾਓ .

ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕਿਸਾਰ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਟੱਪਣੀਆਂ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਲ ਕਿੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਰੋ. ਇਸ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਨ ਦੇ ਕਿਦਮਾਂ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਜਾਉ ਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
[ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਦਮ] (../vol2-backtranslation/01.md) ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੱਤਾ ਹੈ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
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ਕਿਸਮਾਂ

ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ

ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

1. ਕਿਸੇ ਵੀ ਅ ਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਇਸ ਦੀ
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਵਆ ਖਆ ਕਿਰ ਸਕਿੇ. ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵਵਸਥਤ ਕਿਰ
ਸੇਧਿ ਉਪਕਿਰਨ
ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ:
2. ਹਰ ਕਿਸੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ ਜੋ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਹੜੀ ਪਾਠ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਅਰਥ ਦਾ ਹੱਸਾ
ਨਹੀਂ ਸੀ. (ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸਲੀ ਅਰਥ [ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਣਕਿਾਰੀ] (../../
translate/figs-explicit/01.md))
3. ਹਰ ਕਿਸੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ ਜੋ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਹੜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਅਰਥ ਦਾ ਹੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਸੀ.
4. ਹਰ ਕਿਸੇ ਉਹ ਅਰਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ ਜੋ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।.
5. ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਬੰਦੂ ਜਾਂ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਵਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵੱਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਕਿੀ
ਕਿ ਹ ਰਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਖਾ ਰਹਾ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੂ ਨੂੰ ਪ ਹਲ ਦੇ ਅਧਿਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨੂੰ ਵਵਸਥਤ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ
ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ, ਜਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ।.
6. ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੱਸੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ - ਜਹੜੇ ਤਰਕਿ, ਜੋੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਾਰਾਂਸ਼, ਆ ਦ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੱਚ
ਸਹੀ ਸੰਯੋਜਕਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਚੰਨਤ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ।
7. ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਕਿਸਾਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ, ਜਵੇਂ [ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਦਮ] (../vol2-steps/01.md) ਦੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਵੱਚ ਦੱ ਸਆ ਗਆ
ਹੈ. ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਰੇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ ਭਆਚਾਰ ਵੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ - ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੌਣ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌ ਕਿਆਂ ਤੇ. ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਕਿੀ ਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਚ ਕਿੀ ਅੰਤਰ ਹਨ. ਇਹ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੀ ਕਿੁੱਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਅਰਥ ਹੋ
ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ
ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ.
8. ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੰਕਿ ੜ੍ਹਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ. ਜੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠ ਵੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕਿ ਅਲੰਕਿਾਰ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਓਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਜੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਿੋਈ ਅਲੰਕਿਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ
ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਅਰਥ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਇਹਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠ. ਵੱਚ ਹੈ।
9. ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਿੀਤਾ ਗਆ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਪਆਰ, ਮੁਆਫ਼ੀ, ਅਨੰ ਦ, ਆ ਦ. ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੁੰਜੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ
ਹਨ.
1ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅ ਭਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ ਜੋ ਵਰਣਨ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਸ ਭਆਚਾਰ ਵੱਚ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸੱਕਿਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਵਖਾਉਂਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹਨ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ.
1. ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਚਾਰ ਕਿਰੋ ਅਤੇ ਵਰਣਨ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਸ ਭਆਚਾਰ ਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮ ਝਆ ਗਆ ਹੈ. ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਓਂ ਕਿ
ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਵਾਰ ਵਰ ਤਆ ਗਆ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।
2. ਕਿਸੇ ਵੀ ਅ ਜਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ ਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਕਿਰਕਿੇ ਜਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਵੱਚ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਿਾਰ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਵਾਰ
ਫਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕਿੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੰਯੋਜਕਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਕਿਸੇ
ਸੁਧਿਾਰ ਵੱਚ ਕਿੁੱਝ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਵਾਧਿੂ ਵਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ. ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕਿ
ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵੱਚ ਅਤੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦਾ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

344 / 369

Checking Manual

The Checking Process :: ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਜਾਂਚ - ਕਿਲੀ ਸਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਿਰਣ :: ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਮਾ ਣਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਮਾਣਇਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਜਾਂਚ ਵੱਚ ਮੈਂ ਕਿੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ?

ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਨ ਜਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਧਿਆਨ ਵੱਚ ਰੱਖਣ
ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਜਾਂਚ - ਕਿਲੀ ਸਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਿਰਣ
ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕਿੁੱਝ ਹੱ ਸਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ.ਜਾਂ ਜਦੋਂ
ਪਾਠ ਦੇ ਵੱਚ ਸਮੱ ਸਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ ਹਲੇ ਸਮੂਹ ਵੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ “ਨਹੀਂ” ਉੱਤਰ ਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਕਿੇ ਵਧਿੇਰੇ ਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ, ਉਸ
ਖਾਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮ ਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਦਓ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਪਾਠ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੁੱਝ ਉਪਵਾਕਿ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕਿਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ
ਵੱਚ ਅਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਆ ਹੈ. ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਓ.ਐਲ.) ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਝਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।. ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ
ਨੂੰ ਸਰਫ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾ (ਜੀ.ਐਲ.) ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਲ.ਟੀ. ਯੂ ਐਲ ਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਓਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਇਹ
ਵਖਾਉਂਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੂਲ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਾ ਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੀਤਾ, ਅਤੇ ਯੂਐਸਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਧਿਾਰਣ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪਾਂ ਵਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਰਨਾ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵੱਚ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨਾ ਵਧਿੇਰੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ. ਓ.ਐਲ. ਜੀਐਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸ਼ਾ- ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਪਰ
ਓਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਲਈ, ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਵੀ.
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਉਸ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਸਨ ਜਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸ੍ਰੋਤੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਲੇਖਕਿ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ
'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱ ਸਆ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸ੍ਰੋ ਤਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਬਾਰੇ
ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ [ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਿਾਰੀ] (../../translate/figs-explicit/01.md).

ਪ੍ਰਮਾ ਣਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
1. ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਦਸ਼ਾ- ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ?
2. ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ ਭਆਚਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਵਖਾਈ?
3. ਕਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕਿੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ?
4. ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ [ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ] (../complete/01.md) (ਕਿੀ ਇਸ ਵੱਚ ਸਰੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਹੈ)?
5. ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੱਚੋਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਿਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੀਤਾ?
6. ਸ਼ਬਦ-ਦਰ-ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਵਾਦ, ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਰੂਪ ਵੱਚ ਬਲਕਿੁੱਲ਼ ਨੇ ੜ੍ਹੇ ਰ ਹੰਦਾ ਹੈ
7. ਵਾਕਿ-ਦਰ-ਵਾਕਿ ਅਨੁਵਾਦ, ਕਿੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਕਿ ਬਣਤਰਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨਾ
1. ਅਰਥ-ਕਿੇਂ ਦਦ੍ਰਿਤ ਕਿੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਨੁਵਾਦ, ਸਥਾਨਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਕਿਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਦੇਸ਼
2. ਕਿੀ ਸਮੂਹ ਆਗੂ ਮ ਹਸੂਸ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੇ ਜਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿੀਤੀ ਹੈ ( ਜਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਵੱਚ ਦੱ ਸਆ ਗਆ ਹੈ) ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਢੁੱਕਿਵਾਂ
ਹੈ?
3. ਕਿੀ ਸਮੂਹ ਆਗੂ ਮ ਹਸੂਸ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵਸ਼ਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ?
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੇ ਭਾਵਾਂ, ਵਾਕਿ ਸੰਯੋਜਕਿਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ?
ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਿਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਲਈ, [ਸਵੀਕਿਾਰਯੋਗ ਸ਼ੈਲੀ] (../acceptable/01.md) ਵੇਖੋ
4. ਜਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਥਾਨਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸ ਭਆਚਾਰਕਿ ਵ ਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਿੁੱਝ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ
ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ. ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਕਿੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤਫ ਹਮੀ
ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸ ਭਆਚਾਰਕਿ ਮੁੱਦੇ ਕਿਾਰਨ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ?
5. ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਵਾ ਲਆਂ ਵੱਚ, ਕਿੀ ਸਮੂਹ ਆਗੂ ਮ ਹਸੂਸ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਚਾ ਰਤ ਕਿਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੋਤ
ਪਾਠ ਵੱਚ ਹੈ?
6. ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਂਸਲੇ ਵੱਚ, ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਉਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਵਾਂਗ ਸੰਚਾ ਰਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕਿੋਈ ਹੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ “ਨਹੀਂ” ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਾਰਨ
ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਕਿੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਓ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ “ਹਾਂ” ਉੱਤਰ ਦੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਕਿੇ ਵਧਿੇਰੇ ਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿੇ ਕਿ ਖਾਸ
ਸਮੱ ਸਆ ਕਿੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਧਿਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕਿ ਕਿਰੋਗੇ.
1. ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਸਧਿਾਂਤਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ?
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2. ਕਿੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕਿੋਈ ਖੇਤਰ ਲੱਭੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਨਹਚਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਮ ਲਆਂ ਦੇ
ਉਲਟ ਜਾਪਦੇ ਹਨ?
3. ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਵਾਧਿੂ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਜਾਂ ਵਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤੇ ਜੋ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਵਚਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ? (ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਚ [ਸਪੱਸ਼ਟ
ਜਾਣਕਿਾਰੀ] (../../translate/figs-explicit/01.md) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.)
4. ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਜਾਂ ਵਚਾਰ ਛੱਡ ਦੱਤੇ ਜੋ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਵਚਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਸਾ ਸਨ?
ਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱ ਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਰੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਿਾਤ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਧਿੇ ਹੋਏ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾ ਸਕਿੇ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲਦਾ ਹੈ.
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਆਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓ: [ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ] (../vol2-things-to-check/01.md).
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸਹੀ ਜਾਂਚ
ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਆ ਗਆ
ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਸਰਲੇਖ
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ਵਾਪਸ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਵਾਪਸ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀ ਹੈ?

ਇੱਕਿ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ, ਦੱਸੀ ਗਈ ਸ਼ਥਾਨਕਿ ਭਾਸ਼ਾ (ਓ.ਐੱਲ.) ਤੋਂ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ
ਵਾਪਸ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਾ ਰਤ ਪਾਠ ਦਾ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ।(ਜੀ.ਐਲ . ਜਸ ਨੂੰ " ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ "
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕਿ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕਿੀਤਾ ਗਆ
ਸੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟ ਦਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ. ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸੀ ਗਈ
ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਆ ਗਆ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀ ਕਿ ਹੰਦਾ
ਹੈ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਪ੍ਰਕਿਾਸ਼ਣ
ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਿਦਮ

ਇੱਕਿ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਬਲਕਿੁੱਲ ਸਧਿਾਰਣ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਇਸ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਟੀਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚ ਕਿੁਦਰਤੀਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜੋ
ਇਸ ਸ ਥਤੀ ਵੱਚ ਹੈ, ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ). ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਥਾਨਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਢੰਗ
ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਆਕਿਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਿਰਨਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾ,ਂ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠ
ਵਚਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਮਝ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸੱਕਿਦੇ
ਹਨ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
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ਉਦੇਸ਼

ਵਾਪਸ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਵਾਪਸ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਾ ਰਤ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਿਾਰ ਜਾਂ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਨੂੰ
ਆ ਗਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ
ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ.ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ
ਨਾਲ, ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ "ਵੇਖ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ" ਅਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਦੱਸੀ
ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕਿ ਅ ਜਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵਾਲਾ ਵਅਕਿਤੀ
(ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ) ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਮਝ ਸਕਿਣ. ਅਕਿਸਰ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ
ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ.
ਕਿੁੱਝ ਲੋਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਝਣ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਾ ਰਤ ਪਾਠ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਪਰ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਇਹ
ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆ ਗਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੀ ਹੈ. ਸਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆ ਗਆ
ਨਹੀਂ ਦੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਕਿੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਨਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਫ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅਧਿਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਿਾਰਨ ਕਿਰਕਿੇ, ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ * ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਿਦਾ,
ਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ * ਸਰਫ *. ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ, ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱ ਸਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਮੌਜੂਦ
ਹੋ ਸੱਕਿਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਰਨ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ।.
ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਿਾਰੀ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮ ਝਆ ਹੈ. ਕਿਈ
ਵਾਰੀ, ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਆ ਸੀ ਜਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਅ ਜਹੀ ਸ ਥਤੀ ਵੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ
ਨੂੰ ਬਦਲ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰਤ ਕਿਰੇ ਜਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿੀਤਾ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਰਨ
ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਰ ਸਕਿਣ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਅ ਜਹਾ
ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਿਾਤ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕਿ ਕਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ
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ਵਾਪਸ ਅਨੁ ਵਾਦਕ

ਵਾਪਸ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ?

ਵਾਪਸ ਚੰਗਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਵਅਕਿਤੀ ਕਿੋਲ ਤੰਨ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ|

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

1. ਜਹੜਾ ਵਅਕਿਤੀ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ
ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ|
ਵਾਪਸ ਲਖਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਖਣ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
2. ਇਹ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਥਾਨਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ| ਇਸਦਾ
ਕਿਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਜਸਨੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਥਾਨਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਕਿੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ
ਅਰਥ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਸ੍ਰੋਤ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦਸਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਥਾਨਕਿ ਭਾਸ਼ਾ
ਦਾ ਇੱਕਿ ਬੋਲਣਵਾਲਾ ਜਸ ਨੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਕਿੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿੁੱਝ ਹੱ ਸਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿੁੱਲ ਨਹੀਂ
ਸਮਝੇਗਾ| ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਕਿੀ ਹਨ ਕਿ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕਿੰਮ ਕਿਰ ਸਕਿੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰ ਸਕਿੇ|
3. ਜਹੜਾ ਵਅਕਿਤੀ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ| ਇਸਦਾ ਕਿਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ
ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਅਰਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ|
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
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ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਵਾਪਸ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ

ਇੱਥੇ ਕਸ ਕਸਮ ਦੇ ਵਾਪਸ ਅਨੁ ਵਾਦ ਹਨ?

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਹਨ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਮੌ ਖਕ

ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ

ਮੌ ਖਕਿ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਇੱਕਿ ਵਾਰੀ ਕਿਰੇਗਾ, ਜਾਂ
ਇੱਕਿ ਵਾਰੀ ਵੱਚ ਦੋ ਵਾਕਿ ਜੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਕਿੁੱਝ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕਿ ਸਮੱ ਸਆ ਹੋ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਮੌ ਖਕਿ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਿੇ. ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਵਧਿੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ
ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਿਣ.
ਮੌ ਖਕਿ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕਿ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਦੇ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ
ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ. ਮੌ ਖਕਿ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕਿ ਨੁਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ way ਢੰਗ
ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਰਬੋਤਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਿਰੇ. ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਿੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੋਵੇ. ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਨੁਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਕਿੋਲ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਕਿਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਉਸ ਕਿੋਲ ਇੱਕਿ ਵਾਕਿ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਸਰਫ ਕਿੁੱਝ ਸ ਕਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਕਿਰਕਿੇ, ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਸਕਿੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਉਸ ਕਿੋਲ ਹਰ ਵਾਕਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵਧਿੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ.

ਲ ਖਆ ਹੋਇਆ
ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲਖੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਹਨ. ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਚਕਿਾਰ ਅੰਤਰ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਲ ਖਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਵਾਦ ਵੇਖੋ. ਇੱਕਿ ਲ ਖਆ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ
ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਪ ਹਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਲ ਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ
ਕਿ ਕਿੋਈ ਅ ਜਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੱਥੇ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮ ਝਆ ਹੈ. ਜੇ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮ ਝਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਠਕਿ
ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੂਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸੋਧਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ.
ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਲ ਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵਾਲਾ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਿਾਤ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਪੜ੍ਹ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ
ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ. ਇਥੋਂ ਤੱਕਿ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੱ ਸਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ
ਪੈਂਦੀ, ਵਾਪਸ ਲ ਖਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਵਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵਧਿੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਮੁਸ਼ ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਿਈ ਵਾਰ ਸਮੱ ਸਆਵਾਂ ਦਾ ਬਹਤਰ ਹੱਲ ਆ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿੋਲ ਹਰ ਇੱਕਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵਧਿੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿੋਲ ਹਰ ਵਾਕਿ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ
ਸਰਫ ਕਿੁੱਝ ਸ ਕਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਤੀਜਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਲ ਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਿਾਤ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਖਤੀ ਰੂਪ ਵੱਚ ਤਆਰ ਕਿਰ
ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਿਾਤ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਿਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਆਪਣੇ ਲਖਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜ
ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਣ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਉਹ ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਿਣ ਜੋ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗੀਆਂ. ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਟੀਮ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ
ਅਧਿਾ ਰਤ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਆਦਾ ਸਮੀ ਖਆ ਕਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕਿੱਠੇ ਮਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਿਾਤ ਤੋਂ
ਪ ਹਲਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ. ਮੀ ਟੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਜਹੜੀਆਂ ਸਮੱ ਸਆਵਾਂ ਰ ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਰ
ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮ ਝਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੱਥੇ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ
ਕਿੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿੋਈ ਸਮੱ ਸਆ ਹੈ ਜੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਸ ਸ ਥਤੀ ਵੱਚ, ਮੀ ਟੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਕਿੀ ਹੈ ਜਸ ਦੀ ਉਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ.
ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀ ਟੰਗ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਲਦਾ, ਫਰ ਵੀ ਉਹ ਮੀ ਟੰਗ ਵੱਚ ਵਧਿੇਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ
ਕਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਕਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਨੇ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਤਆਰ ਕਿਰ ਲਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸ ਕਿੋਲ ਪਛਲੀ ਤਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਫ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਸਆਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਚੌਥਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਲਖਤੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ 'ਦੇ ਕਿਈਂ ਘੰ ਟਆਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਬੋ ਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਇੱਕਿ ਸ਼ੋਰ ਮਾਹੌਲ ਵੱਚ ਮਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ਚਤ ਕਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਬਦ
ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਲਈ ਕਿਾਫ਼ੀ ਥਕਿਾਵਟ ਹੋ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ. ਇਕਿਾਗਰਤਾ ਦੇ ਮਾਨ ਸਕਿ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਿਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੁੱਝ
ਸਮੱ ਸਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਾ ਰਤ ਪਾਠ ਵੱਚ ਅਣਉ ਚਤ ਰ ਹੰਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਾਰਨਾਂ ਕਿਰਕਿੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਖਤੀ ਅਨੁਵਾਦ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
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ਵਾਪਸ ਅਨੁ ਵਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਸਮਾਂ
ਇੱਥੇ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲਖਤੀ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਹਨ.

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਾਰ ਦੇ ਲਖਤੀ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ
ਹਨ?

ਰੇਖਾਵਾਂ ਵੱਚ ਲਖਤ ਵਾਪਸ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਰੇਖਾਵਾਂ ਵੱਚ ਲਖਤ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ
ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਹਰੇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ
ਇੱਕਿ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਹਰੇਕਿ ਪੰਕਿਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਪੰਕਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਦੱਸੀ
ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਰੇਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਹਰੇਕਿ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਨੁਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਪਾਠ ਦੀ ਪੰਕਿਤੀ ਵਅਕਿਤੀਗਤ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ. ਇਹ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵੱਚ ਵਧਿੇਰੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਲਤਫ ਹਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ. ਇਹੀ ਕਿਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਸ਼ਬਦ-ਲਈ-ਸ਼ਬਦ ਵਧਿੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ!ਹਾਂ

ਮੁਫਤ ਵਾਪਸ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਇੱਕਿ ਮੁਫਤ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਚ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਧਿੀ ਦਾ ਨੁਕਿਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨੇ ੜ੍ਹੇ ਹੈ।
ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਇਸ ਨੁਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਪਸ ਕਿਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਤ ਅੰਕਿਾਂ
ਅਤੇ ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਕਿੇ. ਦੋਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵੱਚ ਛੰਦ ਸੰ ਖਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿੇ ਅਤੇ ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼
ਕਿਰਨ ਨਾਲ, ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੱਸਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ
ਵਧਿੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਆਕਿਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਆਕਿਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਦਆਂ, ਪਰ, ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ
ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਲਈ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਕਿਾਰੀ ਸੰਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ
ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਮੁਫਤ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੇ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਇੱਕਿ ਚੰਗਾ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੇ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼
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ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੇ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼

ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਾਪਸ ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼

1. ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਉਪਵਾਕਾਂ ਲਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਯਮ
ਵਖਾਓ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਇੱਕਿਚੰਗਾ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ ਦਸ਼ਾ
ਨਰਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਨ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:

ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, "ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ" ਉਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ
ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਖਰੜ੍ਹਾ ਤਆਰ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਸੀ, ਅਤੇ " ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ" ਉਸ ਅਨੁਵਾਦ
ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ.
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ੳ. ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਜੇ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰਫ ਇੱਕਿ ਬੁ ਨਆਦੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਸ
ਅਨੁਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਇੱਕਿ ਬੁ ਨਆਦੀ ਅਰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ, ਭਾਵੇਂ, ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗ
ਉੱਤੇ ਨਰਭਰ ਕਿਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਅਰਥ ਜਹੜਾ ਇਸ ਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਿੀਆ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੱਚ ਵਰ ਤਆ ਗਆ ਸੀ।. ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਤੋਂ
ਬਚਣ ਲਈ, ਪਛਲਾ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਪ ਹਲੀ ਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਵਰਾਮ ਵੱਚ ਪਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ
ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੇਖ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਿੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇੱਕਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਅਰਥ ਹਨ . ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਲਖ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, “ਆਓ (ਜਾਓ)” ਜੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਅਨੁਵਾਦ “ ਜਾਓ” ਦੇ ਪਛਲੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੱਚ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ “ਆਓ।”
ਜੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕਿ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਸਹਾਇਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪਛਲਾ ਅਨੁਵਾਦਕਿ
ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦਾ ਹੈ (ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਨੁਸਾਰ), ਪਰੰਤੂ ਫਰ ਵੀ ਵਰਾਮ ਵੱਚ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ, ਅਨੁਵਾਦ
ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਵੇਖ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੇ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਿੀ ਅਰਥ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ,
ਇੱਕਿ ਪਛਲਾ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਇੱਕਿ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਜਵੇਂ ਕਿ, "ਉਸਨੇ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ (ਉਹ ਮਰ ਗਆ)." ਜੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਇੱਕਿ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਵਾਰ
ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਛਲੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਆ ਖਆ ਕਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੇ ਜਾਂ ਕਿੇਵਲ
ਅਰਥ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰੇ.

ਅ. ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਸੇ ਇੱਕੋ ਜਹੇ ਰੱਖੋ
ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ, ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱ ਸਆਂ ਦੀ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱ ਸਆਂ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ
ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਵ, ਕ੍ਰਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧਿਕਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧਿਕਿਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰੇਗਾ ਕਿ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਮ ਕਿਰਦੀ ਹੈ.

ੲ. ਉਪਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਹੀਆਂ ਰੱਖੋ
ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ, ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਹਰੇਕਿ ਉਪਨਾਂਵ ਨੂੰ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਉਸੇ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਪਨਾਂਵ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਪਨਾਂਵ ਇੱਕਿ ਆ ਗਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕਿ
ਆ ਗਆ ਵੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਜਾਂ ਜੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਪਨਾਂਵ ਬਆਨਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਬਆਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੀਕਿਰਨ ਦੀ
ਬਜਾਏ ਇੱਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸ. ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਰੱਖੋ
ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਜਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ,
ਜੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਕਿੌਮਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਕਿੋਮਾ ਲਾਉਂਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸਮੇਂ, ਵਸ ਮਕਿ ਚੰਨ੍ਹ,
ਹਵਾ ਲਆਂ ਦੇ ਅੰਕਿ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵੱਚ ਇੱਕਿੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ, ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਸੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱ ਸਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ
ਬਣਾਉਂਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਆਇਤ ਅੰਕਿ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਨ.
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ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੇ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼

ਹ. ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ
ਕਿਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਸ ਥਤੀ ਵੱਚ, ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੂੰ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਲੰਮੇ ਵਾਕਿ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿੇ ਅਰਥ ਵੇਖ ਸਕਿੇ.
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ
ਜਵੇਂ, “ਉੱਪਰ ਜਾ” ਜਾਂ “ਲੇਟ ਜਾਣਾ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਸ ਵੱਚ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ. ਇਸ ਕਿੇਸ ਵੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਜੇਕਿਰ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਵੱਚ ਵਰਾਮ ਵੱਚ ਉਹ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਵੇਂ “ਅਸੀਂ (
ਸੰਮ ਲਤ),” ਜਾਂ “ਤੁਸੀਂ ( ਇਸਤਦ੍ਰਿੀ ਲੰਗ, ਬਹੁਵਚਨ)”।

2.ਵਾਕ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਆਪਕ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵਾਕਿ ਬਣਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵਰ ਤਆ ਗਆ
ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵਰਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਮ ਦੀ. ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿੇ ਅਤੇ ਤਰਕਿਪੂਰਨ ਸਬੰਧਿਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਵੇਂ ਕਿ
ਕਿਾਰਨ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼, ਜੋ ਵਆਪਕਿ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹਨ. ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ. ਇਹ ਵਾਪਸ
ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਿਰੇਗਾ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
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ਪ੍ਰਮਾ ਣਕ ਆ ਗਆ

ਪ੍ਰਮਾ ਣਕ ਆ ਗਆ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਨੁਵਾਦ
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹਾਂ?

ਮੈਂ, ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਭਰਨਾ * ਕਿਲੀਸਯਾ ਪ੍ਰਸਾਰ
ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇੱਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਰੋ *
ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਗਠਨ, ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਆ ਗਆ ਦਓ, ਅਤੇ ਹੇਠ ਲ ਖਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਰੋ:

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਜਾਂਚ - ਕਿਲੀ ਸਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਿਰਣ
ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

1. ਅਨੁਵਾਦ ਵਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਦਸ਼ਾ- ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ.
2. ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ.
3. ਅਨੁਵਾਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕਿ ਸਵੀ ਕਿਰਯੋਗ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
ਸਮੂਹ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਆ ਗਆ ਦੰਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਿਾਤ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੋਈ ਸਮੱ ਸਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਕਿੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੋ ਟ ਕਿਰੋ.
ਦਸਤਖਤ ਕਿੀਤੇ ਹੋਏ: * <ਯੂ> ਇੱਥੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਰੋ *
ਅਹੁਦਾ: * ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਇੱਥੇ ਭਰੋ *
ਗੇਟਵੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ [ ਪਾਠ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ] (../../process/source-text-process/01.md) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ
ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕਿ ਪਾਠ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਿੇ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਚੰਗੇ ਸੰਰੂਪਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰੀਏ
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ਚੰਗੇ ਸੰਰੂਪਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਇੱਥੇ ਕਿਈ ਜਾਚਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ
ਬਾਅਦ ਵੱਚ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਿੇਰੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਵਧਿੀਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਨਾ
ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵ ਸ਼ਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਇੱਥੇ ਸੰਰੂਪਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਾਸ਼ਣ ਦੇ
ਤ ਹਤ ਇਕਿੱਠੇ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ
ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਦੌਰਾਨ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਨੂੰ ਅ ਜਹਾ ਕਿੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ ਵਖਾਈ ਦੇਵੇ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਆ ਗਆ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ

ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਅਰੰਭ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਹੇਠ ਲ ਖਆਂ ਮੁੱ ਦਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਂਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
1. ਵਰਣਮਾਲਾ (ਵੇਖੋ [ ਢੁੱਕਿਵੀਂ ਵਰਣਮਾਲਾ] (../alphabet/01.md))
2. ਅੱਖਰ (ਵੇਖੋ [ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸੁਮੇਲਤਾ] (../spelling/01.md))
3. ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ (ਵੇਖੋ [ ਵਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ ਸੁਮੇਲਤਾ] (../punctuation/01.md))

ਅਨੁ ਵਾਦ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਈ ਅ ਧਿਆਇਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਖਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਕਿੁੱਝ ਫੈਂਸ ਲਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਣ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੋ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਭੀਆਂ ਸਨ. ਜੇ ਪੈਰਾਟੈਕਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਰਾਟੈਕਿਸਟ ਵੱਚ ਇਕਿਸਾਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿੋਈ ਫੈਂਸਲੇ ਹਨ ਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ.

ਇੱਕ ਕਤਾਬ ਪੂਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਦੇ ਸਰਲੇਖਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਂਸਲਾ ਕਿਰ
ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਗ ਦੇ ਸਰਲੇਖਾਂ ਲਈ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਖਣਾ ਵੀ ਸਹਾਇਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
1. ਪੜਤਾਲ (ਵੇਖੋ [ ਸੰਪੂਰਣ ਪੜਤਾਲ] (../verses/01.md))
2. ਭਾਗ ਸਰਲੇਖ (ਵੇਖੋ [ਭਾਗ ਸਰਲੇਖ] (../headings/01.md))
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਢੁੱਕਿਵੀਂਵਰਣਮਾਲਾ
ਇੱਕਿਸਾਰ ਅੱਖਰ
ਇਕਿਸਾਰ ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ
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ਢੁੱਕਵੀਂਵਰਣਮਾਲਾ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਲਈ ਵਰਣਮਾਲਾ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਢੁੱਕਿਵੀਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਿਰਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਨਰਧਿਾਰਤ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿੋਈ ਢੁੱਕਿਵੀਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕਿਸਾਰ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਲਖੇ
ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਸਵੀਕਿਾਰਯੋਗ ਸ਼ੈਲੀ
ਵਰਣਮਾਲਾ/ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
ਚੰਗੇ ਸੰਰੂਪਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰੀਏ

1. ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਣਮਾਲਾ ਸਹੀ ਹੈ? (ਕਿੀ ਕਿੋਈ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ
ਜੋ ਅਰਥਾਂ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਫਰਕਿ ਲਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕਿੋ ਇੱਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿ ਦੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਇੱਕਿ ਚੰਨ੍ਹ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕਿੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਨਯਮਤ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਵਖਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਚੰਨ੍ਹ ਵਰਤੇ ਜਾ
ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ?)
2. ਕਿੀ ਕਿਤਾਬ ਵੱਚ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕਿਸਾਰ ਹੈ? (ਕਿੀ ਇੱਥੇ ਕਿੋਈ ਨਯਮ ਹਨ ਕਿ ਲੇਖਕਿ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ
ਸ ਥਤੀਆਂ ਵੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ? ਕਿੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਖਣਾ ਜਾਣ ਸਕਿਣਗੇ?)
3. ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਵਾਕਿਾਂ, , – ਯੋਜਕਿਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ ਹ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ?
ਜੇ ਵਰਣਮਾਲਾ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਰੇ ਕਿੁੱਝ ਅ ਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋ ਟ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਿਰ ਸਕਿੋ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਇੱਕਿਸਾਰ ਅੱਖਰ
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ਇੱਕਸਾਰ ਅੱਖਰ
ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੋ. ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੱਸੀ ਗਈ
ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਲਖਣ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੱ ਸਆਂ ਤੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਿ ਕਿੰਮ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਿੋ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕਿ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ.
ਇਸ ਕਿਾਰਨ ਕਿਰਕਿੇ, ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇਕਿੱ ਠਆਂ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ੍ਹਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰਨ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਅਰੰਭ ਕਿਰਨ.

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕਿਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਸਵੀਕਿਾਰਯੋਗ ਸ਼ੈਲੀ
ਵਰਣਮਾਲਾ/ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
ਢੁੱਕਿਵੀਂਵਰਣਮਾਲਾ

ਇੱਕਿ ਟੀਮ ਹੋਣ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਰੋ ਜੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ. ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਖਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਚ
ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ ਜਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਅਲਫਬ et/Orthography ਵੇਖੋ)). ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਚਲੀਆਂ ਧਿੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀ ਕਿਆਂ
ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸ ਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ. ਵਰਣਮਾਲਾ ਕ੍ਰਮ ਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸ ਹਮਤ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਜੋੜ ਦੀ ਇੱਕਿ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ. ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰੇਕਿ ਮੈਂਬਰ ਕਿੋਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕਿ ਕਿਾਪੀ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ. ਹੋਰ
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋ ਜਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਿੋ ਹੀ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਹਰੇਕਿ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤੇ
ਗਏ ਹਨ. ਆਪਣੀ ਅੱਖਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕਿ ਵਾਧਿੂ ਪੰਨ੍ਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ. ਇਸਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਲੈਕਿਟਦ੍ਰਿਾ ਨਕਿ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਛਾ ਪਆ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ.
ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਲੋਕਿਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ ਅਣਜਾਣ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ
ਅੱਖਰ ਸੂਚੀ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਨਾ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਓ.
ਅੱਖਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੰ ਪਊਟਰ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟਵੇ ਲੈਂਗਵੇਜ ਤੇ ਕਿੰਮ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਧਿਕਿ ਕਿੋਲ ਇੱਕਿ ਕਿੋਸ਼ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ
ਉਪਲਬਧਿ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕਿ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇੱਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਧਿਕਿ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ
ਤਬਦੀਲ ਕਿਰਨ ਦੀ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ. ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਇੱਕਿ ਅੱਖਰ ਜਾਂਚ ਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੰਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇਗੀ. ਇਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਅਤੇ ਫਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ.ਫੈਂਸਲਾ ਕਿੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਇਕਿਸਾਰ ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ
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ਇਕਸਾਰ ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ
“ ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਹੜੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਕਿ ਨੂੰ
ਕਿਵੇਂ ਪ ੜ੍ਹਆ ਜਾਂ ਸਮ ਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੱਚ ਵਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਸੰਕਿੇਤਕਿ ਜਵੇਂ ਕਿ
ਕਿਾਮੇ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹਨ.
ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ, ਇਹ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰੋ.

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਇਕਿਸਾਰ ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਇੱਕਿਸਾਰ ਅੱਖਰ

ਵਰਣਮਾਲਾ/ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ
ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ, ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਰਨ ਦੀ
ਢੁੱਕਿਵੀਂਵਰਣਮਾਲਾ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਵਸ਼ਰਾਮ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ
ਸੌਖਾ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਜਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ
ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਈਬਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਇੱਕਿ ਵਾਰ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਰ ਕਿੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ. ਟੀਮ ਦੇ ਹਰੇਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕਿੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਿ
ਦਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਵੰਡਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ.

ਦਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਲਈ ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ ਵੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਕਿਾਰਨ, ਇੱਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਅਯਾਤ ਕਿਰਨ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ ਲਈ ਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ
ਦਾਖਲ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ, ਫਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸ਼ਰਾਮ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰੋ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵੱਚ ਹਨ. ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜੱਥੇ ਇਹ ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ
ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਫਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੇਖ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਜੇ
ਕਿੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕਿ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ ਦੀ
ਸਹੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸੰਪੂਰਣ ਤਸਦੀਕਿੀਕਿਰਣ
ਸੰਪੂਰਣ ਅਨੁਵਾਦ
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ਸੰਪੂਰਣ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਣ ਅਨੁ ਵਾਦ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ?

ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਆ ਹੈ. ਇਸ ਭਾਗ ਵੱਚ,
ਨਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਰੋਤ ਅਨੁਵਾਦ ਨਾਲ ਕਿੀਤੀ ਜਾ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੀ
ਤੁਲਨਾ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ:

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਇਕਿਸਾਰ ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ

1. ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਇਸਦਾ ਕਿੋਈ ਹੱਸਾ ਗਾਇਬ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਚ, ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਪੁਸਤਕਿ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਸਨ?
2. ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ? (ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਆਇਤ ਦੀ
ਗਣਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪੰਨੇ ਹਨ?) ਕਿਈ ਵਾਰ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵੱਚ ਆਇਤ ਦੀ ਗਣਤੀ ਵੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਿੁੱਝ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵੱਚ ਕਿੁੱਝ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿੱ ਠਆਂ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਈ ਵਾਰ ਕਿੁੱਝ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੁਟਨੋ ਟਾਂ ਵੱਚ ਪਾ ਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰੋਤ
ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵੱਚਕਿਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ, ਦੱ ਸਆ ਗਆ ਅਨੁਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਣ ਮੰ ਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ
ਲਈ, [ ਸੰਪੂਰਣ ਜਾਂਚ] (../verses/01.md) ਵੇਖੋ.
3. ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਅ ਜਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੁੱਝ ਬ ਚਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਅ ਜਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਲੱਭਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿੋਈ
ਵੱਖਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? (ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵਾਂਗ ਉਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ
ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ.)
ਜੇ ਕਿੋਈ ਅ ਜਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੱਥੇ ਅਨੁਵਾਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵਚਾਰ ਕਿਰ ਸਕਿੋ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਸਰਲੇਖ
ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੂ ਹਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀਕਿਰਣ
ਸੰਪੂਰਣ ਤਸਦੀਕਿੀਕਿਰਣ
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ਸੰਪੂਰਣ ਤਸਦੀਕੀਕਰਣ
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ
ਹੋਣ ਜੋ ਇਹ ਸਰੋਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਈਬਲ ਵੱਚ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿੁੱਝ ਆਇਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ
ਗੁੰਮ ਹੋਣ. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਿਾਰਨ ਹੋ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੁੱਝ ਬਾਈਬਲਾਂ ਵੱਚ ਆਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ
ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲਾਂ ਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ.

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਕਿੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਕਿੋਈ ਆਈਆਂ ਗਾਇਬ
ਹਨ?
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਇੱਕਿਸਾਰ ਅੱਖਰ

ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਇਕਿਸਾਰ ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ
ਢੁੱਕਿਵੀਂਵਰਣਮਾਲਾ

1. ਮੂਲ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ - ਕਿੁੱਝ ਅ ਜਹੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਹਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਦਵਾਨ
ਸੰਪੂਰਣ ਅਨੁਵਾਦ
ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਆਇਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤੇ ਗਏ
ਸਨ. ਇਸ ਲਈ ਕਿੁੱਝ ਬਾਈਬਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਕਿਾਂ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਿੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਫ ਫੁੱਟਨੋ ਟਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਿੀਤਾ. (ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ [ਮੂਲ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ] (../../translate/translatetextvariants/01.md). ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.
2. ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਕ - ਕਿੁੱਝ ਬਾਈਬਲਾਂ ਵੱਚ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਿਰਨ ਦੀ ਇੱਕਿ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. (ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧਿੇਰੇ
ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ [ਅ ਧਿਆਇ ਅਤੇ ਆਇਤ ਅੰਕਿ] (../../translate/translate-chapverse/01.md).) ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ
ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਰਨਾ ਹੈ.
3. ਆਇਤ ਜੋੜਨਾ - ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਿੁੱਝ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵੱਚ, ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਆਦਾ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਵਵਸ ਥਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦਾ ਕ੍ਰਮ
ਵਧਿੇਰੇ ਤਰਕਿਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਕਿ ਜੋੜ ਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਵੇਂ ਕਿ 4-5 ਜਾਂ 4-6. ਯੂਐਸਟੀ ਕਿਈ ਵਾਰ ਅ ਜਹਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਕਿ ਵਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੰਦੇ ਜੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਰਦੇ ਹੋ, ਅ ਜਹਾ ਲੱਗ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੁੱਝ ਆਇਤਾਂ
ਗੁੰਮ ਹਨ. ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਥੇ ਹੈ. (ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧਿੇਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ, ਵੇਖੋ [ਆਇਤ ਬ੍ਰਜ] (../../translate/translateversebridge/01.md).) ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਇਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

ਗਾਇਬ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਆਇਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਅਯਾਤ ਕਿਰੋ. ਫਰ
“ਅ ਧਿਆਇ / ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਕਿ.” ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰੋ. ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇੱਕਿ ਸੂਚੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਵੱਚ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੈ. ਤਦ
ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੈਂਸਲਾ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਪਰੋਕਿਤ ਤੰਨ ਕਿਾਰਨਾਂ ਵੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਾਰਨ ਕਿਰਕਿੇ ਆਇਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ
ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕਿੇ ਉਸ ਆਇਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਭਾਗ ਸਰਲੇਖ
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ਭਾਗ ਸਰਲੇਖ

ਭਾਗ ਸਰਲੇ ਖ ਬਾਰੇ ਫੈਂਸਲੇ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਾਗ ਸਰਲੇਖ ਨੂੰ
ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕਿ ਫੈਂਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਹੈ ਭਾਗ ਦੀ ਸਰਲੇਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ. ਭਾਗ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਰ ਭਾਗ ਦੇ ਸਰਲੇਖਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕਿ ਨਵਾਂ ਵਸ਼ਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ. ਭਾਗ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਗ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ. ਕਿੁੱਝ
ਬਾਈਬਲ ਅਨੁਵਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਰਦੇ. ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅ ਭਆਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਰ ,ਕਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਿ ਵਰਤਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ
ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿ ਸਮੂਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਰਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਸਵੀਕਿਾਰਯੋਗ ਸ਼ੈਲੀ
ਇਕਿਸਾਰ ਵਸ਼ਰਾਮ ਚੰਨ੍ਹ
ਸੰਪੂਰਣ ਤਸਦੀਕਿੀਕਿਰਣ

ਭਾਗ ਸਰਲੇਖ ਵਧਿੇਰੇ ਕਿੰਮ ਕਿਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕਿ ਨੂੰ ਲਖਣਾ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨਾ ਪਵੇਗਾ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ
ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਕਿਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਪਰ ਭਾਗ ਸਰਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠਕਿਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕਿ ਹੋ ਸੱਕਿਦੇ ਹਨ. ਭਾਗ ਸਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਥੇ
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਫ ਭਾਗ ਦੇ ਸਰਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕਿ ਪੜ੍ਹ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੱਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੋਈ ਅ ਜਹਾ ਨਹੀਂ ਮਲਦਾ ਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਉਸ ਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਫਰ ਉਹ ਉਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਸਰਲੇਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕਿੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨੀ ਹੈ. ਦੁਬਾਰਾ ਫਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ. ਇੱਕਿ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਠ
ਸਰਲੇਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਨਾ ਯਕਿੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਸ ਨੂੰ ਲੋਕਿ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਠ ਦਾ ਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਭਾਗ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਧਿਰਮ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦਾ ਹੱਸਾ
ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਰਫ ਧਿਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੱ ਸਆਂ ਲਈ ਇੱਕਿ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕਿ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਿੇ
ਅਤੇ ਇੱਕਿ ਵੱਖਰਾ ਅਕਿਾਰ (ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ), ਜਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਕਿਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਕਿੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ. ਵੇਖੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਚ ਬਾਈਬਲ ਇਹ
ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਦੀ ਹੈ.

ਭਾਗ ਸਰਲੇ ਖ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਸਰਲੇਖ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਕਿੁੱਝ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿੋਈ ਮਰਕਿੁਸ 2: 1-12 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੇਗਾ:
• ਸੰਖੇਪ ਬਆਨ: “ਇੱਕਿ ਅਧਿਰੰਗੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਰ ਕਿੇ, ਯਸੂ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕਿਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਦਖਾਇਆ।” ਇਹ ਇਸ ਭਾਗ
ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੱਸੇ ਦਾ ਸਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕਿ ਪੂਰੇ ਵਾਕਿ ਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੰਦਾ ਹੈ.
• ਵਆ ਖਆਤਮਕਿ ਟੱਪਣੀ: “ ਯਸੂ ਅਧਿਰੰਗੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਇੱਕਿ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਕਿਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ
ਦੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੱਸਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ.
ਸਤਹੀ
ਹਵਾਲਾ: "ਅਧਿਰੰਗ ਦਾ ਇਲਾਜ." ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਫ ਕਿੁੱਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੇਬਲ ਦੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬੱਚ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ,
•
ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਹੜੇ ਪ ਹਲਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ.
• ਪ੍ਰਸ਼ਨ: “ਕਿੀ ਯਸੂ ਕਿੋਲ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕਿ ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਿਰਨ ਦਾ ਅ ਧਿਕਿਾਰ ਹੈ?” ਇਹ ਇੱਕਿ ਅ ਜਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜਸ ਦਾ ਭਾਗ ਵੱਚ ਦੱਤੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ
ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ. ਜਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਕਿੋਲ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਹਾਇਕਿ ਲੱਗੇ.
• “ਬਾਰੇ” ਟੱਪਣੀ: “ਇਕਿ ਅਧਿਰੰਗੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਯਸੂ ਬਾਰੇ।” ਇਹ ਇੱਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਭਾਗ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਆਦਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਲੇਖ ਧਿਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੱਸਾ ਨਹੀਂ
ਹੈ.
ਜਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸਰਲੇਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾ ਰਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕਿੋ ਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਿ ਨੂੰ
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਕਿੁੱਝ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿੁੱਝ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਕਿੁੱਝ ਥੋੜੀ ਜਹੀ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਦੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਕਿੁੱਝ ਵਧਿੇਰੇ ਦੰਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਸਹਾਇਕਿ ਹੈ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਕਿਾਸ਼ਣ
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ਡੋਰ 43 ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੋਲ ਡੰਗ ਸ਼ਬਦ. ਬਾਈਬਲ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਸਾਡਾ ਅਨੁਵਾਦ ਡੋਰ 43 ਅਤੇ ਅਨਫੋਲ ਡੰਗ
ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਾਸ਼ਣ ਹੋ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ?

• ਪੂਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਖਰ੍ਹ ੜਾ ਅਪਲੋਡ ਕਿੀਤਾ
ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਕਿਰਤਾ ਦੇ ਉਪਭੋਗੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧਿੀਨ ਇੱਕਿ ਕਿੋਸ਼ ਵੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿ
ਭਾਗ ਸਰਲੇਖ
ਕਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ 43 ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚੁ ਣਆ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੱਥੇ
ਅਨੁਵਾਦ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੋਰ ਖਰੜ੍ਹੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ
ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿ ਹੰਦੇ ਹੋ.
• ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉ ਚਤ ਸੰਪਾਦਨ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਜਾਂ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਿਾਸ਼ਨ ਕਿਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ
ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸੂ ਚਤ ਕਿਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿਰਨਗੇ [ ਪਾਸਬਾਨ] (../good/
01.md), [ਸਮੂਹ] (../community-evaluation/01.md), ਅਤੇ [ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਆਗੂ] (../level3-approval/01.md) ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਚ ਅਨਫੋਲ ਡੰਗ ਵਰਡ [ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼] (../../intro/translation-guidelines/
01.md) ਅਤੇ ਅਨਫੋਲ ਡੰਗ ਸ਼ਬਦ [ ਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬਆਨ] (../../intro/statement-of-faith/01.md) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਆਸ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਸਾਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਬਆਨ ਦੇ ਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਧਿਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਸ਼ਾ ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਿੀ ਅਤੇ ਵਧਿੀਆਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਿੀਤੀ ਹੈ. ਅਨਫੋਲ ਡੰਗ ਸ਼ਬਦ ਕਿੋਲ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਿਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਿਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਰਨ ਦਾ ਕਿੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਉਹ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ
ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਇਕਿਸਾਰਤਾ 'ਤੇ ਨਰਭਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ.
• ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀਕਿਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਨਫੋਲ ਡੰਗ ਸ਼ਬਦ ਤਦ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕਿ ਕਿਾਪੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈ, ਡਜੀਟਲੀ ਰੂਪ ਵੱਚ ਇਸਦੀ ਇੱਕਿ
ਸ ਥਰ ਕਿਾਪੀ ਅਨਫੋਲ ਡੰਗ ਵਰਡ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਾਸ਼ਤ ਕਿਰੇਗੀ (https://unfoldingword.bible ਵੇਖੋ) ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਨਫੋਲ ਡੰਗ ਵਰਡ ਮੋਬਾਈਲ
ਐਪ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਰਵਾਏਗੀ ਇੱਕਿ ਪ੍ਰੰਟ- ਤਆਰ ਪੀਡੀਐਫ ਵੀ ਤਆਰ ਕਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧਿ ਕਿੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਦਰਵਾਜ਼ੇ 43 ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਿੀਤੇ
ਗਏ ਸੰਸਕਿਰਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਭ ਵੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਦੀ ਆ ਗਆ ਦੇਵੇਗਾ.
• ਅਣਫੋਲ ਡੰਗ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਅੰਕਿ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਵਰ ਤਆ ਗਆ ਸੀ. ਇਸ ਨੰ ਬਰ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ
ਅੰਕਿ ਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸ ਥਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਚ ਸੁਧਿਾਰ ਅਤੇ
ਬਦਲਦੇ ਰ ਹੰਦੇ ਹਨ. ਸੰਸਕਿਰਣ ਨੰ ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ ਲਈ, [ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪ ਨੰ ਬਰ] (../../translate/translate-source-version/
01.md) ਵੇਖੋ.

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਫਰੇਮਵਰਕਿ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਭਰ ਕਿਰਦਾ ਹੈ,
ਜਵੇਂ ਕਿ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੁਆਰਾ ਨਰਧਿਾਰਤ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦਾ ਹੈ. ਸੁਝਾਓ ਦੇ ਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾ ਹਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਜੰਤਰ ਵੱਚ
ਪ੍ਰਤੀਰੂਪਤ ਕਿੀਤਾ , ਜੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵੱਧਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਉਪਭੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧਿ ਤੋਂ ਵੱਧਿ ਨਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ. ਇਸ ਕਿਾਰਨ ਕਿਰਕਿੇ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਅਨੁਵਾਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ (http://dore43.org ਵੇਖੋ) ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਿਾਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਿਣ. ਇਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ, ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਬਾਈਬਲ
ਅਧਿਾ ਰਤ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਲ ਕਿੇ ਕਿੰਮ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਵੱਚ ਸਰਫ ਵਾਧਿਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਵਾਪਸ ਅਨੁਵਾਦ
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ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਲੇਖ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ
ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦਾ ਹਾਂ?

ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕਿ ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਲੀ ਸਯਾ
ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਰਧਿਾਰਤ ਕਿਰ ਸੱਕਿਦੀ ਹੈ. ਇਸ
ਨਮਨ ਲਖਤ ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਲਈ ਕਿੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਕਿਨੀਕਿਾਂ
ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕਿ ਸਮਝਣਯੋਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਮ
ਵੱਚ ਲਆ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ. ਅੰਤ ਵੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ
ਕਿਦੋਂ, ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ, , ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ.

ਇਸ ਵਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ:
ਸੰਪੂਰਣ ਅਨੁਵਾਦ
ਸਹੀ ਜਾਂਚ
ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿਤਾ ਜਾਂਚ - ਕਿਲੀ ਸਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀਕਿਰਣ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਦੀ ਵਧਿੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਕਿੁੱਝ "ਹਾਂ / ਨਹੀਂ" ਬਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੱਥੇ ਇੱਕਿ ਨਕਿਰਾਤਮਕਿ ਉੱਤਰ ਇੱਕਿ ਸਮੱ ਸਆ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਰਦਾ ਹੈ
ਜਸਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਇੱਕਿ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬਆਨ ਦੰਦੇ
ਹਨ. ਹਰੇਕਿ ਬਆਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਵਾਲੇ ਵਅਕਿਤੀ ਦੁਆਰਾ (ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਰ ਦਆਂ) 0-2 ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਅੰਕਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
0 - ਅਸ ਹਮਤ
1 - ਕਿੁੱਝ ਸ ਹਮਤ
2 - ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ ਹਮਤ
ਸਮੀ ਖਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਚ, ਇੱਕਿ ਭਾਗ ਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕ੍ਰਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋ ੜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਉੱਤਰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸ ਥਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵੱਚ ਵਖਾਈ
ਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਲ ਸਮੀ ਖਆਕਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਸੰਕਿੇਤ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਅ ਧਿਆਇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ. ਗੁਣਵੱਤਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਲੇਖ ਨੂੰ
ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੀ ਖਆਕਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਕਿਰਨ ਲਈ ਇੱਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਵਧਿੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਲਈ ਕਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਧਿਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਹੈ. * ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਅਨੁਵਾਦ “ਸ਼ੁੱਧਿਤਾ” ਵਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕਿ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਿੀਆ ਹੈ ਪਰ “ਕਿੁਦਰਤੀ” ਅਤੇ “ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ” ਵੱਚ ਕਿਾਫ਼ੀ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਿੇਰੇ
ਸਮੂ ਹਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। *
ਸਰਲੇਖ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਾ ਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਅ ਧਿਆਇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਅਨੁਵਾਦਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕਿ ਅ ਧਿਆਇ
ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਰ ਪੱਧਿਰ 2 ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਫਰ ਪੱਧਿਰ 3 ਦੇ ਜਾਂਚਕਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚਪੱਤਦ੍ਰਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਿਣ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜਵੇਂ ਕਿ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਪੱਧਿਰ 'ਤੇ ਅ ਧਿਆਇ ਦੀ ਵਧਿੇਰੇ
ਵਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਆਪਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅ ਧਿਆਇ ਦੇ ਬੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪ ਹਲੇ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ (ਸੰਖੇਪ, ਕਿੁਦਰਤੀ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਿਤਾ) ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕਿੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਸ ਨਾਲ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਅਤੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਆ ਗਆ ਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਿਾਰ ਰਹਾ ਹੈ.

ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ
ਪ੍ਰ ਕਿ ਰਆ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹੱ ਸਆਂ ਵੱਚ ਵੰ ਡਆ ਗਆ ਹੈ: ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਅਨੁਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਿਾਰੀ), ਕੁਦਰਤੀਪਨ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕਲੀ ਸਯਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ.

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
• ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਹਰੇਕਿ ਬਆਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ “ਨਹੀਂ” ਜਾਂ “ਹਾਂ” ਦਾ ਚੱਕਿਰ ਬਣਾਓ. *
ਨਹੀਂ | ਹਾਂ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਇੱਕਿ ਅਰਥ-ਅਧਿਾਰਤ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਪਾਠ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਨ ਦੀ ਕਿੋ ਸ਼ਸ਼ ਕਿਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ
ਕਿੁਦਰਤੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ.
ਨਹੀਂ | ਹਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਵੱਚਜੁੜੇ ਵਅਕਿਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ ਹਲੇ-ਭਾਸ਼ਣਕਿਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਨਹੀਂ | ਹਾਂ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਆਨ ਨਾਲ ਸ ਹਮਤ ਹੈ.
ਨਹੀਂ | ਹਾਂ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅਨੁਵਾਦ ਦਸ਼ਾ- ਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ.
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ਕੁਦਰਤੀਪਨ: "ਇਹ * ਮੇਰੀ * ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ"
• ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਹਰੇਕਿ ਬਆਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ “0” ਜਾਂ “1” ਜਾਂ “2” ਦਾ ਚੱਕਿਰ ਬਣਾਓ. *
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵਧਿੇਰੇ ਸਮੂ ਹਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ. ([ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂ ਹਕਿ ਜਾਂਚ] ਵੇਖੋ (../language-community-check/01.md))
0 1 2 ਉਹ ਲੋਕਿ ਜਹੜੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਨੂੰ ਸੁ ਣਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸ ਹਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਰਦੇ
ਹੋਇਆਂ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ।
0 1 2 ਜੋ ਲੋਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸ ਹਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਸ ਭਆਚਾਰ ਲਈ ਸਵੀਕਿਾਰਯੋਗ ਅਤੇ
ਸਹੀ ਹਨ.
0 1 2 ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਿਾਂ ਲਈ ਅਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ.
0 1 2 ਜੋ ਲੋਕਿ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸ ਹਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਵੱਚ ਪਾਠ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਵਾਕਿ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਿੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ.
0 1 2 ਕਿੁਦਰਤੀਪਨ ਲਈ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਵੱਚ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਚ ਸੱਧਿੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ.
0 1 2 ਕਿਦਰਤੀਪਨ ਲਈ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਵੱਚ ਵਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ- ਵਸ਼ਵਾਸੀ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਸ਼ਵਾਸੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵੱਚ
ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਠ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੀ ਕਿ ਹਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ.
0 1 2 ਕਿੁਦਰਤੀਪਨ ਲਈ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਵੱਚ ਕਿਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤੇ ਗਏ.
0 1 2 ਕਿੁਦਰਤੀਪਨ ਲਈ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਵੱਚ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ.

3.. ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ: “ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ”
• ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਹਰੇਕਿ ਬਆਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ “0” ਜਾਂ “1” ਜਾਂ “2” ਦਾ ਚੱਕਿਰ ਬਣਾਓ. *
ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵਧਿੇਰੇ ਸਮੂ ਹਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਰਕਿੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ. ([ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ] ਵੇਖੋ (../language-community-check/01.md))
0 1 2 ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸ ਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
0 1 2 ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸ ਹਮਤ ਹਨ ਕਿ ਨਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿ ਰਆ ਕਿਾਰਜਕਿਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਵੱਚ ਸਹੀ ਹਨ.
0 1 2 ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਵੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕਿੜੇ ਇਸ ਸ ਭਆਚਾਰ ਵਚਲੇ ਲੋਕਿਾਂ ਲਈ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ.
0 1 2 ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸ ਹਮਤ ਹਨ ਕਿ ਜਸ ਤਰੀਕਿੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਆਰ ਕਿੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਿਾਉਂਦਾ
ਨਹੀਂ.ਹੈ।
0 1 2 ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਵੱਚ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜੋ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿਰਨ ਵੱਚ ਸੱਧਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ
ਹੋਏ ਹਨ.
0 1 2 ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਵੱਚ ਦੋਵੇਂ ਵਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ- ਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਿਾਬਲਤਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸ਼ਵਾਸ਼ੀਆਂ
ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਠ ਕਿੀ ਕਿ ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । .
0 1 2 ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਵੱਚ ਕਿਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੀਤੇ ਗਏ.
0 1 2 ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਵੱਚ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ.
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Acc. ਸ਼ੁੱਧਤਾ: “ਅਨੁ ਵਾਦ ਉਸਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਹੜਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦੇ ਪਾਠ ਵੱਚ ਸੰਚਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ”
• ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਹਰੇਕਿ ਬਆਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ “0” ਜਾਂ “1” ਜਾਂ “2” ਦਾ ਚੱਕਿਰ ਬਣਾਓ. *
ਵਧਿੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧਿਤਾ ਜਾਂਚ ਕਿਰਕਿੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕਿਦਾ ਹੈ. ([ਸ਼ੁੱਧਿਤਾ ਜਾਂਚ] ਵੇਖੋ (../accuracy-check/01.md))
0 1 2 ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਪਾਠ ਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕਿ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਮੌਜੂਦ ਹਨ.
0 1 2 ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਵੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ.
0 1 2 ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਵੱਚ ਇਕਿਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
0 1 2 ਵਆ ਖਆ ਅਧਿਾ ਰਤ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਿਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਚਣੌਤੀਆਂ, ਟੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ
ਪੂਰੇ ਅ ਧਿਆਏ ਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ।
0 1 2 ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਵੱਚ ਇ ਤਹਾਸਕਿ ਵੇਰਵੇ ( ਜਵੇਂ ਨਾਮ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ) ਅਨੁਵਾਦ ਵੱਚ ਸੁਰੱ ਖਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ.
0 1 2 ਅਨੁਵਾਦ ਕਿੀਤੇ ਗਏ ਅ ਧਿਆਇ ਵੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਹਰੇਕਿ ਅੰਕਿੜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕਿਸਾਰ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
0 1 2 ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾ ਲਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ ਹਮਤ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਵਾਦ ਸਰੋਤ ਪਾਠ
ਦੇ ਉਦੇ ਸ਼ਤ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾ ਰਤ ਕਿਰਦਾ ਹੈ।
0 1 2 ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਮੁਕਿਾਬਲੇ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
0 1 2 ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਵੱਚ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿੀਤਾ ਗਆ ਹੈ.
0 1 2 ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੂਲ ਪਾਠਾਂ (ਇਬਰਾਨੀ, ਯੂਨਾਨੀ, ਅਰਾਮੀ) ਦੇ ਮੁਕਿਾਬਲੇ ਅਸਲੀ ਲਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਸ਼ਾਬ ਦਕਿ ਪ ਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ
ਜਾਂਚ ਕਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। .

5. ਕਲੀ ਸਯਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: "ਅਨੁ ਵਾਦ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀਪਨ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਲੀ ਸਯਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ
ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ"
• ਹੇਠਾਂ ਦੱਤੇ ਹਰੇਕਿ ਬਆਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ “0” ਜਾਂ “1” ਜਾਂ “2” ਦਾ ਚੱਕਿਰ ਬਣਾਓ. *
ਨਹੀਂ | ਹਾਂ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਵਾਸੀ ਭਾਸ਼ਣਕਿਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਦੇ
ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚੋਂ ਇੱਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ ਸਰੋਤ ਪਾਠ ਉਪਲਬਧਿ ਹੈ.
ਨਹੀਂ | ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਿ, ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨੌ ਜਵਾਨਾਂ, ਨੇ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਕਿੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ ਹਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ
ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ.
ਨਹੀਂ | ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਕਿੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ ਹਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ.
ਨਹੀਂ | ਹਾਂ ਅਗੂਆਪਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਲੀ ਸਯਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰ ਦਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸਮੀ ਖਆ ਕਿੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਸ ਅ ਧਿਆਇ ਦਾ ਇੱਕਿ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿੀਤੀ ਹੈ.
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੱਖਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕਿਰਦੇ ਹਾਂ:
ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੂ ਹਕਿ ਪੁਸ਼ਟੀਕਿਰਣ
ਸਹੀ ਜਾਂਚ
ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਜਾਂਚ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਨੁਵਾਦ
ਕਿੁਦਰਤੀ ਅਨੁਵਾਦ
ਪ੍ਰਮਾ ਣਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
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translationWords
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ਦਰਸ਼ਣ, ਦਰਸ਼ਣ, ਮਨਨ

ਦਰਸ਼ਣ, ਦਰਸ਼ਣ, ਮਨਨ
ਤੱਥ:
ਸ਼ਬਦ "ਦਰਸ਼ਣ" ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਸਨੂੰ ਵਅਕਿਤੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਾਧਿਾਰਣ ਜਾਂ ਅਲੌ ਕਿਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਸ ਵੱਚ
ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਦਖਾਉਂਦਾ ਹੈ l
• ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਅਕਿਤੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ l ਹਾਲਾਂ ਕਿ, ਕਿਦੇ-ਕਿਦਾਈਂ ਇੱਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਅਕਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ
ਦੇਖਦਾ ਹੈ l
• ਰੱਬ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਕਿੁਝ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਣ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ l ਮਸਾਲ ਲਈ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਇਕਿ ਦਰਸ਼ਣ ਦਖਾ ਦੱਤਾ ਗਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ
ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੱਤਾ ਸੀ

ਅਨੁ ਵਾਦ ਸੁਝਾਅ
• "ਇਕਿ ਦਰਸ਼ਣ ਦੇ ਖਆ" ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੁਝ ਅਸਾਧਿਾਰਨ ਵੇ ਖਆ" ਜਾਂ "ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਿ ਵਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਦਖਾਇਆ."
• ਕਿੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਚ "ਦਰਸ਼ਣ" ਅਤੇ "ਸੁਪਨੇ " ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਦੇ l ਇਸ ਲਈ "ਡੈ ਨਏਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਮਾਗ ਵਚ ਦਰਸ਼ਣ" ਦਾ ਵਰਣਨ
ਜਵੇਂ "ਡੈਨੀਅਲ ਸੁਫਨੇ ਵੇਖ ਰਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੱਤਾ ਸੀ."
(ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸੁਪਨਾ)

ਬਾਈਬਲ ਹਵਾਲੇ:
• ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੱਬ 9:10-12
• ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੱਬ 10:3-6
• ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੱਬ 10:9-12
• ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੱਬ 12:9-10
• ਲੂ ਕਿਾ 1:21-23
• ਲੂ ਕਿਾ 24:22-24
• ਮੱਤੀ 17:9-10

ਸ਼ਬਦ ਡੇਟਾ:
• Strong's: H2376, H2377, H2378, H2380, H2384, H4236, H4758, H4759, H7203, H7723, H8602, G3701, G3705,
G3706

(ਵਾਪਸ ਜਾਓ: ਚੰਨ੍ਹਾਤਮਕਿ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ)
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ਸੁਪਨੇ

ਸੁਪਨੇ
ਪ ਰਭਾਸ਼ਾ:
ਇੱਕਿ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਿ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦਮਾਗਾਂ ਵੱਚ ਵੇਖ ਜਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕਿਰਦੇ ਹਨ l
• ਸੁਪਨੇ ਅਕਿਸਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ l
• ਕਿਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਫਨਾ ਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਖ ਸਕਿਣ l ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪ ਨਆਂ ਦੇ ਲੋਕਿਾਂ ਨਾਲ ਸੱਧਿਾ ਗੱਲ ਕਿਰ ਸਕਿਦੇ ਹਨ
• ਬਾਈਬਲ ਵਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕਿਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸੁਪਨੇ ਦੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਿਣ, ਭ ਵੱਖ ਵਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ l
• ਇਕਿ ਸੁਪਨਾ ਇਕਿ ਦਰਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ l ਜਦੋਂ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ ਸੁੱਤਾ ਪਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿੋਈ ਵਅਕਿਤੀ
ਜਾਗਦਾ ਰ ਹੰਦਾ ਹੈ l
(ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਦਰਸ਼ਣ)

ਬਾਈਬਲ ਹਵਾਲੇ:
• ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੱਬ 2:16-17
• ਦਾਨੀਏਲ 1:17-18
• ਦਾਨੀਏਲ 2:1-2
• ਉਤਪਤ 37:5-6
• ਉਤਪਤ 40:4-5
• ਮੈ ਥਊ 2:13-15
• ਮੱਤੀ 2:19-21

ਬਾਈਬਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ:
• 8:2 ਯੂਸੁਫ਼ ਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਆਦਾ ਪਆਰ ਕਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ
ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਕਿਮ ਹੋਵੇਗਾ |
• 8:6 ਇੱਕਿ ਰਾਤ ਫ਼ਰਊਨ ਨੂੰ ਜਸ ਨੂੰ ਮਸਰੀ ਲੋਕਿ ਰਾਜਾ ਕਿ ਹੰਦੇ ਸਨ ਦੋ ਸੁਪਨੇ ਆਏ ਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ | ਉਸ ਦਾ ਕਿੋਈ ਵੀ ਸਲਾਹਕਿਾਰ ਉਸ
ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸੁਪ ਨਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਦੱਸ ਸੱ ਕਿਆ |
• 8:7 ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਸੁਪ ਨਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਰਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੂਸੁਫ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਆਂਦਾ | ਯੂਸੁਫ਼ ਨੇ
ਉਸ ਲਈ ਸੁਪ ਨਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਫ਼ਸਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਅਕਿਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ |”
• 16:11 ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਰਾਤ ਗਦਾਊਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਚ ਗਆ ਅਤੇ ਸੁ ਣਆ ਕਿ ਇੱਕਿ ਮਦਯਾਨੀ ਸਪਾਹੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਚ ਦੇ ਖਆ ਸੀ ਆਪਣੇ
ਮੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹਾ ਸੀ | ਉਸ ਦੇ ਮੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਦਾਊਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਮਦਯਾਨੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗੀ !”
23:1
ਉਹ ਮ ਰਯਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਤਆਗ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੀਤਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਪ ਹਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ
•
ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਕਿਰਦਾ ਇੱਕਿ ਦੂਤ ਉਸ ਕਿੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੱਚ ਗੱਲ ਕਿੀਤੀ |

ਸ਼ਬਦ ਡੇਟਾ:
• Strong's: H1957, H2472, H2492, H2493, G1797, G1798, G3677

(ਵਾਪਸ ਜਾਓ: ਚੰਨ੍ਹਾਤਮਕਿ ਭ ਵੱਖਬਾਣੀ)
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