
  نهمنهمدرس درس                                                                                                       عبري بياموزيمعبري بياموزيم
  

  
  

  وگ]قش[ت-زىاو(›جلىن گ رعْف لجزىس ÷ث *ت(ئ!ا
  .هو عووِد بِوِت حرُشِت . ييصحاق پوعل 

  .كند  او در كارخانه كار مي. اسحاق كارگر است 

  وگ]قش[ت- زىاو(›و ]س]اف لجز!ح ر×و گ ی]ن]جل÷ر *ذ×ح ت×ی

  .گَم هي عووِدِت بِوت حروشت . گَم حنا پوعِلِت 
  .كند  او نيز در كارخانه كار مي. حنا نيز كارگر است 

  ر شىش گ*ل*ش(›ق ]ث+›×›ح *ث ث*ت(ئ!ا

  .خيزد   برمي6اسحق صبح در ساعت 
  رگ  *زجس[ل*و ن]قش[ت×ىاو ر›ن ]و ف!ا×›×غ ر!د, ل رعْف رجنى×ز]ر ش*ل*ش(›

  .رود   براي كار از خانه به كارخانه مي7او در ساعت 
  دىش گ*ر ت*ل*ش(›ر *د*ر ث*ذ×ت

  .خيزد  بر مي) از خواب  (5 حنا در ساعت
  .ق ]ث+›-و×قعْت[ث ف*ت(ئ!ا(ح ن×ی(س ع]ن]ا×و ن]ذ]اف ذجو!ر

  دهد  او به بچه و همچنين به اسحق صبحانه مي
  .اح!س*ن(ا×ر- زىاو(س ن]ن]ا×ح ر!و ل]ب]اف رجن!بىغ ر- قىا[ت×ف

  .رود  پس از اين او با بچه به مهد كودك مي
  رگ*زجس[ل*و ن]ب]اف رجن!ل ر×ز]ر ش*ل*ش(›

  .رود    او براي كار مي7در ساعت 
  اجحگ(›لجو *ر ش]دجذ(ث لجزىس ش*ت(ئ!ا

  .كند  ساعت در روز كار مي8اسحق 
  ح گ!ا×ق*ر*ئ×ر- قىا[ت×ل ف›×(ق×ر ف*ل*ش(›ر *زجس[ل*و ر]رعْف یجدىق ف

  .دهد   بعد از ظهر خاتمه مي4او كار را در ساعت 
  رگ*و(ا×›×ث ر*ت(ئ!ا, ر رجنى*زجس[ل*قىا ر[ت×ف

  .رود  س از كار ، اسحق به خانه ميپ
  

  اجح گ(›لجو *و شىش ش]س]ر لجز*ذ×ت

  .كند   ساعت در روز كار مي6حنا 
  ح گ!وا(ر ش*ل*ش(›ر *زجس[ل*و ر]و ف]ق]اف یجد!ر

  .دهد   خاتمه مي2او كار را در ساعت 
  اح!س*ن(ا×ىاو ر›ن ]و ف]قش[ت×ىاو ر›!و د]ب]اف رجن!ر ر*زجس[ل*قىا ر[ت×ف

  .رود و از كارخانه به مهد كودك ميپس از كار ا
  نشگ*ر ش*ل*ش›×س ]ن]ا×ح ر!ر ل*و(ا×›×ر ر*ف*›اف !ر

  .آيد   به خانه مي3او همراه بچه در ساعت 
  وجغ گ!ثجقىف ل(و ع!ا›×›×ث اجشىز *ت(ئ!ز گ ا]ق]ل

  .خواند  اسحق در خانه نشسته است و روزنامه مي. شب است 
  وگ!ا›×›×ح ×ی(و ع]قش[ت×ر-زىاو(›و ]س]زاف لج!وگ ر!ا›×- زجسجو[و ل]س]ر لجز*ذ×ت

  .كند كار مي  و هم درخانه او هم دركارخانه.دهد حنا كارهاي خانه را انجام مي
  نجوگ[و گ رىغ خجل]قش[ت-زىاو(›سجو (ر لجز*ق*ض(تىن ع*ق

  .آنها كارگر هستند . كنند  راحل و سارا در كارخانه كار مي
  ر گ*زجس[ل*بجو ن(رجن(ق ع]ث+›×›شىش (›دجو *رىغ ث

  .روند  مي خيزند و براي كار  آنها در ساعت شش صبح بر مي
  رگ*و(ا×›×بجو ر(رجن(ر ع*زجس[ل*و ر]قجو ف(ل رىغ یجد›×(ق×ر ف*ل*ش(›

  .روند  دهند و به خانه مي  آنها كا را خاتمه مي4در ساعت 
  او گ!ق(ز!سجو ل(نجد(او ع!ذ*خ(فعْن*بجو ن(ز رىغ رجن]ق]ل*›

  .آموزند  روند و عبري مي مي) كوچك(موزشگاه هنگام عصر آنها به آ
  اوگ!ق(ز!ه ل×ل(فجو د(ثجق(زجو ع(جو‘قجو گ (×›س(رىغ د

  .خوانند نويسند و مي كنند ، مي آنها كمي به عبري صحبت مي
  

  ر گ*ق*ض(تىن عن*ق(ر ن]دجق× فجدىق ر–اسجو هجزجو !د(ن×غ و]و×ف

  .گويد  معلم به راحل و سارا مي››شما شاگردان خوبي هستيد‹‹
  سجو(ح نجد×ی(سجو ع(غ لجز]و×ف

  ››.آموزيد  كنيد و هم درس مي شما هم كار مي‹‹
  



  ! شب بخير–                          ز هجز ]ق] ل-
  ! شب بخير اي دوست-                 زىق     *ز هجز ت]ق] ل-
  روي؟  تو امشب كجا مي-     ز؟    ]ق]ل*›, ر رجنى*ؤ×غ ف*ف( ن-
 روم امشب به تئاتر مي  من –    قجغ(ه×وىاف×ن, ا رجنى!ذ[ز ف]ق]ل* ر-

  كني؟ و خود تو امشب چه ميز ؟  ]ق]ل*ر ر]ر لجض*ؤ×ر ف* عْد-
  روم ،  من به تئاتر نمي–   جغ گ (ه×وىاف×ن, ف رجنى”ا !ذ[ ف-

              من پنج فرزند دارم ،اح  !س*ن(ر ا*ش!د[ا ت!اىش ن
  !       من در خانه تئاتر دارمو گ !ا›×›×قجغ (ه×ا وىاف!اىش ن

  

  اح!ق*خ(ط!دكاربرد شماره ها * 

  ق*ب*ظ  مذكر  مونث  ر*ثىز(ذ

  س*ت]اس ف!د(ن×و  يك دانش آموز  و×ت×ر ف*اس!د(ن×و 1

  اح!ق*خ(ذىا ط(ش  دو كتاب  دو دفترچه  قجو*›(ت×وىا د(ش 2

  اح!زىق×ر ت*نش(ش  سه دوست  سه عكس  دعْذجو(نش و*ش 3

  اح!لعْق!ر ش*ل*›(ق×ف  چهار درس  چهار كالس  وجز!‘ل ›×(ق×ف 4

  اح!س*ن(ر ا*ش!د[ت  پنج پسر بچه  پنج دختر بچه  سجو*ن(دىش ا*ت 5

  اح!ن*ا×ر ت*اش!ش  شش سرباز  نجو*ا×شىش ت 6

  اح!زىق[ر ت*ل(ز!ش  هفت دوست  زىقجو[ل ت×ز]ش 7

  اح!اس!د(ن×ر و*دجذ(ش  هشت دانش آموز   اسجو!د(ن×ر و]دجذ(ش 8

  اح!لعْق!ر ش*ل(ش!و  نُه مبحث درسي  نُه گفتگو  واتج!ل ض×وىش 9

  اح!ن[جل÷ر *ق*ض[ل  ده كارگر  نجو[ق خجل]ض]ل 10

  
  :كلمات جديد * 

  
  اجح -1

  يوم
  روز

  
  ق]ث+› -2

  بوقِر
  صبح

  
  ح!ا×ق*ر*ئ -3

  صاهورييم
  ظهر

  
  ز]ق]ل -3

عِرِو  
   شب-عصر 

  
  جلىن÷ -5

  پوعِل
  كارگر

  
  ر*زجس[ل -6

  عوودا
  كار

  
  و]قش[ت-ىاو› -7

  بِت حرُوشِت
  كارخانه

  
  ر*قعْت[ف -8

  اَروحا
   خوراك-غذا 

  
  ؤجغ!ل -9

  عيتُون
  روزنامه

  
  ح*ث -10

  قام
 )بلند شد(خيزد  برمي

  ,رجنى -11
  هولِخ
  رود مي

  لجزىس -12
  عوِود
  كند كار مي

  ف*› -13
  با

  )آمد(آيد  مي
  ر]لجض -14

  عوسِه
  دهد انجام مي

  یجدىق -15
  گُومِر
  دهد خاتمه مي

  ذجوىغ -16
  نُوتِن
  دهد مي

  غ؟*ف(ن -17
  لِ آن ؟
  به كجا؟

  ن]ف -18
  اِل

  )سوي(به 
  ح!ل -19

  عيم
  )به همراه(با 

  قىا[ت×ف -20
  اَحرِه
  پس از

  
  غ]ؤ×ف -21

  اَتِن
  )زنان(شما 

  
  رىغ -22

  هِن
  )زنان(آنها 

  
  ر*و(ا×›×ر -23

  هبيتا
  به خانه

  
  بىغ-قىا[ت×ف -24

   خِن–اَحرِه 
  پس از اين

  



    
  !سؤال و جواب ر *شعْز(ر عْو*فىن(ش :                      ان !ی(ق×وتمرين * 
  شىح ؟گگگگگگگگگگگ×ر ر*د

  ر ؟ گگگگگگگگگگگ*ت*خ(ش!د×ر شىح ر×د

  گگگگ؟ گگگگگگگ(= ؤ×ر ژف*ؤ×غ ف!ا×دىف

  ؟ گگگگگگگگگگ=و]ب]ژرجن, رجنى(= ؤ×ر ژف*ؤ×غ ف*ف(ن

  گگگگگگ:اق!ل*؟ شىح ر=ر*ق*ی( ؤ×ق ژف*ر ی*ؤ×ر ف+فىاخ

  گگگگگگگگگگگگگ: تجز (ق*شىح ر

  گگگگگگگگگگ: و !ا×›×ق ر×خ(ط!د

  ؟ گگگگگگگگگ=ر*لجض( و×ر ف*ر ژد]ر لجض*و×ر ف*د

  ر گگگگگگگگگگگ×*ش!ف*ر ؟ شىح ر*ت*خ(ش!د›×ا !د

  گگگگگگگگگگگ: ر *س(ن×ا×شىح ر

  گگگگگگگگگگگ: س ]ن]ا×شىح ر

 ؟ گگگگگگگگگگ=و]س]لجز( و×ر لجزىس ژف*ؤ×ر ف+فىاخ

  :پاسخ دهيد هجز -ف”-ىغ‘سئوالت زير را با كلمات *
 او؟گگگگگگگگگ!ق(ز!ل= و]ق]×›س(د( و×ىق ژف×›س(ر د*ؤ×ف

  او؟گگگگگگگگگگ!ق(ز!ل= ثجقىفو( و×ر ثجقىف ژف*ؤ×ف

  او؟گگگگگگگگگ!ق(ز!ل= و]ز]جو‘( و×جوىز ژف‘ر ×*ؤ×ف
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