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 حساب حروف ابجد  ر*آ!ق(ه×اد!’
 

 :حروف عبری نام و تلفظ و شماره عددی آنها از این قرار است
 
 

 حروف عبری ف › ز ’ س ر ع ظ ت ه ا

 حروف فارسی ا ب و گ د هـ و ز ح ط ی

 نام حروف آلِف بِت وِت گیمِل دالِت هِ واو زَیین حِت طِت یود

 اعداد ابجد 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 حروف عبری ‘ ب ، ن ل د ح ذ غ ط ل

 حروف فارسی ک خـ خ ل ع مـ م نـ ن س ع

 سامِخ عَیین
نون 

سُوفیت
 نون

مم 

سُوفیت
 المِد عَیین مِم

خاف 

 سُوفیت
 نام حروف کاف خاف

 اعداد ابجد 20 20 20 30 70 40 40 50 50 60 70

 حروف عبری و ÷ خ ک ئ چ ث ق ش ض و

 ارسیحروف ف ت پـ فـ ف صـ ص ق ر ش س ت

 قوف رِش شین سین تاو
صَدی 

سُوفیت
 صَدی

ف 

سُوفیت
 نام حروف تاو پِ فِ

 اعداد ابجد 400 80 80 80 90 90 100 200 300 300 400

 
 
 

   را نیز به جای      16 و شماره    هع؛= ر-ژا را به جای      15استثنائاً شماره   = ر-ع-ر-ژااوند  -به احترام نام خد   : تذکر
 .نوشته می شودهظ؛ = ع-ژا
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 اف؛ =  11 اظ؛ =  17 ئه؛ =   99 ووث؛ =  900

 از؛ =  12 ات؛ =  18 صئت؛ =   398 ف؛ =  1000

 ای؛ =  13 اه؛ =  19 وث؛ =  500 ز؛ =  2000

 اس؛ =  14 بف؛ =  21 وق؛ =  600 .........ی؛ =  3000

 هع؛ =  15 بز؛ =  22 وص؛ =  700 تاریخ عبری = وصطع ر؛ =  5766

 هظ؛ =  16 بی؛ =  23 وو؛ =  800 تاریخ فارسی = خسص ف؛ =  1384

 
 

 : مثال
 =1+50+3+40+50 =144ژ 144= فذی؛دغ 

 =1+5+200+50 = 256ژ 256= فرقغ 

 =200+8+40+50 = 298ژ 298= قتدغ 
 

 .حروفی که در زبان عبری وجود ندارد طبق قرارداد، حروف و شماره عددی آنها بدین صورت  می باشد: تبصره
 

= ژئ؛؛یا؛ ی؛ و؛؛  حروف عبری ه؛ ی؛ س؛ ظ؛ = ژل؛یای؛  ئ؛

حروف  فارسی ظ ج ذ ژ غ ض چ ث

 اعداد ابجد 9 3 4 7 )70( یا 3 90 )90( یا 3 400

 



 
دستخطی  حرف اسم کتابی

 ف آلِف
 › بِت
 ز وِت
 ی گیمِل
 س دالِت
 ر هِـ
 ع واو
 ظ زَیین
 ت حِت
 ه طِت
 ا یود
 ‘ کاف
 ب خاف
 خاف

)آخر(سُوفیت   ، 
 ن المِد

 
 

 د مِم

دستخطی  حرف اسم کتابی
 مِم

)آخر(سُوفیت   ح 
 ذ نون
 نون

)آخر(سُوفیت   غ 
 ط امِخس

 ل عَیین
 ÷ پِ
 خ فِ
 فِ
)آخر(سُوفیت   ک 

 ئ صَدی
 صَدی

)آخر(سُوفیت   چ 
 ث قوف
 ق رِش
 ش شین
 ض سین
 ؤ تاو

 

     و تاو



  درس اولدرس اول                                                                                                                                          عبری بیاموزیمعبری بیاموزیم
 

در دنیای امروز که پیشرفت و توسعه از ابعاد متفاوت مورد توجه ملت ها است و ارتباطات از نوع جهانی رمز موفقیت 
 .بشر به شمار می رود ، مطلبی که  در برقراری ارتباط ، بیش از هر موضوع دیگر قابل تأمل می باشد ، همانا زبان است 

 بین ملل مختلف و موثرترین وسیله در جهت برقراری ارتباط با علم ، فرهنگ ، دانش و زبان اولین پل به سوی رابطه
 . گامی در راستای آشنایی با وجوه گوناگون یک ملت است 

دانستن زبان دوم نه فقط .  هر روز از روز گذشته بیشتر احساس می شود–لزوم به دانستن زبانی به غیر از زبان مادری 
با انسان ها از راه کالم بلکه در جهت برقراری ارتباط با فرهنگ ، تاریخ ، علوم و اجتماع یک جهت برقراری ارتباط 

 شنیداری که تعداد آنها روز به روز افزایش قابل توجهی پیدا –ملت با مطالعه کتب مختلف و با توجه به مواد دیداری 
 . کرده ، امکان خواهد یافت 

وه زبان های سامی و یکی از قدیمی ترین زبان های دنیاست که هنوز متکلمینی همانطور که می دانید زبان عبری از گر
است ، یادگیری )  کتاب آسمانی یهودیان ( تورات –از آن جهت که این زبان ، زبان قدیمی ترین کتاب تاریخ . دارد 

وه از پژوهشگران برای این زبان برای محققین در تاریخ و فلسفه ادیان امری اجتناب ناپذیر می نماید ولی این گر
یادگیری این زبان منابعی به زبان فارسی که امر آموزش عبری را برعهده داشته باشند، یا پیدا نمی کنند و یا به سختی به 

 .آن دستیابی پیدا می کنند
 

در ابتدا .  حرف است که تعدادی از این حروف با صدا و تعدادی دیگر بی صدا می باشد22الفبای زبان عبری دارای 
 .طرز استفاده از حرکات و حروف مخصوص التین و معادل های فارسی و عبری آن را ارایه می دهیم

 :رتیب عبارتند از الفبای زبان عبری به ت
 

 ی    س    ر    ع    ظ    ت    ه=    ژز›     ف    عبری 

   ا        ب       و       گ      د        ه       و       ز       خ      ط فارسی

  T     H     Z     V     H     D     G       Y     B     A    التین
 

   د   ح   ذ   غ   طم    ن  =    ژب‘     ا    عبری  

   ی   ک        خ        خ       ل       م      م    ن     ن   سفارسی

 S   N   N  M    M     L    KH    KH    K    Y التین  
 
 

 ک    ئ    چ    ث    ق    ص   ص=    ل    خ    ژخعبری 

  ش     سع     پ       ف     ف      ص    ص     ق      ر      فارسی 

 S    SH     R    K    TS   TS      F      F      P    Aالتین   
 



 وعبری    

 ت فارسی 

 Tالتین    
 

شکل . همانطور که مالحظه می کنید بعضی از حروف ، به غیر از حروفی که در داخل پرانتز است ، دوبار نوشته شده اند
ل دوم حرف ، شکلی است که در انتهای کلمات مورد اول حرف ، شکلی است که در اول و وسط کلمات و شک

 .استفاده قرار می گیرد
 

 :الفبای زبان عبری دارای حروف دیگری نیز می باشد که عبارتند از 

 ی    ئ    ظ    ل    عبری 

 ج      چ       ز       غفارسی  

 J   CH ZH     GH التین   
 

 :  گیرند به ترتیب عبارتند از اصوات در زبان عبری که در زیر حروف قرار می

 ]    (    *    !    )ى     ×     عبری     

 فارسی  اَ       اِ         اِ      اِ      آ    ای    او 

 U     I   A   E    E      E   Aالتین   
 

 : از صداهای دیگرکه در کنار یا باالی کلمات استفاده می شود عبارتند از 

 عْع   ج    عبری  

 او     اُ     اوفارسی 

 U   O   U التین

  درس قبلیدرس قبلی                                                درس بعدیدرس بعدی
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  درس دومدرس دوم                                                                                                              عبري بياموزيمعبري بياموزيم
  

   :طرز تركيب كلمات
حروف ازيكديگر جدا بوده وداراي دوگروه با . شود   عبري همانند فارسي ازسمت راست به چپ نوشته وخوانده مي

 ويا اعراب كه درزير يا كنار ويا باالي هرحرف صامت عبري  به واسطه يكي ازحروف باصدا. صدا وبي صدا هستند 
  .شوند   داراي صدا مي;گيرند  حروف قرارمي

  
  : ها درزبان عبري   تلفظ مصوت

  :شوند  ها درزبان عبري به صورت زير تلفظ مي  مصوت
  BI             بي    اي   دركلمه فارسي     برابر است با    !     ف

           AB آب     كلمه فارسي    آ     در برابر است با         *ف       
  UR            اور    او     دركلمه فارسي     برابر است با          )ف      

  )باشد با همان تلفظ ميفعْ شكل ديگر صداي فوق بصورت (
  BOZ                    بز              دركلمه فارسي    اُ  برابر است با             +ف

  )باشد با همان تلفظ مي جفشكل ديگر صداي فوق بصورت (
      AZIZ                  عزيز          دركلمه فارسي    َا          برابر است با         ×ف
    EMAM                 امام            دركلمه فارسي   ِا         برابر است با         ىف
  ELHAM                       مالها        دركلمه فارسي             ِا        برابر است با    ]   ف
  .گيرد  آيد به تناوب صداي  ا   يا   ساكن به خود مي   توجه به مكاني كه ميبا و ارسي برابري ندارد   درف(ف
  

 : يادآوري 

 بايد توجه داشت كه صداي فوق اگر دربين دوحرف صدادار قرار بگيرد ساكن است وصداي آن خوانده -الف   
  .شود  نمي

  0ولين حرف با صدا ودومين حرف ساكن خواهد بود اين صدا اگر دريك كلمه دوبار پشت سرهم بيايد ا-ب   
  :دانيم   دراين جا ذكر چندنكته را الزم مي

  .  كلمات عبري مانندكلمات درزبان عربي يا مذكر ويامونث هستند -الف 
  .شوند    جمع بسته مي)اُوت ( جو 000 وكلمات مونث با )ايم(ح !ا 000 كلمات مذكربا -ب 
با موصوف مطابقت ) مفرد يا جمع بودن ( وتعداد ) مذكريا مونث بودن ( نوع   درزبان عبري صفت ازحيث -ج 

  .كند  مي



  

  .شود ونه درانتهاي جمله    به كاربرده مي () درجمله سازي درزبان عبري ، برخالف فارسي ، فعل درابتداي جمله-د 
در ) . ونه لفظ شما ( شود  به كاربرده مي) تو (  درزبان عبري براي مخاطب ، به طوركلي ، دوم شخص مفرد -ه 

  .نمايند  مواردي كه بخواهند شخصيت بزرگي را مورد احترام فوق العاده قرار دهند از سوم شخص مفرد استفاده مي
ات ، تعدادي از كلمات واصطالحات متداول درزبان با كلم  حال براي آشنايي هرچه بيشتر شما خوانندگان گرامي
  .آوريم   به عنوان نمونه مي;شود   عبري را كه درمكالمات روزمره ازآنها بيشتراستفاده مي

  
  .باشند   الزم به ذكر است كه كلمات داخل پرانتز فرم مؤنث كلمات نوشته شده مي

         التين                تلفظ               عبري              فارسي
  

  ani      نياَ      ا!ذ×ف            من
  ata      تااَ      ر*ؤ×ف              تو  
  at      )تاَ(      )(و×ف(      تو  
  hu      هو      رعف      او  
  hi      )هي(      )اف!ر(      او  
  anahnu      )خنونَاَ(      ذع(ت×ذ×ف      ما   
  atem      متِاَ      ح]و×ف      شما  
  aten      )نْتِاَ        (    )غ]و×ف(      شما  
  hem      مهِ         ىحر      ايشان  
  hen      )نهِ(      )ىغر(      ايشان  

  معني مستتر 000درزبان عبري كلماتي كه درباال آورده شده اند ، به غير ازمعناي اصلي كلمه به معناي من ، تو ، او و
من ‹‹  ،   يا ››من‹‹  يعني ا!ذ×فرا نيز درخود دارند به اين معني كه اگر كسي بگويد  )) 000هستم ، هستي ، هست و(( 

   .››هستم
     shalom                         شالم    نجح*ش      )خداحافظ(سالم 

  todA rabA                 بار ودا       تُ  ر *×›ر ق*سجو     خيلي متشكرم
        sliHa            سليخا                           ر*ات!ن(ط      ببخشيد
                  bevakAshA       كاشا          ه و    بِ          ر*ش*ث×ز(›       بفرماييد

  tov meod                 ده اُوو مِ    طُ     س جف(ز دهج       خيلي خوب
    bArukh habA          باء     باروخ ه       ف*×›ر-,ْعق*›      خوش آمديد

  
  يييدرس قبلدرس قبلدرس قبل                                        درس بعديدرس بعدي
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  درس سومدرس سوم                                                                                                              عبري بياموزيمعبري بياموزيم
باشد كه معموالً در   مي- هووِه–ر ]رعدر زمان حال به صورت  ››بودن‹‹در زبان عبري، فعلِ 

در زمان حال مفهوم  ››بودن‹‹شود، بلكه  از شكل كلمات،  جمله مستتر است و عنوان نمي
جا، چند كابرد از بودن در وضعيت يا حالت خاصي در زمان حال ارائه در اين. گردد  مي
  . شود  مي

  :معرفي اسم  -1
  ز+ث[ل×ا ا!ذ[ف

  :توانست به اين صورت ذكر شود شكل كامل اين جمله مي). هستم (-يعقُوو-من يعقوب 
ذكر شد آمده است اما همانگونه كه = ا!ذ[ژفپس از فاعل ؛؛ بودن؛؛كه فعل ز +ث[ل×ا= ر]ا ژرج!ذ[ف

  .شود در كليه جمالت زمان حال اين فعل حذف مي
  ث*ر(ئ!ر ا*ؤ×ف

   هستي-ييصحاق-تو اسحق 
  رىن*ق( ؤ×ف

  راحل هستي) مؤنث(تو 
  ح*ر*ق(ز×رعف ف

   است-اَوراهام-او ابراهيم 
  ر*ف(اف ن!ر

  لئا است) مؤنث(او 
  

 معرفي وضعيت -2

  :كلمات جديد -      
 سجو*ن(ا -4 اح!س*ن(ا -3 ر*س(ن×ا -2  س]ن]ا -1  :عبري

  يِالدوت  يِالديم  يلدا  يِلِد  :تلفظ فارسي
  yeled  yalda  yeladim  yeladot  :تلفظ انگليسي

  دخترها  پسرها  دختر  پسر  :معني



 اح!ش*ذ -8 اح!ش*ذ[ف -7 ر*ش!ف -6  اش!ف -5  :عبري

  ناشيم  اَناشيم  ايشا  ايش  :تلفظ فارسي
  Ish  isha  anashim  nashim  :تلفظ انگليسي

  ها زن  مردها  زن  مرد  :معني
 

  :جمالت نمونه  -
  س]ن]ا ا!ذ[ف

  من پسر هستم
  اش!ر ف*ؤ[ف

  تو مرد هستي
  ر*س(ن×ا( ؤ×ف

  دخترهستي)مؤنث(تو
  اش!رعف ف

  او مرد است
  ر*ش!اف ف!ر

  زن ست)مؤنث(او
  اح!س*ن(ذع ا(ت×ذ×ف

  هستيم)ها(ما پسر
  اح!ش*ذ[ح ف]ؤ×ف

  هستيد)ها(شما مرد
  سجو*ن(غ ا]ؤ×ف

  هستيد)ها(شما دختر
  اح!ش*ذ[رىح ف

 هستند)ها(آنها مرد

  اح!ش*رىغ ذ

  هستند)ها(آنها زن

  .شود در زبان عبري، مطابق موصوف و مضاف اليه مطابق مضاف ، جمع بسته مي* 
  
  :معرفي موقعيت مكاني  -3
  : كلمات جديد-

 اق!ل -5  تجز(ق -4 ر*ؤ!‘ -3  ق]س]ت -2 و!ا›× -1  :عبري

  عير  رِخُوو  كيتا  حِدِر  بييت  :تلفظ فارسي

  bait  Heder  kitta  rehov  ir  :تلفظ انگليسي

  شهر  خيابان  كالس  اتاق  خانه  :معني



 

ق]ئ*ت -7 ح*فجن -6  :عبري  غ×ی -10 ر]س*ض -9  ت*›(ه!د -8 

  گَن  ساده  ميطباح  حاصِر  اوالم  :تلفظ فارسي
  ulam  Hatser  mitbah  sade  gan  :تلفظ انگليسي

  باغ  صحرا  آشپزخانه  حياط  سالن  :معني
  
 :جمالت نمونه  -

برحسب ... بيـ  -! ›يا... با  -*›يا ... ب  -›×يا ... بِ  -(›در اين حالت حرف اضافه *
يا  ››در جايي بودن‹‹صداي حرف اول كلمه و نيز معرفه يا نكره بودن آن ، به معناي 

  .شود استفاده مي ››داخل مكاني قرار داشتن‹‹
  

  و!ا›×›×ا !ذ[ف

  من در خانه هستم
  ق]س]ت›×ر *ؤ×ف

  تو در اتاق هستي
  ر*اؤ!›×‘( ؤ×ف

  تو دركالس هستي
  تجز(ق*›رعف 

  او در خيابان است
  اق!ل*›اف !ر

  او در شهر است
  ح*فعن*›ذع (ت×ذ[ف

  ما در سالن هستيم
  ئىق*ت]›ح ]ؤ×ف

 شما در حياط هستيد
  ت*›(ه!د›×غ ]ؤ×ف

  شما در آشپزخانه هستيد
  ر]س*ض›×رىح 

  آنها در صحرا هستند
  غ×ی›×رىغ 

   در باغ هستندآنها
 

 را به فاعلهاي متفاوت نسبت دهيد 3به عنوان تمرين هر يك از كلمات جديد بخش * 
  .تلفظ و نوشتن صحيح كلمات را نيز فراگيريد. و جمالت جديدي بسازيد

  درس قبليدرس قبليدرس قبلي                                        درس بعديدرس بعدي
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  درس چهارمدرس چهارم                                                                                                              عبري بياموزيمعبري بياموزيم
در زمان حال در آن ر؛؛ ]رجع –بودن ؛؛در درس گذشته با شكلهايي از جمله سازي ساده آشنا شديم كه فعل 

نوع در اين بخش مثالهاي ديگري به همراه حاالت جديد سؤالي كردن اين . شود  ها مستتر و حذف مي
  .شود جمالت ساده ذكر مي
باقي ) خبري(در نوع اول ، جمله به همان شكل عادي . توان به دو صورت سؤالي نمود  جمالت عبري را مي

در نوع دوم يك حرف يا يك . شود  به شكل پرسشي تبديل مي) لحن سؤالي(ماند و تنها با نحوه بيان  مي
  - لو -ف ”توان كلمه  براي منفي كردن اين جمالت مي. شود كلمة پرسشي مناسب در ابتداي جمله اضافه مي

به ) و بدون همراهي با ديگر عوامل جمله(به تنهايي ف ”كلمه . را پس از فاعل ذكر كرد ؛؛ نه؛؛به معناي 
  .رود معناي نفي يك موضوع نيز به كار مي

  
  
  : معرفي اهليت-4
  

  فظ*اق!ش!ا د!ذ[ز ؟ ف+ث(ل×ر ا*ؤ×غ ف!ا×دىف

  يعقُو ؟ اَني مي شيرازمِئَيين اَتا 
  .هستم) شيرازي(هستي؟ من از شيراز ) اهل كجا(يعقوب تو از كجا 

  
  

  فغ*د(ق]‘!ف د”ذعْ (ت×ذ×فغ ؟ ف*د(ق]‘!ح د]و×ف×ر

  .آيا شما كرماني هستيد ؟ ما كرماني نيستيم
  فر*ش(ذ*د(ق]ى‘!ذعْ د(ت×ذ×ىغ ف‘فر ؟ *ش(ذ*د(ق]‘!غ د]و×ف×ر

   ه ما از كرمانشاه هستيمكرمانشاهي هستيد؟ بل) مونث(شما 

  فغ*اق!غ رىغ ؟ رىغ دىف!ا×دىف

  .اهل كجا هستند؟ آنها ايراني هستند) مونث(آنها 
  فغ*ر×خ(ف رعْف دىفىط”فغ ؟ *ق(هىر!ح رعْف د!ف×ر

  .آيا او تهراني است ؟ نه او اصفهاني است

  
  



  :معرفي مشاغل -5
  :كلمات جديد*

  ر]دجق -1

  مورِه
  )مرد(معلم 

  ر*دجق -2

  مورا
  )زن(معلم 

  اس!د(ن×و -3

  تَلميد
  )مرد(دانش آموز 

  ر*اس!د(ن×و -4

  تَلميدا
  )زن(دانش آموز 

  

  قجخىف – 5

  روفِه
  پزشك

  ر*ف(قجخ -6

  روفئا
  )زن(پزشك 

  جلىن÷ -7

  پوعِل
  كارگر

  و]ن]جل÷ -8

  پوعِلِت
  )زن(كارگر 

  اس!ث*÷ -9

  پاقيد
  كارمند

  ر*س!ث(÷ -10
  پِقيدا
  )زن(كارمند 

  غ*×›ظ -11
  زبان

  فروشنده

  او!ذ*×›ظ -12

  زبانيت
  )زن(فروشنده 

  ق*ی×ذ -13
  نَگار

  ر*خ×ذ -14
  نَفَاخ

  یىق(ط×د -15

  مسگِر
  ت*×›ه -16

  طَباح
  ح×ی -17

  گَم
  همچنين

  ن*ز×ف -18
  اَوال
  اما

  ىغ‘ -19

  كِن
  بله

  ف” -20
  لُو
  نه

  
  :جمالت

  
  ر*اس!د(ن×ا و!ذ[ فر   *ف دجق”ا !ذ[ ف     ر ؟   ]دجق( ؤ×ح ف×ح ی!ف×ر     ر]ا دجق!ذ[ف

  .من معلم نيستم،        من دانش آموز هستم       من معلم هستم ، آيا تو هم معلم هستي ؟         
  اح!ف(ذعْ قجخ(ت×ذ×ر    ف*ف(اف قجخ!ح ر×ی(ا قجخىف    ع!ذ[ف

  من پزشك هستم ، او نيز پزشك است ، ما پزشك هستيم
  اح!اس!ث(ن رىح خ*ز×اح       ف!ذ*×›ذعْ ظ(ت×ذ×ف

  ا فروشنده هستيم ، اما آنها كارمند هستندم
  ت*×›شىق ه*ف(ت          ع*خ×ا ذ!یىق         نىع(ط×لجغ د(د!ق     ش*ی×فعْزىغ ذ(اح      ق!ن×جل÷رىح 

  آنها كارگر هستند   رئوبن نجار است   شيمعون مكانيك است    لوي آهنگر است   و آشر آشپز است
  



  
  :تمرين

  :رجمه كنيد جمالت زير را به عبري ت -1
 آنهـا  –پزشـك هسـتيد   ) زنـان ( شـما  – ما دانش آموز هسـتيم  –فروشنده است ) زن( او –تو كارگر هستي  –من كارمند هستم    

  . اسحق كجايي است ؟ او ايراني است–.  آيا تو تهراني هستي ؟ نه ، من كاشاني هستم –معلم هستند ) مردان(
  

  :جمالت زير را به فارسي ترجمه كنيد  -2
  و]ن]جل÷( ؤ× ف-ت *×› رعْف ه-اح !ف(ح قجخ]و× ف-اسجو !ث(ذعْ خ(ت×ذ× ف-اجو !ذ*›×رىغ ظ

  س×ر(ش×د!ا د!ذ[ىغ ف‘س ؟ ×ر(ش×د!ر د*ؤ×اح ف!ف× ر-ر*ا دجق!ذ×ف
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  صحبت در خيابان›› زتج(ق*›ر *ات!ض‹‹
  

  نجح*ش

  شالوم
  !سالم

  ا اجطىک!ذ×ف

  اَني يوسِف
  من يوسف هستم

  ر؟*و×ا ف!د

  مي اَتا ؟
  تو كه هستي ؟

  س*ا ی!ذ×ف

  اَني گاد
  .من گاد هستم

  م ؟(نجد(ر ش×د

   شِلُومخا ؟مه
  حالت چطور است؟

  ن-فى*ر ن*هجزگوجس

  طُوو، تُودا الاِل
 !خوب، خدا را شكر

  اف ؟!ا ر!د

  اف؟!ر ر*ذ×ت×ر

 مي هي ؟ هحنا هي؟
  او كيست؟

  آيا او حنا است؟

  ر*ق*اف ض!ف گ ر”

  لُو  هي سارا
  .نه او سارا است

  ر*ق*م ض(نجد(ر ش×د

  مه شِلُومِخ سارا
سارا ، حالت چطور 

  است؟
  

  شىح×ر, قعْ*›جز ه

  طُوو باروخ هشِم
  !خوب، خدا را شكر 

  ر ؟*ق*ض( ؤ×غ ف!ا×دىف

  مِئَيين اَت سارا ؟
  سارا ، تو اهل كجايي ؟

  .فغ *ق(هىر(›ر +ا خ!ذ×ع ف*ش(ب×ن ل*ز×س گ ف(ذ×ع*ر×ذ!ا د!ذ×ف

  اَني مي نهاوند ، اَوال عخشاو اَني پو بِتهران
  .تهران هستم من اهل نهاوند  هستم ، اما اكنون من در 

  ق؟*ر ی*و×ر ف+ک گ فىاخ]اجط

  يوسِف ، اِفُو اَتا گار ؟
  يوسف ، تو كجا زندگي مي كني ؟

  .فغ*ق(هىر(›ق *ا ی!ذ×ف. فغ *ق(هىر(›ر +ا خ!ذ×ع ف*ش(ب×ل

  .اَني گار بِتهران . عخشاو اَني پو بِتهران 
  .كنم من در تهران زندگي مي. اكنون من اينجا در تهران هستم 

  
  

 .4در خيابان وليعصر، در خانة شمارة       .ل›×(ق×ق ف×خ(ط!و د!ا›×›×ق گ (ط×ال!ن×تجز ع(ق*›

 كني؟ و سارا ، تو كجا زندگي مي  ر؟  *ق*ی( ؤ×ر ف+ر فىاخ*ق*ض(ع

 در خيابان دوم. كنم من هم در خيابان وليعصر زندگي مي  .ا  !شىذ×تجز ر(ق*›ق گ(ط×ال!ن×تجز ع(ق!›ر *ق*ا ی!ذ×ح ف×ی

 .2در خانة شمارة   ح  !ا×ق شىو×خ(ط!و د!ا›×›×

 .و حاال ، خُداحافظ يوسف  .   ک ]نجح اجط*ع گ ش*ش(ب×ل(ع

 !خُداحافظ ، به اميد ديدار   فجو    *ق(و!ر(ر ن*ب*ق(نجح عْز*ش

  



  !بخوان و صحبت كن       ىق×›س(ف ع*ق( ث:ر *اد!ش(قتمرين   * 
  

  .و !ا›×›×ف ”ر گ رعْف +ف خ”ع *ش(ب×س ؟ رعْف ل!ع*ر س+فىاخ

  .اق !ل*›ح *تجز گ رعْف ش(ق*›شع رعْف (ب×ع ؟ ل*ش(ب×ر رعْف ل+فىاخ

  نجش ؟*ق ش×خ(ط!عْط د›ر فجهج+فىاخ

  .ا !شىذ×تجز ر(ق*›ر +نجش خ*ق ش×خ(ط!عْط د›فجهج

  .ىش د*ق ت×خ(ط!ف گ د*اش!تجز  ی(ق*›ق *ا ی!ذ[ق ؟ ف*ر ی*و×ر ف+فىاخ

  و*ت]دىش ؟ ف*ل ؟ ت›×(ق×نجش ؟ ف*ح ؟ ش!ا×و(و ؟    ش!ا×›×ق ر×خ(ط!د

  .فشجغ !ق*و ر!ا×›×ر. فشجغ !ق*تجز ر(ق*ر ر+ف ؟ خ*اش!تجز ی(ر ق+فىاخ

  .غ*اق!و ف×اذ!س(فو د+فو ؟ ظ+ظ×ر ر*اذ!س(د×ح ر]ر ش×د

  
  :كلمات جديد 

  ر ؟×د -1

  مه
   چگونه است–چطور 

  م(نجد(ش  - 2

  شِلُومخا
  )مرد( احوال تو -متيسال

  ,نجدى(ش – 3

  شِلُومِخ
  )زن( احوال تو –سالمتي 

  ن- فى – 4
  اِل
  خُدا

  ر*ؤجس – 5

  تُودا
   شكر–تشكر 

  -*ن – 6
  ال
  براي

  ,قعْ*› - 7

  باروخ
  متبارك است

  ح]ش×ر – 8
  هشِم

اشاره (آن نام 
  )به خدا

  ع*ش(ب×ل – 9
  عخْشاو

  اكنون حاال

  ر+خ – 10
  پو
  اينجا

  ر+فىاخ – 11

  اِفُو
  كجا

  ق*ی – 12
  گار

كند  زندگي مي
  )مرد(

  ر*ق*ی – 13
  گارا
  )زن(كند  زندگي مي

  ق*خ(ط!د – 14
  ميسپار
  شماره

  تجز(ق – 15

رِخُوو  
  خيابان

  و!ا›× - 16

  بييت
  خانه

  ح*ش – 17

  شام
  آنجا

  ر*ت*خ(ش!د – 18
  ميشپاحا
  خانواده

  و×ت×خ(ش!د – 19
  ميشپحت
  خانوادة

  ر*ب*ق(› - 20

  بِراخا
  تبرك

  فجو*ق(و!ر(ن – 21

  لِهيترائُوت
  به اميد ديدار

  ر*ات!ض – 22

  سيحا
   گفتگو–صحبت 

  ر*اذ!س(د – 23
  مِدينا
  كشور

  فجهجزعْط – 24

  

  اتوبوس



  
  

  اح!ا!طجس(اح ا!ق*خ(ط!د اعداد اصلي

  مؤنث  مذكر  شماره
  اعداد ترتيبي

  ريشُون  فشجغ!ق  اول  اِحات  و*ت]ف  اِحاد  س*ت]ف  يك
  شِني  ا!ذ(ش  دوم  شِتَييم  ح!ا×و(ش  شِنَييم  ح!ا×ذ(ش  دو
  شِليشي ا!اش!ن(ش  سوم شالُوش  ش”*ش  شِلُوشا ر*نجش(ش  سه
  رِويعي  ا!ال!ز(ق  چهارم  اَربع  ل›×(ق×ف  اَرباعا ر*ل*›(ق×ف  چهار
  حميشي ا!اش!د[ت  پنجم  حامِش  دىش*ت  حميشا  ر*ش!د[ت  پنج
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  ط  غ ذ ح د ن م ب  ‘  ا  ه  ت  ظ  ع  ر  س  ی ز › ف

 س ن نـ م مـ ل خ خـ ك ي ط ح ز و  ه  د گ و ب  ا
  عْ  ج (- )- ×- *- ]-  ى-  !- و ض ش ق ث  چ  ئ  ک خ  خ ل

 او  اُساكن او  اَ آ  اِ  اِ اي ت س ش ر ق ص صـ ف فـ پ ع
  

  ر*ذ×ذىر ت!ر(ذىر اجطىک ع!ر

  هينه يوسف وِ هينه حنا
  .اين يوسف و اين حنا است 

  غ*ت(ن)ش×س ر×ن ا×اجطىک اعشىز ل

  ْ  يد هشولحان يوسف يشِو عل
  .يوسف در كنار آن ميز نشسته است 

  و]ق]›(ت×د›×جوىز ‘اجطىک 

بِرِتحمب وسف كُوتِوي  
  .نويسد يوسف در دفتر مي

  طىف!‘ن × اجشىز لرعف

  هو يشِو عل كيسِه
  .او روي صندلي نشسته است 

  

  

  

  

  و]ق]›(ت×د›×و ]ز]جو‘اف !ح ر×ی. ر *ذ×و ت]ز]س اجطىک اعش×ن ا×ل

  .نويسد او هم در دفتر مي. كنار يوسف ، حنا نشسته است 
   فجدىق اجطىک-او !ق(ز!جوىز ل‘ا !ذ[ذىر ف! ر-ا !ش!ش×لعْق ر!ش×ع ر*ش(ب×ر ل*ذ×ت

  .گويد  ، يوسف مي؛؛نويسم  و من اينك عبري مي-)در مقابل من است(اكنون درس ششم ! نا ح؛؛ 
  .ر*ذ×و ت]ق] فجد–او !ق(ز!و ل]ز]جو‘ا !ذ[ح ف×ی

  .گويد   حنا مي-؛؛ نويسم  من هم عبري مي؛؛ 
  .ر *ذ×ر گ ت]خ*و ا]ز]جو‘( و× ف– فجدىق اجطىک –ىغ ‘

  .؛؛ نويسي ، حنا  تو زيبا مي؛؛ -گويد   يوسف مي-؛؛ بله؛؛
  :به تفاوت صرف فعل زمان حال براي مذكر و مونث توجه كنيد : نكته 

  .جوىز گ فجدىق ‘اجطىک اعشىز گ 

  .و ]ق]و گ فجد]ز]جو‘و گ ]ز]ر اعش*ذ×ت

  



  ؟اين چيست ر ؟ ]ر ظ×د
  .و ]ق]›(ت×فو د+ظ. طىف !‘ر ]ظ. غ *ت(ر شعن]ظ

  .اين دفتر است. اين صندلي است . اين ميز است 
  ر]ظ×طىف ر!‘ن ×ر اعشىز ل*و×ف

  .اي تو روي اين صندلي نشسته
  غ*ت(شعن×ن ر×فو ل+ظ×و ر]ق]›(ت×د×ر

  .اين دفتر روي آن ميز قرار دارد 
  جوىز ؟‘ر *و×ر ف×د

  نويسي ؟ تو چه مي
  ا!فذ*ق(ف هىر*دعض: جوىز ‘ا !ذ[ف

  .موسي تهراني: نويسم  من مي
  ر*ت*خ(ش!د×ر-شىح-ا!فذ*ق(شىح گ هىر×ر-ف*دعض

  .موسي ، اسم است و تهراني ، نام خانوادگي

  .او !ق(ز!جوىز ل‘ر اعشىز *و[ع ف*ش(ب×ل

  .نويسي  اي و عبري مي اكنون تو نشسته
  .ر ] دش–او !ق(ز!ل(›ف *دعض

  .است ›› مشِه‹‹موسي در زبان عبري 
  .ا !ق(ز!ر رعف شىح ل]ىغ گ دش‘

  .بله ، مشِه هم نام عبري است 
  ل×ز]ر ش*ل*ش×ر –ل ×ز]ر ؟ ش*ل*ش×ر ر*د

  .ساعت هفت است . ساعت چند است ؟ هفت 
  

  صجو*س[اح ت!ان!د                :  كلمات جديد                             

  ر×د – 1
  مه
  چه

  ر]ظ – 2
  زِه

  )مذكر(اين 

  فو+ ظ– 3

  زوت
  )مونث(اين 

  ذىر!ر  - 4

  هينِه
   اينك–اين 

  غ*ت(ن)ش – 5

  شولحان
  ميز

  طىف!‘ – 6

  كيسه
  دليصن

  اجشىز – 7

وشِوي  
نشيند   مي-نشسته است 

  )مذكر(

  جوىز‘ – 8

كُوتِو  
  )مذكر(نويسد  مي

  و]ق]›(ت×د – 9
  محبِرِت
  دفتر

  ر*ذ*ش – 10

  شاعا
  ساعت

  فجدىق – 11

  اُومِر
  )مذكر(گويد  مي

  ر]خ*ا -12
  يافِه

  )مذكر(زيبا 
  ن×ل – 13

  عل
  روي

  س× ا-ن ×ل – 14

   يد–عل 
  كنار

  ق*خ(ط!د – 15
  ميسپار
  شماره

  لعق!ش – 16

  شيعور
  درس) كالس(

  ...هـَ   -×ر – 17
  ) ميز آن –غ *ت(ن)ش×ر(سازد  اسم را معرفه و شناخته شده مي: آيد  اين حرف كه در اول اسم مي

  



  
  اح!ا!سعْق!اح ط!ق*خ(ط!د: اعداد ترتيبي   اح!ا!طجس(اح ا!ق*خ(ط!د: اعداد اصلي 

  مؤنث  مذكر  شماره  مؤنث  مذكر  شماره
  شيشيت  او!ش!ش  شيشي  ا!اش!ش  ششم  شِش  شىش  شيشا  ر*ش!ش  شش
 شِويعيت او!ال!ز(ش  شِويعي  ا!ال!ز(ش  هفتم  شِوع  ل×ز]ش  شيوعا  ر*ل(ز!ش  هفت
 شِمينيت  او!اذ!د(ش  شِميني  ا!ذ!د(ش  هشتم  شِمونه  ر]دجذ(ش  شِمونا  ر*دجذ(ش  هشت
  تِشيعيت او!ال!ش(و  تِشيعي  ا!ال!ش(و  نهم  تِشَع  ل×وىش  تيشعا  ر*ل(ش!و  نه
 عسيريت  او!اق!ض[ل  عسيري  ا!اق!ض[ل  دهم  عِسِر  ق]ض]ل  عسارا  ر*ق*ض[ل  ده

  
 

  مؤنث  مذكر  شماره
  ريشونا  ر*فشجذ!ق  ريشون  فشجغ!ق  اول
  شِنيت-شِنيا  او!شىذ- ر*ا!شىذ  شِني  ا!ذ]ش  دوم
  شِليشيت  او!اش!ن(ش  شِليشي  ا!اش!ن(ش  سوم
  رِويعيت  او!ال!ز(ق  رِويعي  ا!ال!ز(ق  چهارم
  حِميشيت  او!ش!د[ت  حميشي  ا!ش!د[ت  پنجم

  
  

  !بخوان و صحبت كن  ىق×›س(ف ع*ق( ث      : ر *اد!ش(ق :تمرين * 
  

  .ق ]ض] ل-ل × وىش-ر ]دجذ( ش-ل ×ز] ش -شىش -ر*ل*ش×ع ؟ ر*ش(ب×ر ل*ل*ش×ر ر*د

  .اق !فو ل+تجز گ ظ(ر ق]و گ ظ!ا×›×ر ر]فو ؟ ظ+ر ظ×ر ؟ د]ر ظ×د

  .ر ]خ*اق ا!فغ ل*ق(ر گ هىر]خ*ر ا]ظ×تجز ر(ح ق×ر گ ی]خ*و ا!ا×›ر ]ىغگ ظ‘. ر]خ*و ا!ا›×ر ]ظ

  .ل ×ق وىش×خ(ط!و د!ا×›×ر. ر ]ظ×و ر!ا›×›×ر *ق*ر ی*ق*ح ض×ی. ر ]ظ×ر ر]خ*ا×و ر!ا›×›×ق *ا ی!ذ[ف

  .ث *ت(ئ!س ا×ن ا×و ل]ز]ا اجش!ذ[لجق ف!ش›×و ؟ ]ز]اجش( و×ر ف+فىاخ

  .جوىز ‘ف ”(جوىز ؟ رعف اعشىز ع‘ر رعف *د
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   هفتم هفتمدرسدرس                                                                                                          عبري بياموزيمعبري بياموزيم
  
  

  اس!د(ن×و×ر(ر ع]دجق×ر

  همورِه وِ هتَلْميد
  )دانش آموز(معلم و شاگرد 

  زىق*نجح ت*ش

  شالُوم حاوِر
  !سالم اي دوست 

  ر*زىق[نجح ت*ش

  شالوم حوِرا
  )!مونث(سالم اي دوست 

  ر*دعذ(ذىر و!ر

  است) تخته سياه(و اين تابل
  .ر *و!ب×لعق ز!ر ش*دعذ(و×ز

  است) نوشته شده(، درس كالس )تخته(روي تابلو 
  ×نعت×س ر×ن ا×ر لجدىس ل]دجق×ر

  معلم كنار تابلو ايستاده است
  ×نعت×ن ر×رعف بجوىز ل

  نويسد او روي تابلو مي
  و]ز]ر اعش*اس!د(ن×و×ر

  نشسته است) دختر(دانش آموز 
  ×نعل×غ ر!و د]ق]›(ت×د×و ر]ز]اف بجو!ر

  نويسد او از تابلو در دفتر مي
  اس!د(ن×ر اعشىز و*اس!د(ن×س و×ن ا×ل

دانش آموز ) دختر(كنار آن دانش آموز 
  .نشسته است ) پسر(

  ا!ق(ز!ق ل]طىخ(رعف ثجقىف گ رعف ثجقىف ز

  .خواند او كتاب عبري مي. خواند  او مي

  او!ق(ز!اس نجدىس ل!د(ن×و×ر

  آموزد عبري مي) پسر(شاگرد 
  ا!ق(ز!ق ل]طىخ(ثجقىفو ز(او ع!ق(ز!و ل]س]ر نجد*اس!د(ن×و×ح ر×ی

  خواند آموزد و كتاب عبري مي هم عبري مي) دختر(شاگرد 
  او!ق(ز!ل(›ر شجفىن ]دجق×لعق ر!ش›×

  .كند درس ، آن معلم به عبري سؤال مي) كالس(در 
  او!ق(ز!ل(›ر ]اس لجذ!د(ن×و×ر(ع

  .دهد  و شاگرد به عبري پاسخ مي

  او!ق(ز!ه ل×ل(د× اغ اجسىل!د*اع ق*ش(ب×ل

  .داند  اكنون رامين كمي عبري مي
  او!زىق!ه ل×ل(و د×ل×ر اجس*ذ×ح ت×ی(ع

  .داند  و همچنين حنا نيز كمي عبري مي
  ر*ذ×و ت]اغ شجفىن ف!د*اع ق*ش(ب×ل

  كند حاال رامين از حنا سؤال مي
  او!ق(ز!ل(›اغ !د*ق(ر ن*ر لجذ*ذ×ت(ع

  .دهد  امين جواب ميو حنا به عبري به ر
  او!ط(ق×ق خ(×›س(اغ د!د*ق

  كند رامين فارسي صحبت مي
  او!ق(ز!قىو ل]×›س(ر د*ذ×ت(ع

  .كند  و حنا عبري صحبت مي
  و!ق(ز!و ل]ن]ر شجف*ذ×ت

  كند حنا عبري سؤال مي
  و!ط(ق×خ(›ر *ذ×ت(ر ن]اغ لجذ!د*ق(ع

  .دهد  و رامين به فارسي به حنا جواب مي
  



  
به آخر صفت يا اسم يا برخي افعال ، ر *-در بسياري از موارد با افزودن . فات و اسامي در زن و مرد توجه كنيد به تفاوت ص: نكته 

  .گيرد تغيير حالت به مونث صورت مي

  زنر *ش!ف    مرداش !ف
  ر*ذ×و ت+ظف  .اين حنا است. اين داويد است   س!ع*ر س]ظ

  ر*زىق[فو ت+ظ  .اين ، دوست است   زىق*ر ت]ظ

  ر*اس!د(ن×فو و+ظ  .اين ، شاگرد است   اس!د(ن×ر و]ظ

  ر*فو دجق+ظ  .اين ، معلم است   ر]ر دجق]ظ

  ر*ر هجز*اس!د(ن×و  دانش آموز خوب  اس هجز!د(ن×و

  ر*خ*ر ا*دعْذ(و   تابلوي زيبا–كتاب زيبا   ر]خ*ق ا]طىخ

  ر*ق*اف ی!ر ).ساكن است(كند  او زندگي مي  ق*رعْف ی

  ر*اف لعذ!ر  .دهد  او جواب مي  ر]رعف لجذ

  ر*فشجذ!و ق]ق]›(ت×د   دفتر اول–كتاب اول   فشجغ!ق ق]طىخ

  ر*خ*ر ا*ش!ف   زن زيبا–مرد زيبا   ر]خ*اش ا!ف

  ر*ش*س[ر ت*و!‘   كالس جديد–تابلوي تازه   ش*س*ت× نعت

  ر*ا!ذ(ر ش*ات!ض   گفتگوي دوم–درس دوم   ا!لعق شىذ!ش

  
  صجو*س[اح ت!ان!د    :كلمات جديد 

  غ*خ(فعن – 1

  اولفان
  )زبان(آموزشگاه

  ر]دجق -2

  مورِه
  )مرد(معلم 

  ر*دجق – 3

  مورا
  )زن(معلم 

  اس!د(ن×و – 4

  تَلميد
  )مرد(شاگرد 

  ر*اس!د(ن×و – 5

  تَلميدا
  )زن(شاگرد 

  ر*و!‘ – 6
  كيتا
  كالس

  ×نعت -7

  لووخ
   تابلو–تخته سياه 

  ق]طىخ – 8

  سِفِر
  كتاب

  ثجقىف – 9

  قُورِه
  )مرد(خواند  مي

  ثجقىفو – 10

  رِتقُو
  )زن(خواند  مي

  نجدىس -11

  لُومِد
  )مرد(آموزد مي

  و]س]نعد – 12

  لُومِدِت
  )زن(آموزد  مي

  ×اجسىل -13

ودِعي  
  )مرد(داند  مي

  و×ل×اجس – 14

  يودعت
  )زن(داند  مي

  ه×ل(د – 15
  مِعط
  كم



  ن-شجفى -16

  شُوعِل
  )مرد(پرسد مي

  و]ن]شجف – 17

  شُوعِلِت
  )زن(پرسد  مي

  ر]لجذ – 18

  هعونِ
  )مرد(دهد  جواب مي

  ر*لجذ – 19

  عونا
  )زن(دهد  جواب مي

  ر*دعذ(و – 20

  تِمونا
   تصوير-عكس 

  ىق×›س(د -21

  مِِدبِر
 )مرد(كند صحبت مي

  و]ق]×›س(د – 22
  مِدبِرت
  )زن(كند  صحبت مي

  لجدىس – 23

  عومِد
 ايستاده –ايستد  مي

  .است

  و]س]لجد – 24

  عومِدِت
  )زن(ايستاده است 

  او!ط(ق×خ – 25

  پرْسيت
  فارسي

  زىق*ت -26

  حاوِر
  دوست

  ر*زىق[ت -27

  حوِرا
  )زن(دوست 

  و]ف – 28
  اِت

   را-از 

  -(ن – 29
  -لِ

  براي

  

  90 الي 20اعداد * 
  

  شيشيم  اح!اش!ش  60  عِسريم  اح!ق(ض]ل  20

  شيوعيم  اح!ل(ز!ش  70  شِلُوشيم  اح!نش(ش  30

  مشِموني  اح!دجذ(ش  80  اَرباعيم  اح!ل*›(ق×ف  40

  تيشعيم  اح!ل(ش!و  90  خَميشيم  اح!ش!د[ت  50
  

  !بخوان و صحبت كنىق ×›س(ف ع*ق(ر            ث*اد!ش(قتمرين  * 
  لعق!ش×و ر]ا نجدىس ف!ذ[و ف!ا ›×›×-اس !د(ن×ا و!ذ[ ف-ر شجفىن ؟         *و×ا ف!و د]ف

  رگ]دجق×و ر]ا شجفىن ف!ذ[ر ف*و!                             ›×‘

  :اش !ف*و ر]ا شجفىن ف!ذ[تجز ف(ق*                    ›         

  ر+ذىر خ!ر: ر]اش لجذ!ف*او ؟ ر!ق(ز!ل(غ ن*خ(فعن*ر ر+اخ!                             ف

  زىق*نجح ت*ش: ز +ث[ل×ا(ا فجدىق ن!ذ[ ف-ر فعدىق ؟            *و×ا ف!د(ن

  ر*زىق[نجح ت*ش : ا فجدىق!ذ[وىق ف(ط]ف(                             ن

  ىق×›س(ح د×ا ی!ذ[هگ ف×ل(جوىز د‘ا !ذ[هگ ف×ل(ا ثجقىف د!ذ[ ف-؟              × ر اجسىل*و×ر ف*د

  ه  ×ل(ف د”و ]ق]×›س(اف د!او گ ر!ق(ز!ه ل×ل(                             د
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  شتمشتمدرس هدرس ه                                                                                                    عبري بياموزيمعبري بياموزيم
  

  
  سجن*ق ی]س]ت(›ا !ذ*اد!و ف×ت×خ(ش!ن د]ق فىئ*اغ ی!د*ق

  رامين گار اِصِل ميشپخَت ايماني بِحِدر گادول
 . كند نزد  خانوادة ايماني در اتاقي بزرگ رامين زندگي مي

  ح اجطىک×ق ی*ر ی]ظ×ق ر]س]ت›×

وسِفبزِه گار گَم يحِدر ه  
  كند همچنين يوسف در اين اتاق زندگي مي

  غ*خ(فعْن*›س ×ت×اح ا!س(رىح نجد. او !ق(ز!ع ل*ش(ب×اح ل!س(اجطىک نجد(اغ ع!د*ق

  .آموزند  آموزند ، آنها با يكديگر در آموزشگاه بزرگساالن ، مي رامين و يوسف اكنون عبري مي
  اح!اح هجز!زىق[اجطىک ت(اغ ع!د*ق

  .رامين و يوسف دوستان خوبي هستند 
  ر]س ظ×ن ا×ر ل]اح ظ!ز(لعْق رىح اجش!ش›×

  .نشيند  درس آنها يكي كنار ديگري مي) كالس(در 
  س×ت×اح ا!ف(ثجق(اح ع!ز(جو‘و رىح !ا›×›×

  .خوانند  نويسند و مي در خانه آنها با يكديگر مي
  او!ق(ز!ه ل×ل(اح د!ل(ع رىح اجس*ش(ب×ل

  .دانند  ي مياكنون آنها كمي عبر
  ر*د!شجفىن فلعْق ؟ !ش›×او !ق(ز!ث ل×اح ق!ىق×›س(ح د]و×ف×ر

  .كنيد؟ مادر مي پرسد آيا شما در كالس درس فقط عبري صحبت مي
  ر*خ*ض×و ر]ف× اش اجسىل!ن ف*‘ف  ”–ف ”

  .نه ، هر كسي اين زبان را بلد نيست 
  اغ!عْشر ذ*ذ×ه(ر ث*س(ن×ا(ح ع*ا÷×غ *ه*س ث]ن]ا ا!ذ*اد!ر ف*ت*خ(ش!د›×

  ).كنند زندگي مي(نوشين ) به نام(پيام و دختر كوچكي ) به نام(در خانوادة ايماني پسر كوچكي 
  او !ق(ز!اح ل!رىح نجدىس. ق ]طىخ×ر- ىزىاو›اح !س(ر نجد]فىن*اح ر!ذ×ه(ث×اح ر!س*ن(ا×ر

  .آموزند  آنها عبري مي. بينند  هاي كوچك در مدرسه تعليم مي اين بچه
  :اجطىک (اغ ع!د*و ق]فو ]ن]اغ شجف!ذعْش

  .كند  نوشين از رامين و يوسف سؤال مي
  اح ؟!ذ×ه(اح ث!س*ن(ح ا]و×ف

  هستيد ؟) پسران كوچك(مگر شما بچه 
  اح!سجن(ذعْ ی(ت×ذ[ف. اح !ذ×ه(اح ث!س*ن(ف ا”ذعْ (ت×ذ[اجطىک ف(اغ ع!د*اح ق!ف لجذ”

  .نه ، ما پسران كوچكي نيستيم ، ما بزرگ هستيم : دهند  رامين و يوسف جواب مي
  ق]طىخ×زىاو ر(›اح !س(ح نجد]و×ن ف*ز×ف

  !خوانيد  اما شما در مدرسه درس مي
  غ*خ(فعْن*›اح !س(ذعْ نجد(ت×ذ[ف. ف ”

  خوانيم نه ، ما در آموزشگاه درس مي
  اح!سجن(ی!ق ن]طىخ- ىاو›غ رعْف *خ(فعْن*ىغ ر ‘-غ ؟ *خ(فعْن*›

  . بله ، آموزشگاه ، مدرسه اي است براي بزرگساالن -در آموزشگاه ؟ 
  



  
  صجو*س[ت اح!ان!د      :كلمات جديد 

  ق] طىخ–ىاو › - 1

  بِت سِفِر
  مدرسه

  ق]س]ت -2
  حِدر
  اتاق

  ن*ا×ت – 3
  حيال
  سرباز

  اح!ن*ا×ت -4

  حياليم
  سربازان

  ح×ل -5
  عم
  قوم

  ر*خ*ض – 6

  سافا
  زبان

  جنس*ی -7

  گادول
  بزرگ

  اح!سجن(ی – 8

  گِدوليم
  ها بزرگ

  غ*ه*ث – 9
  قاطان
  كوچك

  اح!ذ×ه(ث – 10

  قِطَنيم
  ها كوچك

  ر]فىن – 11

  اِلِه
  اينها

  ث×ق -12
  رق
  فقط

  ن*ز[ف -13
  اَوال
  اما

  ن]فىئ -14

  اِصِل
   كنار–نزد 

  س×ت×ا – 15
  يحد
  با هم

 =ن*‘يا ن ژ+‘ – 16

  كُل
   هر-همه

  اح!ش*ذ[ف – 17

   مردم-مردها 
  

  
  
   !بخوان و صحبت كنىق ×›س(ف ع*ق(ث        :ر *اد!ش(ق تمرين *
  ر*و!›×‘ث ×رعْف نجدىس ق. و !ا›×›×ح ×ی(ر ع*و!›×‘ا نجدىس !ذ[ف. ه ×ل(رعْف نجدىس د  :ث ×ق

  و]ق]›(ت×د›×ح ×ا ثجقىف ی!ذ[ف. ق ]طىخ›×ث ×رعْف ثجقىف ق

و گ ]ق]×›س(ف د”ن *ز[ثجقىفو ف(و ع]ز]جو‘اف !ر. ه ×ل(ن د*ز[او ف!ق(ز!ىق ل×›س(ا د!ذ[ف :ن *ز[ف

  ر]خ*ن ا*ز[غ گ ف*ه*ر ث]ظ×ق ر]س]ت×ر

  گاح!خ*اح ا!ذ×ه(ث×اح ر!س*ن(ا×ن ر+‘اح گ !زىق[اح ت!ا!اذ*ق!ن ف+‘  :ن +‘

  اح!س(ر نجد]فىن*اح ر!س*ن(ا×اح گ ر!ر هجز]فىن*اح ر!ق*خ(ط×ر  :ر ]ن]ف

  ر گ*ذ×ر ت*دجق×ن ر]و فىئ]س]نجد( ؤ×ر اجطىک گ ف]دجق×ن ر]ا نجدىس فىئ!ذ[ف  :ن ]فىئ
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  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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  .زند ساعت زنگ مي  هشاعون مِصلصِل  ئىن(ن×ئ(لجغ د*ش×ر
=6 4/1ل ژ ×ز]ق*ر شىشى ع*ل*ش×ر   .ساعت شش و ربع است   هشاعا شِش وادِوع 
  .رود خيزد و سركار مي ريوقا برمي  ريوقا قاما وِهولِخِت العودا  ر*زجس[ل*و ن]ب]رجن(ر ع*د*ر ث*ث(ز!ق

  .كند او در اداره كار مي  ووِت بِميسرادهي ع  ر*ق(ض!د(›و ]س]اف لجز!ر
  .او كارمند است   هي يقيدا  ر*اس!ث(اف خ!ر

  اْعث!س(›ا !تىئ*ل ع×ز]ر ش*ل*ش(›ر *زجس[ل*و ر]ر ف*ان!ت(و×ر د*ث(ز!ق

  .ريوقا كار را در ساعت هفت و نيم آغاز مي كند 
  ر*زجس[ل*ذىا ر(خ!ثجو ن×ق س]ض]س ل*ق(ض!د×ر ن*ف*›اف !ر

  .آيد  از شروع كار به اداره مياو ده دقيقه قبل 
  ر*زجس[ل*قىا ر[ت×ثجو ف×ق س]ض]ر ل*زجس[ل*غ ر!و د]ب]رجن(ع

  .رود  و ده دقيقه پس از اتمام كار ، از محل كار مي
  ر*ر هجز*اس!ث(اف خ!ر ر*ث(ز!اح ق!ق(اح فجد!اس!ث(خ×ن ر*ب(رىن ع×ذ(د×ر

  .گويند ريوقا كارمند خوبي است رئيس و تمام كارمندان مي
  س*ق(ض!د×ر- زجسجو[ن ل*‘و ]ر ف*ر لجض*ث(ز!ق

   دهد ريوقا تمام كارهاي اداري را انجام مي

  جذجو›(ش]و ت]ز]جو‘اف !ر ر*بجذ(د!›و ]ز]جو‘اف !ر

  نويسد او حساب ها را مي. كند  او ماشين نويسي مي
اح !ن[شجف(اح ع!ش*ذ[ىر ف›(ق×س ر*ق(ض!د×اح ن!ف*›ح !ا×رـق*ئ×ذىا ر(خ!ن

  فىنجو(ىر ش›(ق×ر

  .پرسند كنند و سؤالت بسياري مي  از ظهر، افراد زيادي به اداره مراجعه ميقبل

  اح!ش*ذ[ف*ن ر*ب(ر ن*ر لجذ*ث(ز!ق(ع

  .دهد  و ريوقا به تمام افراد پاسخ مي

  ئىن(ن×ئ(خجغ د]ن]ه×ر

  .زند تلفن زنگ مي
  خجغ]ن]ه›×اح !ش*ذ[ف*ر ن*ر لجذ*ث(ز!ق(ع

  .دهد و ريوقا به مردم با تلفن پاسخ مي
  ن+×‘ر ر*لجض(ن گ ع+×‘و ر×ل×ر اجس*ث(ز!ق

  دهد داند و همة كارها را انجام مي ريوقا همه چيز را مي

  

  

***  
  

  ئىن(ن×ئ(خجغ د]ن]ه×ر

  .زند   تلفن زنگ مي-
  سىط؛؛(ق×و ؛؛خ]قش[ت×ر- ىاو›ر +خ. نجح *ش

  .است» پرديس« سالم ، اينجا كارخانة -
  س ؟*ق(ض!د›×ا !لجذ(س!سجغ ی*ف. نجح *ش

   آقاي گيدعوني در اداره هستند ؟ سالم، آيا-
  ىق ؟×›س(ا د!د . ف”

  كند ؟   نه ، چه كسي صحبت مي-
  س ؟*ق(ض!د›×ا رْعف ×و*د. ىق ×›س(اح ئْعق د!ا×ر ت+خ

  او چه وقت در اداره  خواهد ماند؟. كند  اين حييم صور است كه صحبت مي-
  =12ژ ر×ق(ض]ل-وىاح(ر ش*ل*ش(›س *ق(ض!د×ر ن*›ا !لجذ(س!سجغ ی*ف

  .آيد   به اداره مي12 آقاي گيدعوني در ساعت -
  :خجغ ]ن]ه×ق ر×خ(ط!و گ د]قش[ت× ر-زىاو(›ع رْعف *ص(ب×ل

  :اكنون او در كارخانه است، شماره تلفن او اين است 
  =4732ح ژ!ا×و(نش گ ش*ل گ ش×ز]ل گ ش›×(ق×ف

  ).4732(چهار ، هفت ، سه ، دو ، 
  جغخ]ن]ه×ق ر×خ(ط!و د]ف× ا اجسىل!ذ[رگ ف*وجس

  .دانم  متشكرم ، من شماره تلفن را مي
  ح*ف ش”ع رْعف *ش(ب×ن ل*ز[ف

  .اما او اكنون آنجا نيست 



  ×زْعل*ض×ن ر*‘ئىن (ن×ئ(ا د!ذ[ف

  .زنم من تمام هفته زنگ مي
  ن اجح*‘ئىن (ن×ئ(ا د!ذ[ف

  .زنم  من هر روز زنگ مي
ز ]ق]ل*›ئىن گ (ن×ئ(ق د]ث+›×›: اجح ×ن ر*‘ئىن (ن×ئ(ا د!ذ[ف

  ئىن(ن×ئ(د

  زنم زنم، عصر زنگ مي من تمام امروز را زنگ زدم، صبح زنگ مي

  ا ؟!لجذ(س!سجغ ی*ع ف*ش(ب×ر ل+فىاخ: شجفىن (ئىن ع(ن×ئ(ا د!ذ[ف

  س*ق(ض!د›×رْعف : اح !ق(و فجد*قش[ت×ر-زىاو(›

دعوني اكنون كجاست؟ پرسم، آقاي گي زنم و مي من زنگ مي
  .او در اداره است: گويند  در كارخانه مي

  و]قش[ت×ر-زىاو(›رْعف : اح !ق(س فجد*ق(ض!د›×

  .او در كارخانه است : گويند در اداره مي
  ا شجفىن!ذ[ا ؟ ف!لجذ(س!سجغ ی*ر ف+فىاخ

  .پرسم  آقاي گيدعوني كجاست ؟ من اين را مي
  ر+ف خ”ع *ش(ب×ا ل!لجذ(س!سجغ ی*ن ف*ز[رگ ف*ات!ن(ط

خواهم ، اما آقاي گيدعوني اكنون اينجا تشريف  معذرت مي
  .ندارد

ا شجفىن !ذ[ف×ع. ح *ف ش”(ر ع+ف خ”ا !لجذ(س!سجغ ی*ف

  ا ؟!لجذ(س!ر ی+ا ؟ فىاخ!لجذ(س!ر ی+فىاخ: شجفىن(ع

: پرسم و من مرتب مي. آقاي گيدعوني نه اينجا است و نه آنجا
  ...گيدعوني كجاست ؟ گيدعوني كجاست 

  

  

  روزهاي هفته* : زعْل*ش›×اح !د*ا×ر
  چهارشنبه  =و]ن*اجح س؛ ژس  -  ا!ال!ز(اجح ق  يكشنبه  =ک]ن*اجح ف؛ ژف  -  فشجغ!اجح ق

  پنجشنبه  =اجح ر؛ ژرىف  -  ا!اش!د[اجح ت  دوشنبه  =ىاو›اجح ز؛ ژ  -  ا!اجح شىذ

  جمعه  =ع*اجح ع؛ ژع  -  ا   !ش!اجح ش  سه شنبه  =ن]اد!اجح ی؛ ژی  -  ا!اش!ن(اجح ش

  =و*×›ش-فىا*ژدجئ  و*×›ش  =و*×›ز ش]ق]ژل

  )شنبه شب(شنبه          )          آدينه شبات(
  

  ساعت چند است ؟ر ؟ *ل*ش×ر ر*د

                     
    ل ×ز]تجو ق*ل خ×ز]شا    !تىئ*ل    شىش ع×ز]ق*شىش ع  =اعْث!س(›قىر      شىش ژ(ض!ل- ؤىاح(ش  قىر(ض(ل- و×ت×ف

  شش و ربع        شش و نيم         يك ربع به هفت  )دقيق(          شش             دوازده        يازده



  
  :كلمات جديد 

  دقيقا  بِديوق  اعْث!س(›16-  هفته  شاووع  ×زعْل*ش 11-  آقا  آدون  سجغ*ف 6-  اداره  ميسراد  ق*ق(ئ!د 1-
  حداقل  تپاحو  تجو*÷ 17-  4/1-ربع  روع  ل×ز]ق 12-  تشكر  تودا  ر*جسؤ 7-  رئيس  مِنَهِل  رىن×ذ(د 2-
  زياد  هربِه ىر›(ق×ر 18-  2/1نيم  حصي  ا!ئ[ت 13- ببخشيد  سِليحا  ر*ات!ن(ط 8-  كارمند  پاقيد  اس!ث*خ 3-
  قبل از  ليفنِه  ذىا(خ!ن 19- كند مي شروع  متحيل  ان!ت(و×د 14-  ساعت  شاعون  لجغ*ش 9-  تايپ دستگاه  مِخُونا  ر*بجذ(د 4-
 وقت چه  ماتَي  ا×و*د 20-  زند مي زنگ مِصلصِل ئىن(ن×ئ(د 15-  يقهدق  دقا  ر*ث×س 10-  حساب حِشبون  جغ›(ش]ت 5-

    
  ! بخوان و بنويس – زىق×س(ف ع*ق(ث
ا لجدىس !ذ[ف). اتوبوس(جط ›فجهج*ذىا ر(خ!س ن×ت×اح ا!س(ذْع لجد(ت×ذ[ ف–لْعق !ش×ذىا ر(خ!و ن!ا›×›×ا نجدىس !ذ[ف -ذىا(خ!ن

  .ر ]ظ×اش ر!ف*ذىا ر(خ!ا لجدىس ن!ذ[فر پ *ات!ن( ط–لجغ (س!ذىا ی(خ!ن(ث ع*ت(ئ!قىا ا[ت×ف

ان !ت(و×ر د*و×ا ف×و*ر نجدىس ؟ د*و×ا ف×و*ر ؟ د*زجس[ل×ن, ر رجنى*و×ا ف×و*ْعط ؟ د›فجهج*ر ر*›ا ×و*د -ا ؟×و*د

  لْعق ؟!ش×و ر]ر یجدىق ف*و×ا ف×و*ر ؟ د*زجس[ل*›

  .ىر ›(ق×ا لجزىس ر!ذ[ف. ىر ›(ق×ر× اجسىل(ىر ع›(ق×رْعف نجدىس ر -ىر›(ق×ر

  .اح!اس!د(×“و×ن ر*‘!تجو د*خ×  رْعف اجسىل-ه ×ل(د× رْعف اجسىل -جوت*خ
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   خانواده–ر *ت*÷(ش!د×ر

  .ذجو*›وىا (اح ْعش!ذ*›ذىا (ا ش!لجذ(س!ر ی*ت*÷(ش!د×ن

  .خانوادة گيدعوني دو پسر و دو دختر دارند 
  =.21و ژ×ت×ف(اح ع!ق(ض]و ل›×ر *ان!رگی*سجن(ی×و ر×›×ر

  . ساله است21ختر بزرگتر، گيال، د
  =.19قىر ژ(ض] ل–ل ×ش(غ و]›ح *سجنگ اجق*ی×ىغ ر×›ر. ق]طىخ- زىاو(›و ]س]لجز(ر ع*اف دجق!ر ر*ان!ی

  .  ساله است19پسر بزرگ، يورام، . كند  گيال معلم است و در مدرسه كار مي
  .ف*ز*ئ›×نگ رْعف *ا×ت-ح*اجق

  .يورام سرباز است، او در ارتش است 
  = .16ژ.قىر(ض] ل–غ شىش ]›ذىقگ رْعف (ز×اق گ ف!ل*ئ×غ رى×›ر

  . ساله است16پسر كوچك، اونر، 
  .ر ع*و!‘(›قگ ] طىخ–زىاو (›رْعف نجدىس 

  .خواند  او در مدرسه و دركالس ششم درس مي
  .اح!س*ن(ا×غ ر×ی(و ن]ب]رجن(دىش ع*و ت›×اف !اوگ ر!د×ر شْعن*ذ×ه(ث×و ر×›×ر

  .رود است و به مهد كودك مي ساله 5دختر كوچك، شولميت، 
  وگ]قش[ت× ر-زىاو (س ْعز*ق(ض!د× ›×زْعل*ش×ن ر*‘ز لجزىس *ف*ر

  .كند پدر تمام هفته در اداره و در كارخانه كار مي
  وگ!ا›×›×و ]س]فىح لجز*ر

  كند، مادر در كارخانه كار مي
  قگ]طىخ× ر–زىاو (›و ]س]ر لجز*ان!ی

  كند، گيال در مدرسه كار مي
  اح!س*ن(ا× ر–غ ×ی(›ر *ذ×ه(ث×او ر!د×شْعن(فگ ع*ز*ئ ›×-ح *اجق

  .يورام در ارتش و شولميت كوچك در مهد كودك
  .اح!س(ف نجد”(اح ع!س(ف لجز”و *×›ش×اجح ر(›ن *ز[ف

  .خوانند كنند و نه درس مي نه كار مي) شنبه(اما در روز شبات 
  .س×ت×و ا]ز]ر اجش*ت*÷(ش!د×ن ر*ب(ر ع*و(ا×›×ف ر*›ح *اجق

  .آيد و تمام خانواده كنار هم هستند  نه مييورام به خا
  .س!ع*اق س!ل*ت ئ*ح ف×ی(اح ع!ثىذ(اح ظ!ا رجق!لجذ(س!ر ی+د”(ش!ن

  .كهنسال و همچنين برادر جواني به نام داويد دارد گيدعوني، والدين)سليمان(شلومو
  .ر*ت*÷(ش!د×اح ن!ف*›ح رىح ×و ی*×›ش(›

  .آيند در شبات، آنها هم نزد اين خانواده مي
  ف*و(ز×ح ط!ف ل*›ف *×›ط

  آيد پدر بزرگ با مادر بزرگ مي
  .ل×ز] ش–و ›×ر *سجس×ح ر!ف ل*›س !ع*سجس س×ر(ع

  .آيد مي» بت شِوع«و عمو داويد با عمه 
  .ا!لجذ(س!ر ی*ت*÷(ش!د×ر ن*ت(د!و رْعف اجح ض*×›اجح ش

  .روز شبات، روز شادي براي خانوادة گيدعوني است 
  

  هصبحان -ق ]ث+ ›-و ×قْعت[ف
  .ق]ث+ ›- و×قْعت[و ف]ن]فجب(غ ع*ت(ن)ش×ن ر]و فىئ]ز]ر اجش*ت*÷(ش!د×ن ر*‘ق ]ث+›

  .خورند  اند و صبحانه مي صبح است، تمام خانواده كنار ميز نشسته
  زگ*ف*س ر× ا- ن ×اقگ اجشىز ل!ل*ئ×ىغ ر×›ذىقگ ر(ز×ف

  اَونِر، پسر كوچك، كنار پدر نشسته است،
  .فىح*س ر×ا -ن ×لو ]ز]رگ اجش*سجن(ی×و ر×›×رگ ر*ان!ی

  .گيال، دختر بزرگ، كنار مادر نشسته است
  .غ*ت(ن)ش×ن ر]و فىئ]ز]ر اجش*ذ×ه(ث×او ر!د×ح شْعن×ی

  .شولميت كوچك هم كنار ميز نشسته است
  .ر*›!ق(ر ع*اذ!ق*ی(ق×رگ د*ذ*ز(ر ن*اذ!ز(ح گ ی]ت] ن–غ *ت(ن)ش×ن ر×ل

  .داردو مربا قرار ) كره(روي ميز نان، پنير سفيد، مارگارين 
  .اح!شجو(اح ع!ن(ن فجب+×‘ر

  .نوشند خورند  و مي همه مي
  .ر*ذ×ه(ث×او ر!د×و شْعن]ق] فجد–رگ *›!ح ق!فج ل*ث*ر ث*ا شجو!ذ[فگ ف*×› ف-

  .نوشم پدر من كاكائو را با مربا مي: گويد شولميت كوچك مي



  .ز*ف* شجفىن ر-فج؟ *ث*ث›×ق *‘)ر ؟ فىاغ ط*›!ح ق!ر ل*شجو( ؤ×ر ف*د* ن-

  نوشي ؟ مگر در كاكائو شكر نيست؟ چرا تو آن را با مربا مي: پرسد  يپدر م
  .فج*ث*ث›×ق *‘) اىش ط–رگ *ذ×ه(ث×ر ر* لجذ–ف ”

  .نه، شكر در كاكائو هست: دهد  دختر كوچك جواب مي
  .ر*›!ح ق!فج ل*ث*و ث]س]ا فجر!ذ[ن ف*ز[ف

  .اما من كاكائو را با مربا دوست دارم
  ر ؟*›!ح ق! لر وىر]ذىق شجو(ز×ر ف*د*ن(ع

  نوشد ؟ و چرا اونر چاي را با مربا مي
  .ر*›!و ق]ز]ا فجر!ذ[ح ف×ی

  .من هم مربا را دوست دارم
  .ر*›!اىش ق(ق ع*‘)اىش ط–فىحگ *و ر]ق] فجد- قگ*ز*س- فىاغ-

  .گويد مسئله اي نيست، هم شكر هست ، هم مربا مادر مي
  .ر*›! قح!ح ل×ی(ق ع*‘)ح ط!فج ل*ث*وجو ث(ش!و ن]ز]او فجر!د×شْعن

  .شولميت دوست دارد كاكائو را با شكر و نيز با مربا بنوشد
  ق*‘)ا ط!ن(›وجو وىو (ش!ذىق فجرىز ن(ز×ف

  اونر دوست دارد چاي را بدون شكر بنوشد
  ح وىو!ر ل*›!ق(›ح ]ت]بجن ن%ف]فجرىز ن(ع

  .و دوست دارد نان را با مربا و به همراه چاي بخورد
  ق*‘)ا ط!ن(›ل وىر ›×(ق×ر ف*ل*ش(›ر *ت(ذ! د-و ×قْعت[ف›×اح !ق شجو] طىخ–زىاو (›ح × گ یذىق(ز× فجدىق ف–رگ *د!ىغ گ ف‘-

  .نوشند  ، چاي را بدون شكر مي4بله مادر،                 در مدرسه هم در عصرانه در ساعت : گويد  اونر مي
  ح وىوگ!ر ل*›!ق(›تجق *ح ش]ت]اح ن!ن(فجب(ع

  .خورند  راه چاي ميو نان سياه را با مربا و به هم
  .س+ف(س گ د+ف(ر د]و ظ]ا فجرىز ف!ذ[ف

  .من اين را خيلي زياد دوست دارم

   پدران قوم بني اسرائيل–فىن *ق(ض!زجو ا[ف
  فشجغ!ق*ا ر!ق(ز!ل*اذْع رْعف ر!ز*ح ف*ر*ق(ز×ف

  . است) عبري(، پدر ما ، اولين عبراني )اَوراهام(ابراهيم 
  .غ×ل×ذ( ‘–چ ]ق]ف(›ق *رْعف ی

  .كرد ر سرزمين كنعان زندگي مياو د
  .ر*ق*ض(ح ع*ر*ق(ز×غ ف]›ث *ت(ئ!ا. ر*ق*رگ ض*ش!ح ف*ر*ق(ز×ف(ن

پسر ابراهيم و سارا ) اسحق(ييصحاق . ابراهيم همسري داشت ، به نام سارا
  .است

  .ق*ی*وگ ر]ق(ت×ر ف*ش!ح ف×ح ی*ر*ق(ز×ف(ن

   ).هاجر(ابراهيم همچنين همسر ديگري داشت به نام هاگار 

  .ق*ی*ر(ح ع*ر*ق(ز×غ ف]›ن -لفى*د(ش!ا

  .پسر ابراهيم و هاجر است ) اسماعيل(ييشماعِل 
  .ث*ت(ئ!ا(ر ن*ش!ر ف*ث(ز!ق

  .ريوقا همسر اسحق است
  .تىن*تجو ق[اف ف!ر ر*نىف(ع.              ر*نىف(تىن ع*ق: اح!ش*وىا ذ(ز ش(ث[ل×ا(ن.            ر*ث(ز!ق(ث ع*ت(ئ!غ ا]›ز رْعف +ث[ل×ا

  .   راحل و لئا                           و لئا خواهر راحل است: يعقوب دو همسر داشت .              پسر اسحق و ريوقا است) عقوبي(يعقُوو 
  رگ*رْعس(ا گ ا!لجغ گ نىع(د!فْعزىغگ ش(ق: اح!ذ*×›دجو ر(ش.      و×اح ْعز!ذ*›ق *ض* ل–ذىاح (ز ش+ث[ل×ا(ن. فىن*ق(ض!ح ا×ز ی+ث[ل×شىح ا

  رئوبن، شيمعون،لوي، يهودا،: يعقوب دوازده پسر و يك دختر داشت      نام پسران چنين است. نيز هست» اسرائيل«قوب، نام يع
  .شىق*ف(س گ ع*ا گ ی!ن*و(خ×غ گ ذ*اغ گ اجطىک گ س!د*ا(ذ!›زْعنْعغ گ (قگ ظ*ب*ض(ض!ا

  ييساخار، زِوولون، بينيامين، يوسِف، دان، نفتالي، گاد و آشِر،
  

فْع *›اح !ذ*×›ن ر*ب(ز ع+ث[ل×ا.       ر*اذ!و س›××شىح ر(ع

  .ح!ا*ق(ئ!د(ن

يعقوب و تمام آن فرزندان به مصر .         و نام دختر، دينا است
  .آمدند
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  ):بخوان و صحبت كن(ىق ×›س(ف ع*ق(ث
  .س+ف(ىر د›(ق×ر. س+ف(سجن د*ی. س+ف(هجز د. س+ف(ر د]خ*ا - س+ف(د  .ر*ث(ز!ق(ث ع*ر(ئ!غ ا]›ز +ث[ل×ا. ر*ق*ض(ح ع*ر*ق(ز×غ ف]›ث *ت(ئ! ا-ىغ›

  .ق*‘)ا ط!ن(›وىر  - ا!ن(›  .ا!د×ق[ف*غ ر*ز*و ن›×ر *فنى. ر*نىف(ز ع+ث[ل×و ا›×ر *اذ!س - و›×

  بجن%ف] هجز ن- ق؟]ث+›×›ه ×ل(ر فجبىن د*و×ر ف*د*ن - ر؟*د*ن  .ر*ارْعس!ت ن*لجغ ف(د!ش. لجغ(د!ش(ت ن*فْعزىغ ف(ق -ت*ف

  ر؟+ر لجدىس خ*و×ر ف*د* ن–ر *زجس[ف*قىا ر[ت×وجو ف(ش!ن(ع  .ز+ث[ل× ا–ذىا (›رىح . اح !ت×ف- لجغ(د!ش(ر ع*رْعس(فْعزىغگ ا(ق

 فىاغ -نْعح (× ‘ف اجسىل”ز +ث[ل×ا(ه ع×ل(د× ث اجسىل*ت(ئ!ا - نعْح(‘  .تىن*تجو ق[ر ف*نىف. فْعزىغ(تجو ق[ر  ف*اذ!س -تجو*ف

  .ق*ز*س

  .نْعح(× ‘ف اجسىل”ان !ت(و×اس د!د(ن×و(انگ ع!ت(و×اس د!د(ن×رْعف و  .ع*لىض(ز ْعن+ث[ل×ا(ز ن*ث ف*ت(ئ! ا–. ث*ت(ئ!ا(ز ن*ح ف*ر*ق(ز×ف -ز*ف

ذىا (خ!›لجدىس *ق ر*ز* فىاغ س- × ق رْعف اجسىل*ز*ن س*‘ -ق*ز*س  .ث*ت(ئ!ر فىح ا*ق*ض. ز+ث[ل×ر فىح ا*ث(ز!ق - فىح

  .ئجغ*ق*ر

    .ث*ت(ئ!ا(اح ن!ر رجق*ق*ض(ح ع*ر*ق(ز×ف - اح!رجق
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  در كار كردن هم شادي و لذت وجود دارد – ر*ت(د!ر ض*زجس[ل*›ح ×ی 
  

.ف*ق(ظ]و ل]اح ف!ا×اق؟ شجفىن ت!ل*›ر ]ر لجض*و×ر ف* د-

كني؟ تو در شهر چكار مي: پرسد حييم از عِزرا مي
.ر*زجس[ع ل*ش(ب×فىاغ ل. نجح(‘ر ]ف لجض”ا !ذ[ر؟ ف]ا لجض!ذ[ر ف*؟ دا !ذ[ ف-

. حاال كاري نيست.    كنم كنم؟   من هيچ كاري نمي من؟        من چكار مي
زپ*دجش×ن ر]جف ف ›-اح !ا×ف پ فجدىق ت*ق(ظ]ل، اق !ل*›ف هجز  ”-

. بيا)كشاورزي(شهر خوب نيست عزرا ،          به دهكده : گويد  حييم مي
.ر*زجس[اجح فىاغ ل(ر ع*زجس[اجح اىش ل، اق !ل*›

.در شهر ، يك روز كار هست و يك روز كار نيست
. اجح–ر اجح *زجس[ز اىش ل*دجش›×ن *ز[ف

.اما در دهكده هر روز كار هست
.ن+×‘ح اىش ر]ت]ث ن×ف ق”(ع.   بجن %ف]ح ن]ت]ح ن×اىش ی(ر ع*زجس[ر اىش ل+خ.      ا لجزىس!ذ[ر ف*ذ*ش×ن ر*‘

.و نه فقط نان ، همه چيز هست.        اينجا هم كار هست و هم نان براي خوردن .     كنم من در تمام سال كار مي
.ن هجز]ب+ح ف×اىش ی(ر ع*زجس[ز اىش ل*دجش›×. × ا اجسىل!ذ[ف، س!ع*س، ىغ ‘-

.در دهكده هم كار هست و هم غذاي خوب.     دانم بله ، داويد، من مي
.ر +ر فىاغ خ*ت(د!ن ض*ز[ف

.نيست) تفريح(اما اينجا شادي 
نْعح پ(‘ر +فىاغ خ.       × ذجل(ر      فىاغ ثجن]خ* ث–ىاو ›ر        فىاغ *اث!فىاغ دْعط

!اينجا هيچ چيز نيست.                 خانه نيست ،                سينما نيست موسيقي نيست،              قهوه
!؟ر فجدىق *و×ف، ر *ت(د!ر ض+؟ فىاغ خىق ×›س(ر د*و×ر ف*د-

گويي اينجا شادي و تفريح نيست؟ گويي ؟             تو مي چه مي
.ر]خ*ن اىش ث*ز[ف، ر ]خ* ث–ىاو ›ر +فىاغ خ، بجغ *ذ

.خانه نيست، اما قهوه هست درسته ، اينجا قهوه
ر*سجن(ی×ر ر*ت(د!ض×ر:   ا فجدىق!ذ[ن ف*ز[ف.   ز]ق]ن ل*‘ر *اث!اجپ   اىش دْعط(س×ق*ذىر ر!ر ؟ ر*اث!فىاغ دْعط

تفريح بزرگ،:          گويم  اما من مي.         هر عصر ، موسيقي دارد!         موسيقي نيست ؟ راديو هست 
.ر*ت(د!ر ض*زجس[ل*›ح ×ىغ ی‘.  ز *دجش›×ر *زجس[ل*اف ر!ر

.بله ، در كار هم شادي هست.     همان كار در دهكده است
 

خانه در قهوه –ر ]خ* ث-ىزىاو ›  
:ر*ان!تجو ی*ف*ن ر]ح فجدىق ف*اجق. ر]خ*ث-زىاو(س ن×ت×اح ا!ب(رىح رجن(ح ع*ن اجق]زىق ف*ف ت*›ز ]ق]ل*›. ر*و(ا×›×ف ر*›ح *اجق  

:گويد  مي-»گيال «-يورام به خواهر . روند خانه مي آيد و آنها با هم به قهوه بعد از ظهر دوستي به نزد يورام مي.  آيد يورام به خانه مي  
.اح!ش*ذ[ىر ف›(ق×اح ر!ز(ر اجش]خ*ث×ر- زىاو(   › پ(و×ح ف×ا ی!جف›.   ر*خ*ث×ىاو ر›ن ]س ف*زىق ی*ح ت!ل, ا رجنى!ذ[ ف-  

.در قهوه خانه عده زيادي نشسته اند!              تو هم بيا .          روم  به قهوه خانه مي-»گاد «- من با دوست -  
.ح*ر فجش+خ، ر *ان!و ی]ق]فجد، ق*ز*فىاغ س–. و]ز]ش*ر هجز ن+خ، ح *ىق اجد فجد–و ]ز]ش*ر ن*ش*ث×ز(›-  

.مهم نيست، اينجا يا آنجا: گويد گيال مي. لطفا بنشينيد، اينجا براي نشستن خوب است: گويد   يورام مي-  
.ر هجز]خ*ن ث*ز[ف، ر]خ*ث، ر*ش*ث×ز(›، ا !ن-وىغ: ح *ا؟ اجق!سجذ[ف، وجو (ش!ر ن]ر قجئ*و×ر ف*د: شجفىن(ف ع*›ق ×ئ(ن]د×ر  

.لطفا به من قهوه بده ، اما قهوة خوب: خواهيد بنوشيد؟ يورام  آقايم، شما چه مي: پرسد آيد و مي پيشخدمت مي  
ز؟*ن*ت(›ر ]خ*تجق فج ث*ر ش]خ*ر؟ ث]ر قجئ*و×ر ف]خ*ر ث]فىاظ.        ر هجز]خ*ث ث×ر اىش ق]ظ×ر ر]خ*ث×ر-زىاو(›: ق ×ئ(ن]د  



خواهي؟ قهوه سياه يا شير قهوه؟ اي مي شما چه نوع قهوه.                 خانه فقط قهوه خوب هست در اين قهوه: پيشخدمت  
.اچ!ر د*ا قجئ!ذ[ف:ر*ان!ی؟                ا!و(ق!ز(ی، وجو (ش!ر ن*قجئ( و×ر ف*عد: ق ×ئ(ن]د.   تجق*ر ش]خ*ا ث!ن-وىغ: ح *اجق  

.خواهم من آب ميوه مي: خواهي، بانوي من؟     گيال  وشما براي نوشيدن چه مي:پيشخدمت.          به من قهوه سياه بده : يورام  
. ر وىر]ا قجئ!ذ[ف×ع: ق*ی.    س+ف(د. ق×اچ ث!ن د*ز[ف. اجو!جن‘(ش]ف- اچ!اح فج د!خْعظ×و- اچ!د

.س+ف(ح د×ت. ح×وىر ت  

.خيلي داغ. چاي گرم.خواهم ميو من چاي : گاد.  خيلي سرد.اما آب ميوة سرد.           آب پرتقال يا آب گريپ فروت  
وىر؟×ا ر!د(ر ْعن]خ*ث×ا ر!د(ن، اچ !د×ا ر!د(ن ، ر*ات!ن(وىرپ      ط×ر(ر ع]خ*ث×ر، اچ !د×ذىر ر!ر ، ر*ش*ث×ز(›: ق ×ئ(ن]د  

ببخشيد، آب ميوه براي چه كسي، قهوه براي كي و چاي براي كدام؟!                  بفرماييد، اين آب ميوه، قهوه و چاي: پيشخدمت  
.ح×رْعف ت. ق×ف ث”اچ !د×ر؟پ ر]ر ظ×رج د: ر *ان!ی.   وىر×و ر]نج ف(اچ ع!د×و ر]ر وىغ ف*ن ، ر]خ*ث×و ر]ا ف!ن- وىغ: ح*اجق  

.آن گرم است.آب ميوه خنك نيست! اين چيست؟! اوه: گيال.  هيد، آب ميوه را به او بدهيد و چاي را به ايشانقهوه را به من بد: يورام  
ق×رْعف ث. ح ×ف ت”ر ]ظ×وىر ر×ر. تىق ×ا وىر ف!ن-ق پ وىغ×ئ(ن]د: س *ی  

.اين چاي گرم است،آن سرد است. به من يك چاي ديگر بده! پيشخدمت: گاد  
.ح×ت×اچ ر!د×و ر]م ف(و ن]ذ]ا ذجو!ذ[ف×ح ع×وجو ت(ش!ر ن]ر قجئ*و×سپ ف* ی،ف ”،ف”: ر *ان!ی  

.دهم گرم بنوشي و من به تو اين آب ميوه گرم را مي) بنوشي(خواهي  تو مي! گاد! نه نه : گيال  
.س+ف(هجز د. ق]طىس(›ن +×‘ع ر*ش(ب×ل. ق×ث×وىر ر×و ر]ف, *ا ذجوىغ ن!ذ[ف×ق ع×وجو ث(ش!ر ن*قجئ( و×ف(ع: س*ی  

!خيلي خوب. حاال همه چيز درست است.دهم گرم بنوشي و من به تو اين چاي سرد را مي) نوشيدني(خواهي  يو تو م: گاد  
 
  

  :صفت مالكيت* 
  :دهد پيشوندي است كه عنوان مالكيت را به فرد مين حرف 

  براي او) لُو(نج   براي تو) لخا(م (ن  براي من) لي(ا !ن  :مذكر 
  براي تو) اله(ر *ن  براي تو) الخ(, *ن  براي من) لي(ا !ن  :مونث

  :با توجه به نكته فوق، جاي خالي را با صفت مالكيت مناسب پر كنيد
  رپ]خ*ث.......... وىغ : ق ×ئ(ن]د×ح فجدىق ن*اجق. ر ]خ*ر ث]ح قجئ*اجق

  اچپ  !د.......... وىغ : ق ×ئ(ن]د×ح فجدىق ن*اجق. اچ !ر د*ر قجئ*ان!ی

  وىرپ.......... وىغ : ق ×ئ(ن]د×ح فجدىق ن*اجق. ر وىر ]س قجئ*ی

  .ح×ت×اچ ر!د×و ر]ف.......... و ]ذ]ا ذجو!ذ[ف: س *ی(و ن]ق]ر فجد*ان!ی

  .ق×ث×وىر ر×و ر]ف.......... ا ذجوىغ !ذ[ف: ر *ان!ی(س فجدىق ن*ی

 كلمات اشاره و پرسشي •
  

  اين) زِه(ر ]ظ  كدام؟) اِي زِه(ر؟ ]فىاظ  =ر]ژظ
  اينجا) وپ(ر +خ  كجا) اِي فُو(ر؟ +فىاخ  =ر+ژخ
  چرا) الما(ر *د*ن  چقدر) كَما(ر *د‘×  چه ؟= مهر ژ×د



  
  

  

  كلمات جديد
  دهكده  موشاو  ز*دجش

  پيشخدمت  مِلصر  ق×ئ(ن]د
  بفرماييد-لطفا  بِوقاشا  ر*ش*ث×ز(›

  شير  حاالو  ز*ن*ت
  آب ميوه  ميص  اچ!د
  پرتقال  تپوز  ْعظ×÷و
  گريپ فروت  اِشكوليت  او!جن‘(ش]ف

  تيبتر  سِدِر  ق]طىس
  ماه  حودِش  ش]س+ت
  تاريخ  تَئَريخ  ,ا!ق[ف×و

  )مذكر(خواهد مي  روصِه  ر]قجئ
  ديگر  اَحِر  تىق×ف
  سرد  قَر  ق×ث
  گرم  حم  ح×ت

  ؟كدام  اي زو  فىاظج
  يا  اُو  فج
  بده به من  تِن لي  ا!ن-وىغ



  ها  شماره–اح !ق*÷(ط!د
  )مونث(ر *ثىز(ذ        )مذكر(ق *ب*ظ

قىر         (ض]ل-و×ت×ف    ق*ض*ل-س ×ت×ف -11

  قىر(ض]ل-وىاح(ش    ق*ض*ل-ذىاح(ش -12

  قىر(ض]ل-نش(ش    ق*ض*ل-ر!*ش”(ش-13

  قىر(ض]ل-ل›×(ق×ف    ق*ض*ل-ر*ل*›(ق×ف -14

  قىر(ض]ل-دىش[ت    ق*ض*ل-ر*ش!د[ ت-15

  قىر(ض]ل-شىش    ق*ض*ل-ر*ش!ش-16

  قىر(ض]ل-ل×ز(ش    ق*ض*ل-ر*ل(ز!ش-17

  قىر (ض]ل-ر]دجذ(ش    ق*ض*ل-ر*دجذ( ش-18

 قىر(ض]ل-ل×ش(و    ق *ض*ل-ر*ل(ش!و -19

  :تمرين 
  :پر كنيد) نيست(فىاغ و ) هست(اىش جمالت زير را با كلمات 

  لْعق(ش........... ز ]ق]ل*ر. اح !س(ذْع نجد(ت×ذ[ز ف]ق]ل*ر -1

  .ر*ن*ت(›ر ]خ*غ شجوجو ث]و×اجح ف×ر -2

  .ز*ن*ت( .......... ر ع]خ*ث....... اجح ×ر

  .نْعح(‘ر فىاغ ]ظ×س ر*س]ت›× -3

  .غ*ت(ن)ش( .......... ع. طىف!‘........... ر ]ظ×ق ر]س]ت›×

  .ف* ›ف”ر ]دجق×ر -4

  .اسجو!د(ن×و×ر(اح ع!اس!د(ن×و×ث ر×ح ق+ا!ز(ر اجش*او!›×‘

  .اسجو!د(ن×و( .......... ع. اح!اس!د(ن×و.......... ر *و!›×‘

  .ر]دجق........... ن *ز[ف

  .و]قش[ت×ر-زىاو(›اجح ×اح ر!س(ف لجز”اح !ن[خجل×ر -5

  .ر*زجس[ل........... اجح ×ر



 

  درس قبليدرس قبليدرس قبلي                                        درس بعديدرس بعدي

  )بخوان و صحبت كن( ىق×›س(ف ع*ق(ث
  ز؟*ن*اچ فج ت!ر؟ د] قجئر*و×ر ف*ف ؟ د”ىغ فج ‘: ا !دجق ن%ف -فج

  ر فجرىز؟*و×ح ف]ت]ر ن]ع؟ فىاظ*ش(ب×ر نجدىس ل*و×لْعق ف!ر ش]فىاظ ر؟]فىاظ

  اجح؟×ر اجح ر]ر؟ فىاظ]ر شجو*و×اچ ف!ر د]فىاظ

  ر؟*هجز×اف ر!ر ر*قْعت[فو؟ فىاظج ف+اف ظ!ر ر*دْعذ(فىاظج و فىاظج؟

  س؟+ف(ر د*ر فج هجز*هجز، ر *ذ×ر ت*اس!د(ن×فىاظج و

  .و!ا›×›×ق ]اح طىس!ذْع لجش(ت×ذ[ت ف×ط]خ، ذىا (خ!ن، ق ]اغ طىس×ق ف]س]ت›× -ق]طىس

  .ت×ط]ق؛؛ خ]اح ؛؛طىس!ذْع لجض(ت×ذ[ت ف×ط]خ(›

  .ح نج پ×وىغ ی(ا ع! ن-م؟ وىغ (ف ن”(ف ع”(ا ع!ف ن”م فج (ح ن×ی(ا ع!ح ن×بجغ ؟ ی*ذ×ر ر*هجز ْعد×ر ر*د -ا!ن
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   در مغازه–ذعْو [ت›×
  ذعْو[ت×ن ر]ر ف*ف*›ا !لجذ(س!و ی]ق]ز!ی

  .آيد  خانم گيدعوني به مغازه مي
   جديد

  مغازه  حنوت  ذعْو×ت
  آرد  قِمح  ت×د]ث
  )ويژه شبات(نان  حلّا  ر*ن×ت
  شمع  نِر  ذىق
  ماهي  داگ  ی*س
  زمان  زمن  غ×د(ظ
  دويست  ماتَئيم  ح!ا×فو*د
  )نقره-سكه(پول   كِسِف  ک]ط]‘
  باقي مانده  عودِف  ک]س+ل

  خرد مي  قُونِه  ر]ثجذ
  پردازد مي  مِشَلّم  نىح×ش(د
  الزم دارد  صاريخ  ,ا!ق*ئ
  ارزان  بِزُول  ظجن(›
  سيصد  شِلُوش مِئُوت  ش دىفجو”(ش

  هنوز- بازهم-ديگر  عود  لجس
  جمع كل   بِسخ هكُل  ن+×‘ر- ,×ط(›
  بطري  بقبوق  عْث›(ث›×
  )مركبات(باغ   پرديس  سىط(ق÷×

  دهكده  مشاوا  ر*ز*دجش
  صد  مِئا  ر*دىف
  چهارصد  مِئُوتاَربع   ل دىفجو›×(ق×ف
  پانصد  حمش مِئُوت  دىش دىفجو[ت

  ششصد  شش مِئُوت  شىش دىفجو
  هفتصد  شِوع مِئُوت  دىفجو-ل×ز(ش
-ر]دجذ(ش

  دىفجو

  هشتصد  شمونه مِئُوت

  نهصد  تِشَع مِئُوت  دىفجو- ل×ش(و

  ا ؟!و(ق!ز(ر ی*قجئ( و×ر ف*نجحپ د* ش- 

  خواهي؟ خانم ، چه مي!  سالم -
  س*ت]ی ف*ر س*ا قجئ!ذ[ح ف×ذىا ذىقجو ی(ر ش*ش*ث×ز(›ا !غ نوى. ر ذىقجو*ا قجئ!ذ[ ف- 

  .خواهم من همچنين يك ماهي مي.  شمع به من بده 2لطفا . خواهم  من شمع مي
  سجن؟*غ فج ی*ه*ر؟ ث*قجئ( و×ی ف*ر س] فىاظ- 

  خواهي ؟ كوچك يا بزرگ؟  چه نوع ماهي مي-
  ر؟]ظ×ی ر*س×ر ر]ر لجن*د×ب(›  .ر*ش*ث×ز(›غ *ه*ث×ا ر! وىغ ن- 

  قيمت اين ماهي چقدر است؟.  لطفا آن كوچك را به من بده -
  اح!ذ*اح وعْد!اش!د[ت× دىفجو ع–ل ×ز(ش!›ر ]ر لجن]ظ×ی ر*س× ر- 

  .ارزد   تومان مي750 اين ماهي -
  ک]ط]‘ىر ›(ق×ر ر] رجپ ظ- 

  !اين كه پول زيادي است!  اوه -
  س+ف(ر هجز د]ظ×ی ر*س×اپ ر!و(ق!ز(ف ی ”- 

  !ين ماهي عالي است ا!  نه ، خانم  من-
  ظجن(›ر *ثجذ( و×اح ف!ذ*اح وعْد!اش!د[ت× دىفجو ع–ل ×ز(ث ش×و ق]د]ن×ش(د( و×ح ف!ف

  !اي  تومان بپردازي ، ارزان خريده750اگر تو فقط 
  و؟*×›ش(نجو ن×ر ت*اب!ق(ف ئ”( و×ف  ا؟!و(ق!ز(ر لجس ی*قجئ( ؤ×ر ف*د

براي شنبه الزم » لّاح«) مخصوص(هاي  آيا نان!      خواهي، خانم ديگر چه مي
  نداري

  و!ا›×›×نجو ×ر ت*ا لجض!ذ[ف، نجو ×ر ت*ف ثجذ”ا !ذ[و ف*×›ش×ف ر ”- 

  .كنم ها را در خانه درست مي خرم، من نان  نه، من اين شنبه نان مخصوص نمي-
   بىغ؟–ف ”ت ×د]ر ث*اب!ق(ئ( و× ف–نجو ×ر ت*لجض(و[ح ف! ف- 

   اين طور نيست؟تو آرد نياز داري،. كني  اگر تو نان درست مي-
  ر*ن×ت فىاغ ت×د]ح فىاغ ث!ف

  .اگر آرد نباشد، نان در كار نخواهد بود 
  .ا ذىقجو!ن. ا !و فىاغ ن*×›ش(ن ذىقجو ن*ز[و ف!ا›×›×ت ×د]ا ث!اىش ن، ر *×›ر ق* وجس- 

  .به من شمع بده . اما شمع براي شنبه ندارم .  خيلي ممنون ، من آرد در خانه دارم-
  غ×د(ا ظ!فىاغ ن. ر*و(ا×›×و ر]ب]ن*ر ن*اب!ق(ا ئ!ذ[ف. نىح×ش(ر ن*قجئا !ذ[ف. ن +×‘ر ر]ظ

  .وقت ندارم. من بايد به خانه بروم. خواهم حساب را بپردازم  همين، من مي
  هزار  اِلِف  ک]ن]ف



  و!ا›×›×ر *زجس[ىر ل›(ق×ا لجس ر!اىش ن

  .من در خانه خيلي كار دارم
  ذعْو[ت›×اح !جذىر ث›(ق×اىش ر(و ع*×› ش–ز ]ق]اجح ل×غ      ر×د(ا فىاغ ظ!ح ن× ی- 

است و مشتريان زيادي در مغازه ) جمعه(امروز آدينه شنبه .  من هم وقت ندارم-
  هستند

  م؟(و ن]د]ن×ش(ا د!ذ[ر ف*د‘×رگ *ات!ن( ط- 

   ببخشيد، من چقدر بايد به تو بپردازم؟-
  اح!ذ*اح وجد!اش!د[ت×دىفجو ع  -ل ×ز( ش-ی *س×ر: جغ ›(ش]ت×ذىر ر!رگ ر*ش*ث×ز( ›- 

   تومان750ماهي، : است ) تو(كنم، اين حساب   خواهش مي-
  اح!اش!د[ت× دىفجو ع- ر ]دجذ(ش: ن +×‘ ر- , ×ط(›اح    !ذ*ر و عد*ذىقجو دىف×ر(ع

   تومان850: جمع كل .          تومان 100و شمع ها 
  ک]س+ا ل!فىاغ ن  اح؟!ذ*ک وعْد]ن]ف  ا؟!و ن]ذ]ذجو( و×ر ف*د‘×

  !بقيه آن را ندارممن   هزار تومان؟  دهي؟ چقدر تو به من مي
  اح!ذ*ح وعد!ا×فو*ا  د!ر اىش ن*ات!ن(رج ط  قعْهجو؟(خ, *فىاغ ن

   تومن دارم         2000پول خرد نداري؟     اوه ببخشيد من 
  ق]طىس(›جغ ›(ش]ت×ر(ک ع]س+اح ل!ذ*اح وعد!اش!د[ا ت!ا ن!ذ(و

  .شود  تومان ديگر بده و حساب درست مي50به من 
  نجح*و ش*×› ش- 

  .وم شبات شال-
  

      

  صرف فعل حالر  ] رجع–لىن +خ 
قرار ) ل-ع-ف(ن - ل- خاين سه حرف بر سه قسمت قرار دادي . شود تشكيل مي) ريشه(ه حرف اصلي بيشتر افعال در زبان عبري از س

شود كه  در موارد خاص، ريشه فعل از حروفي تشكيل مي. گردد هاي مختلف صرف فعل با توجه به اين ريشه ها انجام مي گيرند و شكل مي
ترين حالت، يعني افعال سه حرفي در زمان حال ساده  در اين مبحث، ساده. ست حرف ا3كنند و يا ريشه آنها بيش از  هنگام صرف، تغيير مي

  .شوند معرفي مي
  .) ن- ل - خ  حرف 3متناظر با (هستند  س – د -ن حروف اصلي آن . را در نظر بگيريدنف دىس يك فعل مانند 

 حسب مفرد يا جمع بودن و مونث و مذكر بودن هاي مختلف آن بر ، صورتدعس(ن!نهستند، يعني لعن (خ!نمصدر اكثر اين افعال بر وزن 
براي تمرين، . به وزن افعال در سطر اول توجه كنيد. هايي از صرف افعال در زمان حال ذكر شده است در جدول زير، مثال. شود صرف مي

  .هاي خالي جدول را تكميل كنيد خانه



  
  

 ) آنها- شما –ما (مونث   ) آنها-شما  –ما (مذكر  ) او- تو –من (مونث   ) او–تو-من(مذكر   معني  مصدر

 - ر *و× ف–ا !ذ[ف    

  رعف

 –و × ف–ا !ذ[ف

  اف!ر

 –غ ]و× ف–ذْع (ت×ذ[ف  رىح- ح]و×ف-ذْع(ت×ذ×ف

  رىغ

  نجو[جل÷  اح!ن[جل÷  و]ن]جل÷  جلىن÷    لجن(÷!ن

  سجو(نجد  اح!س(نجد  و]س]نجد  نجدىس  يادگرفتن  دجس(ن!ن

  قجو(دیج  اح!ق(یجد  و]ق]یجد  یجدىق  پايان دادن  دجس(ی!ن

        لجزىس )كردن عبادت(كاركردن  زجس[ل×ن

      و]س]لجز    ايستادن  دجس[ل×ن

    اح!ن(فجب      خوردن  بجن%ف]ن

  زجو[فجر        دوست داشتن  رجز%ف]ن

  شجوجو  اح!شجو  ر*شجو  ر]شجو  نوشيدن   *وجو(ش!ن

  ثجذجو    ر*ثجذ    خريدن  *ذجو (ث!ن

    اح!لجض  ر*لجض   كردن درست - دادن انجام  *ضجو [ل×ن

      ر*لجذ  ر]لجذ  جواب دادن  *ذجو [ل×ن

  زجو(اجش  اح!ز(اجش  و]ز]اجش  اجشىز  نشستن  *و ]ز]ش*ن

    اح!ب(رجن  و]ب]رجن  ,رجنى  رفتن) راه(  و]ب]ن*ن

  لجو(اجس  اح!ل(اجس  و×ل×اجس  ×اجسىل  دانستن  و×ل×س*ن

  قجو*ی  اح!ق*ی  ر*ق*ی  ق*ی  اقامت كردن  *یعْق *ن

      ر*د*ث  ح*ث  برخاستن  *ثعْح *ن

      ر*ف*›  ف*›  آمدن  *زجف *ن

  ابجو!ق(ئ  اح!اب!ق(ئ  ر*اب!ق(ئ  ,ا!ق*ئ  الزم داشتن  *, قج(ئ!ن

  ئجو+ق  اح!قجئ  ر*قجئ  ر]قجئ  خواستن  *ئجو (ق!ن

           



  :توجه د 
  .در برخي صورت هاي صرف فعل، حالت خاص دارد* 
  :شود، به عنوان مثال ي، فعل بعدي در حالت مصدري استفاده م››الزم داشتن‹‹و ›› خواستن‹‹پس از دو فعل * 
  و]ز]ش*ر ن]ح رعْف قجئ×ر اجشىز گ ی*ؤ× ف- 

  وجو(ش!ابجو ن!ق(غ ئ]و×ح ف×ی. ر *ا شجو!ذ[ ف- 
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  ؟ چه بايد كرد-  ؟ضجو[ل×ر ن×د

  .غ*ق(هىر(ف ن*›ح رعْف ×ی(ر ع*زجس[ع فىاغ نج ل*ش(ب×گ ل غ*ر×خ(فىط(›ق *ف ی*ق(ظ]ل: غ *ق(هىر(›ق *ی(ر ع*اه!ط(ق]از!فجذ*›سجق نجدىس (ای!ز[ف

   .اكنون او كاري ندارد و او هم به تهران آمده است. كند عزرا در اصفهان زندگي مي. كند خواند و در تهران زندگي مي انشگاه درس مياَويگدور در د
  
  :و]ش+ق[ت×ر-زىاو(›جلىن ÷ا رعْف !ن]سجس ش×فگ ر*ق(ظ] فجدىق ل–ا سجسگ !ش ن(ا: اح!ت[ضجت(تجز عد(ق*›اح !ب(اح رجن!زىق[ت×ذىا ر(ش

  .كند عموي من در كارخانه كار مي. من يك عمو دارم : گويد عزرا مي. كنند روند و صحبت مي ر خيابان مياين دو دوست د
  

  :ا فجدىق!سگ سجس+ف(اح د!دىت(ن رىح ض*ز×رگ ف]ش*اح ث!س(ىرگ لجز›(ق×اح ر!س(و لجز]ش+ق[ت× ر–زىاو (›ىرگ ›(ق×ا لجزىس ر!سجس

  :گويد عمويم مي. اما آنها بسيار شادند. كنند كنند، سخت كار مي در كارخانه زياد كار مي. كند عمويم زياد كار مي
  
  وپ]ش+ق[ت×ر-ىاو›ن ]جف ف›فگ *ق(ظ]ل: ا!ق ن×د*وگ رعْف ف]ش+ق[ت×ر-زىاو(›ا !ن سجس]ا فىئ!ااو*دجن ر(و]ر؛؛گ ف*ت(د!اف ض!ر ر*زجس×ل*؛؛ر

  ! به كارخانه بياعزرا،: او به من گفت . ديروز نزد عمويم دركارخانه بودم. ؛؛كار يعني شادي؛؛
  

  ر فجدىق؟*ؤ×ر ف×و؟ د]ب]ن*ف ن”و فج ]قش[ت× ر–زىاو (و ن]ب]ن*ضجو؟ ن[ل×ر ن×د

  گويي؟ چه بايد كرد؟ به كارخانه بروم يا نروم؟ تو چه مي
  
  اح!ش*اح ث!ا[ت×و ر]قش[ت×ر-زىاو(›بجغگ * ذ-سجقگ(ای!ز[ فجدىق ف–فگ *ق(ظ]ضجوگ ل[ل×ر ن×م د(اس ن!ی×ر(ر ن]ش*ث

   .درست است، در كارخانه زندگي سخت است. عزرا، سخت است كه به تو بگويم چه بكني: گويد  اويگدر مي
  

  :م(ا فجدىق ن!ذ[ح ف×رگ ی*زجس[ا ل!ن(›اح !ا×ت›×ر *ت(د!بجغ پ    فىاغ ض*ر ذ]رگ ظ*ت(د!اف ض!ر ر*زجس[ل*ر:م فجدىق(ن]سجس ش×ن ر*ز[ف

  :گويم من هم به تو مي. در زندگي بدون كار شادي وجود ندارد. اين درست است. كار يعني شادي: گويد اما عموي تو مي
  
  بجنگ%ف]و ن]ب]ن*ن, ا!ق*ع ئ*ش(ب×ل(فپ ع*ق(ظ]وگ ل]قش[ت×ر-زىاو(ن, نى

  رويم ما به رستوران مي. و اكنون بايد براي غذا خوردن برويم! به كارخانه برو عزرا 
  
  



  شىحگ×ر, قعْ*›زجغگ *ا ؤىف!سگ اىش ن+ف(هجز د. اح!ا×ـقر*و ئ×قجت[بجن ف%ف]ر ن*س*ل(ط!د×اح ن!ب(ذعْ رجن(ت×ذ[ف

  من هم خدا را شكر اشتها دارم،. خيلي عالي است.                       رويم تا ناهار بخوريم ما به رستوران مي
  
  رگ*ر هجز*س*ل(ط!ر اىش د]ظ×تجز ر(ق*›هجز؟ (ظجنگ ع(›ر +÷اح !ن(ر فجب+رگ فىاخ*ش*ث×ز(›اگ !یىس ن*بجنگ ر%ف]ر ن]ا قجئ!ذ[ف×ع

  .خورند؟ در اين خيابان رستوران خوبي وجود دارد خواهم غذا بخورم، لطفا به من بگو، اينجا غذاي ارزان و خوب را كجا مي و من مي
  
  احپ!ب(عْ رجنذ(ت×ذ[ف.     س+ف(ر هجز د*×ا*ن ر]ب+ف*ر(فو ع+ظ×ر ر*س*ل(ط!د›×ا !ذ[ح ف×ا ی!ؤ(ن×ب*دجن ف(و]حگ ف*اح ش!ن(اح فجب!ه(ذ]هجس(ط×ن ر*‘

  !رويم ما هم مي.     من هم ديروز در اين رستوران غذا خوردم و غذا خيلي عالي بود. خورند همة دانشجويان در آنجا غذا مي
  

  در رستوران – ر*س*ل(ط!د›×

  قجفپ(ث!ر ن*ش*ث×ز(›گ اه!ق(خ×ؤ×ذىر ر!ح؟ ر!ا×رـق*ئ×ر-و×قعْت[ف×اجح ن×ح ر]ب*ر اىش ن×بجن؟ د%ف]اح ن!ح قجئ]ؤ×ر ف*احپ د!زىق[نجحگ ت*ش

  !لطفا بخوانيد. است)منو(شما چه چيزي براي خوردن ميل داريد؟ امروز شما براي ناهار چه داريد؟   اين صورت غذا ! سالم دوستان
  
  .ث*ق*ذعْ د*ا ن!ذ(ح؟        ؤ]ب*وىو ن*ر ن×د. ثجو*اق!اح ع!ی*ثگ س*ق*ذعْ د*رگ اىش ن*ش*ث×ز(›قجفپ     (ث!ف ن”(بجن ع%ف]اح ن!ذعْ قجئ(ت×ذ[ف

  .   به شما چه بدهيم؟     به ما سوپ بدهيد. كنم، ما سوپ، ماهي و سبزيجات داريم خواهش مي!   خواهيم بخوريم، نه اينكه بخوانيم ما مي
  

  ر؟*فشجذ!ر ق*ذ*د(ح ن]ب*ر اىش ن×د. ر*فشجذ!ر ق*ذ*ذعْ د*ا ن!ذ(ث ؤ*ق*د×ذىا ر(خ!رگ ن*ش*ث×ز(›ثجوگ *ق(ا-ث×ق(اح؟ د!ح قجئ]ؤ×ث ف*ق*ر د]فىاظ

   براي پيش غذا چه داريد؟.      لطفا ، قبل از سوپ به ما پيش غذا بدهيد: خواهيد؟ سوپ سبزيجات شما چه نوع سوپي مي

  

  ا؟×ی ت*اجو فج س!ذ*ز(ی×اچ ل!د(›ی *؟ س, *‘ق ×ت×ح ف]ب*وىو ن*ر ن×عد. اجو!ذ*ز(ی×ن ل]ه ش×ن×ط. ا×ه ت×ن×ذعْ ط*اىش ن

  ؛؛؟زنده؛؛و پس از آن به شما چه بدهيم؟ ماهي در آب گوجه فرنگي يا ماهي . ساالد گوجه فرنگي . ساالد خام داريم

  

  ا؟پ×ی ت*ا فجبىن س!اغگ د!ف دىز”ا !ذ[ا؟پپ ف×ی ت*س

   چه كسي ماهي زنده مي خورد؟. فهمم من نمي!! ماهي زنده؟

  

  .ا؛؛×ی ت*اح ؛؛س!ف(ذعْ ثجق(ت×ذ[ذعْگ ف*ن] شح*ا×غ ر!اح د!ی*س×اگ ن×ف ت”ی *س×زىقپ ر*گ ت,*ب-ف”

  .مانيم مي؛؛ ماهي زنده؛؛هاي دريايي خودمان را  ما، ماهي. آن ماهي زنده نيست! اين طور نيست رفيق
  
  .ا× تی*ذجو س*ؤىا د(ذعْ ش*ا ن!ذ(غپ     هجزگ ؤ*ا)ئ(ی د*قگ س×ظ×ت-ح×غ ا!ی د*رعْ س]احگ ظ!ا×ر ت]فىن*اح ر!ی*س×و ر]اح ف!ذعْ ثجذ(ت×ذ[ف

  .خوب است، به ما دو پرس ماهي زنده بدهيد!      ماهي عالي. است؛؛ درياي خزر؛؛اين ماهي از . خريم ها را زنده مي ما اين ماهي



  
  س+ف(ح هجز د×اجح ت(س گ عْز+ف(ح د×اجح ت×ر.                  ق×ىقجو ث÷-ث×ق(ذعْ د*ا ن!ر(ر ؤ*قجذ[ت×ف*ر ر*ذ*د×ن, *‘-ق×ت×ف(ع

  امروز خيلي گرم است، در روز گرم خوب است كه. خنك بدهيد) ميوه(به ما كمپوت ) دسر(؛؛ خوراك آخر؛؛راي و پس از آن ب
  
  .ىقجو÷-ث×ق(آجح د×ذعْ ر*رگ فىاغ ن*ات!ن(قگ    ط×ىقجو ث÷-ث×ق(بجن د%ف]ن

  نداريم،) ميوه(ببخشيد، امروز كمپوت . خنك خورد )ميوه(كمپوت 
  

  .ؤجو(ش!اح ن!ق*ح ث!ا×ح د’×رگ *ش*ث×ز(›ذعْگ *ا ن!ذ(ىقجوگ هجزگ ؤ÷ر *قجذ[ت×ف*ر ر*ذ*د×ح ن]ب*و ن]ذ]ا ذجو!ذ[ف

  .خوب است، لطفا به ما آب سرد براي نوشيدن هم بدهيد.         دهم من به عنوان دسر به شما ميوه مي
  
  سپ+ف(ن هجز د]ب+ف*اجح ر-ن*‘نىذعْ (ئ]احگ ف!زىق[ىغگ ت‘سگ +ف(ن هجز د]ب+ف*ر ر*ا*دجن ر(و]ح ف×غپ ی*ا)ئ(ن د]ب+ف*اح؟ ر!زىق[نگ ت]ب+ف*ر, فىا

  ! بله دوستان، نزد ما هر روز غذا بسيار خوب است. ديروز هم غذا بسيار خوب بود! غذا چطور است، رفقا؟ غذا عالي است
  

*   *   *  
  
  )زمان حال(افعال جديد 

 ؤنثامر مفرد م  امر مفرد مذكر  جمع مؤنث  جمع مذكر  مفرد مؤنث  مفرد مذكر  معني  مصدر

  ا!اذ!›  اغ!›  اذجو!ز(د  اح!اذ!ز(د  ر*اذ!ز(د  اغ!دىز  فهميدن  اغ!ز*ر(ن

  ا!ذ(ؤ  ؤىغ  ذجو(ذجو  اح!ذ(ذجو  و]ذ]ذجو  ذجوىغ  دادن  وىو*ن

  ا!اس!×’ر  ىس×’ر  سجو]×’د  اح!اس!×’د  و]س]×’د  اس!×’د )گفتن(اطالع دادن   اس!×’ر(ن

  
  صفات و ضميرهاي ملكي

 -ن]شتعلق داشتن به   -فىاغ ننداشتن   -اىش نداشتن   -ن داشتن به  تعلق-براي   متصل ضماير ملكي  مذكرق *ب*ظ

  ا!ن]ش  ا!فىاغ ن  ا!اىش ن  ا!ن  ا!-   ا!ذ[ف

  م(ن]ش  م(فىاغ ن  م(اىش ن  م(ن  م-   ر*ؤ×ف

  نج]ش  فىاغ نج  اىش نج  نج  -  رعْف

  ذع*ن]ش  ذعْ*فىاغ ن  ذعْ*اىش ن  ذعْ*ن  ذع-   ذعْ(ت×ذ[ف

  ح]ب*ن]ش  ح]ب*فىاغ ن  ح]ب*اىش ن  ح]ب*ن  ح]ب-   ح]ؤ[ف

  ح]ر*ن]ش  ح]ر*فىاغ ن  ح]ر*اىش ن  ح]ر*ن  رىح-   رىح

  



  مؤنثر *ثىز(ذ
  ا!ن]ش  ا!فىاغ ن  ا!اىش ن  ا!ن  ا-   ا!ذ[ف

  ,*ن]ش  ,*فىاغ ن  ,*اىش ن  ,*ن  ,*-   (ؤ×ف

  ‹*ن]ش  ‹*فىاغ ن  ‹*اىش ن  ر*ن  ‹*-   اف!ر

  ذع*ن]ش  ذع*فىاغ ن  ذع*اىش ن  ذعْ*ن  ذع-   ذع(ت×ذ[ف

  غ]ب*ن]ش  غ]ب*فىاغ ن  غ]ب*اىش ن  غ]ب*ن  غ]ب-   غ]ؤ[ف

  غ]ر*ن]ش  غ]ر*فىاغ ن  غ]ر*اىش ن  غ]ر*ن  غ]ر-   رىغ

  
  :كلمات جديد

  آب   مييم  داح  ماهي  داگ  سی  رستوران  ميسعادا  دطلسر
  عالي  مِصويان  غ*ا(ئ!د  گوجه فرنگي  عگوانيا  ر*ا!ذ*ز(ی×ل  منو-صورت غذا  تَفريط  اه!ق!خ×ؤ
  سخت  قاشِه  شىر*ث  سبزيجات  يِراقوت  ثجو*ق(ا  غذا) پرس(  مانا  ر*ذ*د
  خام-زنده  حي  ا×ت  جات ميوه  پِروت  ىقجو÷  اشتها  تِئاوون  زجغ*ؤىف
  فهميدن  مِوين  اغ!دىز  دريا  يام  ح*ا  سوپ  ماراق  ث*ق*د
  بعد از اين  اَحركاخ  ,*‘-ق×ت×ف  ديروز  اِتمول  دجن(و]ف  صحبت كردن  مِسوحِئَح  ×ضجتىت(د
  زبان  سافا  ر*خ*ض  ...مال   شِل  شىن  اطالع كردن  لِهگيد  اس!ی×ر(ن
  اينطور  كاخ  ,*‘  چطور  اِخ  ,فىا  بود  هايا  ر*ا*ر

        آخر  اَحرون  قجغ×ر×ف      

  بخوان و صحبت كن 
  دجن ر ف نف(و]قگ ف×ر ث*ا*دجن ر(و]ف. ح×اجح ت×اگ ر!ر اجح شىذ*ا*دجن ر(و]اگ ف!اش!ن(اجح اجح ش×ر -ر*ا*ر

  غگ*÷(ف ن*›ا !او!ا*گ ر×ذجل(ثجن›×ا !او!ا*ر= ا!ذ[دجن ژف(و]وگ ف!ا›×›×ر *ا*ر

  رگ  ]ش*نج لجزىس ث]سجس ش×ر - سجسگل*ق(ظ]ل(ن -ن] ش           

  . ر*ش*ر تف ث*خ*او ض!ق(ز!ل*ر ر*خ*ض×اوگ ر!ق(ز!دجس ل(ن!ر ن]ش*حگ ن ف ث×اجح ت(›زجس ×ل×ر ن]ش*ث -ر]ش*ث
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  مالقات در ايستگاه مركزي   او!ظ*‘(ق]د×ر ر*ذ[ت×ؤ›×ر *ش!ی(×÷ر

  
  .او اجئىفو!بجذ(ر د*ف*›او !بجذ(سجنگ د*ش ی×ل×ر ق*ذ[ت×ؤ›×فغگ *ق(هىر(›او !ظ*‘(ق]د×ر ر*ذ[ت×ؤ×ر

 .رود آيد و خودرويي مي خودرويي مي. در اين ايستگاه، سر و صداي زيادي است.  قرار داردايستگاه مركزي در تهران
  
  .اح!ق[ر×د(اح د!ب(احگ رجن!ئ*ق(اح ع!ب(اح رجن!س*ان!اح ع!ش*احگ ذ!×›اح ق!ش*ذ[ف

 .كنند دوند، حركت و تعجيل مي روند و مي بسياري از مردان، زنان و كودكان راه مي
  
  .او!بجذ(د×ؤجق ن×ن ر]ر ف*÷)ث×غ ر!چ د*ق(رىق ع×د(ر د]ظ(رگع*و(ا×›×رىق ر×د(او د!ذبج(د×غ ر!ر اجقىس د]ظ

 .دود كند و از باجه به صف خودرو مي رود، و ديگري عجله مي شود و با سرعت به خانه مي يكي از خودرو پياده مي
  
  .ؤجغ!ذجو ل(ث!ن, ×ن*ر ر*ق(ظ]ل(اطگ ع!ه(ق‘×و ذج(ث!ر ن*÷)ث×ن ر]ف, ×ن*سجق ر(ای!ز[رگ ف*ذ[ت×ؤ×ن ر]ف ف*›ف *ق(ظ]ل(سجق ع(ای!ز[ف

 .اَويگدور و عِزرا به ايستگاه آمدند، اويگدر براي خريد بليط به باجه رفت، و عزرا رفت كه روزنامه بخرد
  
  .اح!زىق[ت×زىقجو ع[ح ت!ل× ضجتىت(ا لجدىس د!لجذ(س!ذىق ی(ز×و ف]ر ف*ف*ذىر ق!ر(رگ ع*÷)ث×ن ر]ف, ×ن*ر(ؤجغ ع!ر ل*ذ*ف ث*ق(ظ]ل

 .در حال صحبت است) دختر و پسر(او ديد كه اَونِر گيدعوني ايستاده است و با دوستان . اي خريد و به سمت باجه رفت عزرا روزنامه
  
  رىقپ×جف د›ؤجقگ ›×سجق (ای!ز[ح لجدىس ف*رگ ش*خ)ث×ن ر]جف ف ›-فگ *ق(ظ]ف ل*ق* ث–ذىقگ (ز×نجحگ ف* ش-

 !سريع بيا. آنجا اويگدر در صف ايستاده است. ه سالم اونر، بيا به طرف باج: عزرا صدا زد
  
  مپ(ا فجو!او!ف*ف ق”غ ×د(ر ظ*د‘×م؟ (نجد(ر ش× د-رگ*ت(د!ض(›ذىق (ز×ق ف×د* ف-سجقگ(ای!ز[نجح ف* ش-

  !ام سالم اويگدر، حالت چطور است؟ چند وقت است كه تو را نديده: اونر با شادي گفت
  

  سجقگ(ای!ز[ق ف×د* ف-زگ×غ ق×د(زگ ظ×غ ق×د( رجگ ظ-

 .اوه، مدت زيادي است، بله مدت زيادي است:  اويگدر گفت-
  

  .فظ*اق!ش(ا ن!ؤ(ل×ط*ذ(غ ع*÷(فعْن*›اح !دعْس!ن×و ر]ا ف!ؤ(ق×د*ا ی!تىئ*ح ع!ا×و*ذ(ذىا ش(خ! ن-

 ).سفر كردم(پيش از دو سال و نيم قبل، درس را در آموزشگاه ابتدايي زبان تمام كردم و به شيراز رفتم 
  
 
 



  ر؟*ذ×ه(ث×او ر!د×شعْن(ر ع*د!نجح ف(ر ش×فگ د*×›نجح ف(ر ش×سجنگ د*تعْق ی*›ر *ؤ×ع ف*ش(ب×ل

 حال پدر چطور است و احوال مادر و شولميت كوچك چطور است؟. اي حاال تو جوان بزرگي شده
  
  اح؟!ل(ح ذجط]ؤ×غ ف*ف(نجحگ ن*ح ش*ن)ب(رگ ن*×›ر ق*ؤجس-

 كنيد؟  ميشما به كجا سفر.  خيلي ممنون، همه سالمتند-
  
  .اق!ل*و ر]فجو ف(ق!ر ن]ا قجئ!ذ[فگ ف*ق(ظ]ن ل]ن سجسج ش]غ ف*ر×خ(فىط(ن× طجل(ذ!اح ن!ذعْ قجئ(ت×ذ[ ف-

 .خواهم آن شهر را ببينم من مي. خواهيم به اصفهان برويم، نزد عموي عزرا  ما مي-
  

  ؟×ر ذجطىل*ؤ×غ ف*ف(ن. ح*ا ش!او!ف*ف ق”لجس 

 كني؟ كجا سفر ميو تو به . ام هنوز آنجا را نديده
  
  .فغ*د(ىق‘(ح ن*ش!س د(ظ×ا(ا ن!ن]اح ش!زىق[ت×ح ر!ل× ا ذجطىل!ذ[ف

 .كنم  من با دوستانم به يزد و از آنجا به كرمان سفر مي-
  
  .اح!ل(ذعْ ذجط(ت×ذ[ف×ه ع×ل(رىقپ لجس د×جف د›-احگ !زىق[ت×فعْ ر(ق* ن-ذىقپ(ز× ف-

 .چيزي نمانده كه ما حركت كنيم! سريع بيا! اَونِر: دوستان صدا زدند
  
  فجوپ*ق(و!ر( ن-سجقگ(ای!ز[ف×ن(ف ع*ق(ظ]ل(ذىق ن(ز×ق ف×د* ف-نجحپ* ش-

 !به اميد ديدار! احافظ.خد: اونر به عزرا و اويگدور گفت
  

 
   :جه كنيدتو»  ديد-ر *ف*ق«و صرف فعل » و]ف«هاي مختلف حرف اضافه  به صورت: تمرين  

 
  .ر*ذ×و ت]ح ف×ا ی!او!ف*ق(و اجطىک ع]ا ف!او!ف*تجزگ ق(ق*›بعْ (ن*ر ر*ذ×ت(اجطىک ع

  .يوسف را ديدم و حنا را هم ديدم. يوسف و حنا به خيابان رفتند
 
  .ا!فعْ فجو*ف ق”ن رىح *ز[حگ ف*ا فجو!او!ف*ق

  .آنها را ديدم، اما آنها مرا نديدند
 
  :ا!قعْن(د*حگ ف]ب(و]ا ف!او!ف*اگ ق!او!ف*رگ ق*ذ×گ ت,*ح فجو×ی(گ اجطىکگ عم(ا فجو!او!ف*ق: رىح*ا ن!ؤ(ق×د*ف

  :به من گفتند. شما را ديدم. من تو را ديدم، يوسف، و نيز تو را حنا، ديدم: به آنها گفتم
 
  .م(اذعْ فجو!ف*ف ق”ذعْ (ت×ذ[ف×ذعْگ ع*فجو* او!ف*ر ق*ؤ×ف

 .تو ما را ديدي، ولي ما تو را نديديم



  
  ؟-نجح(ر ش×د : ل پرسي احوا  

  ح؟]ب(نجد(ر ش×ر؟ د*ذ×ت, نجدى(ر ش×مگ اجطىک د(نجد(ر ش×د-
  حالت چطور است يوسف، و حال تو چطور است حنا؟ حال شما چطور است؟

 
  ف؟*د!نجح ف(ف عْش*×›نجح ف(ر ش× عْد-نجدىذعْ هجزپ(هجزگ ش‹ *نجد(ا هجزگ ش!نجد(ش-
  و حال پدر و احوال مادر چطور است؟. مان خوب است خوب است، حال) مونث(لم خوب است، حال او ا ح-
 
  ح هجزپ *نجد(هجزپ ش‹ *نجد(نجدج هجز ش(ش-

  !حالشان خوب است. خوب است) زن(خوب است و حال او ) مرد(حال او 
  
  

 
 
 
 

 كلمات جديد
  فارسي  تلفظ  عبري

  ايستگاه تَحنا ر*ذ[ت×ؤ
   خودرو–اتومبيل مخُونيت او!بجذ(د

   همهمه-صدا رعش ش×ل×ق
  صندوق-شه  گي–باجه قوپا ر*÷)ث
   بليت–كارت كَرطيس اط!ه(ق‘×

   صف–نوبت تور ؤجق
   ميان–وسط امصع ل×ئ(د]ف

  آخر سوف طجک
 – تماس –مالقات پگيشا ر*اش!ی(÷
  جوان  باحور تْعق*›
  مركزي مركازي ا!ظ*‘(ق]د

  زياد رو ز×ق
  خارج شد ياصا ف*ئ*ا
  )پياده شد(پايين رفت  يارد س×ق*ا
  دويد راص چ*ق
  خنديد صاحق ث×ت*ئ
 –مسافرت كرد  ناسع ل×ط*ذ
  ديد رائا ر*ف*ق
   با عجله–زود مهر رىق×د
  قبل از  قودم ح]س+ث
  هميشه تاميد اس!د*ؤ

  مرا اُتي ا!فجو
-ر×د

ن

  حالت چطور است؟  مه شِلومخا
 



  
  صرف زماني فعل

  زمان گذشتهق *ز*ل
  )قبالً) (ح]س+ث(

  ر]رجع

  زمان حال
  رعْف  اكنون) ع*ش(ب×ل(

  )مذكر(او 
  رىح

  )مذكر(آنها 

  زعْ(ش*ا  ز×ش*ا  اجشىز

  سعْ(د*ل  س×د*ل  لجدىس

  دعْ(ق*ی  ق×د*ی  یجدىق

  سعْ(ق*ا  س×ق*ا  اجقىس

  نعْ(ب*ف  ن×ب*ف  فجبىن

  قعْ(د*ف  ق×د*ف  فجدىق

  زعْ(و*‘  ز×و*‘  جوىز‘

  سعْ(د*ن  س×د*ن  نجدىس

  فعْ(ق*ث  ف*ق*ث  ثجقىف

  فعْ(ئ*ا  ف*ئ*ا  اجئىف

  لعْ(س*ا  ل×س*ا  ×اجسىل

  لعْ(ط*ذ  ل×ط*ذ  ×ذجطىل

  نعْ[ف*ش  ن×ل*ش  شجفىن

  زعْ×ر*ف  ز×ر*ف  فجرىز

  ثعْ[ت*ئ  ث×ت*ئ  ئجتىث
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  هاي آن و هدف»   بينا«ماهنامه        اع×*قجو*ه×ر ْعد*اذ!›تجغ (ق×ا×ر     
  
  ح]ب*ش ن*دعْی×ر ر*اذ!›تجغ (ق×آ×ر  ز*نجح ق*اح ش!س*›(ب!اح ذ!ف(زجس ثجق(ب!ن

  گردد تقديم مي) خوانندگان عزيز(ماهنامه بينا كه به شما     سالم فراوان بحضور خوانندگان محترم
  

ن ]اجو ش!ن*ن(‘قجو *ه×غ د×ل×د(لجن ن(خ! ن  فغ*ق(رعْسىا هىر(س ا×ل×ن ع]و ش]ب]ق[ل×سىا د(ن ا×فجق ل*اجئىف ن

  ,ذعْ!ت×ر

فرهنگ و    بخاطر هدفهاي همگاني و اصولي            شود بوسيله هيئت تحريريه انجمن كليميان تهران منتشر مي
  تربيت

  
اع *ف(ثجق(اف ن!ز*تجغ ا(ق×آ×ن ر*ن(‘, ]ق]س( ›           فغ*اق!رعْسىا ف(آجو ا!اد!ذ(÷قجو *ه×قىو د*ش(ن

  نعْ*×“اح ر!ذ*ا(ذ!ل*ر

بطور كلي ماهنامه بينا اطالعاتي در موضوعات زير تقديم      باشد و براي خدمت آرمانهاي داخلي يهوديان ايران مي
  كند خوانندگانش مي

  
  ا!ف*آ(ل×ش(و ف؛ ا]ب]ق[ل×ط د*ق*÷رعْسىا (س ا×ل×و ع×ن*ر(ذ×ت×فش ر+قىا اجشىز  ق(ز!س  1

  سرمقاله=  سخنان رئيس هيئت مديره انجمن كليميان ايران و هيئت تحريريه آقاي يشايايي
  
       ر*ن!ر(ث×ن ع]اح ش!عْذ’(ق!ن ف×الجو ل!س( ا 2

          نجمن كليميان   اطالعاتي دربارة سازمانهاي ا
  

  ئجدجو(اح ع!ی×ذىا ت*ا(ذ! ل3

  مطالبي درباره اعياد و روزه ها 
  
      ط*ق*÷رعْسىا )اح ا!ق(شجق(إ×ن ر]اح ش!اق!ش(اح ع!عْق÷!ط 4

  داستانها و اشعار شاعران يهودي ايران   



  

         ط*ق*÷قىا *رعْسىا ل(آىا ا×ن ت×شجو شجذجو ل*س[ ت5
    يان شهرهاي ايراناخبار گوناگون درباره زندگي يهود

  

      ح                 *لجن*›اح !رعْس(ا×ن ر×لجو ل!س( ا6

      اطالعاتي درباره يهوديان جهان                                            
  
  ر*ق(ز]ت(ق ع*دعْط, ذعْ!ذىا ت*ا(ذ!ن ل×اح ل!ق*د[ف× د7

  مقاالتي درباره مسائل تربيتي و فرهنگ، اخالق و اجتماع
  
          ح!اا!ن*هعْف(ث×اح ف!ذ*ا(ذ!ل(›اح !ق*ز( س8

  )     عصر حاضر(مطالبي درباره مسائل روز 
  
    اح!د*ب[قىا ت(ز!س(ا ع!ل*ٍسٍ×اح د!ق*د[ف× د9

   مقاالت علمي و گفتار دانشمندان
  

          سٍعْث(ث!سٍ(ش ع]ثجس×شجغ ر(ذىا ن*ا(ذ! ل10

  و گرامر) عبري(موضوعات مربوط به زبان مقدس 
  

   اح!س*ن(آ×اح ن!شعْل[ل×ش(اسجوگ ع!ىچگ ت›(ش× ؤ11
  جدول، معما، و سرگرمي براي بچه ها

  
          ,؛×؛ذ×ن ؤ]اح ش!طعْث(÷ثعهىا ! ن12

    )كتب مقدس يهود(گلچيني از آيات تنخ 
  

  غ*د(×»سىا ر(ن×ن ا×طجک طجک ل 13

  و باالخره درباره تحوالت و رويدادهاي زمان
  

      ر]ظ*›اح !ذ*د(اح دعظ!د(س×ث(و!اح د!ق*ث(آ×اح ر!ف(ثجق



  شود دعوت مي) در زبان قومي(از خوانندگان عزيز پيشرفته 
  

   لىان(اح ن!ق*‘(ظ!ذ×اح ر!ف(ذجض(›ح *ا لىه!ق(÷!ىح د«(ق×خ(ن
  براي انتشار آثار قلم خود درباره مطلب فوق

  
    ا!رعْس(آ×ر, ذعْ!ت×تجح ر(و!›ف *ث(ع×اح س!ق*د[ف×ذعْ د*ن× نجت(ش!ن

  هاي فرهنگ يهودي براي ما بفرستند مقاالت مخصوصا در زمينه
  
    وج(ن*ب(ز ا×دىاه(‘ضجو [ل×ر ن] قجئر*اذ!›ا !‘

  .خواهد آنچه براي بهتر شدن مقدور است انجام دهد زيرا بينا مي
   ر*اذ!›زجس *×‘ن ر*ب(›                    

   با تقديم احترامات بيكران بينا                  
  

 لغات جديد شجو*س[اح ت!ن!د

)تشكيالت(سازمان عغ’(ق!ف شاعر شجقىق(د حترمم س*›(ب!ذ
انجمن محلي يهود ر*ان!ر(ث×س ر×ل×ع )اخبار(اطالعات الجو!س(ا ماهانه تجغ(ق×ا
 اخبار شجو*س[ت مقاله ق*د[ف×د هدف ر*ق*ۀ×د

  موضوع-مطلب ذجضىف واقعي ا!ن*هعْف(ث×ف تقديم شده ش*دعْی

 )امكان(توانايي  و]ن+ب(ا علمي ا!ل*س×د شود منتشر مي فجق*اجئىف ن

  مرز- زمينه-حد تعْح(ؤ جدول ىچ›(ش×ؤ  اصلي-كلي اجو!ن*ن(‘

 معما ر*اس!ت)سرگرمي(بازي اسباب ×شعْل[ل×ش موضوع غ*ا(ذ!ل

 داخلي آجو!اد!ذ(÷ تحوالت زمان غ*د(×»سىا ر(ن×ا  شورا–انجمن  س×ل×ع

 )شهرت(انتشار  طعْح(ق!÷ بهترين ز*دىاه هيأت مديره ر*ن*ر(ذ×ر

     هيأت تحريريه و]ب]ق[ل×د

  
   تورات، كتاب پيغمبران و نوشته هاي مقدس= اح!وعْز(‘احگ !اف!ز(رگ ذ*ژؤجق, ؛×؛ذ×ؤ
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  درس هفدهمدرس هفدهم                                                                                                                      عبري بياموزيمعبري بياموزيم

  !!مكاني خوب براي همسرممكاني خوب براي همسرم              اا!!وو((شش!!فف(( هجز ن هجز نثجحثجح*دد
  
  اپ!ؤ(ش!ف(اط ن!ه(ق‘×ا !فاپ ؤىغ ن÷×)ث×ا ر!سجذ[ف

  .به من بليط براي همسرم بده! فروش  آقاي بليط
  
  ...قجغ[ت×ف ف”ح ×ی(فشجغ ع!ف ق”. ثجح هجز*ر د*اب!ق(اف ئ!ر]ر ش*ق(د*ا ف!ؤ(ش!ف

  ...نه اول و نه در آخر . خواهد مي) در اتوبوس(همسرم گفت جاي خوبي 
 

  .و]ز]ش*ل ن×ئ(د]ف(›اس !د*و ؤ]ز]اف فجر!ر]و ش]ق]اف فجد!ر

  .گويد كه دوست دارد هميشه در وسط بنشيند او مي
 

  اغ؟پ!ر دىز*ؤ×ف... اغ!د*ا!و د*ئ(ن عْثف+د(ض!د, *‘سگ ×ئ×غ ر!و د*ئ(ث ث×لگ ق×ئ(د]ف(›ف ”فگ  ”

  ؟فهمي كمي از چپ و كمي از راست ، مي: طور كناري ، اين) صندلي(در وسط ، فقط كمي دور از ) كامال(البته نه 
  

  یعْقگ*ف ط”نجغ ×نجغگ ت×س ت×ا-ن×ثجح ل*د. ×ج قعْت›فىاغ ]ش(اق ع!ع[ج ف›اىش ]ثجح ش*د

  اي كه بسته نباشد ، جايي كنار پنجره ، پنجره. نوزد و باد در آن  جايي كه در آن هوا باشد ،
  

  ...نجغ×ت×ن ر×ا، ل!ق*انجغ ئ!ح ع×ی. ×وعْت*÷نجغ ×ث ت×ق

  .فقط پنجرة باز ، همچنين الزم است پنجره، پرده هم داشته باشد
  

  .جغل*ش›×ؤجغ فج !ل*›ل ×ی]ن ق*‘اه !×›فىاذج د(شىغ ع×ل(فىاذج د(شىغ ع*بىغ فىاذج ا*ش×ر× ذجطىل×ر]ثجح ش*د

  .در روزنامه يا به ساعت خيره نشود) هم(جايي كه مسافر مجاور آن نخوابد و سيگار نكشد و هر لحظه 
  



  

  اقگ!ل*ف ئ”(ثىغ ع*ف ظ”ی *ر*ذ. ی هجز*ر*ر ذ*اب!ق(اف ئ!ر]اگ ش!ر ن*ق(د*ا ف!ؤ(ش!لجس ف(ع

  .اي كه نه پير و نه جوان باشد ندهران. راننده خوبي هم داشته باشد) اتوبوس(خواهد  همسرم همچنين به من گفت كه او مي
  

  .اق!ن ل*‘ثجحگ *ن د*‘اق !×‘عْد× اجسىل]ش

  .كه همه جا را به خوبي بداند و تمام شهر را بشناسد 
  
  اوگ!بجذ(د×ن ر]ر ف*÷)ث×اغ ر!رىق د×ئعْ د*سجغ ق*ف*ر(و ع]ق]ز(ی×ر

   آن زن و مرد سريع از باجه به طرف اتوبوس دويدند ،
  
  
  وگ]ق]ز(ی×ر ر*ق(د* ف–رىقپ ×ف د+›مگ (ا ن!ؤ(ق×د*ف  .ر*ل(ط*ذ(ر ع*ذ[ت×ؤ×غ ر!ر إ*ف(ئ*ق ا*ز(‘او !بجذ(د×ن ر*ز[ف

  من به تو گفتم كه سريعتر بيا ،: آن زن گفت  .اما اتوبوس قبالً از ايستگاه خارج شده و رفته بود
  

  فاپ÷×)ث×ح ر!جک لا ط!ن(›ىق ×›س(ر عْد*÷)ث×س ر×ن ا×غ ل×د(ظ×ن ر*‘ر لجدىس *ؤ×ف(ع

  !كردي و تو تمام اين مدت كنار باجه ايستاده بودي و بدون پايان با متصدي باجه صحبت مي
  
 

   ، زمان گذشتهن×ل+÷صرف فعل در باب : ق*ز*گ ل  ن×ل* ÷ –اجو !ه(ذ

  من  ا!ذ[ف  )مرد(تو   ر*ؤ×ف  )زن(تو   (ؤ×ف
ر

  !
  اف

 )مرد(او   رعْف  )زن(او 

 بستق   ×ی*ط ر*ق(ی*ط ا!ؤ(ق×ی*ط *ؤ(ق×ی*ط (ؤ(ق×ی*ط
X*x×x)ؤ) x*x×x)ؤ* x*x×x)ا!ؤ x*x)x*ر X*x×x 

  (ؤ(ق×د*ف
  فبنو
  خوتو
 یدقو

  *ؤ(ق×د*ف
  فبنو
  خوتو
 یدقو

  ا!ؤ(ق×د*ف
  فبنوا
  خوتوا
 یدقوا

  ر*ق(د*ف
  فبنر
  خوتر
 یدقر

  گفت ق×د*ف
  خورد ن×ب*ف
  باز كرد ت×و*÷
 تمام كرد ق×د*ی

  



  
  :كلمات جديد

  ثجح*د  ماقُوم  اق!ع[ف  اَوير  ل×ی]ق  رِگَع   اق!×‘د  مكير
  جا–مكان  هوا لحظه شناسد مي

   س×ئ  صد  ×قعْت  حئَرو   ق×ی*ط  ساگَر  اه!×›د  مبيط
 كنار  باد  بست  كند نگاه مي

  فن+د(ض  سِمول  ش]د]ش  شِمِش  ت×و*÷  پاتَح    ل×ق  رع
 چپ  آفتاب  باز كرد  بد

  اغ!د*ا  يامين فجق  رو   اُ   غشى*ا  ياشِن   و*ئ(ث  قِصات
 راست  نور  خوابيد  كمي

  نجغ×ت  حلُون  بىغ*ش  شاخِن  شىغ×ل(د  مِعشِن   ق*ز(‘  كِوار
كند، سيگار  دود مي  قبال

 پنجره همسايه ، همنشين  كشد مي
   انجغ!ع  ويلُون   ی*ر*ذ  ناهاگ  ثىش×ز(د  مِوقِش

 پرده  راننده  كند خواهش مي
 

  
  :هجو×ر(ن  :تمرين

  :افعال زير را به شكل مذكور صرف كنيد
  

  نوشتز ×و*‘

  آموختس ×د* ن

   خواندف *ق*ث

   دانستل ×س*ا

   نشستز ×ش*ا

  داشت دوستز ×ر*ف
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  با خوانندگان) سخني چند (اح  !ف(ثجق×ن ر]ف

  

  اح !ا!اعْز!اح ت!رىس(ر ن*ب*ر؛؛ ظ*اذ!›تجغ ؛؛(ق×ا×ر؛ ر, قعْ*›

  نظيري له ماهنامة بينا با استقبال بي.بحمدا
  
  .ئجو*ق[ق ف×ف(ط عْش*ق*خ×اح ز!ا!رعْس(تعس ا!زا, عْذ!شىا ت(ذ×ف(شىا شىح ع(ذ×س ف×ئ!د

  .مواجه گشته است هاي روشنفكر فرهنگي مخصوصاً يهوديان در ايران و ساير كشورها و شخصيت) اجتماع(از طرف افراد مهم 
  
  .چ ظعْ]ق*ف*ا ز!رعْس(ز لىو ا*و(‘ن ]اجدج ش!ث(›شعْز *ت]ر, ئجقى×و ر]اشعْ ف!’(س!عْزجو ر’(و×ن ر*‘

  اي يهودي در اين كشور، ات نياز مبرم و ضروري بوجود و بقاء نشريهكلية نظر
  
  .دىذعْ×ن ل]ر ش*خ*ض×ر(زعْو ع(ق×و×و گ ر]طجق*إ×و ر×ئ*خ×ر(لجظىق ن*ر

  .اند نمايد تأييد و تأكيد نموده كه به نشر فرهنگ و تقويت اركان مذهبي و اخالق و زبان قومي، كمك مي
  
   اغ!ا×س×ل]فغ ش*ق(هىر!تجثجو د(ق*ر ر]س*ض×قىا ر*ل(›اح !س*›(ب!اح ذ!ف(ق+ث!ىنعْ د×›ث(و!زجو ذ×ر(ن!عْزجو ذ’(ؤ

  كه هنوزهاي دوردستي  انگيزي از خوانندگان گرامي كه دور از تهران در شهرستان هاي هيجان العمل استقبال و عكس
  

  .ح*ل*ح ر!ق ل]ش]و ث×ش*’(ق×ر(او عْن!ق(ز!ر ل*ن!د(اح ن!دىف(ئ×اح ر!رعْس(رىغ ا*›قعْ (ذجو
  .كنند، دريافت داشتيم كنند و تشنة يك كلمة عبري بوده و در خود احساس تماس و رابطه با جامعه خود مي هودياني در آن زندگي ميي

  
  .انجو!ل(ق ا]و]ا(›اع *قجو*ه×و د]قىو ف*ش(ن ن×ر؛؛ اعْب*اذ!›تجغ ؛؛(ق×ا]و ش*ذ(ن د×ل

   آرمانهاي خود را هرچه موثرتر داشته باشد،گزاري در راه اجراي افتخار خدمت» ماهنامة بينا«به خاطر اينكه 
  
  .ان!ل*غ خ×فجخ*›ج ›وىک ×ؤ(ش!ر(اح ن!ق*ث(ا×اح ر!ف(ثجق×و ر]اح ف!ش(ث×ز(ذىذعْ د!ر

  مساعي فرموده ، از خوانندگان عزيز تقاضا داريم كه بطور فعاالنه و مؤثري تشريك
  
  .اح!اح شجذ!ا!رعْس(اح ا!ف(ذجض(ح ع]آىار×ن ت× لاح!ىق×÷ط(د×ر= او!ط(ق×خ(›او فج !ق(ز!ل(›اح ژ!ز*ؤ(ب!ذعْ د*وجز ن(ب!ن

  .كه حاكي از مسائل مختلف زندگي يهودي هستند، نگاشته و براي ما ارسال دارند) به عبري يا فارسي(براي ما نامه و مقاالتي 



 
  

  ر *ق(ز]ت, ذعْ!ذىا ت*ا(ذ!ن ل×اح ل!ق*د[ف×ح د*لجن*›اح !رعْس(ا×ن ر×الجو ل!س(انعْ ا!خ×ف
  حتي اطالعاتي دربارة يهوديان جهان، مقاالتي دربارة مسائل تربيتي و اخالق، اجتماع، 

  
  .غ*س!ئ(›شعْزجو (ح ؤ!فىنجو ل(ش×و ر]طىح ف(ق×خ(ق ذ*ش(خ]ف*و ر×س!د(›. غ*د(×»سىا ر(ن×ن ا×ل(اح ع!ا!ن*هعْف(ث×ذىا ف*ا(ذ!ل(ع

را با جواب در كنارشان منتشر ) كنندگان مكاتبه(داشت كه سؤاالت سعي بليغ خواهيم .  و مطالبي دربارة مسائل روز و رويدادهاي زمان
  .كنيم

  
  .فغ*ق(رعْسىا هىر(س ا×ل×ن ع]و ش]ب]ق[ل×سىا د(ن ا×فجق ل*ر؛؛ اجئىف ن*اذ!›تجغ ؛؛(ق×ا×ر]ش× سعْل*ا(›

  .شود توسط هيئت تحريريه انجمن كليميان تهران منتشر مي» ماهنامة بينا«مشخص است كه 
  
  .او!اش!ن(ر ش* ثجد385ق ÷×(ط!ا د!فس*ر, تجز شىاا(فغ ق*ق(هىر: اف!ر؛؛ ر*اذ!›و ؛؛]ز+و(×‘ر

  .باشد  طبقة سوم مي385هادي شماره  تهران خيابان شيخ: »بينا«آدرس 
  
  ر؛؛*اذ!›و ؛؛×ف*رجئ(اح ز!ال!ا×ط(د×ر(اح ع!ق(لجظ*ن ر*ب(ر ن]ظ*›ن نىز *ب(›ر *و دجس]ب]ق[ل×إ×طجک ر×عْز

  »بينا«يله از كلية آناني كه در نشر و در پايان هيأت تحريريه بدينوس
  
  .ر*اذ!›زجس *×‘ن ر*ب(›. ر*ب*ق(س×ر(رگ ع*عْحگ لىئ’(ق!احگ ؤ!ق*د[ف×ث د]و تىن×از!و(ب!ز

  »بينا«با تقديم احترامات زياد   . نمايد نمايند صميمانه تشكر مي اي از مقاالت، ترجمه، مشاوره و راهنمايي ما را كمك و پشتيباني مي با نوشتن پاره
  

  

  لغات جديد   شجو*س[اح ت!ن!د
  سنجش-اندازه ر*س!د  گره-رابطه ق]ش]ث  راندمان-سودمند انعْو!ل(ا موفق شد ر*ب*ظ

  قد-طبقه ر*ثجد خدمت قىو*ش كننده كمك ×اىل×ط(د  فرياد شادي-انعكاس رىس

 قلباز صميم  ن نىز*ب(› زيادي ق]و]ا(› به هيجان آمدن ز×ر(ن!ذ افراد مهم اجتماع شىا شىح(ذ×ف

 كردن عمل ترجمه عْح’(ق!ؤ  بعيد-دور تجث*ق  تيراژ-انتشار ر*ئ*خ[ر العمل  عكس-واكنش ر*عْز’(ؤ

  پند-مشورت ر*لىئ  اجتماع-انجمن ر*ق(ز]ت  به منظور-بخاطر و*ذ(ن د×ل تأكيد كردند اشعْ!’(س!ر

  رهبري-راهنمايي ر*ب*ق(س×ر  تعليم-تربيت ذعْ،!ت  عاطفه-احساس ر*ش*’(ق×ر  نشريه-مجله ز لىو*و(‘
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            نوزدهمنوزدهمدرس درس                                                                                                                       عبري بياموزيمعبري بياموزيم 

  س(ذ×فع*د×ق س×ر كوه دماوند 
  .س+ف(ر د*خ*ر ا*آ!ن[ل*ر ر*و(ا*آجح ر×ر: ف*إ!ف(ن ق]÷!ط(عس +ف(د× دىت*س ض(ذ×فع*د×س!ف د*›ذىق (ز×ف
  . امروز صعود بسيار زيبايي كرديم: ي مادر تعريف كرداز دماوند بسيار خوشحال برگشت و برا» اَبنِر«
  
  رىغ(عْد›(او ن!بجذ(د(›فغ *ق(ر]ه!فذعْ د*ئ*ق ا]ث+›×›ل ×ز]ر ش*ل*ش(›

  .در ساعت هفت صبح با اتوبوس از تهران به بومهن حركت كرديم
 

  .س+ف(د× دىت*ر ض*ا*ر. س×ت×قعْ ا*ح ش*ن)ب(لجزىسگ ع*ق ر×ل+ذ×غ ر!اح د!ق*ل(ر ذ*نىف(ر د*و(ا*او ر!بجذ(د×ر
  .خواندند ، خيلي خوش گذشت اتوبوس پر از جوانان كارمند بود و همه شعر مي

 
  نجحپ*نجحپ ش*ش: ر*ت(د!ض(›ذعْ *فعْ ن(ق*اح ث!س*ن(ا×ر(اح ع!×›اح ق!ق*خ(‘ذعْ (ق×ز*س ل(ذ×فع*د×س, ]سىق›×. او!بجذ(د!›ذعْ (ل×ط*رىغ ذ(س قعْسٍ×ْرىغ ل(عد›!د

  !سالم! سالم: زدند ها با شادي ما را صدا مي هاي زيادي عبور كرديم و بچه در راه دماوند از دهكده. تيماز بومهن با اتومبيل به رودهن رف
 

اعْ *س ر(ذ×فع*د×س×تجزجو ر(ق*ن ر*‘. قجح*سٍ×س ر×ل(خجغ ع*ء×غ ر!چ د]ق*ف*ن ر*‘!ذعْ د*ن]اح ش!زىق[ت×و ر]ذعْ ف(ش×ی*÷س (ذ×فع*د×س(›

  .اح!ق*ش(اح ع!دىت(ق ض×ل+ذ-ا(ذ(›اح !نىف(د
هاي دماوند پر از پسران جوان بود كه ايستاده  تمام خيابان.  شمال تا جنوب مالقات كرديم در دماوند دوستانمان را از تمام كشور،

  .خواندند بودند و شعر مي
  
  .ىر›(ق×ح ر+ تو]ذ]ف ذجو”ش لجس ]د]ش×ق ر*س[ش ف]تجس(›. ق×ر ث*ا*اق ر!ع[ف*ر. ن]ی]ق*›س (ذ×فع*د×س!فذعْ د*ئ*قگ ا]ث+›×›دىش *ر ت*ل*ش(›

  .دهد در ماه ادار خورشيد ديگر گرماي زيادي نمي. هوا سرد بود. در ساعت پنج صبح از رودهن پياده خارج شديم
  
  .ر*ذ!÷-فش+ق(›ق *ز(‘اذعْ !ا*ح ر!ا×و*ل(قىا ش[ت×ف

  .بوديم بعد از دو ساعت به اول راه رسيده
  خجغپ*ئ×قىا ر*اح ر!خ*ر ا×د. از!ز*ط!اح د!ق*ر]ن ر×اح ل!اه!×›اح عْد!ز(رگ اجش*ل*ل ش×ز]ذعْ ق(ز×ش*ح ا*ش

  .كوههاي شمال چه زيبا هستند. آنجا يك ربع نشستيم، نشسته و به كوههاي اطراف خيره شده بوديم
  
  :رىغ(قعْس-قىا(ز×ذعْ ت*قعْ ن(د*ز ف]ق]ل*ر-و×قعْت[قىا ف[ت×ف. نجق(خ!›فذعْ *›ح !ا×رـق*ئ›×

  :بعد از عصرانه دوستان رودهني به ما گفتند. بعدازظهر به پلور رسيديم
  
  .ح]ب(ان!ز(ش!›ثجح *ذعْ د*رپ اىش ن*ش*ث×ز(›نىذعْگ (ئ]اشجغ ف!اح ن!ح قجئ]ؤ×ح ف!رپ ف*ن(ا›×“×و ]ب]ن*ف هجز ن”

  .ما براي شما جا داريم! خواهيد پيش ما بخوابيد، بفرماييد اگر مي. درست نيست در شب حركت كنيد
  
  .ح]ب(ن(ئ]اشجغ ف!اح ن!و قجئ]د]ف(›گ -ذعْ (ق×د* ف-رگ*×›ر ق* ؤجس-

  .متشكريم، حقيقت آن است كه ما دوست داريم نزد شما بخوابيم: گفتيم

 



   
 
 
   

  .ذعْ(ق×ش(ق ع*ر*فش ر+ن ق×ذعْ ل(س×د*ح ل*ش. س(ذ×فع*د×س(ذعْ ن(ب×ن*ق ر]ث+›×›
  .مآنجا باالي قلّه ايستاديم و شعر خواندي. صبح به دماوند رفتيم

  
  : ر*ت(د!ض(›شجقىق (س ئجلىس ع×ز(ا ن!ذ×ن ف*ز×ف‹ *س طجخ×ل, ]ق]س(›اح !ب(ن+ح ر*ن)‘. ر*×›ق(اف ع!ر ر*‘)ق×ف, ]ق]سٍ×ر

  نعْپ(×“ر‹ -*نعْا(×“ر
مدح بگوييد . خوانم گذارم و به شادي شعر مي رويم ولي من تنها قدم مي اين راه طوالني است و زياد؛ همه ما تا آخر راه مي«
  ».دح بگوييدا را، م.خد
  

 
دجديلغات   

ر*ا!ن×ل س×ل صعود عليا  ق*ش تا عد   آواز خواند شار 
ق×ل×ذ س×ل(› جوان نَعر  ق×ز*ل براي بِعد   عبور كرد عاور 
,]ق]س ان!ز(ش!› راه دِرِخ  نىف*د براي  بيشويل   پر مالِه 
ن]ی]ق و]د]ف(› پا رِگِل  حقيقت به ِبه اِِِِمت  خجغ*ئ   شمال صافُن 
ق×ر وهك هر  از!ز*ط  قجح*س اطراف ساويو   جنوب دارم 
ر*ن(ا×ن ر*‘)فىق شب لَيال  س×ز(ن طوالني اَروكا  تنهايي به لِود   
ق*خ(‘ ‹*طجخ دهكده كِفار  ىق×÷ط(د آخرِ آن سوفاه  كند مي تعريف مِسپِر   
×دىت*+ص س×ل*ئ شاد سامِئَح  برداشت قدم صاعد  ف*ئ*ا  شد خارج ياصا   

 
 

فعل رفص  
  آنها  ما ش  ما  او  تو  من  

 اعْ*ر ح]او!ا%ر اذعْ!ا*ر ر*ا*ر *او!ا*ر ا!او!ا*ر  مرد - گذشته-فعل بودن
 اعْ*ر غ]او!ا%ر اذعْ!ا*ر ر*و(ا*ر (او!ا*ر ا!او!ا*ر  زن - گذشته-فعل بودن

 ح*ان!ز(ش!› ح]ب(ان!ز(ش!› ذعْ(ان!ز(ش!› انج!ز(ش!› م(ان!ز(ش!› ا!ان!ز(ش!›   مرد -به خاطر
 غ*ان!ز(ش!› غ]ب(ان!ز(ش!› ذعْ(ان!ز(ش!› ‹*ان!ز(ش!› ,انى!ز(ش!› ا!نا!ز(ش!›   زن -به خاطر
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  بيستمبيستمدرس درس                                                                                                                           عبري بياموزيمعبري بياموزيم

  ديدارثعْق !×›ر
  
 فغ*د(ىق‘(›اح !ا×سجس ت×ن ر]ثىق فىئ×ز(فعْ ن*›ف *ق(ظ]ل(سجق ع(ای!ز[ف
  .به كرمان رفتند» حييم«براي ديدن عمو » عِزْرا«و » اَويگدور«
  
ر *ش*ث×ز(›. ا!زىق[ح ت!ا ل!فو*›. ا!ؤ!ف× ا فجقىت!رىزىفو–. اح!ا×سجس ت×ف ن*ق(ظ]ف ل*ق*ث–حپ ]نىاب[نجح ل* ش-
. ام با دوستم آمده. ام يك ميهمان با خودم آورده! سالم بر شما:  عزرا به عمو حييم گفت -اقپ !×‘ر(ن

  . آشنا شويد) باهم(بفرماييد 
  
احپ !ا×ا ت!رعْ سجس]ظ(ع. ح!ا×و*ذ(ذىا ش(خ!او ن!ق(ز!ل(غ ن*÷(فعْن*›ا !ؤ!س ف×ت×س ا×د*ن]سجقگ ش(ای!ز[ا ف!زىق[رعْ ت] ظ-

و ايشان . خواند اين، دوستم اويگدور است كه با من در آموزشگاه زبان عبري، دو سال است درس مي
  .هم عموي من، حييم است

  
   .فغ*د(ىق‘(›اح !ت(فجق(س ن+ف(اح د!دىت(ذعْ ض(ت×ذ[احپ ف!ف*×›اح ر!قعْب( ›–احگ !ا×ق ت×د* ف–نجح *ح ش]نىاب[ ل-
  .ما از حضور ميهمانان در كرمان بسيار خوشحال هستيم !خوش آمديد. سالم بر شما :  حييم گفت -
 
  »ح›×-ی(ق×ف«(ا فجوج ن!ؤ(ذ×د(ظ!ر(فغ ع*د(ىق‘فجو (ق!ر ن*ئ*سجق ق(ای!ز[ ف-
  . ارگ بم دعوت كردم) ديدن(خواست كرمان را ببيند و من او را براي   اويگُدور مي-
 
 كار خوبي -.ا!ؤ(ش!ف(ف ن+ق(ث!ر ن]ا قجئ!ذ[احگ ف!زىق[رگ ت*ات!ن(وپ ط]ز]ش*ر ن*ش*ث×ز(›فپ *ق(ظ]لگ *او!ض*ر ل]خ* ا-

  . خواهم همسرم را صدا بزنم كنم، دوستان، من مي خواهش مي! بفرماييد بنشينيد! كردي، عزرا
  
. اح!ق*ث(اح ا!ت(جقف. اح!ت(ذىا فجق(ذعْ ش*اىش ن. ×ؤج فجقىت!اف ف!رىز(ف ع*›ف *ق(ظ]رپ ل*ا رىذ!جف›رگ *ذ× ت-
ما دو ميهمان . اينجا عزرا آمده و با خودش ميهمان آورده! بيا! حنارپ *ذ×ؤا ت(ش!و ف]اق ف!×‘ر(ر ن*ش*ث×ز(›

  ! هاي عزيز بفرماييد با همسرم حنا آشنا شويد داريم، ميهمان
  
. ح]س+ث!ق د*ز(‘م (ر فجو*قا!×‘ا د!ذ[ ف–. ر*ذ×ر ت*ق(د* ف–سجقگ (ای!ز[مگ ف(اق فجو!×‘ر(س ن+ف(ر د*دىت(ا ض!ذ[ ف-
ر *دىت(ا ض!ذ[ف×قجز ع*ث!م د(ر فجو*اق!×‘ا د!ذ[ع ف*ش(ب×ل. سجق(ی!ز[هجزگ ف×زىقج ر[ن ت×ىر ل›(ق×ذعْ ر*ىق ن÷!ف ط*ق(ظ]ل
شناسم، عزرا  من از آشنايي با تو خيلي خوشحالم، من تو را از قبل مي! اويگدور:  حنا گفت-. س+ف(د

شوم  حاال من با تو از نزديك آشنا مي. ر زياد براي ما صحبت كرده استدرباره ، دوست خوبش، اويگدو
  .و بسيار خوشحالم

 



ا !فو*›اجح ×ر(رگ ع*ذ×وج ت*سجس(اح ع!ا×ن سجسج ت×ا ل!ىق ن÷!ف ط*ق(ظ]ل. ح]س+ث!ح د]ب(و]اق ف!×‘ا د!ذ[ح ف× ی-
 -. ح›×-ی(ق×و ف]ثجحگ ف*د×و ر]فح ×ی(فغگ ع*د(ىق›×‘اح !ش*ذ×ف*و ر]حگ ف]ب(و]اق ف!×‘ر(ر ن]ا قجئ!ذ[ف. ثعْق!ز(ن

عزرا براي من درباره عمويش و زن عمويش حنا، تعريف كرده بود . شناسم من هم شما را از قبل مي
  .آشنا شوم من مايلم كه با شما، با مردم كرمان، و با مكان ارگ بم،. وامروز براي ديدن آمدم

 
ح ]فو*›بجن؟ %ف]اح ن!ح قجئ]ؤ×ا ف×فعْن-رگ*ذ×ر ت*ق(د*ف-ح]ب(و]ىس ف×›ب(ر ن]د›×و ×ل×ف اجس”ا !ذ[رگ ف*ات!ن( ط-
دانم چگونه از شما پذيرايي كنم، شايد مايل هستيد چيزي  ببخشيد، من نمي:  حنا گفت-. ر*تجث(، ق]ق]س!د

  . ايد بخوريد؟ شما از راه دوري آمده
 
ظس ×ا(›ر *ح هجز!ا×رـق*ئ-و×قعْت[فذعْ (ن×ب*ف. اح!لىز(ف ق”ذعْ (ت×ذ[ف–ر *ق(ظ]ل(سجق ع(ای!ز[ذعْ ف*ل–رگ *×›ر ق* ؤجس-
ما ناهار خوبي در يزد قبل از . خيلي ممنون، ما گرسنه نيستيم:  اويگدور و عزرا گفتند-. ر*ال!ط(ذ×ذىا ر(خ!ن

  .حركت خورديم
  
 .ر*ذ×ر ت*ن[ف*ش-ق؟ ×ح فج ث×ر؟ ت*د-ق×ز(ؤجو س(ش!اح ن!ح قجئ]ؤ×ا ف× فعْن-
  اريد؟ گرم يا سرد؟ شايد چيزي براي نوشيدن ميل د:  حنا پرسيد-
 
  خواهيد؟  شايد آب انگور مي: حييم پرسيد. اح!ا×ن ت×ف*ش-غ؟ !ا×اح ا!ح قجئ]ؤ×ا ف× فعْن-
 
ن *ب(ثجح عْز*ن د*ب(›وجو (ش!جط ؤىر هجز ن ‘–فگ *ق(ظ]ر ل*ذ* ل– ؤىرگ –ا !ذ[ف×غگ ع!ا×ر ا]سجق شجو(ای!ز[ ف-
 نوشيدن يك پياله چاي در هر زمان و .نوشد و من، چاي اويگدور آب انگور مي:  عزرا گفت -. غ×د(ظ

  .مكان خوب است
 
 .دعْچ*وجث فج ت*غ د!ا× ا–احگ !ا×ن ت×ف*سجق؟ ش(ای(ز[ر فجرىزگ ف*ؤ×غ ف!ا×ر ا] فىاظ-
   حييم پرسيد، چه نوع آب انگوري ميل داري اويگدور؟ شيرين يا ترش؟ -
  
  .  شيرينشيرين، فقط:  اويگدور گفت-سجقگ (ای!ز[ق ف×د* ف–وجثگ *ث د×وجثگ ق* د-
 
حنا بر روي ميز چاي و آب انگور . ح لعْیجو×ر ی*اف!رىز(غگ ع!ا×ا(غ ؤىر ع*ت(ن)ش×ن ر×ر ل*د*ر ض*ذ× ت-

  . گذاشت، و همچنين كلوچه هم آورد
  
  . بفرماييد كلوچه بخوريد:  حنا گفت -. ر*ذ×ر ت*ق(د* ف–رگ *بجن لعْی%ف]ر ن*ش*ث×ز( ›-
 
 -. س+ف(ر د*وگ هجز]د%ف]›رگ *لعْی*ر: ق×د*ف(ر ع*لعْی*غ ر! دن×ب*سجقگ ف(ای!ز[ق ف×د* ف–رگ *×›ر ق*ؤجس -

  . حقيقتاً بسيار عالي است اين كلوچه،: او از كلوچه خورد و گفت. خيلي ممنون: اويگدور گفت
  
  
  
  



  ن×ل+ ÷ باب – ) صرف فعل زمان گذشته(ق *ز* ل-اجو !ه(ذ
  رىح  ح]و×ف  ذعْ(ت×ذ[ف  رعْف  ر*ؤ×ف  ا!ذ[ف  مصدر

  ذْع*ث  ح]او!ذ(ث  اذْع!ذ*ث  ر*ذ*ث  *او!ذ*ث  ا!او!ذ*ث  ذجو(ث!ن  خريدن

  نْع*ل  ح]او!ن×ل  اذْع!ن*ل  ر*ن*ل  *او!ن*ل  ا!و!ن*ل  نجو[ل×ن  باال رفتن

  وْع*ش  ح]او!و(ش  اذْع!و*ش  ر*و*ش  *او!و*ش  ا!او!و*ش  ؤجو(ش!ن  نوشيدن

  ئْع*ق  ح]او!ئ(ق  اذْع!ئ*ق  ر*ئ*ق  *او!ئ*ق  ا!او!ئ*ق  ئجو(ق!ن  خواستن

  ضْع*ل  ح]او!ض[ل  اذْع!ض*ل  ر**ض*ل  *او!ض*ل  ا!او!ض*ل  ضجو[ل×ن  انجام دادن

  ذْع*ل  ح]او!ذ[ل  اذْع!ذ*ل  ر*ذ*ل  *او!ذ*ل  ا!او!ذ*ل  ذجو[ل×ن  جواب دادن

  
  )بودن(با من  ا!ؤ!ف

  .غ*ؤ!غگ ف]ب(ؤ!ذعْگ ف*ؤ!گ ف‹*ؤ! ف،گ*ؤ!اگ ف!ؤ!ف :)زن(  ر*ثىز(ذ  .         ح*ؤ!حگ ف]ب(ؤ!ذعْگ ف*ؤ!ؤجگ ف!مًگ ف(ؤ!اگ ف!ؤ!ف : ) مرد(ق*ب*ظ

   همسرما!ؤ(ش!ف   همسر من  ا!ن]ش  ر*ش!ف   زن عمويم ا!و*سجس   زن عموي من ا!ن]ش  ر*سجس
   همسرتم(ؤ(ش!ف  همسر توم (ن]ش  ر*ش!ف   زن عمويتم(و*سجس   زن عموي توم (ن]ش  ر*سجس
   همسرشؤج(ش!ف  همسر اونج ]ش  ر*ش!ف   زن عمويشوج*سجس  زن عموي اونج ]ش  ر*سجس

  
  كلمات جديد

  اُورِئَح  ×فجقىت
  ماتوق  وجث*د  يهمان م

  هِوي  اف!رىز   شيرين
  اولََي  ا×فعْن  آورد

   شايد
  عوگا  ر*لعْی

  حاموص  دعْچ*ت   كلوچه
  لَهِزْمين  اغ!د(ظ×ر(ن   ترش

  هِنا  ر*رىذ  دعوت كردن
    اينجا

  خُوس  بجط
  راعِو  لىز*ق   پياله– ليوان 

  مِقَبل   ىن×›ث(د   گرسنه
   پذيرفتن–كردن  قبول

  
  حوال  ن*ز[ت

  وس افس- حيف

  ياقار  ق*ث*ا
  ساوِع  ×زىل*ض   گران–عزيز 

  سام  ح*ض  سير
  ايتُو    ؤج!ف  گذاشت

  با او
  قارو   قجز*ث

  لِوقِر   ثىق×ز(ن  نزديك
 - بازديد– عيادت 

  ديدن كردن
  لِخَبِّد  ىس×›ب(ن

  پذيرايي كردن  
  

  
 احترام 
  گذاشتن
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          بيست و يكمبيست و يكمدرس درس                                                                                                                       عبري بياموزيمعبري بياموزيم
  

 روزهاي اوليه زندگي در روستا   ق*خ(‘(›اح !فشجذ!ق*اح ر!د*ا×ر
  
 .ر*د*س[ث ف×نعْحگ ق(‘فغ *‘ر *ا*ف ر”ر *فذعْ رىذ*›]ش(‘. اح!ذ*نش ش*ذىا ش(خ!ر ن]ظ×ثجح ر*د×ن ر]فذعْ ف*›

  . هنگامي كه به اينجا آمديم، هيچ چيز نبود جز زمين. ه سال پيش به اين مكان آمديمما س
  
  .فغ*‘ح اىش !ا×ح د×ی(ر ع*اف هجز!ر ر*د*س[ف*ا ر!‘ذعْ *قعْ ن(د*ف

  .است و آب هم آنجا موجود است) حاصلخيز(به ما گفتند اين زمين خوب 
  
× اجسىل×ح ر*س*ح ف×ر ی*اب!ق(ر ئ*د*س[ف*حگ ر!ا×د(ر عْز*ر هجز*د*س[ف›×ا ×ف س”ا !‘اذعْ !ف*ق(اح ع!×›اح ق!د*قعْ ا(ز*ف ل”
  .زجس[ل×ن

روزهاي زيادي نگذشته بود كه متوجه شديم فقط زمين خوب و آب كافي نيستند، زمين به فردي نياز 
  .دارد كه با كار آشنا باشد

  
  .وفعْ*ن(ث×ت(›نعْح (‘ذعْ (ل×س*ف ا”(ر ع*زجس[ل›×نعْح (‘ذعْ (ل×س*ف ا”ذعْ (ت×ذ[ف× ع

  . دانستيم و نه هيچ چيز از كشاورزي و ما نه چيزي از كار مي
  
  .ر*د*س[ف*ر-و×زجس[و ل]س ف+د(ن!ذعْ ن(ن×ت(و!ر(اثگ ع!و*ا ع!ف×ن(ث×ت, ا!ق(س×ف فىنىاذعْ د*›س *ت]ق ف*خ(‘!د 

  .از يك روستا، يك معلم باتجربه كشاورزي نزد ما آمد و يادگيري كار زمين را شروع كرديم
 
رگ *ذ*اح ش!ق(ش]ذىا ل(خ!ق ن*خ(›×‘ا !فو*›]ش(‘. شجو*نجو ث*ت(و×ن ر*‘ –گ,ا!ق(س×د×ذعْ ر*ق ن×د*گفق*ز*س-؛؛ فىاغ–
 اجوىقپ؛؛ ر]ش*ذعْ ث*ر ن*ا*ر

حدود بيست سال پيش هنگامي كه . اند اي نيست، همه آغازها مشكل هيچ مسئله« : آن معلم به ما گفت
  . »تر بود به آن روستا رفتم، اوضاع براي ما سخت

 
  . ح]ش]س ی×ق*ا]ش(‘کگ ]ق+ت›×ر *ا*ر اجوىق ر]ش*ث(ع. ق*خ(›×‘اح !فشجذ!ق*اح ر!د*ا×ذعْ ر*اعْ ن*اح ر!ش*اح ث!د*ا 

تر از آن در زمستان بود، هنگامي كه باران  سخت. روزهاي اوليه در روستا براي ما ايام سختي بودند
  .آمد مي
  
ر *اف!ز(د×او ر!بجذ(د×ر(ع. ح!ا×ر د*نىف(ر د*و(ا*ق ر*خ(×‘ن ر]ف, ]ق]س×ر. اح!د*ش(ىر  ی›(ق×سعْ ر(ق*ه ا*ز(ش ش]س+ت(›
  .   ,]ق]س›×زجق [ل×ر ن*ن(ب*ف ا”اقگ !ل*غ ر!ن د+×‘و ر]ذعْ ف*ن



    

همه چيز را براي ما اتومبيلي كه باريد، راه روستا پر از آب بود، و  باران سنگيني مي) بهمن(در ماه شواط
    . توانست از آن راه گذر كند آورد، نمي از شهر مي

  
  . ر*ذجق(فجق د(ذعْ ن(ز×ش*ز ا]ق]ل*›. ذعْ*ر ن*ا*ف ر”ن ×د(ش×ح ت×ی. اش!ز(‘ذعْ *ر ن*ا*ف ر”ظ لجس *ف

  .نشستيم شب زير نور چراغدان مي. آن زمان هنوز راه شوسه نداشتيم، برق هم نداشتيم 
  
ذعْ (ز×ش*ا -ر ذىق  *ا*رف ”ح !ف(ع. ذعْ ذىقجو(ث×ن(س!ر(اق ع!ل*غ ر!د( ه(ذعْ ذىخ*افعْ ن!ف رىز”ح ]ش]ن ی]اح ش!د*ا(›
    .,]تش›×

و اگر شمع هم نبود، در تاريكي . كرديم آوردند و شمع روشن مي در ايام باراني، برايمان از شهر نفت نمي
  .نشستيم مي
 
  .اق!ل*ن ر]بعْ ف(ن*ر(رگ ع]اح فىن!ش*اح ث!ا×اجو ت(ت!نعْ ن(ب*ف ا”اح !×›ظگ ق*اذعْ ف!ا*ت, *‘ 

  . رفتند توانستند چنين سخت زندگي كنند، و به شهر مي ها نمي يم ، خيليكرد آن زمان اينچنين زندگي مي
 

  .تجو*÷(ش!شىش د*اح ع!ل(ش!شىحگ ؤ×ر, قعْ*›ذعْگ (ت×ذ[ع ف*ش(ب×ل. اح!ش*س[فعْ ت*بعْ عْز(ن*رىح ر
  .  خانوار هستيم96شكر خدا، ما اكنون . آمدند رفتند و افراد جديدي مي آنها مي

 
   .اح!س*ن(ا-غ×ی(ق ع]طىخ-ىاو›ذعْ *نگ اىش ن×د(ش×عْ تذ*اشگ اىش ن!ز(‘ذعْ *اىش ن 

  . ما راه داريم، برق داريم، مدرسه و مهدكودك داريم
  
  
  
  

  ) زمان گذشته- مؤنث -صرف فعل( 
  رىغ  غ]و×ف  ذعْ(ت×ذ[ف  اف!ر  (ؤ×ف  ا!ذ[ف  مصدر

  ذعْ*ث  غ]او!ذ(ث  اذعْ!ذ*ث  ر*و(ذ*ث  او!ذ*ث  ا!او!ذ*ث  ذجو(ث!ن  خريدن 

  ئعْ*ق  غ]او!ئ(ق  اذعْ!ئ*ق  ر*و(ئ*ق  او!ئ*ق  ا!وا!ئ*ق ئجو(ق!ن  خواستن

  وعْ*ش  غ]او!و(ش  اذعْ!و*ش  ر*و(و*ش  او!و*ش  ا!او!و*شوجو(ش!ن  نوشيدن

  فعْ*ق  غ]او!ف(ق  اذعْ!ف*ق  ر*و[ف*ق  او!ف*ق  ا!او!ف*ق فجو(ق!ن  ديدن

  ضعْ*ل  غ]او!ض[ل  اذعْ!ض*ل  ر*و(ض*ل  او!ض*ل  ا!او!ض*لضجو[ل×ن انجام دادن 

  
  



    

  
  

  كلمات جديد
  ح*س*ف

  آدام
 آدم

  ,ا!ق(س×د
  مدريخ

  راهنما–معلم 

  فعْو*ن(ث×ت
  حقْالئُوت
 كشاورزي

  ر*د*س[ف
  اَداما
 زمين

  ک]ق+ت
  حورِف
  زمستان

  ح]ش]ی
  گِشِم
 باران

  اش!ز(‘
  كِويش
 راه شوسه

  ن×د(ش×ت
  حشْمل
 برق

  ر*ذجق(د
  مِنُورا

  شمعدان–چراغ 

  ,]تش
  حوشِخْ
  تاريكي

  ق*خ(‘
  كِفار
 روستا

  ن×ل›×
  بعلْ
 بصاح

  اث!ن(س×ر(ن
  لِهدليق
 )آتش (روشن كردن 

  بجن*ا
  ياخُول

 تواند مي

  فغ*‘
  كان
  اينجا

  ا×س
يد  
 كافي

  ىاغ›
  بِين
 ميان

  ظ*ف
  آز

 آنگاه

  اجوىق
  يوتِر
 بيشتر

  ا!‘
  كي
  زيرا
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    بيست و دومبيست و دومدرس درس                                                                                                                       عبري بياموزيمعبري بياموزيم

 )بِديحوت(ها  لطيفهاتجو !س(      ›
  .ر*س(ن×ا(س ع]ن]ق ا]س]ت×طعْ ن(ذ(ب!ذىر ذ!ر(و ع!ا×›×ر-و×ن[ل×و عْز!ا×›×ر-ن×ل›×ح !تعْ ل[ضجت(زعْ ع(ش*اح ا!ت(فجق*ر

كردند، كه پسربچه و  ا آقاي صاحبخانه و خانم صاحبخانه صحبت ميميهمانان نشسته بودند و ب
  : اي وارد اتاق شدند دختربچه

  

  .غ*ه*ث×ا ر!ذ(›و ]ف(ا ع!ؤ!›و ]اق ف!×‘ر(ر ن*ش*ث×ز( ›-احگ !ا×ق ت×د* ف-احپ !س*ن(رگ ا*جفعْ رىذ› -

    . كنم با دختر و پسر كوچكم آشنا شويد خواهش مي! ها بياييد اينجا بچه: حييم گفت 
  
  س]ن]ا×ر ر*ذ*ل -اگ !ذ*ا س!د(ش -.   سجس(ای!ز[ن ف×ف*ش -س؟ ]ن]مگ ا(د!ر ش× د-

  . است» داني«اسمم : پسربچه جواب داد  ، اسمت چيست؟)جان(پسر : اويگدور پرسيد 
  
 .   ر*س(ن×ا×ر ر*و(ذ*رگ ل*ا(و›×ا !د( ش-ر؟  *س(ن×گ ا,دى(ر ش× عْد-
  . است» بتْيا«ه جواب داد، اسمم ؟          دختربچ)جان( و اسم تو چيست دختر-
 
 .ف*ق(ظ]ن ل×ف*ش -ف؟ *د!و ف]ف فج ف*×›و ف]و اجوىقگ ف]ز]فجر( ؤ×ا ف!و د] ف-

  چه كسي را بيشتر دوست داري، پدر را يا مادر را؟: عزرا پرسيد
  
 ...و ×ل×ف اجس”ا !ذ[ ف-
  .… من ندانم -
  
سعْث (ث!س›×ذعْ (س×د*ن, *‘و؛؛گ ×ل×ا اجس!ذ]عْ ؛؛فىاذذ(س×د*غ ن*÷(فعْن*›و؛؛؟ ×ل×ف اجس”و ؛؛]ق]فجد( ؤ×ف× سٍعْل× د-

 .ا!ق(ز!ل*ر
، دستور زبان عبري را »دانم نمي«) كه بگوييم(؟ در آموزشگاه ياد گرفتيم »من ندانم«گويي   چرا مي-

  . اينچنين آموختيم
  
 .ر*س(ن×ا×ر ر*و(ذ*ل –اوپ !ق(ز!و ل]ق]×›س(ا د!ذ[سعْثگ ف(ث!و س]ق]×›س(ف د”ا !ذ[ ف-

    ! كنم كنم، من عبري صحبت مي من دستور زبان صحبت نمي:  گفت دختربچه
 



    
 
 
 

 تعْچپ›×ق ×ث –سگ ]ن]ا×ر ن*ذ×ر ت*ق(د*ف –نجغ پ ×ت×و ر]یجق ف(عْط, اگ نى!ذ* س-
  . داني، برو و پنجره را ببند، بيرون سرد است: حنا به پسربچه گفت

 
 .ا!ذ*ن س×ف*ش -تعْچ؟ ›×ح ×ر ت]ا(ر!نجغگ ا×ت×و ر]یجق ف(ط]ح ف!ف( ع-

  شود؟  و اگر پنجره را ببندم، آيا بيرون گرم مي: داني پرسيد
 
 .ر*ث[ت*ئ(ر ع*ا(و›×ر *ق(د*ف –سگ +ف(ح د*ب*ا رعْف ت!ذ* س-

  . و خنديد» داني خيلي عاقل است«: بتيا گفت 
 
 ىق×÷ط[ف –ر *ذ×ر ت*ق(د*ف –رگ ]فىن*اح ر!س*ن(ا×ن ر×اح ل!ق(×÷ط(اتجو د!س(›ىر ›(ق×ر. ذعْ*ن]اح ش!س*ن(ا×رىح ر, * ‘-

 .ق]طىخ×ر-ىاو›!ر د*ات!س(›ح ]ب*ن
كنند، يك لطيفه از  ها تعريف مي هاي زيادي درباره اين بچه لطيفه. اند گونه هاي ما اين بچه: حنا گفت

  : كنم مدرسه برايتان تعريف مي
 
  طىق؟*ا ت!لعْق؟ د!ش×ح ن+اع×ف ر*›ف ”ا !د:    اح!اس!د(ن×ؤ×و ر]شجفىن ف(ر ع*ؤ!×‘ط ن*ذ(ب!ر ذ]دجق×ر

چه كسي امروز به كالس درس نيامده؟ كي  -:                        پرسد شود و مي معلم به كالس وارد مي
   غايب است؟

 
  .ر]دجق×شجفىن ر -اح؟ !ح لجذ]ب(فىاذ× سعْل×د.   اح!ح لجذ*اح فىاذ!اس!د(ن×ؤ×ر

  دهيد؟  چرا جواب نمي: پرسد  معلم مي-.                      دهند آموزان جواب نمي دانش
  
  ...ذجو [ل×اح ن!بجن(ح ا*فىاذ(عگ ع*ش(ب×ر ل+÷ح *اح فىاذ!طىق[ت×اح ر!اس!د(ن×ؤ×ر  -اگ!ذ*فجدىق س-رپ ]دجق×ر -

  ! توانند جواب دهند آموزان غايب االن اينجا نيستند، و نمي دانش! آقاي معلم - : گويد داني مي
  
  :ر*ات!س(›ذىر لجس !ر :اح!ا×ق ت×د*ف

  :اين هم يك لطيفه ديگر: حييم گفت 
  
  . اح!قعْق(خ×ی-و×ط(خ)ذعْو ث[ت×ر-ن×ل›×غ نج ×و*ذ. اح!قعْق(خ×ذجو ی(ث!ذعْو ن[ت×ن, ]ن]اد!ن%زىقج ف[ح ت!ل, ×ن*ا ر!ذ*س

  . كبريت داددار به او يك قوطي       مغازه .    داني با اِليمِلِخ دوستش براي خريدن كبريت به مغازه رفتند
  
 : ق×د*ف(اح ع!قعْق(خ×ی×ن ر×اه ل!›!رگ ر*ط(خ)ث×رو ]ا ف!ذ*ت س×و*÷

  : ها نگاهي انداخت و گفت داني قوطي را باز كرد، به كبريت
  



    
 
 
 

  .ر*ه×د(ح ن]فشىار*اح ق!قعْق(خ×ی×ن ر*‘فو +ظ×ر ر*ط(خ)ث›×ر +رگ عْخ*ن(ل×د(ح ن]فشىار*ق]اح ش!قعْق(خ×ی, ا!ق*ا ئ!ذ[ف -
ها سرشان رو به  كبريت خواهم كه سرشان رو به باال باشد، و در اين قوطي تمام چوب هايي مي من كبريت
  . پايين است

  
  .ا!ر اىش ن]اح فىن!قعْق(خ×ث ی×احگ ق!تىق[اح ف!قعْق(خ×ا ی!فىاغ ن -ذعْوگ[ت×ر-ن×ل›×ق ×د*ف -نگ *ز[ت -

  . ها را دارم گري ندارم، فقط اين كبريتهاي دي حيف، كبريت: دار گفت  مغازه
  
  : ,]ن]اد!ن%ف]ق ن×د*ف(ا ع!ذ*ث س×ت*ئ. ذعْو[ت×غ ر!اح د!س*ن(ا×فعْ ر(ئ*ا

  : ها از مغازه خارج شدند، داني خنديد و به اِليملخ گفت بچه
  
  رپ*ن(ل×د(ح ن]فشىار*ق]اح ش!قعْق(خ×فىاغ نج ی]ق ش×د*ذعْوپ رعْف ف[ت×ر-ن×ل›×ىش ÷!ر ه*د‘×رگ *ؤ×ر ف]قجف -
  ! هايي كه سرشان رو به باال باشد ندارد گفت كبريت! بيني چقدر صاحب مغازه نادان است  مي
  
 ...   اح !تىق[اح ف!قعْق(خ×وگ فىاغ نج ی]د%ف]›اگ ×فعْن -گ,]ن]اد!ن%ق ف×د*ف-ر ئجتىث؟ *ؤ×ر ف*د* ن-

  ...هاي ديگري ندارد خندي؟ شايد واقعا كبريت براي چي مي: اليملخ گفت 
  

  
  : جديدكلمات

 

  

 فش+ق
 روش

  
 سر

 تعْچ
 حوص

 
 بيرون       -خارج 

 ح*ب*ت
 حاخام
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 نُوالد

  )شده (متولد
 عاقبت– آينده 
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 قوفْصا
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 بِديحا
  –لطيفه 
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 طيپِش
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 لِمعال
 رو به باال
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 گَفْرور
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 حاصِر

   كم–كسر 
  ناقص
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 لِمطا

 رو به پايين

  سعْث(ث!س
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يﺪﻌﺑ سرد يﺪﻌﺑ سرد         ﻲﻠﺒﻗ سرد ﻲﻠﺒﻗ سرد ﻲﻠﺒﻗ سرد



  ست و سومست و سومييدرس بدرس ب                                                            بياموزيمبياموزيمعبري عبري   
    

  كاخ گلستان   فغ*ؤ(جنىط’دجغ (ق×ف    
 
  .اح!دىت!(اح عْض!اف!ق(›م (ؤ(ت÷×(ش!ذىا د(›ن *‘ح !!ر ل*ؤ×ف]ر ش]عْ×ث(ا د!ذ[ا ف!فذ*د(ق طجنىا×رعْز د*ف*ر(ق ع*ث*آ×ا ر!زىق[ت

  .  دوست عزيز و محبوبم، آقاي سليماني اميدوارم كه خودت و تمام اهل فاميلت سالمت و خوشحال باشيد
 .م(ز*ؤ(ب!و د×اف!ق(ا ث!ر ن*د(ق*’ی ]ذ+ر ل]فىاظ× م اجسىل(س فىاذ+ف(ا د!ؤ(ت×د*ض(ق ع*ث*آ×م ر(ز*و(ب!و د]ا ف!ؤ(ن›×!دجن ث(و]ف

ات باعث چه لذتي براي من  داني كه خواندن نامه ديروز نامه با ارزشت را دريافت داشتم و بسيار خوشحال شدم، نمي
  . شد
  .ر*اق!×›اق ر!ل(›قجغ ×ت[ف*غ ر×د(›×»ا !او!ف*ش ق*س*ق ت*ز*ر سٍ]ا فىاظ!فجو* ؤ(ن×ف*ش

  . ام اي را در پايتخت ديده بودي كه اخيرا چه چيز تازه پرسيده 
  آىغ(ذ×ل(ق د*ز*م سٍ(ىق ن×÷ط[ف×ف ع+›

 . اي را تعريف كنم بيا تا برايت موضوع جالب توجه
  .فغ*ؤ(جنىط’دجغ (ق×و ف]فجو ف(ق! نر؛؛*اذ!›و ؛؛]ب]ق[ل×إ×قىا ر(ز×ح ت!ذعْ ل(ب×ن*اح ر!ا×زعْل*ذىا ش(خ!ن

  .به تماشاي كاخ گلستان رفتيم» بينا«دو هفته قبل با دوستان هيئت تحريريه 
  .ر]ا!؛فق*فی*و ث]ن]شجش!فغ د*اق!ن ف]اح ش!د(ثجس×اح ر!ب*ن(إ×سىا ر(ن ا×ر ل*ذ(ز!ذ]سجن ش*ی(ر ع]خ*دجغ ا(ق×فغ رعْف ف*ؤ(جنىط’دجغ (ق×ف

  .  است كه توسط سالطين قديم ايران از سلسله قاجاريه بنا شده استكاخ گلستان، كاخ زيبا و بزرگي
  س+ف(سجن د*’ئىقج رعْف ×مٍ ت(ق×و ف×ز*ت(ن ق]خجذج ش(ئ!›ف *ئ(د!ر ذ]×»دجغ ر(ق×ف*ر

  . اين كاخ در شمال ميدان ارك واقع است حياط آن بسيار بزرگ است
  .نجوسج(’قىبجو (خجو عْز*أجو ا!’اح !ثىذ(اح عْظ!ز*اح ل!ج لىئ›اىش 

 . هاي بزرگي دارد هاي زيبا و حوض هاي قطور و كهنسال، باغچه درخت
  .قىبجو(›×›اح !ا×ح ت!ا×بجو د(خجو شجخ*قىثجو ا(ظ×د

 . ريزند ها مي هاي قشنگي آب روان به ميان حوض فواره
  .سجن*’ح *فعْن(ذعْ ن(ط×ذ(ب!ذ(دجغ ع(ق×ف*جو ر’(ق(س×د!اذعْ د!ن*ل

 . د تاالر بزرگ شديمهاي قصر باال رفته و وار از پله
  سجنجو(أجو عْی×ه(فجو ث(ق×د(›اح !ه*شِ)ث(ر د]×»ح ر*فعْن*ن ر]ر ش*ق(ث!ؤ×ر(اقجو ع!ث×ن ر*‘

 . هاي كوچك و بزرگ مزين شده است تمام ديوارها و سقف اين تاالر با آئينه
  .دجغ(ق×ف*قىا ر(س×ن ت*‘ن ]ر ش*÷(ئ!ق*و ر]اح ف!×«ب(اح د!ق*ث(اح ا!ات!ه(ش

 .  اند هاي قصر را پوشانيده بهايي كف تمام اتاقهاي گران قالي
  .اح!ق*اث!اح ع!اث!و[اح ل!ىن‘اح !ف(ق!قجذجو ذ[ف*ر, وج(›

 .  شوند هاي آنتيك و گرانبهائي ديده مي ها ظرف   )ويترين(درميان گنجينه 
  اح!اث!و[غ ل!ا×نىا ظ(‘ن ]اح ش!اح شجذ!اذ!د

  .هاي قديمي انواع مختلف از اسلحه
  .ح*اذعْ ش!ف*ر عبع؛؛ ق]اجغگ قجز(ق!یىغگش*تگد×رگقجد*÷(ش×وگف]ش]اجغگث(ی!÷زگ]ق]دج ت(‘

  . مثل شمشير، خنجر، كمان، تركش، نيزه، سپر، زره، تفنگ و غيره را در آنجا ديدم



  
  .س+ف(ر د]خ*ر ا*ا*بعْو ر(ن×د×ىف ر«!‘

  . تخت سلطنتي بسيار زيبا بود
  ر]×»ىف ر«!×‘و ر]اح ف!ه(شِ×ث(ح د]س+ف( ع،و]ث]ق*›،نجح [ر×ن ا]ابجو ش!و[خىا ت(ن×ف

  .اند هزاران قطعه الماس، زمرد و ياقوت اين تخت را مزين كرده
  .ه رعْف×ل(اغ د!ا×س[ر ل]×»دجغ ر(ق×ف*ن ر]ا ش!آجخ×ز دىر+ؤ(ب]ف]ر ش×ن د*‘ئعْق !ث(›

  . خالصه هر چه از زيبايي اين قصر بنويسم هنوز كم است
  م(د(ئ×ل(› فجوج ر]ف(ق!و(فغ ع*رق]ه(زجف ن*ؤ]ر ش]عْ×ث(ا د!ذ[ف

  . اميدوارم كه به تهران آمده و خودت آن را ببيني
  ر]»!اک اجوىق د!رجط(ا ن!لىو فىاغ ن*‘

  . فعالً بيش از اين چيزي ندارم اضافه كنم
  ق*ث*آ×م ر(ز*ؤ(ب!د(ر ن]×‘ت(ا د!ذ[ر ف*×›ذعْو ق*ن(ز×ط-ا!ف(عْز

  . صبري منتظر نامه عزيزت هستم با كمال بي
  اح!اس!س(ا×ن(اح ع!قجز(ث×ر  ن*ت*÷(ش!د×ذىا ر(›ن +ب(ر ن*×›قنجح *و ش×اش!ق(سٍ

  .سالم زياد به همه اهل فاميل، خويشان و دوستان برسان
اس !د*و(م ن(زىق[                                                                       ت

  غ+ق[ر×ف

  ). هارون(  دوست هميشگي تو اهرون 
  

 ات جديدكلم  شجو*س[اح ت!“!د
  
  ی]ذ+ل

  ح*فعْن  خوشي-لذت  عونِگ
  اجغ(ی!÷  سالن–تاالر  اوالم

  نجح[ر×ا خنجر پيگْيون
 الماس يهلُوم

  ر*اق!›
  ر*ق(ث!و پايتخت بيرا

  و]ش]ث  اُوج-سقف  تيقْرا
  و]ث]ق*› كمان قِشِت

 زمرد بارِقِت

  دجغ(ق×ف
  ه*شِ)ث(د كاخ-قصر اَرمون

  ر*÷(ش×ف تزئين شده قوشاطمِ
  ح]س+ف تركش اَشْيا

   عقيق-ياقوت  اُدِم

  و]ن]شجش
  ر*ف(ق×د سلسله شوشِِلِت

  ت×قجد آئينه مرآه
  ذعْو*ن(ز×ط نيزه رومح

 شكيبايي-صبر  سوالنوت

  ر*ز*ت(ق
  ×ات!ه*ش  وسيع-ميدان  رِحاوا

  یىغ*د  فرش–قالي  شاطيئَح
  اس!د*ؤ سپر ماگِن

  دائم–هميشه  تاميد

  ر*قىب(›
  قجغ*ف  استخر-حوض بِرِخا

  غاج(ق!ش  گنجينه–دوالب  آرون
  اس!س*ا زره شِرْيون

 دوست ياديد

  ر*قىث(ظ×د
  غ!ا×نىا ظ(‘ فواره مزْرِقا

  ر]قجز  سالح-اسلحه  كِلِه زيين
  ا!اجخ تفنگ رووِه

 زيبايي يوفي

  ر*’قى(س×د
  ز]ق]ت   درجه–پله   مدرِگا

  ر*اب!و[ت  شمشير  حِرِو
  آىغ(ذ×ل(د  تيكه-قطعه  حتيخا

 جالب مِعنْيِن
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سرد سرد ﺑﺑ يﺪﻌ يﺪﻌ سرد سرد ﻲﻠﺒﻗ ﻲﻠﺒﻗ



 درس بیست و چهارمعبری بیاموزیم                                  

 
 خردمندیِ پیشوای روحانی یهودی  ز×ق*و ر×د(ب*ت

 
 
 جو ‘عْ×«و ر]ذجو ف(ز(و ن×ت×اق ف!ل(›اح !رعْسٍ(آ×انعْ ر!ت(و!اح ر!عْق÷!×‘فىا اجح ر*دجئ(›جو ×›اح ق!ذ*ذىا ش(خ!ن

در یکی از شهرها یهودی ها شروع به ساختن )  بزرگروزه(چندین سال پیش در شب خروج از کیپور 
 .کردند) سایبان(سوکا 

 
 .جو‘)×«غ ر×ا(ذ!ز(›اح !طعْث[اح ل!رعْس(آ×ن ر*‘اعْ *جو ر‘)×«ی ر×ت(اح ع!عْق÷!×‘ىاغ اجح ر›]اح ش!د*آ×و ر×ل›×(ق×ن ف*ب(ع

 .ودندو تمام چهار روز بین کیپور و عید سوکا را همه ی یهودی ها به ساخت سوکا مشغول ب
 
غ ×ا(ذ!ز(›ح ]ر*قعْ ن(ظ*اح ل!ذ×ه(ثُ×اح ر!س*ن(آ×انعْ ر!خ[ر ظج ف*عْ(ئ!د(›اح !طعْث[آعْ ل*اح ر!سجن(×’اح ر!ش*ذ[ف*ث ر×ف ق”(ع

 .جو‘)×«ر

 .و نه فقط افراد بزرگ به این فریضه مشغول شدند  بلکه اطفال در ساخت سوکا به ایشان کمک کردند
 
 .جو‘)×«ان ر!ز(ش!›، *ب(ر ط]ا(ر!ا]اح ش!خ*ذ×ئعْ ل(ئ*ث(ق ع×ل×آ×ن ر]بعْ ف(ن*اح ر!س*ن(آ×ر

 .بچه ها به جنگل رفته و شاخه های درخت برای پوشش سایبان بریدند
 
 .اذىا خىقجو!ر د*‘)ن ط*ب(›نعْ *و(دعْذجو شجذجو ع(و›×اح !س*ن(آ×غ ر*ۀعْ فجو(شِ!جو ث‘)×«قعْ ر(د(ی!ق ذ]ش[ف×ب(ع

نرا با تصاویر مختلف تزئین کرده و انواع میوه ها در هر سوکا بچه ها آ. و همینکه ساخت سایبان تمام شد
 .آویزان کردند

 
و ]فجو ف(ق!تجزجو ن(ق!›، ×ن*ر رعْف ر*اذ!س(إ×ق ر×اف ض!ر×اق ر!ل*ف فىن ر*›جو ‘)×«ی ر×ن ت]فشجغ ش!ق*اجح ر›×

 اق!ل*ر

 .در روز اول عید سوکوت حاکم وقت برای دیدن در خیابان های شهر عبور میکرد
 
 .غ*ه*و ث!ا›×و لجدىس !ا›×ن *‘ن ]ئ]ر ف*ف*اح ق!رعْس(آ×تجزجو ر(ق!›ر *اذ!س(إ×ق ر×ق ض×ز*ق ل]ش[ف‘×



 .همینکه حاکم به خیابان یهودیها رسید مشاهده کرد که در جلوی هر خانه، خانه ای کوچک قرار دارد
 
 ر؟]“فى*اح ر!ذ×ه(ثُ×اح ر!و*×›ر رىح ر*د: اق!ل*فش ر+و ق]ن ف×ف*ش

 این خانه های محقر چیست؟از شهردار پرسید 
 
 اح !رعْس(آ×ح ر]ر*ذعْ ن*›]جو ش‘)ر رىغ ط]“فى: اق!ل*فش ر+ر ق*ذ*ل

 .این سایبان های موقتی می باشد که یهودیها برای خودشان ساخته اند: شهردار جواب داد
 
 اح !رعْس(آ×ز ر×و ق]ا ف!ف ن+ق(ث!ت ن×ن(رىق ش×د: ط×ل‘×(›ر *اذ!س(إ×ق ر×ر ض*عْ!ئ

 .فوراً  کسی را بفرست تا پیشوای مذهبی یهودیها را احضار کند: نیت دستور داد حاکم با عصبا
 
* ؤ(ئ×خ*ر ت×ق د×د*ف(ر ع*اذ!س(إ×فش ر+ذىا ق(خ!س ن×د*ف ل*›ز ×ق*ر. ز ×ق*ف ن*ق*ث(اق شجهىق ع!ل*فش ر+ت ق×ن*ش

 ا؟!سجذ×ف

ور حاکم حاضر شد و شهردار پاسبانی را مأمور کرد پیشوای مذهبی یهودیها را احضار کرد پیشوا بحض
 گفت آقایم چه میخواهید؟

 
 .ح]ب*ن]اح ش!ذ×ه(ثُ×اح ر!و*×›و ر]اجط ف×ر×مً ن(ن]اح ش!رعْس(آ×ن ر]عْىر ف×رىق ئ×د

 .فوراً  به یهودیانت دستور بده که خانه های محقرتان را خراب کنند
 
 اح!د*ر ا*ق*ض[ن ل]غ ش×د(ذعْ ظ*س وىغ ن*ت]اجح ف(›ر ]“فى*اح ر!و*×›و ر]قجط ف×ر×ق ن*ش(خ]فىا ف: ز ×ق*ق ر×د*ف

خراب کردن این خانه های محقر در یک روز میسر نخواهد شد به ما ده : پیشوای مذهبی یهودیها گفت
 .روز مهلت بدهید

 
اح !ذ×ه(ثُ×اح ر!و*×›ن ر*‘و ]قجط ف×ر×اح ن!د*ر ا*ق*ض[ن ل]غ ش×د(ح ظ]ب*ا ذجوىغ ن!ذ[هجز ف: ر *اذ!س(إ×ق ر×ق ض×د*ف

 ح پ]ب*ن]ش

 .بسیار خوب، من به شما فرصت میدهم که تمام این خانه های محقرتان را خراب کنید:  گفتحاکم
 
 اغ!س×ب(و ع*س(‘ح ]ر*ن]جو ش‘)×«و ر]طعْ ف(ق*ر(اح ع!رعْس(آ×سعْ ر(د*اح ل!د*ر ا*ق*ض[ق ل+ز[ل‘×ر *ا*بىغ ر(ع

خود را خراب و همینطور شد در انقضای ده روز یهودیان مطابق اصول دین و آئین خود سایبانهای 
 .نمودند



 

 کلمات جدید - شجو*س[اح ت!“!د
 

 غیرممکن
ایْ 
 اِفْشار

فىا 

 ق*ش(خ]ف
 –خشم 

 اوقات تلخی
 ط×ل‘× کَعَسْ

 –سایبان 
 کیوسک

 ر*‘)ط سوکا

 -کشور 
 ایالت

عاسوق مشغول ک*ذ*ل عاناف  شعبه-شاخه  ر*اذ!س(د مِدینا  طعْث*ل

 -پاسبان 
 مأمور

 شجهىق شوُطر
 –پوشش 

 سقف موقتی
 غ*ا(ذ!› بینْیان ساختمان ،*ب(ط سِخاخ

 شهردار
روُش 
 هاعیر

فش +ق

 اق!ل*ر
 -تزئین 
 آرایش

قیشوط  ق]لىظ عِزِر کمک شعْه!ث

 –آئین 
 -قانون 
 داوری

 اغ!سٍ دین
 -عکس 
 شکل

ر*دعْذ(ؤ تِمونا  انعْ!خ[ف اَفیلو حتی

 -مذهب 
 دین

 ق×ل×ا یَعَر جنگل ق×ض سَر  حاکم-وزیر  و*سٍ دات

 طعْ(ق*ر هارسو ردندخراب ک   
خردمندی، 

 حکمت، عقل
 ر*د(ب*ت حُخْما

 

 

a



  پنجمپنجم بیست و  بیست و درسدرس بیاموزیم                               عبری
 

 دستور زبان=  سٍعْث(ث!سٍ

بلند (ح *ث{ تعداد حروف ریشه افعال در زبان عبری ثابت و از این حیث به سه گروه دو حرف اصلی                       
 })زنگ زد(ئىن (ن!ئ{ چهار حرف اصلی تقسیم شده اند } )نوشت(ز ×و*‘{اصلی  ،  سه حروف})شد

) زمان های گذشته، آینده و حال و امر و نهی و منفی و مصدر              (ر گاه در فعلی، در تمام حاالت صرف          ه
) فعل نوشتن(ز +و*‘تمام حروف ریشه باقی بماند و حتماً ملفوظ هم باشد آن فعل را فعل سالم گویند مثال  

اح !نىد(اح ش!ن*ل(÷ا  که در تمام حاالت صرف سه حرف اصلی آن باقی می ماند و تلفظ میشود که به آنه                    

 .یعنی افعال کامل یا سالم میگویند

اما  فعلی که در هر مورد از حاالت صرف یک یا دو حرف از حروف ریشه آن حذف یا غیر ملفوظ شود 
در ر که حرف   ) آنها میخرند (اح !رىح ثجذ) او میخرد (ر ]رعْف ثجذآن فعل را فعل ناقص میگویند مثال         

من خواهم افتاد   ن +÷]ا ف!ذ[فمن می افتم   ا ذجخىن !ذ[فل دوم حذف شده است یا       فعل اول غیر ملفوظ و در فع      
 .یعنی افعال ناقص میگوینداح !طىق[اح ت!ن*ل(خکه به این افعال . در آینده حذف شده استذ که حرف 

 
 باب های  افعالاح   !ذ*ا(ذ!×›ر

 :ستهستند که اسامی آنها بشرح زیر اغ *ا(ذ!› باب یا 7افعال عبری دارای 
 

که ساده ترین باب ها می باشد و بر فاعلیت داللت میکند و فاعل، کار را              : = ن×ن ژث×ل*÷غ ×ا(ذ!›= باب اول   
سوم شخص زمان گذشته این باب ریشه       . (او نگهداری می کند  رعْف شجدىق به سادگی انجام می دهد مثال      

 )نگاه داشتق ×د*شفعل است مثل 
 

 .او نگهداری می شودق *د(ش!رعْف ذ: کل مجهول باب اول است مثال که ش:ن ×ل(خ!غ ذ×ا(ذ!›= باب دوم 
 

من ا شجزىق !ذ[فولی با شدت عمل زیادتر است مثل          = ن×ل*÷ژ مانند باب اول      :لىن !÷غ ×ا(ذ!›= باب سوم   
      .من خُرد می کنمىق ×›ش(ا د!ذ[فمیشود = لىن!÷ژمی باشد که در باب سوم = ن×ل*÷ژمی شکنم در باب اول 

 
است که در آن کار بشدت انجام پذیرفته         = لىن!÷ژ شکل مجهول باب سوم      :ن ×ل)÷غ ×ا(ذ!›= چهارم  باب  
 . هیزم ها خُرد شدندقعْ (›)اح ش!لىئ*رمثال . است

 



 فاعل، کار را برای شخص دیگری انجام می دهد و به عبارت دیگر در این               :ان !ل(خ!غ ر×ا(ذ!›= باب پنجم   
او شمع را روشن می کند، که هم او و هم کبریت            أىق ×و ر]اث ف!ن(س×عْف درباب دو فاعل وجود دارد مثال       

 .هر دو فاعل می باشند ولی فاعل دوم به قدری مشخص است که الزم به ذکر آن نیست
 

است که کاری به وسیله دو فاعل انجام         = ان!ل(خ!ژر شکل مجهول باب پنجم      :ن ×ل(خ*غ ر×ا(ذ!›= باب ششم   
 .روشن شد) بوسیله کسی(شمع = ث ×ن(س) رأىق×رپذیرفته است مثال 

 
رعْف  در این باب فاعل و مفعول در یک شخص یا شیئی می باشد مثال                   :لىن ÷×(و!غ ر×ا(ذ!›= باب هفتم   

 .او خودکشی کردىس ×›ف(و!رعْف ر. نماز خواند) در حق خود(او نىن ÷×(و!ر

ان حال و گذشته شده است و         اشاره ای به صرف افعال در زم       ) 15و13(در درس های قبلی     : یادآوری
که بر فاعلیت داللت می کند می         (ن ×ل*÷اکنون به صرف چند فعل مختلف در زمان آینده در باب                   

در زبان فارسی و حروف     ...) خواهم،  خواهی، خواهد    (بد نیست بدانیم که صرف فعل خواستن        ) پردازیم
در زمان آینده معادل یکدیگر     ) در مؤنث (فگوگوگذگوگو و  ) در مذکر (در زبان عبری    فگوگاگذگوگا 

خواهم رفت،  (در فارسی جلو فعل نوشته میشود          ...) و همانطور که خواهم، خواهی، خواهد       . (هستند
هم در عبری   فگوگاگذگوگا و آنها عالمت زمان آینده می باشند حروف         ...) خواهی رفت، خواهد رفت   

 .جلو فعل می آیند و عالمت زمان آینده هستند
 

 صرف زمان آیندهاس !و*غ ل×د(اجو ظ!ه(ذ

 او =اف !ر
 )مؤنث(

او= رعْف  تو =( ؤ×ف
 )مؤنث(

= ر *ؤ×ف
 تو

= ا !ذ[ف
 من

 معنی= خىقعْش 

 ...خواهم آمد زجف*ف زجف*ؤ ا!زجف*ؤ زجف*ا زجف*ؤ

 ...خواهم نشست فىشىز ؤىشىز ا!ز(ؤىش اىشىز ؤىشىز

 ...خواهم دانست ل×فىس ل×ؤىس ا!ل(ؤىس ل×اىس ل×ؤىس

 ...خواهم خواند ف*ق(ث]ف ف*ق(ث!ؤ ا!ف(ق(ث!ؤ ف*ق(ث!ا ف*ق(ث!ؤ

 ...خواهم خواست ر]ئ(ق]ف ر]ئ(ق!ؤ ا!ئ(ق!ؤ ر]ئ(ق!ا ر]ئ(ق!ؤ

 ...خواهم نوشت ز+ؤ(ب]ف ز+ؤ(ب!ؤ ا!ز(ؤ(ب!ؤ ز+ؤ(ب!ا ز+ؤ(ب!ؤ

 ...باز خواهم کرد ت×ؤ(خ]ف ت×ؤ(خ!ؤ ا!ت(ؤ(خ!ؤ ت×ؤ(خ!ا ت×ؤ(خ!ؤ

 



 
  رىغ–غ ]ؤ×ف

 )مؤنث(آنها -شما 

 معنی= خىقعْش  ما= ذعْ (ت×ذ[ف شما= ح ]ؤ×ف آنها= رىح 

 ...خواهم آمد زجف*ذ زجفعْ*ؤ زجفعْ*ا ر*فذ+ز*ؤ

 ...خواهم نشست ذىشىز زعْ(ؤىش زعْ(اىش ر*ذ(ز×ؤىش

 ...خواهم دانست ل×ذىس لعْ(ؤىس لعْ(اىس ر*ذ(ل×ؤىس

 ...خواهم خواند ف*ق(ث!ذ فعْ(ق(ث!ؤ فعْ(ق(ث!ا ر*فذ]ق(ث!ؤ

 ...خواهم خواست ر]ئ(ق!ذ ئعْ(ق!ؤ ئعْ(ق!ا ر*اذ]ئ(ق!ؤ

 ...خواهم نوشت ز+ؤ(ب!ذ زعْ(ؤ(ب!ؤ زعْ(ؤ(ب!ا ر*ذ(ز+و(ب!ؤ

 ...باز خواهم کرد ت×ؤ(خ!ذ تعْ(ؤ(خ!ؤ تعْ(ؤ(خ!ا ر*ذ(ت×ؤ(خ!ؤ

 
 )  باب7(در زمان آینده درتمام افعال : تذکر

مؤنث نیز یک  اول شخص جمع مذکر و -2. اول شخص مفرد مذکر و مؤنث یک شکل دارند -1
 دوم شخص و -4.  دوم شخص مفرد مذکر و سوم شخص مفرد مؤنث یک شکل دارند-3. شکل دارند

 :گذاشتن در زمان آینده= اح!ض*ضجح ژنبرای مثال فعل .  سوم شخص جمع مؤنث یکی است
 

 ق*ب*ظ مذکر اح!ش*ف اح!ض*ؤ اح!ض*ا

ر*ثىز(ذ مؤنث اح!ض*ف ا!اد!ض*ؤ اح!ض*ؤ

خواهد گذاشت خواهی گذاشت خواهم گذاشت   

 
 ق*ب*ظ مذکر اح!ض*ذ ادعْ!ض*ؤ ادعْ!ض*ا

ر*ثىز(ذ مؤنث اح!ض*ذ ر*ذ(ضىد*ؤ ر*ذ(ضىد*ؤ

خواهند گذاشت خواهیدگذاشت خواهیم گذاشت   

 
 

 چند جمله در زمینه زمان آینده   اس!و*غ ل×د(تجح ظ(و!›اح !ه*÷(ش!ر د*إ‘×
ر *اذ!س(إ×اف ر!ض(زجس ذ(‘ن ]فىئ، اىنىط ×ق*رعْسىا خ(س ا×ل×و ع×ن*ر(ذ×ر×فش ر+ا ق!ف*آ(ل×ش(ق ا×ف د*×›ر× زعْل*ِش›× -1

 .ط×ق*÷رعْسىا (ن ا]اجو ش*ل(›ن ×ىق ل×›اس!ا ع!د×فو*ق ب×د

هفته آینده آقای یشعیائی، رئیس هیئت مدیره انجمن کلیمیان ایران، نزد رئیس جمهور محترم جناب                     
 .آقای خاتمی خواهد رفت و درباره مسائل یهودیان ایران صحبت خواهد کرد



قعْ (سٍ!شِ]اح ش!ه*ق(×«ق ر×ز(ن س×ق ل*د[ف×ز د+ؤ(ب!ا ا!فش*ق، سجغ لجقى[ر؛؛ ف*اذ!›ف ؛؛*×›ا ر!فش*ق ق×د[ف×د›× -2

 .اح!رعْس(آ×س ر]ی]ر ذ*ا(اظ!ع]هىن!د

در سرمقاله آینده بینا آقای سردبیر درباره فیلم های ضد یهودی که از تلویزیون پخش شده است مقاله ای                  
 .خواهد نوشت

 
 .؛؛×ات!ش×*إ×ر، ]ن]ف د+ز*آ]ر ش*نىد(ر ش*دعْذ%ف]›اغ !د[ف×ا د!ذ[؛؛ف -3

    ؛؛.خواهد آمد) ناجی جهان(من ایمان کامل دارم که ماشیح ؛؛ 
                 

 .اع*قجو*ۀ×ر عْد*اذ!›تجغ (ق×آ×ن ر×مً ل(ز ن+ؤ(ب]ف ف*×›ا ر!ز*ؤ(ب!د(› -4

 .در نامه آینده ام برایت درباره ماهنامه بینا و هدفهای آن خواهم نوشت
 

ق گ *گ دعْط، ذعْ!ا گ ت!ل*سٍ×ذىا د*آ(ذ!ن ل×اح ل!اح شجذ!ق*د[ف×اع د*ف(ثجق(اف ن!ز*ر ا*اذ! ›تجغ(ق×آ×ر -5

 .ر*ق(ز]ت(ع

ماهنامه بینا مقاالت گوناگون درباره مسائل علمی، تربیتی و فرهنگی و اخالق و اجتماع تقدیم                              
 .خوانندگانش خواهد کرد

 
 .او!ق(ز!ىز لدجس رىاه(ن!سٍىن ن×ؤ(ش]او ف!ق(ز!ىق ل×›س(ا ن!ر ن]ش*ث -6

 .برایم مشکل است که عبری صحبت کنم سعی خواهم کرد عبری را بهتر یاد بگیرم
 

 .ر*ارعْس!ر ع*ذ×و ت×وعْأ[ن ت×ر ل*ذ(ىق×›س(رىغ ؤ(نىذعْ ع(ئ]ر ف*فذ+ز*ق ؤ*ت*تىن د*ق(ر ع*ق*ض -7

 .سارا و راحل فردا نزد ما خواهند آمد و آنها درباره جشن عروسی حنا و یهودا صحبت خواهند کرد
 

 .ا!ؤ(ذ×ث*ا ظ!‘إىس ×ن[ف ف”ا !ذ[ق ف*ز(‘ر *ف*×›ر ر*ذ*ش(› -8

 .در سال آینده دیگر من تدریس نخواهم کرد چونکه پیر شده ام
 

 ؛؛.ش*س*اق ت!اق ش!ش*ح ذ*ش(ر ع]ن[ل×ح ذ*ر ش*ذ*ذ(ق!ش عْز*سٍ(ث!إ×ر ر]ذ*›!؛؛ا -9

سرود تازه خواهیم   معبد مقدس آباد خواهد شد و با ترنم به آنجا به زیارت خواهیم رفت و در آنجا                         
 .خواند

 
 



 لغات جدیدشجو  *س[اح ت!“!د
 

 ر*اذ!س(إ×اف ر!ض(ذ نِسی هَمِدینا رئیس جمهور

 ا!فش*ق، لجقى عُورِخ راشی سردبیر

 ا!فش*ق ق*د[ف×د مَئَمار راشی سرمقاله

 اغ!د[ف×د مَئَمین ایمان دارم

 ش*سٍ(ث!د میقْداش معبد مقدس

 س]ی]ذ نِگِد  ضد–علیه 

 زجس(‘ کِوُود مقام محترم

 ا!ل*سٍ×د داعیمَ علمی

 ،ذعْ!ت حینوخ تربیت

 ر*ذ*ذ(ق رِنانا  سرود-ترنم 

 ق*دعْط موسار اخالق

 رىاهىز هِطِو کامالً-بخوبی 

 ر*ق(ز]ت حِوْرا  اجتماع-انجمن

 ر*دعْذ%ف اِمونا  اعتقاد–ایمان 

 اق!ش*ذ ناشیر سرود خواهیم خواند
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  درس بیست و ششمدرس بیست و ششم                                                                                                                                          عبری بیاموزیمعبری بیاموزیم

 
 دستور زبانسٍعْث (ث!سٍ

 عالمات اسامی مؤنث
 

 :اصوالً هر اسمی یا مذکر است با مؤنث عالمات اسامی مؤنث عبارت است از
 
 ختم شود و  هر اسمی که در مفرد به حرف - 1

 دکان= ذعْو [تدر        = و ]ن]سٍدفتر        = و ]ق]›(ت×د: ال      مث
 
 ختم شود ر *- هر اسمی که در مفرد به صدای - 2

 شعر= ر *اق!شلباس        = ر *ن(د!ضشمعدان        = ر *ذجق(د:        مثال
 
  اسامی اعضائی از بدن که زوج هستند - 3

 چشم= غ !ا×لا        پ= ن ]ی]قدست        = س *ا:        مثال
 
  اسامی شهرها و کشورها و نقاط جغرافیائی دنیا - 4

 اورشلیم= ح !ا×ن*قعْش(اتهران         = فغ *ق(ر]ه:        مثال
 
  اسامی ای که مشخص است و عالمتی ندارد - 5

 میریام= ح *ا(ق!داستر         = ؤىق (ط]ف:       مثال
 
 

اضافه و یا  ر یا کلمه ای یا اسم مذکری تبدیل به مؤنث کنیم به آخر کلمه حرف                 برای اینکه بخواهیم فعلی      ) الف
 : می کنیم مثال

 گاو ماده           =ر *ق*÷مونث آن می شود              گاو نر   =ق *÷

 دختر بچۀ خوب = ر *ر هجز*سٍ(ن×ا   مونث آن می شود پسر بچۀ خوب   = س هجز ]ن]ا

 و ]ن]فجب  می شود مونث آن   میخورم = فجبىن 

 می آیم= ر *ف*› مونث آن می شود    می آیم = ف *›
 



را به  = اِیجن ژ]طباشد برای اینکه بخواهیم به مؤنث تبدیل کنیم حرکت             ر چنانچه آخر اسمی یا فعلی حرف         ) ب
 :مثل. تغییر می دهیم= آچ ژ×د*ثحرکت 

 معلم زن = ر *دجق  مونث آن می شود    معلم مرد = ر ]دجق 

 دختر بچه گریه می کند= ر *جب›ر *سٍ(ن×آ× ر مونث آن می شود پسر بچه گریه  می کند  = + ر]جب›س ]ن]آ×ر

 یاد گرفتن عبری سخت نیست      مونث آن می شود   = او !ق(ز!دجس ل(ن!ر ن]ش*ف ث”= ر *ش*ث –ر ]ش*ث

 زبان عبری زبان سختی نیست= ر *ش*ف ث”ر *خ*او ض!ق(ز!ل*ر
 
ر می باشند مؤنث آنها حرف     = ژاو حرف   = ایاث ژ!ق!تتی که مذکر هستند و در آخر آن حرکت           اسامی یا کلما  ) پ

 : به آخر کلمه یا اسم اضافه می گردد مثلو یا حرف 

 زن یهودی = او !رعْس(ایا ر *آ!رعْس(ا  مؤنث آن می شود   مرد یهودی = ا !رعْس(ا

 زن یهودی= او !ق(ز!ل یار *آ!ق(ز!ل    مؤنث آن می شود  مرد یهودی= ا!ق(ز!ل 

 زن غریب= او !ق(ب*ذیا ر *آ!ق(ب*ذ مؤنث آن می شود  مرد غریب = ا !ق(ب*ذ 
 
می باشد و این حرف جزء ریشه آن کلمه نمی باشد برای اینکه به مؤنث تبدیل                  ذ اسامی ای که آخر آن حرف       ) ت

 :به آخر آن اسم اضافه  می کنیم مثلاو  کنیم حروف 

 او !ذ*›(و‘×او !ذ*د[ت×ق  مؤنث آن می شود  کارمند دفتری یا ماشین نویس مرد= غ *›(و×‘رحیم یا = غ *د[ت×ق 
 

 .اصوالً اسمی که دارای عالمت مؤنث نیست مذکر است= تذکر 
 

 طریقه جمع بستن کلمات، اسامی و افعال
: بسته می شود مثال  جمع  ح !او اسامی یا افعال مذکر با پسوند        جو معموالً اسامی یا افعال مؤنث با پسوند حروف          )1

 وجو*ن(سٍ  جمع مونث آن می شود    در = و ]ن]سٍ

 نجذجو ×ت جمع مونث آن می شود     پنجره = جغ ×“ت      

= زجو (جو‘فظ *ذ(ر×ش(فظ ع*ذ(ر×ش(و ع×اذ!ظ جمع مونث آن می شود  زینت می نویسد = و ]ز]جو‘و ×اذ!    ظ
 زینت و شهناز می نویسند

 
 :و فعل و عدد مذکر بر آنها بکار برده می شود مثل  باشند صفتاگر مذکر و مونث با هم )2

 پسر بچه ها و دختر بچه ها با هم تحصیل می کنندس ×ت×اح ا!س(سجو نجد*ن(ا×ر(اح ع!س*ن(ا×ر    
 



 : است مثل) جمع زوجی(عالمت تثنیه ح !اپسوند  )3

 دو روز= ح !ا×    اجد

 دو سال = ح !ا×و*ذ(ش

 دو ماه= ح !ا×ش(س*ت

 دو دست= ح !ا×س*ا 
 

 :بر خالف قاعده دستور زبان جمع بسته می شود مثل) که انگشت شمار هستند(معدودی از اسامی  )4

 پدران= زجو *ف  جمع آن می شود پدر = ز *ف 

 زنان= اح !ش*ذ   جمع آن می شود  زن = ر *شِ!ف
 
 :رد وجود دارد مثلغالباً چیزهائی که واحد طبیعی ندارد نام عبری آنها یا بصورت جمع یا بصورت مف )5

 طال = ز *ر*ظ 

 کره= ر *ف(د]ت

 آب= ح !ا×د 
 
 

 نامه= ز *ؤ(ب!د

 .ر*ب*ق(ز عْز×نجح ق*ر ش*س*د(ت]ذ×ر ر*قجذ*ر ش*ق*ث(آ×ا ر!و*و سٍجس›× -1

 )  برکت(دختر خاله عزیزم، شاروناه دوست داشتنی سالم زیاد و دعای خیر 
 
 .اح!دىت(اح عْض!اف!ق(›، ىؤ(ت÷×(ش!ذىا د(›ن +ب(ع( ؤ×ف]ر ش*عْ×ث(ا د!ذ[ف -2

 .امیدوارم که خودت و تمام اهل فامیلت سالمت و شاد هستید
 
 .اح!ق*ث(آ×ر، !ا×ذ*÷فعْو (ح ق!ا ف!‘ر *ی*ف(ا شعْح سٍ!فىاغ ن(ر ع*اف!ق(›ا !ذ[ر؛؛ ف، قعْ*›ا !نجد(شِ!و د×ل×س*ا ن!ئ(ق!ح ؤ!ف -3

 . نگرانی ندارماگر از حال من بخواهی بحمداهللا سالمتم و جزء دوری دیدار تو
 
 .س+ف(ا د!ؤ(ت×د*ض(ق ع*ث*آ×ر، زى*ؤ(ب!و د]ا ف!ؤ(ن›×!ش ث]س+ذىا ت(خ!ر ن*رعْز[ف*ر ر*قجذ*ش -4

 .شاروناه محبوب یک ماه قبل نامه عزیزت را دریافت کردم و خیلی خوشحال شدم



 
 ا!ز*ء×ن د×ل، *ا ن!ؤ(ل×ف رجس”(ز ع×قغ ×د(ر ظ]ز ظ*ؤ(ب!د،  *ا ن!ؤ(ز×و*‘ف ”ر *إ*ن]ا ش×ن*و ل]ذ]فجذ(و!د( ؤ×خىث ف*ا ط!ن( ›-5

بدون شک از من گله مندی که چرا مدت مدیدی است که برای تو نامه ننوشته ام و تو را از حال خود با خبر                              
 نکرده ام

 
قجو *ر ئ*د(جق’فو +×»اق ر!ل*ر]ر ش*د‘×س ×و ل×ل×اجس، ر فىاذى*سجن(×’فغ ر*ق(ر]ه(اع ن*ش(ب×س ل×ل( فو*›ف ”]اجو ش]ر -6

 .ح*س*ف*ن

 .نظر به اینکه تا بحال به تهران بزرگ نیامده ای نمیدانی که این شهر چقدر انسان را گرفتار می کند
 
 ا ×ق*ز(اوعْو سٍ!د[و ف]ا ف!اذ!ز*ؤ( ؤ×فو ف+×»اق ر!ل*ح ن×ل÷×ا !زجف*ح ؤ!ف -7

 .اگر یک دفعه به این شهر بیائی بصدق گفتار من پی خواهی برد
 
ا !ذ[ح ف!ا×ق*ر*ء×و ر×قعْت[و ف]انعْ ف!خ[ز ف]ق]ل*س ر×ق ل]ث+×›غ ر!و د]س]إ×ن(فس عْد*ا ش!ق قعْر]ىخ×«زىاو ر(›ئىفو (د!ا ذ!ذ[ف -8

 .ح*و ش]ن]فجب

 .من صبح تا عصر در مدرسه روحی شاد هستم و تدریس میکنم حتی نهار را در مدرسه میخورم
 
 ر *اىخ[ر ل*و(ا×›×ر ر*ف*›ا !ذ[و ف]ق]ل*ز]غ ش]خ+ف*›اسجو !د(ن×قجو ؤ*ض[ح ل!اح ل!عْت‘!ع!آىک د×ل(و!ا د!فش+ق -9

 .سرم بر اثر بحث با ده ها محصل خسته میشود بطوریکه  عصر خسته به منزل می آیم
 

 .ز]ق]ل*و ر×قعْت[و ف×ذ*ب×ق فج ر*ت*ن د]اح ش!لعْق!شِ×ن ر×جذىغ ل‘(و!ر(ا ن×ن*ظ ل*ف(ع -10

 .و آنوقت بایستی برای دروس فردا خود را آماده یا شام حاضر کنم
 

 ش]س+و ث*×›بىا ش(ق*و ئ×ذ*ب×ر(ر عْز*ائ!ت(ق*ر ز*قعْس(ا ه!ذ[ىغ ف‘ح ’×ا !شِ!آجح ش›× -11

 .در روز جمعه هم گرفتار حمام رفتن و تهیه لوازم شنبه مقدس هستم
 

 .ز*ؤ(ب!ؤجز د(ب!طعْق ن*ف]و ش×ل×اجس( ؤ×ر ف*ذعْا(÷ا !ذ[ف]و ش*×›ش›×ح ’× -12

 .نی که نامه نوشتن قدغن استهم که فرصت دارم خودت میدا) شنبه(در شبات 
 

طىق +ر فج ت*ت(ب!و ش×د[ف دىت”ر ]ز ظ*ؤ(ب!د، *ا ن!ؤ(ت×ن*ف ش”اع *ش(ب×س ل×ح ل!ف]ش، دى(ئ×ل(›ا !اذ!ز*ؤ( ؤ×ىغ ف‘ح !ف -13

 .اسعْو!س(ا

 .که اگر تا بحال برایت نامه نفرستاده ام این از روی فراموشی و بیوفائی نیست) میفهمی(بنابراین خودت پی می بری 
 



 .اسعْو!س(فجو ا(نعْ ن*×“اح ر!ن!إ×و ر]ف، *ا ن!ؤ(ز×و*‘فا *ذ(÷ا !فؤ*ئ*د]لىو ش*‘ -14

 .که فرصت پیدا کردم این چند کلمه را برایت برای اظهار صمیمیّت نوشتم) فعالً(حال 
 

ا !ا ن!ت(ن(ش!ر ؤ*شعْز(ؤ×ر]ر ش*عْ×ث(ز عْد*ؤ(ب!د، *ؤجز ن(ب!ا ن!ؤ(ث÷×(ط!ف ر”ر *د*ن( ؤ(ذ×رىز]و ش]ز]ا تجش!ذ[ع ف*ش(ب×ل -15

 قجز*ث(›

حاال من فکر می کنم که فهمیدی چرا فرصت نکرده ام که برایت نامه بنویسم و امیدوارم که جواب آن را بزودی                      
 .برایم خواهی فرستاد

 
 ،ؤى(ت÷×(شِ! دذىا(›ن *ب(ر ن*×›نجح ق*و ش×اش!ق(اح سٍ!ق(ذعْ دجط*“)‘اح !اف!ق(›ر؛؛ رىح ، قعْ*›ا ×اجؤ(ت×ف×اگ ع×ت[اگ ف×رجق -16

 .والدینم، برادرانم و خواهرانم بحمداهللا سالمت هستند و همگی ما سالم زیاد به تمام اهل فامیلت میرسانم
 

 فح*ق*سٍىن ف، وى*و سجس›×ش ]خ]ذ*ىز ع“!د، *و فجو]ز]فجر*ر -17

  دل آرام–کسیکه تو را از جان و دل دوست دارد دختر خاله تو 
 

 

 لغات جدیدشجو *س×اح ت!“!د
 

 ر*اف!ق(› بری آه سالمت هستم

 ر*سٍجس دُوداه  زن دایی- زن عمو- خاله –عمه 

 سٍجس دُد  شوهر خاله– شوهرعمه–عمو دائی

 فعْو(ق رِاوت  دید–دیدار 

 ر*ی*ف(سٍ دِآگاه  نگرانی–دل واپسی 

 و]ذ]فجذ(و!د میت اُننت  شکایت داری–گله مندی 

 ›*ء×د مصّاب  موقعیت–وضعیت 

 ×عْت‘!ع وی کوح  منظره-بحث 

 ر*س*د(ت]ذ نخماداه  زیبا–دوست داشتنی 

 آعْو!او!د[ف اَمی تیوت  حقیقت– صداقت –راستی 

 قعْس*ه طارود  مشغول–گرفتار 

 ر*ذ*ب[ر هخاناه  تهیه–تدارک 

 و×د[دىت مِخَمت  بخاطر–به علت 

 اسعْو!س(ا یدیدوت  صمیمیّت-دوستی 

 فا*ذ(÷ پنای  مجال–فرصت 

 اح!رجق وریمهُ والدین



 
 

 تمرین= ان !ی(ق×ؤ
 

 اح !ا!ق*ب(ظ!ز ن*ؤ(ب!د›×اح !ف*ئ(د!ذ]اح ش!ا!ثىز(اح ذ!ن*ل(×÷ر(ِشىدجو ع×و ر]ف، خج×ف ر*ذ

 .یدلطفاً اسامی و افعال مونث را که در این نامه وجود دارند به مذکر تبدیل کن
 
 : مثال =ن *ش*د(ن

 ر*ب*ق(ز عْز×نجح ق*س ش*د(ت]ذ×ا ر!د*ق ق*ث*آ×ا ر!غ سٍجس]›

 )  برکت(پسر عموی عزیزم رامی دوست داشتنی سالم زیاد و دعای خیر 
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  هفتم  هفتم  و ودرس بیستدرس بیست                                                                                                                  عبری بیاموزیمعبری بیاموزیم
 دستور زبانسٍعْث  (ث!سٍ
 )جوابهای کلمات پرسشی(

  
 ).مثل کی(ا !د(‘) از کی،کی را(ا !و د]ف، )از کی(ا !إ!د، )به کی(ا !د(›، )کی(ا !د:  اگر پرسیده شود)1

 . در جواب این کلمات پرسشی اسم مربوطه را یادآور می شویم

 :مثال

 ط؟×ق*÷رعْسىا (س ا×ء!و د]ط]ذ(‘-زىق[رعْف تا !د 

 نده مجلس از طرف یهودیان ایران چه کسی است؟نمای 

 
 ط ×ق*÷رعْسىا (س ا×ء!و د]ط]ذ(‘-زىق[دىس رعْف ت×ؤ(اط دجل!سجغ دعْق[ف

  .آقای موریس معتمد نماینده مجلس از طرف یهودیان ایران است

 
 ر شجفىن؟*ؤ×فا !و د]ف

 از کی تو سؤال می کنی؟ 

 
 = ر]إجق×ر ژدىر]إجق×و ر]ا شجفىن ف!ذ[ف

 لم سؤال می کنممن از مع

*** 

این (فو +ر ظ×د= ر ]»ر ×د، )آن چیست(ا !ر×د= رعْ ×د، )از چه(ر ×إ!د، )روی چه(ر ×ن د×ل، )با چه(ر ]إ›×، )چه(ر ×د:  اگر پرسیده شود)2
 .در جواب اسم شیء مربوطه را یادآور می شویم). اینها چه هستند(ر ]“ر فى*د، )چیست

 :مثال

فىا *دجئ(›فغ *اق!د(فىظجق ش(›اح !اعْن!ه(ن× ذجیىل(›فغ *ق(ر]رعْسىا ه(ا!ن= ط×ق*رعْسىا خ(س ا×ل×و ع×ن*ر(ذ×ر×فش ر+ ژقا!ف*آ(ل×ش(سجغ ا[ق ف×د*فر ×د 

 اح؟!س[وجو عْدجل*×›ش
 درباره گردش در منطقه شمیران در شبهای یکشنبه  و اعیاد به کلیمیان تهران چه گفته است؟) رئیس انجمن کلیمیان ایران (آقای یشعیایی 

 
 .فغ*ق(ر]ه(›اح !ف*ئ(د!ذ]اح ش!ذ’×(اح ع!ث(ق×خ(و ن]ب]ن*اح ن!بجن(ح ا]ؤ×ف×فغگ ع*اق!د(فىظجق ِش(›اح !ق*’]شىا ش(ذ×ف(ن× ال!ق(خ×ر(ف ن”ح ]ر*ق ن×د*عْف فر

 . ست برویدکه مزاحم مردم ساکن در ناحیه شمیران نشوید و شما می توانید به پارکها و باغاتی که در تهران موجود ا: او به آنها گفته است

 
 ر؟]ر ظ×د

 این چیست؟
 
 ر*اذ!›تجغ (ق×ر ا]ظ

 .این ماهنامۀ بینا است

a
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 ).از کجا(غ !ا×دىف، )به کجا(ر *ذ*ف= غ *ف(ن، )کجا(آىر ×ف= ر +فىاخ: اگر پرسیده شود) 3

 .در جواب اسم محل و آدرس را یادآور میشویم

 :مثال

 ق؟*’ر *ؤ×فر +فىاخ

 کجا تو ساکن هستی؟

 .فغ*ق(ر]ه(›ق *’ا !ذ[ف
 .من در تهران ساکن هستم

 
 ر؟*ؤ×فغ !ا×دىف

 اهل کجا هستی؟
 
 .فظ*اق!ش!ا د!ذ×ف

 .من اهل شیراز هستم

*** 

 )تا کِی(ا ×و*س د×ل، )برای کِی(ا ×و*د(ن، )از کِی(ا ×و*إ!د، )کِی(ا ×و*فىاد= ا ×و*د: اگر پرسیده شود) 4

 .درجواب زمان مربوطه را ذکر می کنیم

 :مثال

 ر؟*زجس[ل*و ر]ان ف!ت(و×ر د*ؤ×فا ×و*د

 کی تو کار را شروع می کنی؟
 
 ا!تىئ*ل ع×ز]ر ش*ل*ش(›ر *زجس[ل*و ر]ان ف!ت(و×ا د!ذ[ف

 . شروع می کنم5/7من کار را در ساعت 

 
 اغ ؟؛؛!ز*ق[ل(›ل ×د(و ش]اغ ف!ثجقا ×و*دس ×؛؛ل

 را می توان خواند؟) آیه توحید نماز مغرب(تا کی در شبها شِمَع 

 
 ق؛؛×ت×شِ×إعْس ر×ر ل]ن[ل×ا]س ش×ن فجدىق ل-افى!ن(د’×غ *×›ق. ئجو[س ت×اح ل!ق(اح فجد!د*ب[؛؛ت

 ؛؛. می گوید تا سپیده صبح) از علمای تراز اول یهود(ربان گملیئل. دانشمندان یهود می گویند تا نیمه شب؛؛

*** 
 
 )درباره چه(ر ×ن د×ل، )بخاطر چه(ر ×ذىا د(÷!د، )چرا(ر *د*ن، )چرا(× سٍعْل×د: اگر پرسیده شود) 5

 .درجواب دلیل و علت را یادآور می شویم

 :مثال

 ا؟ !›جن ی؛؛عْ÷و ]ط]ذ(×‘زىاو ر(›ف ذجفىح ”(ق ع]وىا طىخ*ز(›إىس ×ن(ف د”ق *ز(‘ا !نجذ(÷سجغ [ف ر*د*ن 

 چرا آقای فالنی، دیگر نه در مدارس تدریس می کند و نه در کنیسای پل چوبی سخنرانی می کند؟

 

a
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 ا!›جن ی؛؛عْ÷و ]ط]ذ(×‘زىاو ر(›زعْ نج (ن*بجو ل*ن[و دىر×ل×س-قىا(ط×اح ت!قتعْ›×ذىا (ش]ن ش×ن(ی!›
 .به علت اینکه دو جوان نادان از قوانین مذهبی در کنیسای پل چوبی به او توهین کرده اند

 
 ر؟*اذ!س(إ×اف ر!ض(ن ذ]اقجو ش!ت(ز›×وىک ×ؤ(ش!ر(ر ن]ر قجئ*ؤ×ف× سٍعْل×د

 ی شرکت کنی؟چرا میخواهی در انتخابات رئیس جمهور

 
 .وىک×ؤ(ش!ر(ا ن!د(ئ×ل(ر ن*ر تجز]ا قجف!أىذ!ر]ذىا ش(÷!د

 .برای اینکه وظیفه خود میدانم که شرکت کنم

*** 
 
 )آیا([ ر= ح !ف[ر:  اگر پرسیده شود)6

 .گفته، بعد جواب میدهیم) نه(ف ”یا ) بله(ىغ ‘درجواب اول 

 :مثال

 آیا تو مجرد هستی؟ث؟ *عْ×ر ق*ؤ×فح !ف[ر

 
 .ضعْا*ا ذ!ذ[ف، ف” 

 .خیر، من متاهل هستم

 ز؟*ؤ(ب!إ×و ر]ف* ؤ(ز×و*‘[ر
 آیا نامه را نوشتی؟

 
 .ز*ؤ(ب!إ×و ر]ا ف!ؤ(ز×و*‘، ىغ‘

 .بله نامه را نوشتم

*** 
 
= امیک کد(ا !فىاظجر= رعْ ]فىاظ، )از کدام(دىفىاظج = ر ]دىفىاظ، )در کدام(فىاظج (›= ر ]فىاظ(›، )کدام(فىاظج = ر ]فىاظ:  اگر پرسیده شود)7

 . درجواب نام مورد لزوم را یادآور میشویم) چه کسی

 :مثال

 ر فجرىز؟*ؤ×ح ف]ت]نر ]فىاظ

 چه نانی تو دوست  داری؟

 
 .ا!ق›×(ق›×ح ]ت]ا فجرىز ن!ذ[ف

 .من نان بربری را دوست دارم

 س؟ *›)ب(درعْ ]فىاظ

 چه کسی محترم است؟
 
 . آجو!ق(×›و ر]ىس ف×›ب(إ×ر

 .ماردکسی که مردم را محترم می ش
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 .، در جواب چگونگی را شرح می دهیم)چگونه(ر *فىاب، )چطور(، فىا:  اگر پرسیده شود)8

 :مثال

 ر؟]تجن×اش ر!’(ق×د، فىا 

 حال بیمار چطور است؟

 
 .اش هجز!’(ق×ر؛گ رعْف د، قعْ*›

 .خدا را شکر حالش خوب است

 
 ؛؛ح؟*ا ل!و*×›اق ق!ل*س ر*س*›ر *ز(ش*ار *؛؛فىاب

 ؛؛ر از مخلوق بود، تنها نشسته است؟چگونه شهری که پ؛؛ 

 
 ؛؛ر*زجس[ز ل+ا عْدىق!ذ+ر دىل*رعْس(ر ا*ؤ(ن*’؛؛

 ؛؛.به سبب مصیبت و سختی بندگی، یهودا جالی وطن کرده است؛؛

*** 
 
 .، در جواب عدد ذکر می کنیم)چند تا(ر *إ‘×:  اگر پرسیده شود)9

 :مثال

 آجح؟×اح ر!ق*سٍ(ل]اح ذ!اس!د(ن×ؤر *إ‘× 

 انش آموز غایب هستند؟امروز چند د

 
 .آجح×ق ر*سٍ(ل]س ذ*ت]اس ف!د(ن×و

 .امروز یک دانش آموز غایب است
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  لغات جدیدشجو *س[اح ت!“!د

 لغت تلفظ معنی
 ق×ت×شِ×دعْس ر×ل عمود هَشَحَر سپیده صبح
 ئجو[ت حَصُوت نیمه شب

 فعْح(ذ نِئوم  سخنرانی–نطق 
 و×ل×سٍ-ق×ط×ت حَسَر دَعَت نادان

 جغ›(ن]ل ونعِلبُ  بی احترامی–توهین
 اقجو!ت(› بحیرُوت انتخابات

 س*›)ب(د مِخوباد  ارجمند–محترم 
 آعْن!ه طییول  تفریح–گردش 

 غ’× گَن باغ
 ن×ن(ی!› بیگْلَل  برای-بخاطر 

 س*س*› باداد  در انزوا–تنها 
 و]ط]ذ(‘-زىق[ت حَوِر کِنِسِت نماینده مجلس

 ×ذجیىل(› بِنُگِعَ  درباره–در خصوص 
 فىظجق اِزُر منطقه –ناحیه 
 ر*ل*ق(خ×ر هَفراعا  تولید مانع–مزاحمت 

 ر*تجز حُووا  عمل واجب–وظیفه 
 ث(ق÷× پَرق  تفرجگاه–پارک 

 ر*زجس[ل عَوُدا  عبادت– بندگی -کار
 ا!نجذ(÷ پِلنُی فالنی

 ق*سٍ(ل]ذ نِعدار  مفقود-غایب 
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 تمشدرس بیست و ه        عبری بیاموزیم

 
 

 زعْئجو(دىش ث*ت(ثجو ن(×“ت(و!جو دآ!ق(ز!ل*آجو ر!فجو*ر
 به پنج دسته تقسیم میشوند)  تلفظاز نظر(حروف عبری 

 

 ) ع- ح - هـ –ا (   ل – ت – ر –ف  = ) حروف حلقی( آجو !قجذ(’آجو !فجو )1

 ) ت- ن – ط – ل –د (  و – ذ – ه – ن –س  = ) حروف زبانی( آجو !شجذ(آجو ن!فجو )2

 ))پ( ف– م – و –ب (    خ– د – ع –ز   = ) حروف لبی( آجو !و*خ(آجو ض!فجو )3

 ) ش- ر – ص – س –ز (  ش – ق – ئ – ط –ظ  = ) حروف دندانی( آجو !ذ(آجو ش!فجو )4

 ) ق- ک – ی –گ (   ث – ‘ – ا –ی = ) حروف کامی یا سَقی( آجو !‘!آجو ت!فجو )5

*** 
 

 واو ربطعْق ›!ت×؛؛ع؛؛ ر
 

ر ]س*ض(عو !ا›×: است مثل ؛؛ (ع؛؛ در اول کلمه نوشته میشود و اصوالً عالمت آن            ؛؛وَ؛؛به معنی   ؛؛ع؛؛ حرف  ) الف
 )زمین و آسمان(اح ×د*ش(عچ ]ق]ف) خانه و صحرا(

 :مثال
 
 .ر]×»ح ر*لجن*نىا ر(ز×ر(عذعْیىا [ل×و و×ع[ف×ؤ!تىث د×ق(و!ر(ىذعْ ن×‘ظ(عافعْو !ق(عْز× ت+‘ذعْ *›غ ؤىغ *د(ت×ق*ز ر*ف

 .در رحمان به ما نیرو و سالمتی بده و ما را موفق گردان تا از هوسها و لذات پوچ این دنیا دوری کنیمای پ
 
ر ]إجق×قىا ر(ز!س(از رىاهىز ن!ش(ث×ر(اح ن!اب!ق(ح ئ]ؤ×اح ف!×›اح ق!لعْق!ر ش*ت*ن(ئ×ر(›س +د(ن!ئعْ ن(ق!ح ؤ!ف: ق ×د*ر ف]إجق×ر
 .ر*س*إ(و×ر(›ر *نعْآ(ر و*ت*ن(ئ×ر(ع. ذعْو(إ×سٍ(ظ!ر×و ر]اچ ف!د(ت×ر(ف ن”(عاح !اح شجذ!ان!’(ق×زعْ ؤ(ؤ(ب!و(ع

اگر میخواهید با موفقیت درسهای زیادی بیاموزید شما بایستی به حرفهای معلم به خوبی گوش کنید و                           : معلم گفت 
 .و الزمۀ موفقیت پشت کار است. تمرینات مختلف بنویسید و فرصت را از دست ندهید

 
شروع شده باشد   ( –و یا   = خ-د-ع-ژزکی از حروفی که از لب تلفظ میشود          هرگاه کلمه مربوط با ی    ) ب

ر ]ش+دعْس !ع*س). جدید و قدیم  (اث !و*ععْش *س*ت). باغ و خانه  (و !ا×زعْغ ’×: تبدیل میشود مثل   ؛؛عْ؛؛ به؛؛ (؛؛عحرکت  
 ) بخوان و بنویس(ز +ؤ(بعْف *ق(ث) دست و صورت(اح !ذ*خعْح !ا×س*ا) داوید و موسی(

 :مثال
 
 .ح*س لجن×ل(ر ع*ؤ×مً دىل]جفزعْمً (ق ئىفو*د(ش!؛ ار؛
 .اوند نگهدار خروجت و ورودت باشد از حاال تا ابد-خد
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اح !اث!سٍ×اح ئ!ذ*زعْق ]ش+ل(ق ع]ش+اح ف!اح هجز!آ×ح ت]ب*تىن ن×ف(ا د!ذ[ف= ر*ن‘×(غ ع*و*ح ژت*ا(ق!دعْس !ع*سٍ(فىن ن*خ(ق ق×د*ف
 .اح!د*ب[ت×ع

من برای شما زندگی خوب، سعادت و ثروت و فرزندان درستکار و عاقل              : گفت) د و عروس  داما(رفائل به داوید و میریام      
 .آرزو میکنم

 
داشته باشد، واو ربط با حرف اول       ـ –یا  % -  یا    [–در صورتیکه کلمه با حرفی شروع شود که حرکت           ) ج

ر *ا!ذفـ*عهجط *د) بگیر و بخور  (ن +ب%ف]عت ×ث). تورات و عبادت یا کار    (ر *زجس[ل×عر *وجق: مثل. کلمه هم صدا میشود   
 )هواپیما و کشتی(

 :مثال
 
 .....وعْقعْ *ف و”(ح ع*و+ح ف]او!ض[ل×عجو ر؛؛ (ئ!ن د*‘و ]ح ف]ؤ(ق×ب(عْظ

 .....و بیاد بیاورید تمام فرامین الهی را و آنها را انجام دهید تا منحرف نشوید 
 
قجز *ث(›ؤىک ×ؤ(ش!ر(اح ن!عْ×ث(ذعْ د(ت×ذ[ف×عمً (ن]اح ش!تعْن!ف*ن ر×ىز لز ن]ق]ثُ!مً د(اح ن!دجس: فىن *خ(ق!ح ن*ا(ق!س عْد!ع*قعْ سٍ(د*ف
 .مً(و*وعْأ[و ت×ای!ی[ت›×

ما از تبریکات تو از صمیم قلب تشکر می کنیم و ما امیدواریم که بزودی در جشن عروسی                  : داوید و میریام به رفائل گفتند     
 .تو شرکت کنیم

 
  .میشود؛؛ !؛؛عربط تبدیل به ؛؛ (؛؛عشروع شده باشد ؛ ؛(؛؛اهرگاه کلمه ای یا اسمی با حرف ) د
 :لامث
 
 ؛؛(ا؛؛در این صورت حرکت حرف        ) پسر بچه ها و دختر بچه ها     (سجو *ان!عاح !س*ن(ا). سارا و یهودا  (ر *ارعْس!عر *ق*ض

 :مثال. غیر ملفوظ میشود؛؛ا؛؛ حذف و حرف 
 
 .....ح ]ذىاب(ادىا ز!عح ]دىاب(عْ ا›(ق!غ ا×ل×د(ن

 ..... شما و عمر فرزندانتان زیاد شودتا اینکه عمر
 
 .ر*ارعْس!عا !لجغ نىع(د!فعْزىغ ش(ق

 رئوبن، شیمعون، لوی و یهودا
 
بر سر فعل آینده می آید و زمان آن فعل را به           ) واو تبدیل کننده  (، عْ÷!؛؛ع؛؛ ردر کتب مقدس گاهی     ) هـ

سخن (ىق ×›س(ا×ع) سخن خواهد گفت  (ىق ×›س(ا) رفت(، ]آىن×ع) خواهد رفت (، ]اىن: گذشته تبدیل میکند مثل   
ىق ›!سٍ: بر سر فعل گذشته می آید و زمان آن فعل را آینده می کند مثل               ؛؛ع؛؛ و همینطور گاهی    ) گفت

 ) خواهد بود(ر *ا*ر(ع) بود(ر *ا*ر) سخن خواهد گفت(ىق ›!س(ع) سخن گفت(
 :مثال

 
 ر *ذ*ق*ت، ]آىن×عل ×ز*فىق ش(›!ز د+ث[ل×آىئىف ا×ع

 .وَع خارج شد و به حاران رفتیعقوب از بِئِر شِ
 
 *ؤ(ل*ز*ض(ع* ؤ(ن×ب*ف(عمً ]ؤ(د]ر(ز!مً ن(س*ض(›ز ]ا لىض!ؤ×و*ذ(ع

 .برای چارپایانت در صحرای تو علوفه خواهم داد بخوری و سیر شوی
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 لغات مشکل  شجو*اح ث!“!د
 

 لغت تلفظ معنی
 عْق›!ت حیبور  انشاء–ارتباط 

 ×ت+‘ کُوئَح  اقتدار–نیرو 
 ىذعْ×‘ظ زَکِنو موفق گردان ما را

 تجث*ق راحُوق  بعید–دور 
 ر*ع[ف×ؤ تأَوا شهوت- مراد-هوس
 ’ذعْ[ل×ؤ تَعَنوگ  عیش– خوشی –لذت 

 ن]رىز هِوِل چیز پوچ
 رىاهىز هِطِو )کامالً (–بخوبی 
 ر]شجذ شُونِه  مختلف–متفاوت 

 ر*ئ*د(ت×ر هَحْماصا فرصت از دست دادن
 ر*ز*ش(ث×ر هَقْشاوا  گوش دادن–توجه 

 ر*ت*ن(ئ×ر هَصْالحا  خوشبختی–موفقیت 
 نعْا*ؤ تالوی  معلق– مربوط –وابسته 

 اث!و*ع واتیق قدیم
 ذعْو(إ×سٍ(ظ!ر هیزْدَمِنوت رصت ف-موقعیت 
 ر*س*د(و×ر هَتمادا  پشتکار–استقامت 
 ق]ش+ف اُشِر  سعادت–خوشی 
 ق]ش+ل عُوشِر  فراوانی–ثروت 

 هجط*د ماطوُس هواپیما
 ر*ا!فـذ اُنی یا کشتی

 تعْن!ف ایحول  دعای خیر–تبریک 
 ز نىز]ق]ثُ!د میقِرِو لِوْ  از ته دل–از صمیم قلب 

 غ*و*ت حاتان  قهرمان–داماد 
 ر*‘×“ کَلّا عروس

 اح!دجس مُودیم تشکر می کنیم
 ر*ای!ی[ت گاحَگی  تشریفات–جشن 

 ز]لىض عِسِوْ سبزی  –  علف  –گیاه 
 ر]س*ض سادِه  مزرعه–صحرا 

 ر*رىد(› بِهِما  بهائم–حیوان اهلی 
 ر*ؤ×ل عَتا حاال
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   نهم نهم و ودرس بیستدرس بیست                                                                                                                  عبری بیاموزیمعبری بیاموزیم
 

 ت×ط]×÷ق نىان ر]طىس
 ترتیب مراسم شب عید پسح

 
 .ر*فشجذ!جط ق‘اح !ح شجو*“)ب(غ ع!ا×آ×ن ر×سٍىش ل×ث(و د!ا×›×ن ر×ل ›×:سٍىش × ث=ف

 . پیاله اول را می نوشند) خانواده(آب انگور را می گوید و کلیه افراد )دعای( صاحبخانه قیدوش =قَدِش ) 1

 
 .ح؛؛!ا×س*و ا×ان!ه(ن ذ×اح ؛؛ل!ب(ق*ز(ح د*فىاذ(ح ع!ا×س* ااح!ن( ذجه:چ ×ت( عْق=ز

 . گوییم را نمی» عَل نِطیلَت یادَییم«) دعای(ها را می شوییم ولی براخای   دست= اورْحَص) 2

 
 .اح!ن(فجب(ر؛؛ ع*د*س[ف*ا ر!ق(÷جقىف ›اح ؛؛!ب(ق*ز(چ عْد]تجد›×ت فج ×ن]دىا د(›ط ÷×(ق‘×اح !ن( هجز:ط ÷×(ق‘×= ی

 . خوریم گفته و می» هااَداما«) دعای( کرفس را در سرکه یا آب شور فرو برده و براخای = کَرْپَس) 3

 
ر *اح فجو!ذ(سجن ئجخ*×’ث ر]تىن×ح گ ر!ا×ؤ(ش!اح ن!ئ×ت(ئجو عْد×إ×ش ر+ِن(ش!او د!ل*ئ(د]ف*ر ر*ء×إ×اح ر!ت( نجث:چ ×ت×ا= س

 .غ]اثجد!خ[ف×ن

 پنهان  »اَفیقومِن«تر را برای مراسم      کنیم، قسمت بزرگ    دو نصف می    از سه گرده نان فطیر، وسطی را گرفته و         = یَحَص) 4
 . می کنیم

 
اذعْ !ا*اح ر!س*ز[ر نج ل]ر؛؛؟ لجذ*أ×ؤ(ش!ر ذ×ىغ شجفىن ؛؛د×›ر. ف؛؛*د(ت×ف ن*اح ؛؛ر!ف(ثجق(ر ع*ق*ل(ثُ×و ر]اح ف!ار!›(ی× د:اس !×’د= ر

 .‹ى“)ب(ع

می پرسد امشب چه خبر    ) فرد کوچک خانواده  (پسر  . خوانیم  می  را ؛؛ها لَحْما « سینی مصا را بلند کرده و         = مَگید) 5
 .در مصر غالم بودیم و الی آخر» عَوادیم هایینو«: به او جواب می دهد) بزرگ خانواده(؟ و ...است

 
 . ح؛؛!ا×س*و ا×ان!ه(ن ذ×اح ؛؛ل!ب(ق*ز(ر عْد*سٍ)ل(ط!ح ن!ا×س*اح ا!ن( ذجه:ر *ئ(ت*ق= ع

 . گوییم را می» عَل نِطیلَت یادَییم«) دعای(ها را می شوییم و براخای   برای صرف خوراک دست= رُحْصا) 6

 
 .اف!إجئ×و ر‘×(ق!›اح !ب(ق*ز(ءجو عْد×إ×و ر]اح ف!ت( نجث:اف !دجئ= ظ

 . را می گوییم» هَمُوصی«) دعای(را می گیریم و براخای ) تا و نصف2( مصاها = مُوصی )7

 
 .اح!ن(فجب(ر؛؛ ع*ء×و د×ان!ب[ن ف×اح ؛؛ل!ب(ق*ز(ر عْد*قعْط(×÷ر( عر*اجذ(ن]ل*ر ر*ء×إ×و ر]اح ف!ت( نجث:ر *ء×د= ت

 .را ادا می کنیم و می خوریم »عَل اَخیلَت مَصا«) دعای( مصای باالیی و آن نصفه را گرفته و براخای = مَصا) 8

 

a
1



 

2 

 .قجق؛؛*و د×ان!ب[ن ف×اح ؛؛ل!ب(ق*ز(و عْد]قجط[ت(›اح !ن(هجز(قجق ع*و د!ا×ظ‘×اح !ت( نجث:قجق *د= ه

) مخلوطی از میوه و ادویه و شراب       (را در حَلِق    ) کاهو(، سبزی تلخ    )حدود سی گرم ( به قدر دانه زیتون     = مارُور) 9
 . را می گوییم » عَل اَخیلَت مارُور«) دعای(زنیم و پس از آن  براخای  می

 
ق ]اح ؛؛ظىب!ق(فجد(س ع×ت×و ا]قجط[ت›×اح !ن(هجز( عاح!ب(جق‘(و ع]ق]ظ[و ت!ا×ظ×ب(او ع!اِش!ن(شِ×ر ر*ء×إ×و دىر!ا×ظ‘×اح !ت( نجث:، جقى‘= ا

 .ر*ب*ق(›ا !ن(›اح !ن(فجب(ش؛؛ ع*سٍ(ث!د(ن

کاهو پیچیده، در حلق زده با خواندن        ) حدود سی گرم ( حدود سی گرم از مصای سومی را گرفته و در             = کُورِخ) 10
 .بدون براخا می خوریم» زِخِرلِمیقْداش«جمله 

 
 .ق*ض*اح عْز!ی*سٍ، *‘ق ×ت×ف(اح ع!ىائ›ر *ان!ت(بجن ؤ%ف]اح ن!ی×ذجر(ر ع*سٍ)ل(ح طا!ن( فجب:، غ لجقى*ت(ن)ش= اف

 . مشغول صرف شام می شویم و رسم است که ابتدا تخم مرغ و ماهی و بعد گوشت می خورند= شولْحان عُورِخ) 11

 
 =.ر*ب*ق(›ا !ن(›أعْ ژ]إ!ح دا!ن(فجب(ذعْ ع×خ*ء]غ؛؛ ش]اثجد!خ[ف*و ؛؛ر]اح ف!اف!ر دجئ*سٍ)ل(×«ق ر×ت×ف( ن:خعْغ *ئ= از

) بدون براخا (را که پنهان کردیم، بیرون آورده و مقداری از آن را                  »افیقومن« پس از صرف شام        = صافون) 12
 .خوریم می

 
 .ظجغ؛؛*إ×و ر‘×(ق!›؛؛* ار]ن*اح ل!ب(ق*ز(او عْد!اِش!ن(جط ش‘اح !ی( دجظ:، قى*›= ای

 . می نوشیم؛؛ دعای بعد از خوراک؛؛عد از خواندن  پیاله سومی را آماده می کنیم و ب= بارِخ) 13

 
 .ر*اح فجو!شجو(ىن ع×“ر×و ر]ف* ار]ن*اح ل!ق(یجد(او ع!ال!ز(جط ق‘اح !ی( دجظ:ىن ×“ر= اس

 .نوشیم  می؛؛هلل؛؛ پیاله چهارم را پس از پایان خواندن سرود = هَلِل) 14

 
 .اح!ق(یجد(نىز هجز ع(ر عْز*ت(د!ض(›اح !اق!ر ش*إ‘×اح !ق* ش:ر *ئ(ق!ذ= هع

 .به پایان می بریم) مراسم را( چند سرود با شادی و دل خوشی میخوانیم و = نیرْصا) 15

 
 =دىغ*ژف. ضجوج[ل×ر ن]‘(ظ!ىغ ذ‘سٍىق فجوجگ ×ط(اذعْ ن!ب*ق ظ]ش[ف‘×وجگ *ثُ)ت(هج ع*÷(ش!ن د*ب(‘وجگ *ب(ن!ر(‘ت ×ط]÷سٍعْق !ن ط×ط*ت
 

به خوبی موفق به برگزاری این مراسم       ) امشب(چنانچه  ) امیدواریم( پذیرند،  اینک که کلیه مراسم و فرائض پسح پایان می        
 )آمین. (موفق شویم مراسم این عید را بجا آوریم) در سالهای آینده نیز با خوشی و شادمانی(شدیم 

 

a
2
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 لغاتاح  !“!د
 لغت تلفظ معنی

   

بَعَل هَبَییت صاحبخانه و!ا×›× رن×ل›×

 بجط خُس جغد-گیالس-پیاله

 ر*ان!ه(ذ نِطیال )شستن دست قبل و بعد از غذا (عمل گرفتن 

 ت×ن]دىا د مِه مِلَح )آب شور(آب نمک 

 چ]د+ت حُمِص سرکه

 اح!ذ(ئجخ صُفنیم پنهان می کنیم

 اح!ئ×ت(د مِحَصیم نصف می کنیم

 ‹ى“)ب(ع وِخولِه و غیرو

 و!ا×ظ زَییت زیتون

 او!ل*ئ(د]ف اِمصاعیت وسطی

 و]قجط[ت حَرُوسِت )مخلوطی از میوه، ادویه و شراب (حَلِق 

 ر*اجذ(ن]ل عِلیُونا باالیی

 و]ق]ظ[ت حَزِرِت کاهو

 اح!ب(جق‘ کوُرخیم می پیچیم

 اح!ن(هجز طُووْلیم )میزنیم(فرو می بریم 

 ر*قعْط(÷ پِروسا تیکه

 ر*ىائ› بِصا  بیضه–تخم مرغ 

 ن×ط*ت حاسَل پایان پذیرفت

 ر*ب*ن[ر هَالخا  قاعده، تئوری–قانون 

 ر]‘(ظ!ذ نیزْکِه موفق شویم
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 درس سی امدرس سی ام                                                                                                                  عبری بیاموزیمعبری بیاموزیم
 

  زعْلجو*شِ×ی ر×ت
 عید شاووعوت 

 
 .غ *اع!ط(›و ع؛ گ ظ؛ *×›ش(ا ع!شِ!ادىا ش!›ن *ی ت*ت]و ر؛وصط؛؛ع ر×ذ( شگر*ذ*شِ× ر=ف

 .م ماه سیوان مصادف می باشددر روزهای جمعه و شنبه ششم و هفت) شاووعوت(  عید 5766  امسال، سال –

 
 . ق]لجد*و ر×اق!خ(دىا ط(قىا د؛؛ه ا×ت[ف(ن]اجح ش(›ن *زعْلجو ت*شِ×ی ر× ت=ز

 .واقع می شود؛؛ عُومِر؛؛ عید شاووعوت پس از چهل و نهمین روز شمردن ایام -

 
 ..... .ح !ا×ق(ئ!چ د]ق]فىن دىف*ق(ض!ذىا ا(›ئىفو *ا ن!اش!ن(شِ×ش ر]تجس›×: وعْز*‘×‘غ *اع!ط(›ر *شِِِ!ِش›×ر *ا*ر ر*غ وجق×ؤ× اجح د=ی

در ماه سوم خروج بنی اسرائیل از        : وارده  ) آیه(سیوان واقع گردید طبق     ) عبری( روز اعطای تورات در ششم ماه         -
 .... مصر

 
 .ر*ل*ف ی”تگ شجق ×ق*÷ف ”رگ لجک *ئ(آ!ف ئ”جق ÷!ا ئ×اذ!ق ط×ر(ر ز*ؤجق×و ر]غ ر؛؛ ف×و*أ]ش( ‘=س

  .د تورات را در کوه سینای عطا فرمود، گنجشک چهچه نزد، پرنده پرواز ننمود، گاو صدا نکرد موقعی که خداون-

 
ثُجن ×ف ر*ئ*ا(اش ع!ق[ت×ح شجوىث عْد*لجن*ف ر*“]ل ف*ف ظ”ح *آ×سجش؛؛گ ر*قعْ ؛؛ث(د*ف ف”اح !خ*ق(خعْگ ض*ف ل”اح !ب*ف(ن× د=ر

را ادا ننمودند، دریا تکان      ؛؛ قادوش؛؛و مالئکه اسرافیل کلمه       فرشتگان به پرواز درنیامدند       -. امً؛؛]ر”-%ا ر؛؛ ف!ب+ذ*؛؛ف
 . طنین انداز گردید؛؛من هستم خدا خالقت؛؛نخورد مگر آنکه جهان در حال سکوت محض قرارگرفت و صدای 

 
 .ت×ئ]ذ*ح ن*ل*ِشىق ر×ث(و!ر* ار]ن فىن-فى*ق(ض!ا(ن ن-و فى×ر ؤجق*ذ(ؤ!ج ذ›وىذعْ *غ ؤجق×ؤ×ر اجح د]سجش ظ* اجح ث=ع

 این روز مقدس، روز اعطای تورات ما که در همین روز شریعت الهی به بنی اسرائیل اعطا گردید و با آن بنی اسرائیل                        -
 .بستگی ابدی یافت

 
 .او!ای!ی[ر ت*سعْش(ث!شجوىاذعْ ن(خ×و ذ]نجو ف[ل×ر(ذعْ ن*اق ن!‘(ظ×ر د]ی ظ× ت=ظ

 .د را به قدوسیت این جشن ارتقاء دهیم این عید به خاطر ما می آورد که بدان وسیله روح و جان خو-

 
 .ا*اذ!ق ط×ر دىر*ؤجق×و ر×ن*×›سىا ث(ن ا×ث ل×او ق!ذ*قعْت*او ر!ش(خ×أ×او ر!ؤ!د[ف*و تىقعْوج ر]ىن ف›!ن ث-فى*ق(ض!ح ا× ل=ت

 . بنی اسرائیل با پذیرفتن تورات از کوه سینا، آزادی حقیقیِ روحانی را کسب کرد-

a
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 . عْک×’و ر]ح ف’×ش ]خ]أ×و ر]و ف]ق]ر×ه(ر د*ؤجق× ر=ه

 . تورات روح و جسم را پاک و منزه می سازد-

 
 .ائعْو!ق(×÷نىا ر(ز‘×!ح د*س*ف*و ر]و ف]ق]ق(ت×ش(ر د*ؤجق× ر=ا

 . تورات انسان را از بندهای منحرف کننده رهایی میدهد-

 .دعْو[ر›×نعْو (خ!ش!ح د*س*ف*و ر]و ف]د]قجد(ر د*ؤجق× ر=اف؛

 .ال حیوانی بلند می کند تورات انسان را از پستی ح-

 
 .ق*دعْط×ق ر×ح ظجر*س*ف*نىز ر، وج(ر ن*اط!ذ(ب×ر د*ؤجق× ر=از؛

 . تورات در درون قلب انسان نور معرفت و اخالق منعکس می سازد-

 
 .ۀجزجو×سٍجو ر!إ×ق ر×ح هجر*س*ف*ش ر]خ]ذ، وج(ر ن*اط!ذ(ب×ر د*ؤجق× ر=ای؛

 .خل می کند تورات در درون روح انسان پاکی خصایل نیک را دا-

 
 .ش×ز(س!›اح !زعْن(ز ه*ن*نىا ت*ب[ف×بجن د%ف]ی ن*ر(ذ! د=اس؛

 .مخلوط با عسل بخورند) لبنیات( رسم است که خوراکهای لبنی -

 
ا !ذ]ق]گ خ=ز*ن*ت+ظ]ی؛ ژفجق(قىذ(›اق !ش: دج(‘ز *ن*نىا ت*ب[ف×ر د*‘×“زىاو (اف ن!غ دىز*و*ت]ر]اح ش!ی[ط ذجر×ق*÷رعْسىا (ز ا+ق( ›=هع؛

 .‹*ؤ(ت÷×(ش!ر عْد*×‘×“و ر]ف، قى*ز(عْن× دىت×ض(ر ن*ز(ن×گ ت=ق*‘ح طعْ!وعْش ل* ‘ظ]ژفجق

، ) شیر+ برنج  (شیر برنج   :  در اکثر یهودی های ایران رسم است که داماد برای خانواده عروس خوراکهای لبنی مثل                -
 .   اش می بردو حلوا برای شاد کردن و تبریک گفتن به عروس و خانواده) برنج کوبیده با شکر(فرنی 

 
اح !د*آ›×ن *ف ت”ح ×ل÷×ک ×زعْلجو گ ف*شِ×ی ر×ح ت’×، *‘/ اح ز؛گس؛گع؛ !د*آ›×ن *ت فىاذج ت×ط]×÷ی ر×ت]دج ش(‘: ر*ق*‘(ظ× ر=هظ؛

 .ی؛گر؛گظ؛

هیچگاه در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه اتفاق نمی افتد همینطور          ) فطیر(عید پسح   ) اول(همانطور که   :  یادآوری -
 .عید شاووعوت هیچوقت در روزهای سه شنبه، پنج شنبه و شنبه واقع نمی گردد) اول(هم 
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 لغات= اح !“!د
 

 لغت تلفظ معنی
   

 ن*ت حال مصادف می شود

 ر*اق!خ(ط سِفیرا شمارش

 ر*غ وجق×ؤ×د مَتَن تورا اعطاء تورات

 جق÷!ئ صیپُور  پرنده-گنجشک 

 ر*ئ(آ!ئ صیْیِصا چهچهه زد

 لجک عُف  مرغ–پرنده 

 ت×ق*÷ پارَح  غنچه داد–پرید 

 شجق شُر گاو نر

 ر*ل*’ گاعا )صدا کرد(ماغ کشید 

 ل*ظ زاع  تکان خورد-جنبید

 اش!ق[ت×د مَحَریش  خاموش می ماند–ساکت می ماند 

 ت×ئ]ذ نِصَح  جاویدان-ابد

 ر*ای!ی[ت حَگیگا جشن تشریفات

 تىقعْو حِروت آزادی

 شوعْ*‘ کاتوش کوبیده شده

 ا!ؤ!د[ف اَمیتی  حقیقی-واقعی 

 ش]خ]ذ نِفِش  روان- روح –جان 

 رىق×ه(د مِطَهِر  تصفیه می کند–پاک می کند 

 قىق(ت×ش(د مِشَحْرِر  رها می کند–آزاد می کند 

 قجدىح(د مِرُمِم بلند می کند

 ن]ز]‘ کِوِل  کابل- طناب-زنجیر

 ق×ظجر زُوهَر  فجر- درخشندگی-نور
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 ائعْو!ق(÷ پِریصوت افسارگسیختگی -بی حیائی 

 ق*دعْط موسار  اخالق–پند 

 ر*سٍ!د میدّا  اندازه-خصلت 

 ن*ب[ف×د مأخال خوراک

 ط×ق*÷ پارَس  ایران–پارس 

 ح×ل÷×ک ×ف اَف پَعَم  هرگز-هیچ گاه

 ر*ق*‘(ظ×ر هَزکارا  اخطار-یادآوری

 ظ]ق+ف اُرِز برنج

 ز+ق(› بِرُوو در اکثر
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  سي و يكمسي و يكمدرس درس                                                                                                                                             عبري بياموزيمعبري بياموزيم
 

   گفتگوي دوستانه  اح!و قىل×ات!ض

   عبري سادهزبانبا   ر*×“او ث!ق(ز!ل(›
  

  بجغ؟*نگ ذ*ن(‘ا ×ن*م تجشىز ل(فىاذ]ر ش]ف(ق!ذ‘×م (اح فجو!ف قجف”م؟ (ؤ(ت÷×(ش!نجح د(ر ش×م؟ د(نجد(ر ش×ا د!اق!ث×س ا!ٍع*نجح س* ش=ف

  د؟ مثل اينكه تو اصالً به فكر من نيستي، درسته؟  سالم داوود عزيزم حالت چطوره؟ خانواده چطورن)1
 
  .اح!دىت(اح عْض!اف!ق(›ر *ت*÷(ش!إ×ذىا ر(›ن *‘ح ×ی(اف ع!ق*›ا !ذ[ر؛؛ ف, قعْ*›قگ *ث*آ×اح ر!ت×م ق(نجح ن* ش=ز

  . سالم به تو رحيم گرامي بحمداهللا من و تمام اهل خانواده سالمت و شاد هستيم)2
 
  .ا×ن*ز ل+ش(ت×ف ؤ”ح !انعْ ف!خ[ت ف*ن(ئ)اف عْد!ق*›ر ]ا(ر!اس ؤ!د*ؤ]ر ش]عْ×ث(ا د!ذ[ن ف*ز[ا ف×ن* لف تجشىز”ر *ؤ×ف]ق ش*ز* فىاغ س=ی

      .اهميت نداره كه تو به فكر من نيستي ولي من اميدوارم كه هميشه سالمت و موفق باشي حتي اگر هم درباره من فكر نكني  )3
 
  مگ(ت فجو‘×(ش]ف]ق ش*ش(خ]ا ف!ف(م ع(ن]ا ش!ؤ!د[ف*ر(ح ع]ثجس×اس ر!س(آ×را فجوج !ذ[ف]ش× هعْت*›اىر ]ر فجدىق؟ ر*ؤ×ر ف× د=س

  .ممكن است كه تو را فراموش كنموست قديمي و واقعي تو هستم و غير چي ميگي؟ مطمئن باش كه من همان د)4
 
انعْ !خ[م ف(ؤ!یىش ف*÷!ر(فا ن*ذ(÷ا !ر ن*ا*ف ر”( عاح!ث*ط[ر ل*إ×ب(›س +ف(طعْث د*ا ل!او!ا*م ر(إ!یىش ل*خ!ر(ا ن!ؤ(ن+ب*ف ا”ا !“]ن ش*×»إ×ر× ل+ق( ن=ر

  . ح]ر*ِشىق ن×ث(و!ر(ا فج ن×رجق(ز ن*ؤ(ب!ز د+ؤ(ب!ا ن!ؤ(ث÷×(ط!ف ر”

ام براي پدر و   از كم سعادتي من بوده كه نتوانستم تو را مالقات كنم، سخت مشغول چند معامله بودم حتي من فرصت نكرده)5
  .س بگيرممادرم نامه بنويسم يا با آنها تما

 
م (و*زجس[ح ل!ز؟ ف*ن ق]م طىز(ح اىش ن!ف×ر؟ ر]ظ*ق, *‘ن *‘* اىاو(ر!ر ذ*د*ر؟ ن]“اح فى!د*آ›×ر ]ر لجض*ؤ×ر ف×ا د!ق ن+د] هجزپ ف=ع

  . و]ق]ت×ر ف*زجس[م ل(ق ن×ت(›رگ *ش*اف ث!او ر!ت(ذجب×ر

اي  ت خيليه؟ اگر كار فعليت سخته، كار ديگهاي؟ آيا زحمت كني؟ چرا اينقدر الغر شده به من بگو اين روزها چكار مي!  خوب)6
  .براي خودت انتخاب كن



 
اگ !×“د(ش×ر ت]ذعْقگ دجذ×ثعْحگ ؤ(رىچگ ثعْد(ی×قىقگ د*ث(دج د(‘ا !×“د(ش×نىا ت(‘ا دجبىق !ذ[ر ف*ش*ر ث*ا فىاذ!و*زجس[رعْزگ ل*ف*ا ر!زىق[ف ت ”=ظ

  .ر]سجد×ب(او ع!×“د(ش×ر ت*تىذ(ه×گ د×عْت“!’و ×بجذ(رگ د*اق!‘

نه دوست محبوبم كارم مشكل نيست من فروشنده لوازم برقي مثل يخچال، اطو، قوري، بخاري، كنتور برقي، اجاق، ماشين  )7
  .صورت تراشي، آسياب برقي و امثال آنها هستم

 
  .ر*ت*÷(ش!إ×تجث دىر*ا ق!اجو]ا ر!“]ظجغ ش*ق*و ر›×! ط=ت

  .باشد  علت الغري من دور بودن از خانواده مي)8
 
  ح؟*و*زجس[ر دىل*ت*÷(ش!إ×ذىا ر(›اح !قعْئ(ح د!ف×ام؟ ر]اح رجق!ق*’اق !لر ]فىاظ( ›=ه

  ساكن هستند؟ آيا اهل فاميل از كارشان راضي هستند؟) والدينت( در كدام شهر پدر و مادرت )9
 
  .وج*زجس[ر دىل]قعْئ(ر؛؛ رعْف د, قعْ*›ا رعْف ئجقىک !ز*فظگ ف*اق!ش(›اح !ف*ئ(د!ا ذ× رجق=ا

  .باشد و بحمداهللا او از كارش راضي است يراز هستند پدرم زرگر مي والدين من در ش)10
ر *د‘×ذىا (خ!ر ن*ذ(ؤ×ت(و!اف ر!ر ر*قجذ*ا ش!تجو[ح ف×ی(فعْو ع*ن(ث×ت(ر ن*ه(ثعْن*خ›×ر *اه!ط(ق]از!فعْذ(›فس رعْف نجدىس *ظ(ىر›غ *ه*ث×ا ر!ت* ف=اف؛

  .ا!سَّ(ظ×تعْق ا*›ح !اح ل!ش*تـس

كند، خواهرم شارونا هم چند ماه قبل با يك جوان يزدي  ر دانشگاه در دانشكده كشاورزي تحصيل مي برادر كوچكم بهزاد، او د)11
  .ازدواج كرد

 
  ح؟  *د(ر ش×م؟ عْد(ؤ(ت÷×(ش!د(›شجو *خ(ر ذ*د×ب(م؟ ع(اح اىش ن!س*ن(ر ا*د‘×سپ !ٍع* س=از؛
  ات چند نفرند؟ و اسم آنها چيست؟ چند تا بچه داري؟ خانواده! داوود) 12
 
ر ]ش+ا د!ِشىذ×ر(فس ع*قس(بجق دىر(×›ا ر!ذ(›شجوگ شىح *خ(دىش ذ*و ت›×ؤىذعْ (ت÷×(ش!و عْد×ت×و ف×اح عْز!ذ*›ذىا (اح ش!س*ن(ر ا*ش”(ا ش!اىش ن =؛ای

  .فظ*ذ(ر×ر د*ذ×ه(ث×ا ر!ؤ!›شىح (ع

د و دومي مشه و اسم دختر مهردا) زادم اول( نفر است اسم پسر ارشدم 5 سه اوالد دارم دو پسر و يك دختر خانواده ما شامل )13
  .كوچكم مهناز است

 



  

  رىح؟ *“]ث ش]لىط*ر ر×اح؟ عْد!س*ن(آ×اح ر!ر لجض× د=اس؛

  كنند؟ و شغل آنها چيه؟ ها چكار مي  بچه)14
 

ر *ط(ذ(ب!ر ذ*ذ*ِش×فظ ر*ذ(ر×ح د’×فظ *اق!اق ش!ل*›خعْو (ئجق(›ا !ز*ح ف!ر رعْف لجطىث ل]حگ دش!آ×أ!فس رعْف قجخىف ش*قسَّ( دىر=هع؛

  . ر*اه!ط(ق]از!فعْذ(ن

  .پزشك و مشه در شيراز با پدرم مشغول زرگري است و مهناز هم امسال وارد دانشگاه شده مهرداد دندان )15
 

  .آىام×ت(م ع(ز*ئ×ن د×و ل*ئ(ر ث*ؤ×ح ف’×ا !ىق ن×÷از ط!ز*ت]اح ر!ت× ق=هظ؛

  .، تو هم كمي درباره اوضاع زندگيت برايم تعريف كن)محبوب( رحيم جان )16
  

  .×ؤىت(خ×ر د*ئعْق(›ءعْق !ث(›م (ىق ن×÷ط[ا ف!از!ز[ق ت]طىس( ›=؛اظ

  .كنم وار برايت تعريف مي طور خالصه و فهرسته چشم عزيزم به  ب)17
 

  .فغ*ک وعْد]ن]ش دىفجو ف”(ش, ]لىق(›او !ش(س*و ت]ق+‘(ض×ىن د×›ث(عْو د›(ق×ؤ×ر(ع, اأعْ!ت×س ر×ق(ض!س د×ء!ق د*اجذ(ط(ذ]÷ق *ز(‘ا !ذ[ ف=ات؛

  .كنم ن فعالً از طرف اداره آموزش و پرورش بازنشسته هستم و حقوق ماهيانه در حدود سيصد هزار تومان دريافت ميم )18
 

  .فجو*رجئ×و ر]ر ف*×«ب(ر د*قعْو فىاذ(ث×آ×ن ر×ن(ی!›و ]ق+‘(ض×إ×ر( ع=اه؛

  .اين حقوق جوابگوي مخارج نيست) تورم(علت گراني ه  و ب)19
 
  .آىغ×ل(ث ن]ا تىش!ِشىح اىش ن×ر, قعْ*›آىغگ ×ل(ا د!ذ[غ ف×د(×»ز ر+احگ ق!ذ(ا(ذ×ل(اح عْد!اح شجذ!ق*خ(نىف ط* دو!ا×ز›×ر -*آ!ق(خ!ا ط! اىش ن=؛ب

كنم  خدا را شكر عالقه مفرطي براي  هاي گوناگون و جالب بيشتر اوقات مطالعه مي اي دارم پر از كتاب  در منزل كتابخانه)20
  .مطالعه كردن دارم

 
  .اح!س*ب(ر ذ*دجذ(ا دىرىح ش!اح اىش ن!ضعْف(ح ذ*“)‘ذجو *›ؤىا (اح عْش!ذ*›ذىا (شجوگ ش*خ(و شىش ذ›×ؤىذعْ (ت÷×(ش! د=بف؛

  . نوه دارم8اند و از آنها   دختر، تمامشان ازدواج كرده2 پسر و 2 نفر است، 6 خانواده ما شامل )21
 



ر؛؛ *اذ!›تجغ (ق×ا(او ؛؛ن!ط(ق÷×او عْ!ق(ز!ر ل*خ*ض(›ا !و*اح سَّ!ق*د[ف×ز د+ؤ(ب]ِشىح لجس ف×و ر×ق(ظ]ل(ا عْز!ؤ(ز×و*‘اح !د*ل(÷اح !د*ل(÷لجس ( ع=بز؛

  .فغ*ق(ر]رعْسىا ه(س ا×ل×ن ع]و ش]ب]ق[ل×سىا د(ن ا×فجق ل*اجئىف ن]ش

هبي به زبان هاي مذ كه توسط هيئت تحريريه انجمن كليميان تهران منتشر ميشود مقاله» ماهنامه بينا« و ديگه، بارها براي مجله )22
 .باز هم خواهم نوشت) با كمك خدا(ام و انشااهللا  عبري و فارسي نوشته

اح !رعْس(آ×ن ر×الجو ل!س(اح ا!اح شجذ!ا!رعْس(اح ا!ف(ذجض(آىارىح ع×دج ت(‘اح !ذ(ا(ذ×ل(اح عْد!ان!اح دجل!ق*د[ف×ج د›ف +ق(ث!بجن ن*ر ا*ؤ× ف=بی؛

  .ح*لجن*›

ها و اطالعات درباره يهوديان  مختلف زندگي يهودي) موضوع(اي مفيد و جالب مثل مسائل ه مقاله) مجله(تواني در اين   تو مي)23
  .جهان بخواني

 
ا !فش*ق ق*د[ف×تعْس د!ا(›غ *د(×»سىا ر(ن×ن ا×ل(اح ع!ا!ن*هعْف(ث×ذىا ف*آ(ذ!ل(ر ع*ق(ز]ت(قگ ع*گ دعْط,ذعْ!اگ ت!ل*سَّ×ذىا د*آ(ذ!ن ل×اح ل!ق*د[ف×لجس د( ع=بس؛

  ىف÷×“(و!ذىی عْد[ل(و!ثجقىف د×ن ر*ب]ا ش!فش*ق, سجغ لجقى[ن ف]ش

درباره مسائل علمي، تربيتي و فرهنگي، اخالق و اجتماع و مطالبي در مسائل روز تحوالت و ) تواني در اين مجله تو مي(و ديگه  )24
  .كند برد و تعجب مي اي لذت مي ي آقاي سردبير كه هر خواننده خصوص سرمقالهه ب). بخواني(رويدادهاي زمان 

 
  . م(ر ن]×‘ت[رگ ف]»!م اجوىق د(ىق ن«×÷[ف×ر ع*و(ا×›×ق فىنىاذعْ ر*ت*زجف د*سپ ؤ!ٍع* س=بر؛

  .فردا بيا منزل نزد ما تا برايت بيشتر از اين تعريف كنم، منتظرت خواهم بود!  داويد)25
 

فجو (ق!فظ ن*اق!ش(ن× طجل(ذ!اح ن!س(ذعْ لجد(ت×ذ[ق ف*ز(‘فغگ *ق(هىر(›ق *ت*اجو د(ر!ن ن×ف فعْب”]س ش+ف(لىق د×ه(ئ!ا د!ذ[قپ ف*ث*آ×اح ر!ت× ق=بع؛

  .ر*ذ*شِ×فش ر+ق(ر ن*ت*÷(ش!إ×ر

در حال مسافرت به ) اول سال(توانم فردا در تهران باشم چون ما به مناسبت سال نو  من خيلي متاسفم كه نمي!  رحيم عزيز)26
  .شيراز براي ديدار خانواده هستيم

 
اح !اس!س(ا×ن(اح ع!قجز(ث×ر ن*ت*÷(ش!إ×ذىا ر(›ن *ب(ر ن*×›نجح ق*و ش×اش!ق(رگ سَّ*ت(د!ض(›ح ]ذىار(÷و ]ر ف]ف(ق!ؤ]ر ش]عْ×ث(ا د!ذ[سگ ف!ع*ام سَّ]ق(ش× ف=بظ؛

  .ر*ر هجز*ذ*فجوگ ش*ق(و!ر(نجح ن*ش. ر*ر هجز*ت*ن(ئ×ر(ر ع*ال!ط(افعْوگ ذ!ق(›ح ]ب*تىن ن×ف(عْد

. كنم سالمتي، سفر خوش و موفقيت براي همگي شما آرزو مي. رت كنيحالت داويد، من اميدوارم كه آنها را با شادي زياه خوش ب )27
  ).باشد( به اميد تجديد ديدار، سال نو مبارك –خداحافظ . سالم زياد به تمام اهل فاميل، خويشان و دوستان برسان

  .وانندگان محترم نوشته شده استاين گفتگو بر حسب درخواست خ                .اح!س*›(ب!ذ×اح ر!ف(ثجق×شجو ر*ث›×ا !خ(‘ز ×ؤ(ب!فو ذ+×»ر ر*ات!ض×ر 



  

  لغات اح!“!د

  
 
 
 
 

  معني  فظتل  لغت   معني  تلفظ  لغت معني  لفظت  لغت
  يقين-مطمئن  باطوئَح ×هعْت*› فالح–كشاورز  حقْالي فا*ن(ث×ت  گراميم-عزيزم يقيري ا!اق!ث×ا

  اقبال–شانس  مزّال ن*×»د دانشكده فاقولْطا ر*ه(ثعْن*خ ظاهراً–از قرار معلوم   كَنيرْئه  ر]ف(ق!ذ‘×

  همنوع-دوست  رِئَع ×قىل كليد–فهرست  مفْتئَح ×ؤىت(خ×د  موفق–كامياب  موصالح ت*ن(ئ)د

  كم حاصل–الغر  رازِه ر]ظ*ق بازنشسته پِنْسيونار ق*اجذ(ط(ذ]÷  محبوب–دوست ياديد اس!س*ا

 علمي مداعي ا!ل*سَّ×د اجرت–حقوق مسكُرِت و]ق+‘(ض×د  خالص–واقعي  اَميتي ا!ؤ!د[ف

  شورا-انجمن  وعد س×ل×ع متاهل هستند نسوئيم اح!ضعْف(ذ الكتريكي–برقي  حشْملي ا!×“د(ش×ت

  بويژه-مخصوصاً  بِ ييحود تعْس!ا(›  خرج–هزينه  هوصائا ر*ف*رجئ يخچال مقارِر قىق*ث(د

 متأسفم ميصطَعر لىق×ه(ئ!د كتابخانه سيفْري يا ر*آ!ق(خ!ط اطو مگْهِص رىچ(ی×د

 تقاضا-درخواست  دريشا ر*اش!ق(سَّ تحريريه هيئت معرِخت و]ب]ق[ل×د قوري قوم قوم ثعْح(ثعْد

 چراغ –بخاري  تَنور ذعْق×ؤ
 پزي خوراك

 حركت-مسافرت  نسيعا ر*ال!ط(ذ  گفته–مقاله  مئَمار ق*د[ف×د

 خوشبختي-موفقيت  الحاهص ر*ت*ن(ئ×ر بياري خدا–انشااهللا بِعزْرت هشمِشىح×و ر×ق(ظ]ل(›  شمارنده–كنتور  مونه ر]دجذ
 خوشا به حال تو اَشْرِخا ام]ق(ش×ف سرمقالهمئَمار راشيا!فش*ق ق*د[ف×دپزي  فر خوراك–اجاق  كيرا ر*اق!‘

  شركت-اجتماع  حورا ر*ق(ز]ت سردبيرعورِخ راشيا!فش*ق, لجقىتراش ماشين صورتمخُونَت گيلوئَح×عْت“!’و ×بجذ(د

به اميد تجديد ديدار لهيتْرااُوتفجو*ق(و!ر(نرويدادهاي زمان هزِمانهيلْدغ*د(×»سىا ر(ن×ا آسياب مطْحنا ر*تىذ(ه×د
  عالقه زياد–ميل  حشق ث]تىش متأسفم ميصطَعر لىق×ه(ئ!د زرگر صورِف ئجقىک

درس بعديدرس بعدي  درس قبليدرس قبلي                                                

Ebri32.pdf
Ebri30.pdf
a
يﺪﻌﺑ سرد يﺪﻌﺑ سرد       ﻲﻠﺒﻗ سرد ﻲﻠﺒﻗ سرد



 درس سي و دومدرس سي و دوم                                                                                                                                                                  عبري بياموزيمعبري بياموزيم

  دستور زبان= سٍعْث (ث!سٍ
  .شِوا گويند  را(=- ژدو نقطه زير حرف = ف *ع(ش

  :ل* رعْف ذف*ع(شِ×اح ر!ذ×د(ر ظ*شِ!د[ت ›×.ت*ف ذ*ع(لگ ش*ف ذ*ع(ش: ف *ع(اذىا ش!ذىا د(ذعْ ش*اىش ن

  :متحرك يا صدا دار است» شوا« مورد 5در . متحرك يا صدا دار و ساكن يا بي حركت: داريم» شوا«دو نوع 
  

  زعْ(حگ ش*لجن(رگ ن+د”(لگ ش×د(ش: دج(‘ل *اس ذ!د*ر رعْف ؤ*“!إ×فش ر+ق(›ف *ع(ش= ف

  ).بنشينيد(، شِوو )براي هميشه(، لِعوالم )سليمان(، شِلُمو )بشنو(شِمع : صدا دار است مثل» شوا«هميشه در اول كلمه = 1
  

  م(س(ز×مگ ل(ق(ب!رگ ظ*خ(ط(ب!دجغگ ذ(ط(ق×خ[ف: دج(‘ل *ا ذ!شِىذ×ر(ت ع*فشجغ ذ!ق*رگ ر*“!إ×ر, وج(›اح !ئعْخ(اح ق!ف*ع(ذىا ش(ش= ز

، )يادِ تو(، زيخرِخا )مشتاق است(، نيخْسِفا )خرمالو(ن اَفَرْسِمو: كه در وسط كلمه پي در پي واقع شوند اولي ساكن و دومي صدا دار ميباشد مثل» شوا«دو = 2
  ).ي تو بنده(عودِخا 

  ذعْ(ؤ!قعْگو(›!قعْگ سٍ(×÷نعْگ ط(›!ث: دج(‘ف *ر رعْف ذ*یعْش(فجو سٍ(و ن×ت×ؤ!ف د*ع(ش= ی

صحبت (، ديبِرو )تعريف كنيد(، سپِرو )نددريافت كرد(قيبِلو : است واقع شود صدا دار است مثل) نقطه(چنانچه زير حرفي كه در دل آن داگش » شوا«=  3
  ).بدهيد(، تيتِنو )كردند

  

  م(احگ طعْط!س(مگ نجد(اق!رگ ل*ب(بعْگ ذىن(ق*›: دج(‘ل *رعْف ذ= عْ؛ جيا + - ؛ ا!- ؛ى- ؛ *-ر ژ*سجن(’ر *ذعْل(قىا و[ت×ف ف*ع(ش= س

سوسِخا ). گيريم ياد مي(، لُمِديم )شهر تو(، عيرِخا )برويم(، نِلِخا )بركت كنيد(خو بارِ: باشد مثل صدا دار مي) آ، اِ، اي، ا،ُ او(شوا بعد از حركات بزرگ = 4
  ).اسب تو(
  زجو (ز!مگ ق(ب]ق*ز(نعْگ ا(ن*نعْگ ی(ن×ر :دج(‘ل *آجو سٍجدجو رعْف ذ!وىا فجو(شِ!ر د*فشجذ!ق*فجو ر*و ن×ت×ؤ!ف د*ع(ش= ر

  
  ). ها هزار ده(، ريوِوت )بركت كند تو را(، يِوارِخِخا )غلتاندند(، گالِلو )مدح گوييد( هلِلو: ثلباشد م شوا زير حرف اول از دو حرف مشابه صدا دار مي= 5
  ا!ؤ(ل×د*عگ ش*سٍ(ت×گ ا,×خ(ر]قگ ذ*س(ف]ذ :دج(‘ت *اس ذ!د*رعْف ؤ= آجو ژفگرگتگل!قجذ(’آجو !فجو*و ر×ت×ف ؤ*ع(ش: ر*ق*ل]ر
  

  ).شنيدم(، شامعتي )با هم(، يحداو )وارونه شد(، نِهفَخ )جليل(نِئْدار : مثل. باشد اكن ميهميشه س) ا ، هـ ، ح ، ع(شوا زير حروف حلقي : تبصره
  (ث(ش×آ×گ ع(ؤ(آىش×گ ع(ؤ×گ ف(ؤ(ب×ن*ر: دج(‘اح !ت*ح ذ]ذىار(ر ش*“!إ×طجک ر(›س *ت]ف ف*ع(اح فج ش!ئعْخ(اح ق!ف*ع(ذىا ش( ش-

  
  ). نوشانيد(، ويشْقْ )نوشيد(، ويِشْت )تو(، اَت )رفتي(هالَخْت : مثل. باشنددو شوا پي در پي يا يك شوا در آخر كلمه هر دو ساكن مي 

  م]ثعْد(حگ عْز*ؤ(ز×و(عْب: دج(‘ت *رگ رعْف ذ*“!إ×و ر“×ا!ت(و!›قىا ؛؛عْ؛؛ [ت×ف ف*›]ف ش*ع(ن ش*‘ -

  
  ).در برخواستنت(، اووقومِخا )يسيد آنها رابنو(اوخْتَوتام :  باشد مثل آيد ساكن مي در ابتداي كلمه، مي؛؛عْ؛؛ هر شوايي كه پس از 



  

  : نوع حركت داريم2عبري ) زبان(در : ذعْلجو(اذىا و!ذىا د(ذعْ ش*او اىش ن!ق(ز!ل(›
  

= ح*ج ژتجنيا + -. اش!دج ف(‘= سجن*’اث !اق!ژتا !-. دج فىح(‘= ر]ى ژئىاق–. ز*دج ف(‘= سجن*’چ ×د*ژث* -: سجنجو رىغ(×’ذعْلجو ر(ؤ×ر= ف

  .عْک’دج (‘= ث)عْ ژشعْق- .دج سجس(‘

  ).بدن ، جسم(،  او مثل گوف )عمو يا دايي(، اُ مثل دد )مرد(، اي مثل ايش )مادر(،  اِ مثل اِم )پدر(آ مثل آو : حركات بزرگ عبارتند از= 1
  

. ا!ذ(ظ*دج ف(‘= غ*ه*چ ث×د*ژث* -. ر*شِ!دج ف(‘= غ*ه*اث ث!اق!ژت! -. س]’]›دج (‘= جن’]ژط] -. غ’×دج (‘= ت×و÷×ژ× -: ذجو رىغ×ه(ث×ذعْلجو ر(ؤ×ر =ز

  .اح!›)دج س(‘= عْچ›)ژث) -

مثل دوبيم ) قوبوص(،  او )گوش من(،  آ كوچك مثل اُزني )زن(،  اي كوچك مثل ايشا )لباس(،  اِ مثل بِگِد )باغ(اَ مثل گَن : حركات كوچك عبارتند از= 2
  ).خرسها(

  
  )حرف تعريف(هاي معرفه = ر *ال!س(ا×رىف ر

و = ژفگرگتگلنويسيم و در داخل حرف بعد از آن بجز حروف حلقي  در اول آن مي) حرف تعريف(ر *ال!س(ا×ر؛ راي  ي معرفه كردن اسمي يا كلمهبرا
  .گذاريم مي) نقطه در درون حرف(یىش *قگ سٍحرف 

  
ذىق .  آن پادشاه= , ]ن]إ×رپادشاه = , ]ن]د). مشخص(اب آن كت= ق ]ىخ×«ر) نا مشخص(كتاب = ق ]طىخ: باشد مثل مي) اَ(ت ×و÷×معرفه ر  معموالً حركت -1

  .آن اطاقق ]س]ت×راطاق = ق ]س]ت. آن شمعأىق ×رشمع  = 
  
الزم ندارد ) تشديد(نوشته ميشود و در اين حروف نقطه ] رحركت × رشروع شده باشد به جاي حركت * گ ل*گ ت*راي يا اسمي با حروف   چنانچه كلمه-2

  .آن ثروتمند= اق !ش*ل]رثروتمند = اق !ش*ل. آن دانشمند= ح *ب*ت]ر) عاقل(دانشمند = ح *ب*ت. ها آن كوه= اح !ق*ر]رها  كوه= اح !ق*ر: مثل
  
ق *ر*ركوه = ق *ر  :نوشته ميشود مثل* رحركت ] ر  شروع شده باشد بجاي حركت *گ ل*گ ت*راي يا اسمي يك سيالبي باشدكه با حروف   چنانچه كلمه-3

  .آن ملت= ح *ل*رملت = ح *ل. آن پدر شوهر يا پدر زن= ح *ت*رپدر شوهر يا پدر زن = ح *ت. هآن كو= 
  
. آن شهر= اق !ل*رشهر = اق !ل. آن مرد= اش !ف*رمرد = اش !ف: شروع ميشود مثل*= چ ژر×د*ثبا حركت = ژرهاي معرفه فگ لگ ق  قبل از حروف -4
  . آن سر= فش +ق*رسر = فش +ق
  

    .باشند مي]= جن ژر’]طو *= چ ژر×د* ث،=×ت ژر×و÷×با شرائط فوق ) هاي معرفه(ر *ال!س(ا× رركات پس بطور كلي حر
  

  

  



  اح!د*ب[قىا ت(ز!سٍ!عْد, ؛؛×ذ×ؤ!اح د!ن*ش(د

  =ر*ال!س(ا×ژر؛ رو گفتار دانشمندان در زمينه حرف تعريف ) كُتب مقدس يهود( چند مثال از تَنَخ

  

  =ف؛/او ف؛!قىفش(›ژ. چ؛؛]ق*ف*رفىو (ح ع!ا×د*شِ×راح فىو !ث”%ف ف*ق*›او !قىفش(›؛؛= 1

  )1-1كتاب پيدايش(. اوند در ابتدا آسمان و زمين را آفريد-خد= 1
  

  =س؛/او ف؛!قىفش(›ژ. ا هجز؛؛!‘فجق *رو ]اح ف!ث”%ف ف(ق×آ×؛؛ع= 2

  )1-4كتاب پيدايش (. اوند روشنايي را ديد كه خوب است-خد= 2
  

  =ف؛/ژورناح ثبف؛. ح ر؛؛!ا دىل!ق(ظ]ل :ا!ق(ظ]ف ل+ز*غ ا!ا×دىفاح !ق*ر]رن ]ا ف×ف لىاذ*ض]؛؛ف= 3

  )121-1مزامير داوود (. ا است-كمك من از جانب خد: رسد كه از كجا به من كمك مي) دوزم مي(كنم  چشمانم را بسوي كوهها بلند مي= 3
  

  =ظ/رعْ اظ*ا(د(ق!ژاتج؛؛ *ه(ز!ر ر؛ د*ا*ر(ر؛؛ ع›×ت ×ه(ز!ق ا]ش[ق ف]ز]’×ر, قعْ*›؛؛= 4

  )17-7كتاب ارمياء(. ا است-ا است و توكلش با خد-اميدش به خد) مردي كه(كه  متبارك باشد آن شخصي= 4

  

   =هع/ژورناح ثدس.اع؛؛*ر”%ر؛؛ ف]ح ش*ل*رقىا (ش×ف. ر نج؛؛*ب*‘]ح ش*ل*رقىا (ش×؛؛ف= 5

   )144-15مزامير داوود (.اي اوست-اوند خد-خوشا به حال آن ملتي كه خد. خوشا به حال آن قومي كه چنين سرنوشتي دارد= 5
  

  =اح!د*ب[ژت.؛؛,×ق*›(و!وج ا*زجس[ل×اح ن!اح هجز!ذ*ز(›ر *‘×“×ر(غ ع*و*ت]رو ]ف, قى*ز(غ رعْف ا*د(ت×ق*ر؛؛:اح!ق(اح فجد!ت(فجق*ر= 6

   )ندان يهوددانشم(. اوند بركت دهد-اي رحمن اين عروس و داماد را با فرزندان نيك در راه عبادت خد-خد: گويند مهمانها مي= 6

  

  =اح!د*ب[ژت.دىغ؛؛*قعْ ف(د!ف(ش ع*سٍ(ث!إ×ىاو ر›غ ×ا(ذ!›(عْن× ات!ش*إ×رادجو !زىذعْ ن(ق*اث!ىذعْ ع×‘اظ!آىاذعْ ع×ت(غ رعْف ا*د(ت×ق*ر؛؛= 7

 .و بگوييد آمين. اندنزديك گرد) قدس شريف(و آبادي خانه مقدس ) منجي موعود(بدارد و به ايام ماشيح ) موفق(خداي رحمن، ما را زنده و كامياب = 7
  )دانشمندان يهود(
  

  .ر؛؛]ض[ل×إ×رف *“]ق ف*ث!ش ل*ق(س!إ×رف ”؛؛: اح!د*ب[ت= 8 

  )اصل موعظه نيست بلكه عمل است. (به عمل كار برآيد به سخنراني نيست: دانشمندان يهود= 8
  

  .یج؛؛*ق[عْ ر“!ف(‘زىقج [ذىا ت(÷اغ !›(ن×إ×ر؛؛: اح!ذ*×›ق= 9

  .مثل اينكه او را كشته است) صورتش را سفيد ميكند(دهد  كسي كه دوستش را خجالت مي: علماي طراز اول يهود= 9
  

   =س؛/اح نز؛!ق*ز(ژسٍ.ق رعْف؛؛*ش*ا(اث ع!سٍ×ئ..........لـنج*÷اح !د*ءعْق ؤ×ر؛؛= 10
  )32-4تثنيه (. است) شايسته(عادل و درستكار ...........  عيب است  آن پروردگاري كه كارش بي= 10

  



  معني لغات  اح!“!إ×رش ىقعْ÷
  

  رهگذر–مهمان  اُرِيح ×فجقىت  نوبر–ابتدا  رِشيت او!قىفش

 خداي رحمن و رحيم هارحمان غ*د[ت×ق*ر آفريد بارا ف*ق*›

 موفق بدارد ما را وي زكِنو ىذعْ×‘اظ!ع ديد وير ف(ق×آ×ع

 نزديك گرداند ما را وي قاروِنو زىذعْ(ق*اث!ع روشنايي اُر فجق

  ساختمان–آبادي  بينْيان غ*ا(ذ!› كنم بلند مي اِسا ف*ض]ف

  پژوهش–تفسير آزاد  ميدراش ش*ق(س!د  اعانات-كمك عِزِر ظىق]ل

  ريشه–اصل  عيقار ق*ث!ل  خروس–مرد  گِوِر ق]ز]’

 دهد  كسيكه خجالت مي هملبين اغ!›(ن×إ×ر  اعتماد–توكل  ميوطا ف*ه(ز!د

  صخره پناه–پروردگار  صور ئعْق )بحال(خوشا  اَشْرِ قىا(ش×ف

  پاكدل- بي عيب –كامل  تاميم اح!د*ؤ مردم– ملت –قوم  عام ح*ل

  درستكار-شايسته  ياشار ق*ش*ا  آگاهي-معرفه  يِديعا ر*ال!س(ا

  
  

  :حروف كتابي و دستخطي
 ن م ب ‘ اهت ظ ع ر س ’ ز› ف حروف كتابي

 نمب ‘ اهت ظ ع ر س ’ ز›ف حروف دستخطی
  

 و ض ش ق ث چ ئ ک خ ÷ ل ط غ ذ ح د حروف كتابي

 و ض ش ق ث چ ئ ک خ ÷ ل ط غ ذح د حروف دستخطی
  

  :مثال
  .هر كه ظلم بكارد بال خواهد درويد =   غ]ع*ق ف+ئ(ث!ر ا*ن(ع×ل× ظجقىل
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  سي و سومسي و سومدرس درس                                                                                                                                   عبري بياموزيمعبري بياموزيم

  

  جشن تفيلين بندانجشن تفيلين بندان  رر**عع((ئئ!!ق دق د›×›×و و ××ایای!!یی[[تت
   

   
 

 :ر*د*سَّ(ث×ر    :مقدمه
 

 
 . ر*ق*ض[غ ل*ا(ذ!د(ق ن×ل×أ×قىک ر*ه(ئ!اغ عْد!ان!خ(ؤ× ات!ذ*ر(ز ن*آ×س رعْف ت*ت]اجح ف(ر ع*ذ*ر ش]ق(ض]نجش ل(ان ش!‘(× ›ال!‘!ر]ق ش×ل×ذ= 1 
كه نماز ) بالغ(ده نفر مرد  بگذارد، آن نوجوان پسر جزء) هرنمازم(كه تفيلين  رسيد موظف استكامل سال  13نوجواني كه به سن  -1

  .آيد خوانند به حساب مي جماعتي مي
  
 
  .جو(ئ!إ×ر(ر ع*ؤجق×و لجن ر]اع ف*ن*ىن ل×›ث(فىن عْد*ق(ض!ح ا×ل, وج(ط ن*ذ(ب!فىن ذ*ق(ض!ىغ ا›]ر رعْف اجح ش*ع(ئ!ق د×›×اجح ر= 2

شود و موظف به اجراي مطالب تورات و فرامين الهي  مي داخل ملت يهود) به طور رسمي( ودي يهروز برميصوا روزي است كه پسر  -2
  .گردد مي
  
 

دعوت نامه= ر*ذ*د(ظ×ر  

ق›×و ×ای!ی[ت›×ؤىک ×ؤ(ش!ر(ر ن*ق*ث(آ×وج ر*ا(ل×و ق]ف(زجسج ع(’و ]اغ ف!د(ظ×ر(ناح !س(’×›(و!أىذعْ د!ر

1386و ×ذ(ش!›ق (ر]ش د]س+ت(›ا اه؛ !اش!د[ت×آجح ر›×آىح ×ث(و!ؤ]ن ش-فى*خ(سجغ ق[ىذىذعْ ف›ر *ع(ئ!د

  .ق]ث+›×› 30/6ر *ل*ِش›×

فغ*ا!ق ذ÷×و ×ه(د!ا ط!›جن ی؛؛عْ÷و ×ذ[ت×ا و!فد*ن(ط]فز ف*ن(ث(ذ]تجز ف(فغ ق*ق(ر]ه: و]وجز(×’ر

  .ا!فظ*اق!و ش×ت÷×(ش!زجس د*×’ن ر*ب(›. ا!›جن ی؛؛عْ÷و ]ط]ذ(’ىاو › 7ق ×خ(ط!د

با كمال احترام بدينوسيله از جنابعالي و بانو محترمه دعوت ميشود كه  در جشن برميصواي پسرمان
كتصبح برگزار ميگردد شر 5/6ساعت  1386مهر ماه  19آقاي رفائل كه در روز پنجشنبه

  .فرمائيد
كنيساي پل چوبي 7تهران خيابان انقالب اسالمي ايستگاه پل چوبي كوچه پرنيان شماره : آدرس

با كمال احترام خانواده شيرازي



اح !دىت(اح ض!اق!اح ش!ق*ش(ر ع*ع(ئ!و د×سَّ)ل(اح ط!ب(لجق(ح ع]ر*ن]اح ش!اس!س(آ×ر(اح ع!قجز(ث×اق ر!ل*و هجزىا ر]اح ف!اذ!د(ظ×اح عْد!ی(اح تجی!رجق×ان ر!ی*ق(›= 3

  .ر*ع(ئ!ق د›×و ×ع(ئ!زجس د(ب!اح ن!سَّ(قجث(ع

دهند و سرودهاي  مي) ضيافت(» سور«كنند و ترتيب  دوستان خود را دعوت مي و محترمين شهر، اقوام و گيرند معموالً والدين جشن مي -3
    .رقصند خوانند و مي مي) بستن تفيلين(به احترام فرمان برميصوا  شاد

 
ر اجح ]اجح ظ(فعْ ن(ق*ث!اغ ع!ان!خ(غ ؤ×ا(ذ!ل(ر عْز*قىا وجق(ز!س(›ىغ سَّجقىش ×›ر ر]اجح ظ›×]ن ش-فى*ق(ض!ن ا]ح ش*ی*ر(ذ!د(ذعْ ن(و*ر ذ*ب*ق(ز!ح ن*قجذ(ب!اح ظ!د*ب[ت= 4

  .ر؛؛*ت(د!ض(ف ع*عْن”!ر

ي اند كه در اين روز پسر درباره مطالب تورات و تفيلين سخنران وديان چنين مرسوم كردههيادشان به خير در رسوم ي) يهود(دانشمندان  -4
    .اند ناميده» جشن و شادي«كند و چنين روزي را روز 

  

  :غ*إ×ث(ن!ش سَّ*ق(سَّ×و ر]اغ سَّجقىش ف!ان!خ(و ؤ×ت*ذ[قىا ر[ت×ف(ع 13ان !ی(× ›ال!ی!ن ر-فى*خ(سجغ ق[ع ف*ش(ب×ل(ع= 5

  : كند بستن تفيلين خطابه زير را سخنراني مي) مراسم(سالگي رسيده است و بعد از  13و حاال آقاي رفائل به سن  -5
*****  

  = 33:4اح !ق*ز(ژسَّ: ز+ث[ل×و ا”×!ر(ر ث*ش*ر دجق]ذعْ دش*ر ن*عْ!ر ئ*ؤجق= 1

  )33: 4تثنيه. (امر فرموديعقوب است براي ما ) حضرت(موسي تورات را كه ميراث جماعت ) حضرت( -1
  .ر*ب*ق(نجح عْز*اح ش!ق*ث(آ×اح ر!ت(فجق(اح ع!س*›(ب!ذ×ا ر×جٍّؤ×›ق(ا ع×احگ دجق!زجس رجق(ب!ن= 2

   .حضور محترم والدين، معلمين و سروران محترمم و مهمانان عزيز سالم و دعاي خير -2
  

فوگ +×»ر ر*سجن(×‘وىاذعْ ر*ت(د!ض(›ح ]ب(و]ؤىک ف×ش(ا عْن!ن]ر ش*ع(ئ!ق د›×و ×ای!ی[ت›×ح ]ذىاب(÷و ]ىن ف×›ث(اح ن!دىت(ح عْض]ب*اح ن!ذعْ دجس(ت×ذ[ن ف*’ح ]س+ث= 33

  .چ]ق*ف*ح ع!ا×د*ر ش]ر؛؛ لجض×اعْ ن(ر!اح ؤ!بقعْ(اح عْز!ف*›[اح ر!قعْب(›

) صميمانه(ايد  قبل از هر چيز با خوشي فراوان از شما كه دعوت ما را پذيرفته و در شادي در اين جشن برميصواي من شركت فرموده -3
  . باشيد) آفرين(خوش آمديد و به درگاه خداي خالق آسمان و زمين متبارك  ،سپاسگزاريم

  

  = 108:24اح !”!ر(ژٍّؤ. ر زج*ت(د(ض!ذ(ر ع*ان!ی*ر ر؛؛ ذ*ض*آجح ل×ر ر]ظ= 4

  )108: 24مزامير حضرت داود(. اين است روزي كه خداوند خلق كرده تا در اين روز شادي و خوشحالي كنيم -4
  

  .اح!”!ر د*إ’×ىق ×›س(ر ن*ا تجز!ىغ اىش ن’ن ×ل(ع. ر*سعْش(ث×وىاذعْ ر*و ؤجق×ع(ئ!و د]آىح ف×ث(ا ن!او!ب*ظ]ز ش*ن نىز*ب(›ر ر؛؛ ]فجس= 5

دانم كه چند  بنابراين وظيفه خود مي. را اجرا كنم مانكنم كه موفق شدم فرمان تورات مقدس من از صميم قلب از پروردگار تشكر مي -5
  . اي صحبت كنم كلمه

  

وىاذعْ *عجو ؤجق(ئ!ن د*ب(›اح !ز*آ×ت×ن ر-فى*ق(ض!ذىا ا(›!س د*ت]ف(’شىز *رىت(ان ن!ت(و×ا د!ذ[ر ف]آجح ظ›×ا !’ا !ان!ز(ش!›سجش *ث(سجن ع*‘ر رعْف ]اجح ظ= 6

  .ر*سعْش(ث×ر

محسوب شده، موظف به اجراي  من يكي از افراد بالغ ملت يهودامروز براي من روز بزرگ و مقدس است زيرا در اين روز است كه  -6
  . شوم كليه فرامين تورات مقدس خود مي

  .ثىاذعْ“[ذعْ ر؛؛ ف*ان!ت(ذ!ر]و ش]ق]ف(خ!ؤ×و ر]ق]ه[ل›×ۀىق ×ل(و!ر(اغ عْن!ان!خ(ؤ× ات!ذ*ر(ىس ن’×›(و!ا د!ذ[ر ف]آجح ظ›×= 7

  
   .گردم تاجور ميدر اين روز بنده به افتخار بستن تفيلين نايل شده و با تاج افتخاري كه خداي خالق ما به ما داده است  -7
عجو (ئ!إ×ر(ر ع*ؤجق×و ر×ز[ر×و ف]ا ف!›!ن(›اط !ذ(ب×ا(ر ع*ق*ش(آ×ر, ]ق]سَّ!ر د]ۀ×ف ف“]ش, ×ق*›(و!وج ا*ف(ق!و ا]ا ف!›!ن(›ل ×ۀ!ا]ر؛؛ ش×نىن ن÷×(و!ا د!ذ[ف= 8

  .ا!إ×ل(ا عْن×رجق×غ ن*د%ف]غ ذ]›ر ]ا(ر]ف(ع

  
درست و پسنديده منحرف نشوم  جاي گير نمايد تا هرگز ار راهكه ترس خود را در دل من ) كنم دعا مي(طلبم  من از درگاه پروردگار مي -8

  . براي والدين و ملت خود باشم) باوفا(رامين الهي در من بياميزد تا فرزندي امين و عالقه به تورات و ف



: ح!ا*ق(ئ!د!د  م ر؛؛[اف!ر رجئ*ث*ظ[س ت*ا(›ا !’ام !خ(›و ر؛؛ ×ر ؤجق]ا(ر!غ ؤ×ل×د(ام ن]ىاغ لىاذ›قجغ *’!ظ(م عْن(س*ن ا×فجو ل(ر ن*ا*ر(ع: ر*ؤجق›×وعْز *’= 9

  =13- 9دجو (ژش

به ( ي يادبودي و به منزله) تفيلين دست(ي عالمتي روي دستت  براي تو به منزله) وقايع بيرون آمدن از مصر: (م استدر تورات مرقو -9
تا اين كه تورات خداوند در دهانت باقي بماند چون كه خداوند تو را با قدرت قوي از مصر بيرون ) تفيلين سر(مانت باشد شبين چ )موازات
   ) 13-9خروج.  (آورد

  

ىاغ ›و +خ*هجه(اعْ ن*ر(ح ع]ب(س]ن ا×فجو ل(ح ن*و+ح ف]ؤ(ق×ش(ح عْث]ب(ش(خ×ن ذ×ل(ح ع]ب(ز×ز(ن ن×ر ل]”ا فى×ق*ز(و س]ح ف]ؤ(د×ض(ع..... ن - فى*ق(ض!ل ا×د(ش= 10

  = 11:18اح !ق*ز(ژسَّ. ح]لىاذىاب

به عنوان نشانه روي  را به اين سخنان من با تمام قلب و با تمام جانتان توجه كنيد و آنها) ...... اطاعت كن( هسرائيل گوش بداي بني ا -10
  ) 11- 18تثنيه . (باشد) باالي پيشاني(بين چشمهايتان  )به موازات( دست خود گره بزنيد و به منزله زينت

  

ح ]ر*ق ن×د*ف. فا×ذ(÷ذعْ *ن فىاغ ن*ز[ر ف*ن(ا×ن*ح ع*ر اجد*ؤجق›×ث +ط[ل×ن اح!ذعْ قجئ*ح ف*ن لجن]جذج ش›!ق: ذىا ر؛؛ (خ!ن ن- فى*ق(ض!قعْ ا(د*ف: اح!د*ب[ت= 11

  .اجح*ر ع*ن(ا×ر ن*ؤجق›×اح !ث(ح لجط]ؤ×انعْ ف!ف(’ح ]نىاب[ا ل!ذ[ر ف]ن[ل×اغ عْد!ان!خ(و ؤ×ع(ئ!دعْ د(آ!ث: ر؛؛

به خاطر (و شب در تورات تو مشغول شويم اما  خواهيم روز پروردگار عالم ما مي: گفتند ود به پيشگاه خداوندقوم يه: دانشمندان يهود -11
فريضه تفيلين را انجام دهيد و من آن را اين طور قبول خواهم كرد كه : خداوند به آنها فرمود. وقت اين كار را نداريم) مشغله زياد روزمره

  . روز مشغول تورات هستيد شما شبانه
, ذعْ!ا ت!وىو ن*ح ن]تجٍّؤىار+’ن *ب(›ر *ن(ا×ن*ح ع*جو اجد×›اح ق!ذ*ا ش×ن*تعْ ل(ق*ه]اح ش!س*›(ب!ذ×ا ر×قا عْدج×رجق(ا ن!ز*ز(×”ا ر!و*ا ؤجس×ق*ز(آعْح سَّ!ط(›= 12

  .شىق*’ا !رعْس(ا

  
پرورش من شبانه روز زحمت فراواني  ههاي زيادي با تمام قوا در را از والدين و معلمين گرامي كه سال) سخنانم(ضم در خاتمه عراي -12

  .  كنيم اند صميمانه تشكر مي به بار آورده) درست(ي شايسته كشيده و مرا فردي يهود
  

  .وىاذعْ*ت(د!ض(›ؤىک ×ؤ(ش!ر(ا عْن!ؤ(س”×)اجح ر(ر ع*ع(ئ!ق د›×و ×ای!ی[ن ت]ی]ق(ا ن!سىذ(×›ب(فعْ ن*›]اح ش!ق*ث(آ×اح ر!ت(فجق*ز ؤجسجو ن×ىغ ق’ح ‘×= 13

و در شادي ما شركت ) اند آمده(اند  و جشن تولدم تشريف آورده هاي عزيز كه به پاس احترام در جشن برميصوا همچنين از مهمان -13
  .كنم اند صميمانه تشكر مي فرموده

  

  .ر*هجز(ح ن]ب(›!نجو ن[ف(ش!ن د*’ىف ×”د(ؤ]رگ ش*ب*ق(›ن ]اح ش!آ×رگ ت*ع(ن×ش(نجح ع*ن ش]اح ش!آ×هجزگ ت›×اح !د*ا, ]ق+ح ف]ب*ؤىغ ن!ئجغ ر؛؛ ا*ا ق!ر(ا= 14

والني خوب، زندگي با سالمتي و صلح و صفا و بركت به شما بدهد و تمام آرزوهاي قلبي شماها را به خوبي خداوند عمر ط... انشاا -14
  .برآورده گرداند

  

  اح!قعْب(›اعْ (ر!ح ؤ]ب(”)’ -ر *×›ر ق*ؤجس= 15

  . با تشكر زياد، همگي شما متبارك باشيد-15



  لغات= اح !”!د

  معني  تلفظ  لغت  معني  تلفظ  لغت
 تبريك -دعاي خير  - بركت  براخا ر*ب*ق(› آفرين-مبارك-متبارك باروخ ,قعْ*›

 حلقه گل - تاج  عطارا ر*ق*ه×ل تشريفات-جشن حگيگا ر*ای!ی[ت

 خاطره –يادبود  زيكارون قجغ*’!ظ احضاريه-دعوتنامه هزمانا ر*ذ*د(ظ×ر

 )بمنزله زينت( - بند  پيشاني طُوطفت و]خ]هجه واجب-محكوم-موظف حياو ز*آ×ت

 ورق - پوست  قالف ک*ن(ث ضميمه ميشود-يونددپمي ميصطارِف قىک*ه(ئ!د

 مفرد تفيلين -نماز  - دعا  تفيال ر×*ن!خ(ؤ با كمال احترام بِخُل هكاود زجس*×’ن ر*ب(›

 فراغت - فرصت  - وقت  پِنَي فا×ذ(÷ محترمين شهر طُووِه هاعير اق!ل*هجزىا ر

 وز تولدر يوم هولدت و]س]”)اجح ر شادماني–جشن هيلّوال ف*عْن”!ر

 صلح و صفا -آسايش  شَلوا ر*ع(ن×ش تفسير آزاد و موعظه آميز دراش ش*ق(سَّ

 بشود.... كاش -... انشاا يِهي راصون ئجغ*ا ق!ر(ا زير-مذكور در زير قَمان ديل غ*إ×ث(ن!سَّ

 به زيارت رفتن -بر حسب  -بمناسبت  لرِگل ن]ی]ق(ن ميراث موراشا ر*ش*دجق

 خوش آمدي باروخ هبا ف*×›ر, قعْ*› عمل واجب-فهوظي حووا ر*تجز

 برگزيده - صاحب  - پسر  بر ق›× افتخار دارم ميتْكَبِد ىس’×›(و!د

  
  

  : توضيح
حيوانات پوست  تشكيل شده و در داخل هر محفظه رويهاي چرمي بلند  ر كدام از يك محفظه چرمي با تسمهتفيلين دو قطعه است كه ه

موضوع قسمت اول و دوم از باز خريدن پسر اول زاد از . هاي تورات مقدس به خط عبري نوشته شده است هقسمت از آي 4حالل گوشت 
خوردن  ، شمار ات بي، معجزبه ياد داشتن رهايي بردگي از دست فرعون و فرعونيان ،)»ع«يكي از مردان نسل حضرت هارون (شخص كُهِن 

 ،هاي توحيد آيه همتا بودن خداوند،  وم و چهارم از گواهي دادن بر يكتا و بيكند و موضوع قسمت س نان فطير در عيد پسح صحبت مي
هاي توحيد و پاداش  كه حاوي آيه(نصب مزوزا و فرمان  ،فرمان بستن تفيلين دست و سر ، به نسل آينده) تورات(انتقال علم و دانش 

) اطاق و ساختمان و حياط چارچوب درهاي ورودياجراي فرامين الهي روي پوست حيوان حالل گوشت بر ستون عمودي دست راست 
) دعا مخصوص(روي بازوي چپ با گفتن براخا  )جز شنبه ها و اعيادبه ( كند و اشخاص ذكور يهودي تفيلين را در نماز صبح  صحبت مي

  . دهند بندند و قطعه ديگر را بر روي پيشاني قرار مي مي
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