
  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

Ebri04.pdf
Ebri02.pdf

