
  

  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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