
  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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