
  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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