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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



    
 
 

 - 2 - 

 
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

 

  درس  قبلیدرس  قبلی                                                درس بعدیدرس بعدی

Ebri29.pdf
Ebri27.pdf

