
- 1 - 

  هفتم  هفتم  و ودرس بیستدرس بیست                                                                                                                  عبری بیاموزیمعبری بیاموزیم
 دستور زبانسٍعْث  (ث!سٍ
 )جوابهای کلمات پرسشی(

  
 ).مثل کی(ا !د(‘) از کی،کی را(ا !و د]ف، )از کی(ا !إ!د، )به کی(ا !د(›، )کی(ا !د:  اگر پرسیده شود)1

 . در جواب این کلمات پرسشی اسم مربوطه را یادآور می شویم

 :مثال

 ط؟×ق*÷رعْسىا (س ا×ء!و د]ط]ذ(‘-زىق[رعْف تا !د 

 نده مجلس از طرف یهودیان ایران چه کسی است؟نمای 

 
 ط ×ق*÷رعْسىا (س ا×ء!و د]ط]ذ(‘-زىق[دىس رعْف ت×ؤ(اط دجل!سجغ دعْق[ف

  .آقای موریس معتمد نماینده مجلس از طرف یهودیان ایران است

 
 ر شجفىن؟*ؤ×فا !و د]ف

 از کی تو سؤال می کنی؟ 

 
 = ر]إجق×ر ژدىر]إجق×و ر]ا شجفىن ف!ذ[ف

 لم سؤال می کنممن از مع

*** 

این (فو +ر ظ×د= ر ]»ر ×د، )آن چیست(ا !ر×د= رعْ ×د، )از چه(ر ×إ!د، )روی چه(ر ×ن د×ل، )با چه(ر ]إ›×، )چه(ر ×د:  اگر پرسیده شود)2
 .در جواب اسم شیء مربوطه را یادآور می شویم). اینها چه هستند(ر ]“ر فى*د، )چیست

 :مثال

فىا *دجئ(›فغ *اق!د(فىظجق ش(›اح !اعْن!ه(ن× ذجیىل(›فغ *ق(ر]رعْسىا ه(ا!ن= ط×ق*رعْسىا خ(س ا×ل×و ع×ن*ر(ذ×ر×فش ر+ ژقا!ف*آ(ل×ش(سجغ ا[ق ف×د*فر ×د 

 اح؟!س[وجو عْدجل*×›ش
 درباره گردش در منطقه شمیران در شبهای یکشنبه  و اعیاد به کلیمیان تهران چه گفته است؟) رئیس انجمن کلیمیان ایران (آقای یشعیایی 

 
 .فغ*ق(ر]ه(›اح !ف*ئ(د!ذ]اح ش!ذ’×(اح ع!ث(ق×خ(و ن]ب]ن*اح ن!بجن(ح ا]ؤ×ف×فغگ ع*اق!د(فىظجق ِش(›اح !ق*’]شىا ش(ذ×ف(ن× ال!ق(خ×ر(ف ن”ح ]ر*ق ن×د*عْف فر

 . ست برویدکه مزاحم مردم ساکن در ناحیه شمیران نشوید و شما می توانید به پارکها و باغاتی که در تهران موجود ا: او به آنها گفته است

 
 ر؟]ر ظ×د

 این چیست؟
 
 ر*اذ!›تجغ (ق×ر ا]ظ

 .این ماهنامۀ بینا است
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 ).از کجا(غ !ا×دىف، )به کجا(ر *ذ*ف= غ *ف(ن، )کجا(آىر ×ف= ر +فىاخ: اگر پرسیده شود) 3

 .در جواب اسم محل و آدرس را یادآور میشویم

 :مثال

 ق؟*’ر *ؤ×فر +فىاخ

 کجا تو ساکن هستی؟

 .فغ*ق(ر]ه(›ق *’ا !ذ[ف
 .من در تهران ساکن هستم

 
 ر؟*ؤ×فغ !ا×دىف

 اهل کجا هستی؟
 
 .فظ*اق!ش!ا د!ذ×ف

 .من اهل شیراز هستم

*** 

 )تا کِی(ا ×و*س د×ل، )برای کِی(ا ×و*د(ن، )از کِی(ا ×و*إ!د، )کِی(ا ×و*فىاد= ا ×و*د: اگر پرسیده شود) 4

 .درجواب زمان مربوطه را ذکر می کنیم

 :مثال

 ر؟*زجس[ل*و ر]ان ف!ت(و×ر د*ؤ×فا ×و*د

 کی تو کار را شروع می کنی؟
 
 ا!تىئ*ل ع×ز]ر ش*ل*ش(›ر *زجس[ل*و ر]ان ف!ت(و×ا د!ذ[ف

 . شروع می کنم5/7من کار را در ساعت 

 
 اغ ؟؛؛!ز*ق[ل(›ل ×د(و ش]اغ ف!ثجقا ×و*دس ×؛؛ل

 را می توان خواند؟) آیه توحید نماز مغرب(تا کی در شبها شِمَع 

 
 ق؛؛×ت×شِ×إعْس ر×ر ل]ن[ل×ا]س ش×ن فجدىق ل-افى!ن(د’×غ *×›ق. ئجو[س ت×اح ل!ق(اح فجد!د*ب[؛؛ت

 ؛؛. می گوید تا سپیده صبح) از علمای تراز اول یهود(ربان گملیئل. دانشمندان یهود می گویند تا نیمه شب؛؛

*** 
 
 )درباره چه(ر ×ن د×ل، )بخاطر چه(ر ×ذىا د(÷!د، )چرا(ر *د*ن، )چرا(× سٍعْل×د: اگر پرسیده شود) 5

 .درجواب دلیل و علت را یادآور می شویم

 :مثال

 ا؟ !›جن ی؛؛عْ÷و ]ط]ذ(×‘زىاو ر(›ف ذجفىح ”(ق ع]وىا طىخ*ز(›إىس ×ن(ف د”ق *ز(‘ا !نجذ(÷سجغ [ف ر*د*ن 

 چرا آقای فالنی، دیگر نه در مدارس تدریس می کند و نه در کنیسای پل چوبی سخنرانی می کند؟
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 ا!›جن ی؛؛عْ÷و ]ط]ذ(×‘زىاو ر(›زعْ نج (ن*بجو ل*ن[و دىر×ل×س-قىا(ط×اح ت!قتعْ›×ذىا (ش]ن ش×ن(ی!›
 .به علت اینکه دو جوان نادان از قوانین مذهبی در کنیسای پل چوبی به او توهین کرده اند

 
 ر؟*اذ!س(إ×اف ر!ض(ن ذ]اقجو ش!ت(ز›×وىک ×ؤ(ش!ر(ر ن]ر قجئ*ؤ×ف× سٍعْل×د

 ی شرکت کنی؟چرا میخواهی در انتخابات رئیس جمهور

 
 .وىک×ؤ(ش!ر(ا ن!د(ئ×ل(ر ن*ر تجز]ا قجف!أىذ!ر]ذىا ش(÷!د

 .برای اینکه وظیفه خود میدانم که شرکت کنم

*** 
 
 )آیا([ ر= ح !ف[ر:  اگر پرسیده شود)6

 .گفته، بعد جواب میدهیم) نه(ف ”یا ) بله(ىغ ‘درجواب اول 

 :مثال

 آیا تو مجرد هستی؟ث؟ *عْ×ر ق*ؤ×فح !ف[ر

 
 .ضعْا*ا ذ!ذ[ف، ف” 

 .خیر، من متاهل هستم

 ز؟*ؤ(ب!إ×و ر]ف* ؤ(ز×و*‘[ر
 آیا نامه را نوشتی؟

 
 .ز*ؤ(ب!إ×و ر]ا ف!ؤ(ز×و*‘، ىغ‘

 .بله نامه را نوشتم

*** 
 
= امیک کد(ا !فىاظجر= رعْ ]فىاظ، )از کدام(دىفىاظج = ر ]دىفىاظ، )در کدام(فىاظج (›= ر ]فىاظ(›، )کدام(فىاظج = ر ]فىاظ:  اگر پرسیده شود)7

 . درجواب نام مورد لزوم را یادآور میشویم) چه کسی

 :مثال

 ر فجرىز؟*ؤ×ح ف]ت]نر ]فىاظ

 چه نانی تو دوست  داری؟

 
 .ا!ق›×(ق›×ح ]ت]ا فجرىز ن!ذ[ف

 .من نان بربری را دوست دارم

 س؟ *›)ب(درعْ ]فىاظ

 چه کسی محترم است؟
 
 . آجو!ق(×›و ر]ىس ف×›ب(إ×ر

 .ماردکسی که مردم را محترم می ش
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 .، در جواب چگونگی را شرح می دهیم)چگونه(ر *فىاب، )چطور(، فىا:  اگر پرسیده شود)8

 :مثال

 ر؟]تجن×اش ر!’(ق×د، فىا 

 حال بیمار چطور است؟

 
 .اش هجز!’(ق×ر؛گ رعْف د، قعْ*›

 .خدا را شکر حالش خوب است

 
 ؛؛ح؟*ا ل!و*×›اق ق!ل*س ر*س*›ر *ز(ش*ار *؛؛فىاب

 ؛؛ر از مخلوق بود، تنها نشسته است؟چگونه شهری که پ؛؛ 

 
 ؛؛ر*زجس[ز ل+ا عْدىق!ذ+ر دىل*رعْس(ر ا*ؤ(ن*’؛؛

 ؛؛.به سبب مصیبت و سختی بندگی، یهودا جالی وطن کرده است؛؛

*** 
 
 .، در جواب عدد ذکر می کنیم)چند تا(ر *إ‘×:  اگر پرسیده شود)9

 :مثال

 آجح؟×اح ر!ق*سٍ(ل]اح ذ!اس!د(ن×ؤر *إ‘× 

 انش آموز غایب هستند؟امروز چند د

 
 .آجح×ق ر*سٍ(ل]س ذ*ت]اس ف!د(ن×و

 .امروز یک دانش آموز غایب است
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  لغات جدیدشجو *س[اح ت!“!د

 لغت تلفظ معنی
 ق×ت×شِ×دعْس ر×ل عمود هَشَحَر سپیده صبح
 ئجو[ت حَصُوت نیمه شب

 فعْح(ذ نِئوم  سخنرانی–نطق 
 و×ل×سٍ-ق×ط×ت حَسَر دَعَت نادان

 جغ›(ن]ل ونعِلبُ  بی احترامی–توهین
 اقجو!ت(› بحیرُوت انتخابات

 س*›)ب(د مِخوباد  ارجمند–محترم 
 آعْن!ه طییول  تفریح–گردش 

 غ’× گَن باغ
 ن×ن(ی!› بیگْلَل  برای-بخاطر 

 س*س*› باداد  در انزوا–تنها 
 و]ط]ذ(‘-زىق[ت حَوِر کِنِسِت نماینده مجلس

 ×ذجیىل(› بِنُگِعَ  درباره–در خصوص 
 فىظجق اِزُر منطقه –ناحیه 
 ر*ل*ق(خ×ر هَفراعا  تولید مانع–مزاحمت 

 ر*تجز حُووا  عمل واجب–وظیفه 
 ث(ق÷× پَرق  تفرجگاه–پارک 

 ر*زجس[ل عَوُدا  عبادت– بندگی -کار
 ا!نجذ(÷ پِلنُی فالنی

 ق*سٍ(ل]ذ نِعدار  مفقود-غایب 
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