
نهمنهمسی و سی و درسدرسعبري بیاموزیمعبري بیاموزیم

قسمت آخر برخی لغات روزمرهֶחֶלק ַאֲחרֹון ַּכָּמה ִמִּלים יֹוְמיֹוִמית  

شیخانواده ، قوم و خو= ִמְׁשָּפָחה 

  رنگ ها= ְצָבִעים –مشاغل =  ֲעָסִקים

شیقوم و خوִמְׁשָּפָחה 

ָארּוס  )مرد( نامزد

ֲארּוָסה  )زن( نامزد

ַּכָּלה  عروس

ָחָתןداماد

יֹוֶלֶדת  زن زائو -والده 

ָאב  پدر

ֵאם  مادر

ַאָּבא  )به زبان کودکانه( بابا

ִאָּמא  )به زبان کودکانه( ننه

ָסב  پدربزرگ

ָסָבה – ַסְבָּתאمادربزرگ

ִאיׁש  مرد

הָּׁש ִא زن

זּוג־ֶּבן –ִאיׁש  –ל ַּבעַ   شوهر

ַהַּבִית־ַעֶקֶרת – ַּבִית־ַּבֲעַלת  زن خانه دار

ּגֶֹלם  )ماه هاي اول(جنین 

עּוָּבר  جنین

ַהַרְך ַהּנֹוָלד  نوزاد

ָּדִמיםֲחַתן  بچه ختنه شده

ִּתינֹוק  طفل شیرخوار

עֹוֵלל – ָּפעֹוטکودك

ֶיֶלד  پسر بچه

ַיְלָּדה  دختر بچه

ֵּבן  پسر 

ַּבת  دختر

ָּבחּור – ַנַער)ساله15تا12(نوجوانپسر 

ַּבחּוָרה – ַנֲעָרה)ساله15تا12(نوجواندختر

ָּבחּור –ָצִעיר  – ֶעֶלם  مرد جوان

ַּבחּוָרה –ְצִעיָרה  – ַעְלָמה  زن جوان

ָּבחּור  )عزب(پسر جوان 

ַּבחּוָרה  )عزب(دختر جوان 

רֶּגבֶ   مرد

ֶבֶרתּגְ   بانو

ָאדֹון  آقا

ָאח  برادر

ָאחֹות  خواهر

ֶנֶכד  )پسر(نوه 

ֶנְכָּדה  )دختر(نوه 

ָזֵקן  پیرمرد

ְזֵקָנה  پیرزن

ֵׂשיָבה  ریش سفید

ִׁשֵּלׁש  )نتیجه(پشت سوم 

ִנין – ִרֵּבעַ   )نبیره(پشت چهارم 

ַאְלָמן  مرد بیوه

ַאְלָמָנה  بیوه زن

ּדֹוד  دائی -عمو 

  ּדֹוָדה  خاله -عمه 

ּדֹוד  شوهرخاله -شوهرعمه 

  ּדֹוָדה  زن دائی -زن عمو 

ָחֵבר  )دوست(رفیق 

ֲחֵבָרה  رفیقه

ְמָסֵרףیا خویشاوند نزدیک دائی

ֵרַע  )همنوع(رفیق 

ֵרָעה  ندیمه -رفیقه 

ֲאָנִׁשים  مردان -اشخاص 

ָנִׁשים  زنان

ּדֹודֶּבן  پسر دائی -پسر عمو 

ּדֹוָדהֶּבן  پسر عمه -پسر خاله 

ָאחֶאֶׁשת  زن برادر

ִּגיס  برادر شوهر -برادر زن 

ִּגיסشوهر خواهر -باجناغ 

ִּגיָסה  شوهرخواهر -زن خواهر

חֹוֵרגָאב  ناپدري

ֶגתחֹורֶ ֵאם  )زن پدر(نامادري 

חֹוֶרֶגתָאחֹות  خواهر ناتنی

חֹוֶרגָאח  ناتنیبرادر 

ַרָּוק  مرد مجرد

ַרָּוָקה  زن مجرد

ְנׂשּוָאה–ָנׂשּוי  متاهل

ָחם  پدر شوهر

חֹוֵתן  پدر زن

חֹוֶתֶנת  مادر زن

ָחמֹות  مادر زن -مادر شوهر 

ֵמיֶנֶקת  دایه -زن شیرده 

ִּגיָסה  )هم عروس(جاري 

ִּגיָסה  زن برادر

ַאְחָין  پسر خواهر -برادر 

ַאְחָיִנית  خواهرخترد -دختربرادر

مشاغلֲעָסִקים

ַאֲחַראיעֹוֵרךְ مدیر مسئول

ָראִׁשיעֹוֵרךְ سردبیر

ַּכָּתבخبرنگار

איִעּתֹונַ روزنامه نگار

סֹוֵפר – ּכֹוֵתב  نویسنده

ַׁשְגִריר  سفیر

ַהְּמִדיָנהְנִׂשיא  رئیس جمهور

ַהֶּמְמָׁשָלהאׁשרֹ  نخست وزیر

ַאּלּוףַרב  سرلشکر

ִמְׁשֶנהַאּלּוף  سرهنگ

ַאּלּוףְסַגן  سرهنگ دوم

ַהָּנִׂשיאְסַגן  معاون رئیس جمهور

ְסָגן  معاون

ָקִצין  افسر

ַחָּיל  سرباز

ַטָּיס  خلبان

ַּדָּיל  )هواپیما(مهماندار 

ַאְדִמיָרלְסַגן  دریابان

  חֹוֵבלַרב  ا.ناخد

חֹוֵבלمالح

ֲאמֹוַדאי  غواص

ָׂשָרה–ַׂשר  وزیر

ַהחּוץַׂשר  وزیر خارجه

ַמְלָּכה–ֶמֶלְך  ملکه -شاه 

רֹאׁשיֹוֵׁשבְסַגן  نایب رئیس

מֹוָרה–מֹוֶרה  معلم -آموزگار 

ְמַנֶהֶלת–ְמַנֵהל  مدیر

ַסְּדָרִנית–ַסְּדָרן  ناظم

ֶדֶרְךמֹוֵרה  راهنماي جهانگردي

ְלֶטַבעמֹוֵרה  معلم علوم طبیعی

ּגּוָפִניּוךְ ְלִחנמֹוֵרה  معلم ورزش

ְלַחְקָלאּותמֹוֵרה  معلم کشاورزي

  מֹוֵרה ְלמּוִסיָקה  معلم موسیقی



ּודְלִרּקמֹוֵרה – ְלָמחֹולמֹוֵרה  معلم رقص

ְלִצּיּורמֹוֵרה  معلم نقاشی

ְלֳאָמנּותמֹוֵרה  معلم هنر

ִלְמָלאָכהמֹוֵרה  معلم کاردستی

ֶחְׁשּבֹונֹותְמַנֵהל  حسابدار

ִּפְנְקָסןְמַנֵהל  دفتردار

ַלְבָלר  کارمند دفتري

ְמַפֵּקחַ   بازرس

ַאְסָּפָקהִנהּול  مدیریت تدارکات

ַמְנָּגנֹוןהּולנִ   مدیریت کارگزینی

ִמְׂשָרדִנהּול  مدیریت موسسه

ִּבּטּוחַ סֹוֵכן  نماینده بیمه

ְנִסיעּותסֹוֵכן  نماینده آژانس مسافرتی

ַסְפָרן  کتابدار

ְלרֹוֵקחַ עֹוֵזר  کمک داروساز

רֹוֵקחַ   داروساز

רֹוֵפא  پزشک مرد

רֹוְפָאה  پزشک زن

ֵעיַנִיםרֹוֵפא  چشم پزشک

ִׁשָּנן–ִׁשַּנן–ִׁשַּנִיםרֹוֵפא  دندان پزشک

ְּבֵהמֹותרֹוֵפא  دام پزشک

ְיָלִדיםרֹוֵפא  پزشک کودکان

ְּפִניִמירֹוֵפא  پزشک داخلی

ֲעָצִביםרֹוֵפא  دکتر اعصاب

  רֹוֵפא ָנִׁשיםپزشک زنان

אֶֹזן־א ַאףרֹופֵ بینیو حلقو گوش پزشک
  ְוָגרֹון

עֹוררֹוֵפא  پزشک پوست

ְמַנֵּתחַ רֹוֵפא  پزشک جراح

ָאחֹות  خواهر  –پرستار 

ַּבָּׂשם  عطرفروش

  מֹוֵכר ַּבִדים  بزاز

  ַזָּגג  شیشه بر

ַּגָּנבدزد

ֲעָסִקיםִאיׁש  شخص کاسب

ַּפָּסל  مجسمه ساز

ֹוַרְדיַקְרָין  گوینده رادیو

  ַׁשַּמאי  ارزیاب

ַּתְברּוָאן  متخصص بهداشت

ִדיןךְ עֹורֵ   وکیل دعاوي

ןֶחְׁשּבֹורֹוֶאה  حسابرس رسمی

םְמַתְרּגֵ   مترجم

ַחָּזן  پیش نماز

ְמַהְנֵּדס  مهندس

איֶטְכַנ  تکنیسین

ִּבְנָיןאיֶטְכַנ  تکنیسین ساختمان

ַחְקָלאּותֶטְכָנאי  تکنیسین کشاورزي

ַמֶּתֶכתאיֶטְכַנ  تکنیسین فلزات

ָהָדִריםאיֶטְכַנ  مرکباتتکنیسین 

ְמָׁשֵרת –ֶעֶבד–ׁשַׁשּמָ نوکر –خادم 

ִׁשְפָתה  کلفت

ָּפִקיד  کارمند

ְמַּגֶדֶלת  پرستار بچه

ַחָּיט  خیاط

ַנָּגר  نجار

ָחָרט  خراط -تراشکار 

ַחָּטב  منبت کار

ַנָּפח  آهنگر

ּפֹוֵעל  کارگر

ָׁשָען  ساعت ساز

  ַזָּבן  فروشنده

ַמְסֵּגר  قفل ساز

לַּבָּׁש –ַטָּבח  آشپز

ַצָּלם  عکاس

ַזָּמר  خواننده

ןַרְקּדָ   رقاص

ַּבַּמאי  کارگردان

ְמַנֵצַח  رهبر ارکستر

ָנָהג  راننده

ַצָּיד  شکارچی

ַמּכֶֹלתֶחְנָוִני  بقال

ֶחְנָוִני  دکاندار

ִסְדִקי  خرازي فروش

נֹוֵאם– ְרָׁשןּדַ   ناطق -واعظ 

ַמְרֶצה  سخنران

ַסָּפר-ַּגָּלב  سلمانی

סֹוֵחר-ַּתָּגר  بازرگان -تاجر 

ְמַיֶּלֶדת  )قابله(ماما 

ַּדָּיג  ماهی گیر

  לַחּצָ   حصیر باف

ַׁשְדָכן  دالل ازدواج

ַׂשְחָין  آب باز -شناگر 

  ֵּתאֹולֹוג  آخوند

ִסיטֹוַנאי  عمده فروش

ַּדָּור  نامه رسان -پستچی 

ַּגָּבאי  تحصیلدار

ַּתְלָין  جالد

רֹוֶעה  چوپان

ַחְקָין  مقلد

ֶּפָחח  حلبی ساز

מֹוֵהל  ختنه کننده -خاتن 

ׁשֹוֵפט  قاضی -دادرس 

ַרָּקח  داروگر -عطر فروش 

ַסְפָסן  سیمان کار -قالب ریز 

ֻּבְרִסי  دباغ

ְמַנֵּגן–ַזָּמר  مطرب

ַסָּתת  سنگ تراش

ַּכָּבס  رختشوي -لباس شوي 

ַצָּיר  نقاش -طراح 

ִאָּכר  فالح -دهقان 

ַּבָּלׁש  کارآگاه

ְקַּבְרִניט  کشتی بان

ְמֻמֶּנה  مامور -متصدي 

חֹוֵקר  محقق

ַמְׁשִּגיחַ   ناظر

נֹוֵטר–ׁשֹוֵמר  نگهبان

ְּפַרְקִליט  وکیل مدافع

ַחְלָּבן  لبنیات فروش

ַרָּתךְ   جوشکار

رنگ هاְצָבִעים

ֶצַבעرنگ

ָלָבן  سفید

ֹורָׁשח  سیاه

ָאדֹם  قرمز

ָזהֹב  طالیی -نارنجی 

חּום  قهوه اي  - خرمایی

ָצהֹבزرد

ָירֹק  سبز

ָחָלִבי  شیري

ָסּגֹל  بنفش

ָאפֹר  خاکستري

ָורֹד  گلی -صورتی 

ָּכתֹם  زرد مایل به قرمز

ָּכחֹל  آبی

ַּכְסִּפי  نقره اي

ּכַֹחל  سرمه اي

ְּתֶכְלִּתי  آسمانی -الجوردي 

ַאְרְּגָמִני  ارغوانی

ֶקֶרם  کرم

ָּתרֹג  یلیموی

ִהירּבָ   روشن

ֵּכֶהה  تیره

ָצבּועַ   رنگارنگ

ַצָּבע  رنگرز -رنگ کار 

ַצָּבעּות  رنگرزي  -رنگ کاري 


