اّویت ٍ بع آهد وُد ّبیی وِ افساد بی غَاد دز شببى پبزغی بسای ذَاًؽ دزیبفت هی وٌٌد

@@:9>;=:A>88
تعداد وُد ّبیی وِ افساد بی غَاد بس اغبظ ٍیطگی شببى هبدزی جْت ذَاًؽ دزیبفت هی وٌٌد ٍ
عدم دغتسغی بِ ّسیه اش آى ،ذَاًدى زا دچبز هؿىل ٍ بد فْوی هی ًوبید دز شببى پبزغی بدیي
ؾسح اغتB
 -9دز آغبش ً ::ؿبًِ (ةِ،پِ،تِ،ج،چ،خ،د،ز،ش،ض،ظ،ؼ،غ،ف،ن،ي،ل،م،ى،ُ،ٍ،ی) زا بب ::ود ًؿبًِ فساهی گیسد.
<< :: × : C
 -:غپع @ آٍا ( آ -آ -اِ -اُ -ای -اٍ - ُ -ی) زا بب @ ود ًؿبًِ فساهی گیسد.

<< × 9> C ?8:

;ً -ؿبًِ ّبی وَچه -بصزي ،پیَغتِ -غیس پیَغتِ ،اٍل ،آذسٍ ،غط ٍ بسعىع.

?8: ×98 C ?8:8
?8:8 × A C >;9@8

< -آهَشؼ ً Aؿبًِ ببلی هبًدُ Bث ،ـ ،ح ،ض ،ظ ،ط،ع ،ذ،ق.

>;9@8× < C :=:?:8

= -چْبز ًؿبًِ دز شببى فبزغی صدای ش هی دٌّد .ذ  ،ض ،ظ ،ش.

:=:?:8 × ; C =8=<<8

> -غِ ًؿبًِ دز شببى فبزغی صدای ظ هی دٌّد .ث ،ـ،ظ.
? -دٍ ًؿبًِ دز شببى فبزغی صدای ت هی دٌّد .ط ،ت.

=8=<<8 × : C 9898@@8

@ -دٍ ًؿبًِ دز شببى فبزغی صدای غ هی دٌّد .غ ،ق.

9898@@8 × :

C :8:9?>8

:8:9?>8 × : C <8=;= :8

 -Aدٍ ًؿبًِ دز شببى فبزغی صدای ُ هی دٌّد ،ُ .ح.

 - 98ذَاًؽ ًؿبًِ ّب Bبصزي  ،وَچه(گبّی دٍ وَچه ،غِ وَچه یب چْبز وَچه ّػتٌد هبًٌد غ -ُ -ل -ع) چػببى غیس
چػببى ،اٍل چػببى ٍ،غط چػببى،آذس چػببى ٍ بس عىع بب ًَؾتبز تحسیسیً ،ػدً،ػتعلیك ٍ ؾىػتِ ًَؾتِ هی ؾًَد.

<8=;=:8 ×98 C <8=;=:88
 9:پٌج ًؿبًِ دز شببى فبزغی صدای آ هی گیسًد .هبًٌد Bآفتبة ،عبدت ،ذَاة ،هُحتَی ،تئبتس.

<8=;=:88 × = C @98?98<88
; - 9دٍ ًؿبًِ دز شببى فبزغی صدای اُ هی گیسًد .عُسضِ ،اُفتبد.
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C 9>:9<:8@88

@98?98<88 × :

< - 9دٍ ًؿبًِ دز شببى فبزغی صدای اَ هی گیسًد .عَالهت ،اَحود.
= - 9دٍ ًؿبًِ دز شببى فبزغی صدای اِ هی گیسًد .عدُ ،اغن.

C;:<:@<9>88

9>:9<:8@88 × :

;:<:@<9>88 × : C ><@=>@;:88

>ً 9ؿبًِ ی ٍلتی بِ عٌَاى آٍا بِ وبز هی زٍد گبّی صدای ای هی دّد .دیي – دیِي.

><@=>@;:88 × : C 9:A?9;>><88
?ً -9ؿبًِ ٍ ٍلتی بِ عٌَاى آٍا بِ وبز هی زٍد گبّی صدای اٍ هی دّد .بَشیٌِ -بَتِ .
9:A?9;>><88 × : C :=A<:?;:@88
@ّ - 9س گبُ ًؿبًِ پیؽ اش آى اُ ببؾد ٍذَاًدُ ًوی ؾَد.هبًٌد Bذَُؾحبل،ذَُزدى.

:=A<:?;:@88 × : C =9@@=<>=>88

ً – 9Aؿبًِ ّوصُ وِ دز فبزغی گبّی بِ ؾىل دًداًِ ٍ ّوصُ ًَؾتِ هی ؾَد ٍ شهبًی بِ صَزت الف ّوصُ .هبًٌد Bتبذیس ،ذبئي.،
=9@@=<>=>88 × : C 9=;??8A;9:88
ّ - :8وصُ گبّی آٍای اَ هی گیسد .هبًٌد Bتَبَثس

 ::?=<9@>:@88ۻ 9=;??8A;9:88 × :

 - :9گبّی آٍای اَ هی گیسد .هبًٌد Bهأیَظ ،هأهَي.

==8@;?:=>88ۻ ::?=<9@>:@88 × :

 -::گبّی آٍای اٍ هی گیسد .هبًٌد Bزئَف ،هػئَل ،زئَظ.

× : C998?8<<9:88

; - :تٌَیي وِ صدای اَى هی دّد .هبًٌد Bاتفبلبًٍ ،العبً ،دفعتبً ،حمیمتبً.

::8=<8@@:<88ۻ 998?8<<9:88 × :

< -:تؿدید وِ ًَؾتِ ًوی ؾَدٍلی دزذَاًؽ دٍ ببزذَاًدُ هی ؾَد .هبًٌد Bاَزُّ ،بُتِّ ،پَؿِّ.

==8@;?:=>88

::8=<8@@:<88 ×: C<<98@9?><@88

= -:آٍای (ا) دز آغبش ولوِ اگس صدای آ بدّد غسوؽ هی ذَاّد هبًٌد Bآفتبة .اهب دز ٍغط یب آذس ولوِ بدٍى غسوؽ ًیص صدای
(آ) هی دّد هبًٌد Bآببداى .یب آٍای دیگسی هی پریسد ،هبًٌد Bاهتحبى ،اُغتَاز ،اَحود.

<<98@9?><@88 ×: C @@:9>;=:A>88

لئٌط بِ علفبب! یب ثَاد! یب دططَسضببى! یب خَدم؟
ٍاسِ طذاّبی کبهال هشببِ ،حشٍف هختلف داسینۺ
ٍاسِ ایي طذا  ۲تب حشف داسینۺ ت ،ط.
ٍاسِ ایي  ۲تبۺ ّـ ،ح.
ٍاسِ ایي  ۲تبۺ ق ،غ.
ٍاسِ ایي  ۲تبۺ ء ،ع.
2

ٍاسِ ایي  ۳تبۺ ث ،س ،ص.
ٍاسِ ایي  ۴تبۺ ص ،ر ،ع ،ظ.
ٍ ایي یعٌیۺ
«دس» سٍ ًویشِ غلط ًَشت.
«دٍغ» سٍ هیشِ  ۱جَس غلط ًَشت.
«غلط» سٍ هیشِ  ۳جَس غلط ًَشت.
«دست» سٍ هیشِ  ۵جَس غلط ًَشت.
«ایٌتشًت» سٍ هیشِ  ۷جَس غلط ًَشت.
«سضاٍاس» سٍ هیشِ  ۱۱جَس غلط ًَشت.
«صلضلِ» سٍ هیشِ  ۱۵جَس غلط ًَشت.
«ستیض» سٍ هیشِ  ۲۳جَس غلط ًَشت.
«احتزاس» سٍ هیشِ  ۳۱جَس غلط ًَشت.
«استحقبق» سٍ هیشِ  ۹۵جَس غلط ًَشت.
«اّتضاص» سٍ هیشِ  ۱۲۷جَس غلط ًَشت!

ٍاغئي چتَس شذ کِ هبحب طًَظطین پض عع دٍاغذح طبل دسث خًَذى ،
دیکطِ ًَشتي سٍ یبد ًگیشین!؟
یک  -دس فشٌّگ سٍصسخي(حسي اًَسی) >;; ٍاطُ بب کبس کشد ذ،ظ،ض اٍل ثبت شذُ است .اص ایي >;;
ٍاطگبى ،اهشٍصُ دس گفتبس ٍ ًَشتبس تٌْب <?ٍ 9اطُ کبس بشد داسد .دس حبلی کِ اص ?>< ٍاطُ کِ بب ص اٍل ًَشتِ شذُ
بیش اص ٍ <;8اطُ سٍصاًِ دس جبهعِ استفبدُ هی شَد.
دٍ  -دس ایي فشٌّگ <=; ٍاطُ بب کبسکشد ث،ـ اٍل ثبت شذُ است .اهشٍصُ دس گفتبس ٍ ًَشتبس تٌْب ٍ 9@Aاطُ
آى کبس بشد داسد .دس حبلی کِ اص > 9A:کِ بب ظ اٍل ًَشتِ ثبت شذُ ،بیش اص ٍ 9@88اطُ دس ًَشتبس ٍ گفتبس
سٍصاًِ استفبدُ هی شَد.
غِ ... -
دس ًتیجِ ...
ع -ص -خیبط
۱۳۹۱/۸/ ۲۶

3

