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 ادـمتض

 صتاُث                                        ≠جِم                                           جفاوت  ≠آگاُی 

 ىضرّ ≠اٌدك                                            ىفید  ≠ ةسیار

 

 واژه آموزی

 

کهياجی ُسحٍد کَ از یک ریضَ و یک خاٌّاده اٌد و حروف ، ُو خاٌّادهکهيات  

 اصهی آٌِا یکسان اسث؛ىاٌٍد خهق،خهلث،خانق،ىخهّق .

 در ُيَ ی کهيات ىضحرك اسث .) خ ، ل ، ق ( سَ حرف

؛ جرجیب كرار گرفحً حروف ىضحرك در ُيَ ی کهيات ُو خاٌّاده یکسان اسث

 .یعٍی در ُيَ ی کهيات ،حروف اصهی و ریضَ ةاید ةَ جرجیب یکسان ةیایٍد

« ق » و سّم حرف « ل » دوم حرف « خ » در ُيَ ی کهيهث ىسال ةاال حرف اول

 . آىده اسث 

چٍد کهيَ در حروف ىضحرك ةاصٍد؛اىّا جرجیب حروف ىضحرك آٌِا یکسان اگر 

ُو خاٌّاده « اکرام » و « کير » ٌتاصد،آن کهيات ُو خاٌّاده ٌیسحٍد. کهيات 

 ؛چّن حروف اصهی ةَ جرجیب یکسان كرار ٌگرفحَ اٌد.ٌیسحٍد
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