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Alphabet فآرسی  ياَلفبآ  

Under construction    . ش َو آرآستَن میبَُودیدَر دَست آرآ    
  

 !رآ بیآمٌوزیم )فآرسی(دُرست پآرسی ن ُگفتَنخن َو سُ مآ نِوشتَ  کھاَست  دهزیبآ َو آسٌویَن

  .ھمآن رآ بآزمیتآبیمنھ اَندیشگوٌ چمیاَندیشیم َو  نھگوٌ کھ چاَست  دهرآن زیبَنمآرآ ب

  .میبَُودھ مآ اَندیش ي مآ بآزگٌویآنشھآوآُکن

فآرسی  يرآَو فآرسی رآدر کآمپیٌوتر ب) USA(اِنگلیسی یٌو اِس اِي زبآن: فآرسی نویسی بآ کآمپیٌوتِر يرآب

  .کدیَگر میبَُوندی بي کیبؤرد ھردؤ آنھآ ُمتنآسَشستیھآ کھرُگزینید زیرآ نِوشتَن ب

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><  

2014 -01-01  =1392 -10-10    

 

 

  . دنمیبُوَ  )عَربی(عَربییآ  غلَط، نآپَسند ،یزیآد، ُسرخ َرنگ گراَ د نمیاَستَ  )ي( َحرف عنیی َرنگ آجری وآژھآ دَر نوشتآرھآ اَگر بھ
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 2018-01-28  =1396-11-08     

  

  :جیحرفھا الفبآ فارسی رامروری بَر 

  :فرم بترتیب زیر میبوندنوع در شکل و  32ج یحرفھا الفبآ فارسی را.    1

  !َسنجیدب )2(زیر ُشمآرهرآ بآ  )1(ُشمآره بآآل )ُجملھ(ُجملھ عنیی(وآژگآن

  :زیر دَر تٌوَرج میبَُوندچھره دَر  گٌونھ 32 )جیرآ(کنٌونی اَلفبآ فآرسی يَحرفھآ.    2

  

ا  ب   پ   ت   ث   ج   چ   ح   خ   د   ذ   ر   ز   ژ   س   ش   ص   ض   ط   ظ   ع   غ   ف   

    ق   ک   گ   ل   م   ن   و   ه   ی   

  
)  _  ̛ ˉ     ĩ( برابرھا ) ِزبَر ،  زیر ، پیش( عنییَ َو نواسانھا " آ " نِمیبَُود " آ "  کھبینیم  میکنٌونی الفبا فارسی  يدَر حرفھآ .1

  .ھم نِمیشَوند تھنِوش دَر تٌوَرج حرفھآ نِمیبَُوند وَ  پرانتز درٌون

ھی ھ اَندیشیدَند َو چھ اَندیشچرآ زدٌودَند، آنآن ) _  ̛  ˉ     ĩ( َحرف آ َو نوآسآنھآھ َکسآنی چ کھبَنآبَرین پُرِسش بَرآن اَست 

  . پَس آن میبٌودَددر

 چھرهیک آ ج ھمھ آوآھا را بیمیبَُوند َولی دَر فآرسی رآ )صدآ()آوآ(وآچند ننیز کھ ھر یک دارای " و ، ی " حرفھای ھمچون  .2

  .میآفَرینَددَر زبآن رآ گی ھَو کآست )َضعف(ُسستیند َو این خؤد مینویسَ 

  

  

  .میشَوند ھ سٌودَمند ھمچنین زیآنزآ نیزنَ ) يتَعبیرھآ( ينآِرسآی َو دَریآفتَنھآکمبٌود، روکود،  سبَب 2َو  1 دهشُ  دهاِشآر يآتھنُک

  !زیر بیاَندیشید) تَعریف(ُگفتآرِ ب. نویسیم َو بخؤآنیممیشَود کھ بتَر  َو دَریآفتَنی تَردھبسیآر ُگستَر ھآردَن اَز نوآسآنمآ بآ بھِرو

بنویسیم  میشَود گٌونآگٌون گٌون )81(کیھِرھَمند ُشدَن اَز نوآسآنھآ آن وآژ رآ َھشتآدؤبآ ب ببَُود َحرف) 4(َچھآرچنآنچھ دآرآِ ) لُغَت(ک وآژِ ی

  ...، کمندجستن، تنبک، : نھنموٌ . خؤد بیآزمآیئد

  

بوس، ترک، ترک، ترک، ترک، جست، جست، جست، چشم، چشم، خرد، : میبَُوند دهنآنَ ُگفت َو گیج زبآنھآ رآ نِمیشَود بَر )مثآل(نمآیُز

  ...گفت،کشت، خرد، خرد، خورد، رفت، رفت، کشت، کشت، 

   

  .)گیج نِمیُکنَند(آنَندگیجنِمی رآک َحرِف آوآی میبَُوند َو مآی يَھر وآژ دآرآ کھُگفت زیرآ  زبآني زیر رآ میشَود بآ ھآ)مثآل(نمآیُز

َرد، ِخَرد، ُخَرد، خؤرد، َرفت، ُرفت، َکشت، ِکشت، ُکشت، شم، خچبٌوس، تَرک، تِرک، تُرک، تََرک، َجست، ِجست، ُجست، َچشم، 

  ...ُگفت،
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 َخط َرجُ َو  زبآندَر  )ُرکٌود(کآھشایجآد  برآن میاَستَد بآ کسآنی اَندیشھ کھ )میبَریم پِي(میپِیبریمبآآل ھآي نمآیُزاَز ُگفتآرھآ َو مآ 

زبآن عَربی  سپَس میخؤآَھند زبآن پآرسی رآ بزدٌودآنَند َو بُزدآیَند )ھآتَحمیل(ھآفشآردَر درآز ھنگآم، بآ چنآن  )فآرسی(پآرسی

  .نَندآرآ بجآي زبآن پآرسی جآیُگز

  .بگردآنَند) َمحو(عنی اَز صفحھ رٌوزگآر پآکیزدٌودگی : زدٌودآند، زدٌودآندَن، زدٌودآندَنی، زدٌودآنده، میزدٌودآنده: فِعل

  لکھ )زیتم(پآک عنی ی ُزدآیگی: هُزدآیده، میُزدآیدنی، ُزدآیدَ ن، ُزدآیدَ ، ُزدآید: فِعل

  عَوض کردَن، ِغیر کردَن عنیی جآیُگزین: جآیُگزآند، جآیُگزآندَن، جآیُگزآندَنی، جآیُگزآنده، میجآیُگزآنده: فِعل
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>  

  

  .نَگریمب نھوین اَندیشگرآآرسی نُ ف يفبآنگآھی بَر اَلدرزیر 

 

  

  :فآرسی نُوین: پآرسی ياَلفبآ

  : َگریددَر زیر مین کھمیبَُوند ) 40:تآ(اَلفبآی دَر زبآِن فآرسی نُوین ایرآنی نُوین چِھل يَحرفھآ نمٌودآرِ 

  ب     پ     ت     ث     ج     چ     ح     خاََ◌     اِِ◌     اُ     آ     ا     

  د     ذ     ر     ز     ژ     س     ش     ص     ض     ط     ظ     ع     غ

  .گ     ک     ل     م     ن     و     ؤ     ٌو     ه     ای     ي     ئ    ف     ق 

  

  )ُ◌    ِ◌   ◌َ   (=)   ’    _      ‾(  برآبر) اََ◌     اِِ◌     اُُ◌ ( 

  

  

آوآی نَبَُود آن  ھیچ َحرف يدآرآ) لُغَتی(بَُود اَگر وآژیب) )صدآدآر، ُمَصَوت(آوآی(نوآدآر رفک حَ ی يَکم دآرآمیبآیَد دَست) لُغَت(ھر وآژ* 

  . ُگفت زبآنوآژ رآ نِمیشَود بَر 

َسبک (رِوشاین . ی نِمیشَود خؤاندزبآنآ دَر ھیچ زیرسیآری دیَگر رآ نِمشَود خؤآند بپخت، رفت، گفت، نشست، ونک َو : چؤن یآنھموٌ ن

  .میبَُود )َمن درآوردی(یرآَوردَمند )جیرآ

  

  .نَگریدر زیر برآدیآ اِنگیسی فینگلیسی اَلفبآ  چھره بآَسنِجش فآرسی دَر " و ، ی "  يگی بَر آوآھآگٌونچ

  ی کٌوتآه= ئ      y= ي       i= ی       w= ؤ      v= و      u= وٌ :  یفینگلیس فآرسی بآ َخط

 )ُمَصَوت( یعنی آوآ. آوآ میبَُوند يدآرآ      y= ي       i= ی       w= ؤ      u= َحرفھآی َھمچؤن    وٌ  
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  ... )خوب(، خٌوب)بوش(، بٌوش)توَرج(، تٌوَرج)روینتَن(، رٌوینتَن)گونی(، گٌونی)گوش(، گٌوش)گویآ(گٌویآ= وٌ 

  ...َوزیر، وِلنَجک، َورآمین، گَوزن، َوحش، َوکیل  :مآنَندھآی چؤن= و

  ...)، اَکنٌونمآمتبَس،  (=، خؤب)خوآندَن(، خؤآندَن)خورآندَن(، خؤرآندَن)خوآنآ(، خؤآنآ)خورآک(خؤرآک :مآنَندھآی چؤن= ؤ

  

  ...ایرآن، ایَرج، ایَزد، اَمین، آدینّھ، َخلیج، ایآلت، آوآی، بینی، جین، فری، گرآمی  :مآنَندھآی چؤن= ی

  ... ق یعآ,، ینھ، یََمن، آذّرآیجآن، بَختیآر، آنھگآیک، یَزد، ییَل،  :مآنَندھآی چؤن= ي

  

  . میبَُود) دآسآکن، بیص(بیآوآ تھاَز دَس" ئ "  َحرف 

  .میشَودنِ  تھنِوش) لغَت(تَنھآی دَر وآژب" ئ "  َحرف

  .َودبُ می يَو  یَحرف َو شنآختَن ُجدآ اَزھم دؤ ) تَنظیم(آرآستَن يرآب" ئ " َحرف 

  

  .ُصصی میبَُوندخَ آنھآ دَر بَخش ت )جآِمع(دهنرَ ُگفتآر ُگست کھزیر رآ بیآمٌوزید بَسآ  يرِوشھآ تنھآ

  
  

 ی جآيبرآ  "ئ"نویسید َو دُوم رآ ب "ي"ُکم ید نبُوَ بدُوم دَر  یُکم َو یدَر ي عنی ید نبُوَ بم رھی پُشت س يھ رگَ ھ= ، ئ ي .1

  .میبَُود) ُمصَوت(نوآدآر تھاَز دَس"  ي"  َحرف. ئدیرآ َھم کٌوتآه َو ُمقََطع بگوٌ  "ئ"َو نویسید ب

میبآَشد َو دُوم َحرف  يکھ نُخست َحرف ) می پِي برید(بآ این چھره میپِیبرید  بئی= ئ ی :بنویسید مآنَندئ  ي رآ بگٌونھ ی ي

   .ئ میبآَشد

می پِي (دراین چھره میپِیبرید. نویسیدبدُوم رآ  يَو بنویسید ُکم ی رآ عنی یید نبُوَ بم رھپُشت س "يی َو "َحرف ھ ھرگَ = ی ، ي .2

  . میبآَشد يکھ نُخست َحرف ی میبآَشد َو دُوم َحرف ) برید

**********************************************************************  
1392-10-22  =2014 -01-10  

  !بیآدگآر بنویسید تآ تآریخ آرآستھتَر بشَود نآم خؤدرآ دَر تآریخ ایرآن زمین

 :رآي یآریب
شَود آن ِسھ ب کھرآ چھرھی بچھرآنَد ( َ ِ ُ) نوآسآنھآ  َحرف )3(ھسِ  بشَود َکسرآن، َخط نویسآن، نَقآشآن َو ھندرمُھن

  . َچسبیده َو پِیَوستھ نِوشت دیگر ينوآسآن رآ بآ َحرفھآ

چھرھآی نَوآسآنھآ بشَود اَز ھ میبَُوند چنآنچ) a,e,o( َ ِ ُ)=(ر نوآسآنھآ اُرٌوپآی برآب فبآيدَر اَل میدآنیم کھ: نمآیُز

اَندیشی بنمآیَند َواَز  ر مردُم َھمیآری َو َھماَکنٌون اَگ. سبیده َو پِیَوستھ نِوشتاُرٌوپآی چَ  بیآفرینیم ھمچؤن وآژھآي

رآ َچسبیده َو پِیَوستھ  م بشَود نوآسآنھآمآھ )فآرسی(پآرسیدَر زبآن  تآبیآفَرینَند  چھرھی نؤر یک نوآسآنھآ بَرھ

َ یب خیرآت ربَ  آردؤخ مآن. میشَود َو ُگسترآندھتَر تَرھُگستَرد ، زیبآتَر،بھتَر مآ کھ زبآن داَستَ میآشکآر  .نویسیمب   !دئیآزفا


