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 عنوان و نام پدیدآور: شناخت صامت ها و مصوت هاوكلمات تركیبی : مهارت های زبان آموزی:

آواشناسی حروف برای كودكان 4 تا 6سال/ به كوشش فهیمه سیدناصری.
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 وضعیت فهرست نویسی: فیپا -  یادداشت: گروه سنی:الف.
  Phonetics --  Persian language  - موضوع: فارسی  -- آواشناسی 

Persian language  -- Consonants  - موضوع: فارسی -- صامت ها 
Vowels-- Persian language - موضوع: فارسی--مصوت ها 

Language acquistics - موضوع: زبان آموزی 
Pictorial works --  Word recognition  - موضوع:  واژه آموزی  -- مصور 

Coloring for children - موضوع: رنگ آمیزی برای كودكان 
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کلمات با صداهای  اُ - اِ  را تلفظ کنید.کلمات با صداهای  آ- اَ  را تلفظ کنید.

3هدف: آموزش مصوت ها )صداسازی اِ - اُ (هدف: آموزش مصوت ها )صداسازی آ - اَ ( 2



کلمات ترکیبی ب همراه با مصوت های آ  اَ  اِ  اُ  او ای ـ  را تلفظ کنید.کلمات با صداهای  ایـ  - یـ  را تلفظ کنید.

5هدف: آموزش صامت ها )ب همراه با مصوت ها (هدف: آموزش مصوت ها )صداسازی ای - یـ - ی( 4



کلمات ترکیبی د همراه با مصوت های  آ  اَ  اِ  اُ  او ای ـ  را تلفظ کنید.

هدف: آموزش صامت ها )د همراه با مصوت ها(

کلمات ترکیبی م همراه با مصوت های  آ  اَ  اِ  اُ  او ای ـ  را تلفظ کنید.

7هدف: آموزش صامت ها )م همراه با مصوت ها( 6




