
 

مخارج حروف :درس  طرح
 

. گردد یلمات مکف یاز تحر یریار باعث جلوگکن یه اکد مخارج حروف را بدانند، یعرب زبانان با یهمه افراد، حت

.دیرار تلفظ حروف بدست آکد و تید بر اساس تقلیل باکدر . ندک یار فرق میبس« ثمد»با « صمد»لمه ک یمثال معنا

د کید تأیرار و تقلکشتر بر تیه بکد توجه داشت یبا. مینک یرار مکلم مطلع نگار را حرف به حرف تیقسمت فن یدر ا

.میدار

شنهاد ین پیوع و سجود نماز جهت تمرکر رکحات اربعه، ذین تشهد، تسبید، معارج و همچنیحمد، توح یسوره ها

 . شوند یم

شتر بر یند و بکرا مطالعه ( باشد یمه موجود میدر ضم) 88 یال 88ص  یبیتاب حبکز حروف از ید تمایبا یمرب

 . رندیفرا بگ یند تا دانش آموزان به راحتکد کیل تأیحروف ذ

 ث ، ص ، ض ، ط ، ز ، ذ ، ظ ، ع ، غ ، ح

 یان میباشند، بصورت ساده، مخارجشان ب یگر میدیکتلفظ آنها مشابه  یه در فارسک ین قسمت تنها حروفیدر ا

 . ار انجام دادین بسید تمریفراگرفتن مخارج حروف با یالبته برا. شود

.باشد یم ییان شده فقط جهت راهنمایالبته مخارج ب

( به صورت میهمان)اگر معلم خود بر روی تلفظ حروف مسلط نیست حتما باید از نوار یا معلم مجرب دیگر : نکته

 .استفاده نماید

« ث»می باشد؛ با این تفاوت که هنگام تلفظ حرف « س»محل این حرف نزدیک محل تلفظ حرف  :ثحرف 

 .زبان قدری باالتر از نوک دندان جلو قرار می گیرد

 .است« ش»و « س»محل این حرف بین دو حرف :صحرف 

. در هنگام تلفظ این حرف دقت شود که کنار زبان با دندانهای آسیا مالش یابدضحرف 

  است، به طوری که زبان به سقف دهان« د»و « ت»محل این حرف بین دو حرف :طحرف 

.چسبیده و کمی به شدت کنده می شود

.سر زبان به نوک دندانهای جلو اصابت می کند:زحرف 



.آید زبان از بین دندانها بیرون میدر تلفظ این حرف سر :ذحرف 

.در تلفظ این حرف سر زبان پشت دندانهای جلو قرار می گیرد و زبان به سقف دهان میچسبد:ظحرف 

 «خ  غ  ح  ع  هـ  ء » : حروف حلقی از ته حلق به ترتیب ادا می شوند : تذکر

مطلع نگار و  د و با ین نمایح تمریامل و صحکد صفات حروف و مخرج حروف خود را به طور یبا یمرب: تذکر

 . امل به دست آوردکتا تسلط  ندکار کالمائده 

 


