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پایگاه حروف فارسی                   تمرین اول :   

–کاما  –شنا  –ما  –سام  –مینا  –سیما  –سینما  –شتاب  –شب  –کم  –کت  –تا  –بس 

–یکی  –یک  –سیم  –تن  –بیش  –تنم  –کک  –شش  –نی  –تب  –بت  –بابا  –شما 

–شب  –کشش  –تنش  –کشمش  –شمشک  –شک  –متاب  –تیم  –بیم  –مین  –شیک 

–شکم  –مکش  –تکبان  –شبان  –شکیبا  –بتان  –بنان  –منان  –متان  –کتان  –کباب 

گالبی  –بایگانی  –انگشتان   –آسان  –تمشک  –تینا  –مامان  –ساسان  –شکیبا  –شبستان 

مات  –شایان  –تابستان  –کیاست  –سیاست  –سام  –شام  –آب  –نان  –مالش  –گیتی  –

–شکاک  –سیمین  –کمال  –شب  –شبنم  –بال  –تالش  –تابستان  –مملکت  –ملت  –

 –گلشن  –گالب  –کام  –الم  –آسیاب  –نیک  –شمیم  –تمام  –لباس  –تشکیل  –شکیل 

سامان  –کمان  –مکان  –کیک  –کبک  –آبی  –سیمان  –کتلت  –سالم  –تابان  –کامیاب 

بیان  –کن  –کمکم  –کشمکش  –سیمان  –کمک  –میان  –یاسمن  –یاسین  –سیمین  –

شمسی  –مستان  –مشتی  –تب  –تک تک  –تکان  –تاب  –بک  –بیک  –بابک  –بناب  –

–آسمان  –آبی  –آبان  –آش  –آل  –آب  –کاک  –ساک  –شباب  –سامان  –شمس  –

–بابل  –آمل  –کاسب  –کم  –شب  –بیا  –نایاب  –کمیاب  –سیستم  –آسان  –آیا  –آنان 

–کابل  –کال  –بال  –کتاب  –سینی  –شام  –تمنا  –آسیا  –آشنا  –منت  –بینا  –تابان 

تشکیل  –شکم  –سیب  –مشکالتی  –کاتب  –شامی  –شکیل  –آشنایان  –سیاست  –میل 

–سیاست –آتش  –تشکیالت  –تشکیل  –شکم  –سیاست  –آتش  –آسیابان  –تشکیالت  –

کمال –کلم  –سبیل  –مشت 
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پایگاه حروف فارسی          تمرین دوم :                

مکان  –مسلمان سنبل متانت است  –مسلمانی مسلک تکامل است  –ماشین ما یشمی است 

کت  –ایشان آشنای آسیابان است  –کتاب شما امسال آسان است  –سینما مناسب نیست 

لباس شما ناتمام است  –سبیل شما التی است  –من با شما آشتی می کنم  –شما آبی است 

این سیب کال است –بینش ما کامل نیست  –من نمی بینم  –بالی آسمانی  –
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سطر اول حروف فارسی تمرین سوم :    

 –محجب  –مخ  –معما  –عیب  –عجب  –ضعیف  –شمع  –چکه  –ضعف  –صاف  –ثبت 

غم  –غبغب  –همکیش  –همیشه   -همه  –مهم  –هستی  –مهیا  –حیا  –حجب  –حجاب 

–کیف  –لیف  –است  –جمله باال  –الالیی  –باالی  –قبلی  –قبل  –محا  –عمه  –غمین  –

–انتخاب  –جهت  –منتقل  –نما  –مکان  –عکس  –قم  –قمقمه  –همهمه  –فن  –قسم 

–اصلی  –صفحه  –کلیک  –فایل  –گفت  –اصالح  –صلح  –بانک  –شناخت  –اصل  –فیل 

–قسمت  –خاصیت  –عمل اختصاص  –بخش  –اضافه  –باال  –ناحیه  –شکل  –قاب 

–مختلف  –جهش اختالف  –عمل  –شبکه  –مشابه  –صمغ  –ضعف  –صحت  –مشخص 

–فصل  –عاقل  –عقالنی  –معنی  –یعنی  –ناقص  –کیفیت  –تنفس  –خاصی  –حاصل 

–صحبت  –مساحت  –تصمیم  –حسب  –چسب  –قابل  –مالیات  –فعالیت  –آگهی متقابل 

–معلمان  –چاه  –اشخاص  –کلی  –ناحیه  –تامین  –انجام تحلیل  –مفاهیم  –معلم  –کاال 

–کمی  –تحلیل  –آگاهی  –مصاحبه  –معین  –عمال  –مختلف  –سیستماتیک  –ضعف 

–چلچله  –چاه  –ثلث  –ثالث  –یکم  –هفتم  –هشتم  –نهم  –تصحیح  –ثابت  –ثبت 

سنبه  –عملیات  –حباب  –عمیق  –جهت  –کلسیم  –ایستگاه  –چیستان  –ماسه  –هست 

عفت  –عصمت  –قفل  –ثقل  –ماشین  –شکل  –آمال  –مسلح  –قایم  –نمایش  –مهاب  –

–قاضی  –صفحات  –حجاج  –کاال  –متاع  –میخک  –باغبان  –قاشق  –ضمانت  –فیض  –

عکس –ماه  –خاص 
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سطر اول حروف فارسی                    چهارم :  تمرین

اثاث این کاخ عالی است  –باغبان باشی عجله نکن  –آقای حسین حسینی اهل سیستان است 

فیض  –عفت ، صفت نیکی است  –سخن حق ، تلخ است  –صلح ، ضامن آسایش ملت است  –

نهج البالغه سخنان امام علی  –اینجا ساکت است  –کاشانی ، عالم عالی مقام ، ساکن قم است 

قال امام حسن )ع( : کمک به همه صفت نیکی  –عالقه من به کسب علم است  –( است )ع

است
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وم حروف فارسیسطر س        تمرین پنجم : 

 –وسط  –دو  –طرفه  –یک  –طرف  –گردش  –اظهار  –ظاهر  –طاهر  –مطب  –قطب 

 –مقاومت  –معمولی  –میلگرد  –ستون  –بتون  –حجم  –نظیف  –نظافت  –الزم  –مخزن 

تیر  –دوغاب  –قطر  –مناسب ترین  –غیره  –کدام  –برای  –دیوار  –وسایل  –فوالد  –چند 

 –دسترس  –مدیریت داده ها  –سطح  –صورت  –آرماتور  –مقدار  –فاصله  –تعیین  –اولین 

 –سازمان  –متغیر  –عناصر  –طراحی  –محاسبه گر  –مطلع حوادث  –اطالعات  –توزیع 

 –کاربران  –اسناد  –انواع  –تهیه کننده  –اختیار  –دعوت  –داشتن  –نیازمندی ها  –عمود 

راهنما  –زابل  –زال  –زوال  –ذیل  –مربوط  –تعریف  –بسیار  –خروجی  –ورودی  –مودم 

وظایف  –حساب  –ذی  -ذوالفقار –برگزاری  –گذاشتن  –ذخیره  –ذغال  –مذکر  –ذات  –

 –کلید  –باشند  –مفید  –تصمیمات  –مظهر  –ظهور  –اطالعاتی  –طالقی  –عوامل  –

آویشن  –آدرس  –آدامس  –آرامش  –آزمایش  –آسایش  –ابرو  –آبرو  –آموزش  –سازمان 

آذین -آرزو  –اراک  –آرد  –آذر  –آدمیان  –آدم  –آزمند  –


