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 اړتیا الفبا فونیټکي د کې ژبه یوه پۀ
 

  
  ووایو،  باید کې ځواب پۀ پوښتنو نورو ورته ته دې او ددې کارو؟ الفبا  یا  اېبېڅې فونیټکي کې ژبه خپله پۀ ولې موږ
 لۀنورو بلکې دي، نه بشپړې کې قواعدو ژبني او لیکدود ژبني پۀخپل ژبې نړیوالې حتی ژبې ټولې کې نړۍ پۀ چې
 لري ستونزې خپلې کې سیستم لیکني پۀ ژبې ټولې ړۍن د ترڅنګ ددې خپلوي. کلمې او غږونه توري، مستعار ژبو
 کړي..  منعکس قواعد او آواز ځانګړی غږ هر د چې لري نه لیکدود بشپړ یو داسې او
  ښه  د  ته کوونکو زده ژبو یادو د او لرو، ستونزې یادې هم کې ژبه دري او پښتو پۀ موږ ته؛ ژبو خپلو راشو کۀ

  لوستونکو   توګه  کره  پۀ   غږ  هر  هغۀ   پۀ  چې  لرو  اړتیا   ته   لیکدود  یو  داسې  رهلۀپا   پوهاوي  د   سیستتم  عروضي  او   پوهاوي
  او  منځ پیل، پۀ  کلماتو د چې لري، ستونزه دا کې برخو ځینو پۀ ژبه دري او پښتو  برعکس خو شي، وپېژندل ور ته

 کیږي. سره تر یا اړت ته اېبېڅې فونیټکي پاره لۀ ډکولو د  تشې ددې نو لري، نه نښې ځانګړې توري ځینې یې کې پای
  توګه  پۀ لیکدود منلي ټول او معیاري بشپړ یو د لۀخوا ژبپوهانو د کچه پۀ نړۍ د الفبا  فونیټکي چې داده خبر بله

 ده. وړ کارونې او تطبیق د کې ژبه هره پۀ چې شوی، رامنځته
 د ژبې هماغې د اسطهو پۀ لیکدود یاد د شي، کولی سره اسانۍ ډېر پۀ کې برخه پۀ کړې زده د ژبو د کوونکي زده

 وکړي.  تفکیک او توپیر منځ تر غږونو
 کیږي: ترسترګو کې برخو الندې پۀ اړتیا  کې ژبه یوه پۀ ته الفبا  فونیتکي نو
 د کې الفبا  پۀ ژبو پښتو او دري د توګه پۀ بېلګې د شي، ولیکل سره نښو څو پۀ غږ یو کېداشي کې ژبو ځینو پۀ .1
(Z) دغو  پۀ چېرې که ضمیر... ذبیح، زاهد، ظاهر، توګه: پۀ بېلګې د کیږي. لیکل هسر «  ظ او ض ذ،  ز، » پۀ غږ  

 » پۀ چې غږ ( S ) هم یا  کیږي. لیکل سره  (z ) توري یوۀ پۀ نو  شي، ولیکل کې  ژبو نورو نومونه  شوي  لیکل تورو
  د  غږ ( I ) د کې ژبه انګلیسي پۀ همدارنګه سارنوال... او صابر ثواب،  : کیږي.لکه لیکل سره « ص او ث س،

« e ee,I,ea,eo,ie,»   د  :   لکه  کیږي،  لیکل  بڼو  پۀ  « machine people, pete,field,sea,see, »  ...   کلمو  
 کې...

 د کې الفبا  پۀ ژبو دري او پښتو د : لکۀ شي، ولیکل سره نښې یوې پۀ غږونه څو کېداشي کې ژبو ځینو په .2
« v,u,o » همدارنګه تو... سود، سوار، او رانګو... لو، ماڼو، کور،   د : لکۀ کیږي، لیکل سره ( و  ) یوۀ پۀ غږونه 

 ....  receive او Cate : لکه کیږي، لیکل واسطه   پۀ توري (c ) د غږونه « k اوs » د کې ژبه پۀانګلیسي
 د کې ژبه پۀانګلیسي : لکۀ کیږي، کارول پاره لۀ غږ دیوه ترکیب غږونو دوو د کې ژبو ځینو پۀ وخت ځینې .3
« c او h » لکه کیږي... کارلو پاره لۀ غږ « چ » د چې توري : chart chaire, teacher, ... 
 ژبه پۀانګلیسي لکۀ: کیږي. کارول نښه یوه پاره لۀ غږونو دوو د کې غږونو پرلپسې یا متوالي د کې ژبو پۀځینو .4

 کې...  کلمه  پۀ « Box » د : لکۀ کیږي. کارول توری « x » توری یو پاره لۀ غږونو پرلپسې « s او k » د کې
  لري،   نه  نښې  ځانګړې  کې  پۀمنځ  کلمو   د   سره  درلودلو  نه  پۀ  ګرافیم  ځانګړي  د  غږونه  ځینې  کې  ژبو  پۀځینو  هم   کله   .5

  پۀکلمو  مېرمن او پر سر، مهر، د «  زورکی او a,e,o » د  لکۀ: شو، موندلی کې ژبه پښتو او دري پۀ یې بېلګې
 کې...

 ژبه انګلیسي پۀ پۀتوګه بېلګې د کولی، نشي استازیتوب غږ هېڅ د توري او نښې ځینې کې ژبو ځینو پۀ هم کله .6
 ...  کې  کلمو « know » او «  thought » د چې توري « k » او  « gh » د کې
  :  لکۀ تولیدوي، غږ یو هماغه سره نښو بېالبېلو د کې ځایونو لوبېالبې پۀ غږ یو کې ژبه یوه پۀ وخت ځینې .7

 بېالبېلو  د  توری  «  ف  »  د  کې  پۀکلمو  ,«,Enough,photo fine »  د  چې  توری  « f یا  ف  »  د  کې  ژبه  پۀانګلیسي
 کیږي. وړاندې  واسطه پۀ نښو یا  تورو
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 غږ « k » د چې توری « q » د پۀانګلیسي لکۀ کوي وړاندې غږ توري دبل توری یو کې ژبو پۀ وخت ځینې .8
 کوي...  وړاندې غږ ک د  چې کې پۀکلمو quite,unique,quick د لکۀ کوي. وړاندې

 کارو... کې ژبه خپله په الفبا  فونیټکي  موږ سره درلودلو په ستونزو لیکني نورو او شویو یادو پورته د
 : لیکونه اخذ
 ۱۳۷۴ تهران،  چاپ  حیدری،  نسرین  ترجمه  یول،  جورج  نده:نویس  ربانشناختی(،  برسی  یک  فارسي)  زبان  به  نګاهی  .1
 ۱۳۷۴ : چاپ باقری. مهری داکتر تالیف: زبانشناسی، مقدمات .2
 ۱۳۶۹ پور  شهر  :  چاپ  جهانګیری.  نادر  دکتر  مترجم  فرای.  بی.  دی.  نویسنده:  اګوستیک،  آواشناسی  بر  ای  مقدمه   .3
 ۱۳۷۲ ایران: چاپ: زاده. غالمعلی خسرو مترجم فالک، اس. جولیا  نویسنده وزبان، زبانشناسی .4
 ۱۳۹۰ ایران، فاووس شناس،چاپ: حق محمد علی نویسنده آواشناسی، .5
6.  of university hannahs, s.j. and davenport mike phonology,writers: and Phonetics

tyne upon ewcastleN of university and durham 
 ۱۳۹۸ : انتشار تاریخ قوامی. مدرسی دکترګلناز نویسنده: شناسی، آوا.7 

 تهران ۱۳۸۲ چاپ: صفوی. کورش مترجم: دوسوسور، فردینان نویسنده: دوره. عمومی شناسی زبان .8
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