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Lesson 00 

Absolutely beginner 

Alphabet 

ٌ درسبٌ نخستین  کاری از  Mastering Spoken koreanی ای نحاٍرىاآنَزش زبان کرىی از نجهَع
خَش آندید.  "کشنری کَچکیبزرگ د"زبان  شنرکز آنَز

ی يای بر خالف زبانابا رٍشی جدید ٍ جذاب بٌ این زبان بپردازیو. زبان کرى يست قرارٌ در این سری نجهَع
...( است ٍ با  ٍ استثنايا يا،پیچیدگی گرانری )زنان ير گَنٌآسان ٍ فارغ از ژاپنی ٍ چینی، یک زبان بسیار 

صرف ندت زنان کو نی تَان بٌ راحتی بٌ این زبان نسلط شد. 

ی جنَبی ٍ يهچنین بخش يایی از ی شهالی ٍ کرىی زبان رسهی دٍ کشَر کرىايانگَل یا يهان زبان کرى
ٍ آشنایی با زبان ترکی/آذری  د/آذری داری شبايت چشهگیری با زبان ترکیا. دستَر زبان کرىاست کشَر چین

.دکننی نحسَسیدر درک این زبان کهک 

کرد،  رعایت يابایست در تلفظ حرفنی کٌ نًهی يایدر نخستین درس از این نجهَعٌ، بٌ الفبای زبان ٍ نکتٌ
ٌ ایو.پرداخت

 افزٍن رٍز تینَفق یآرزٍ با
 حاند سلطانی  آذر يریس                                                                                                                     

2991تیرناى                             
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 )َاوگًل( ای رٌــــبای زبان کـــای الفــــراَىم

 نشدد : حرٍفحرٍف قرنز       بیصداحرٍف : حرٍف نارنجی

 صدادار: حرٍف حرٍف آبی   شَند(تلفظ نی با فشاردنشی ):  حرٍف حرٍف سبز

 

ㄱ : ک""صدای (K)  ٍ""گ (G) (ديدنی )گايی صدای ک ٍ گايی يو صدای گ 

ㄲ : بٌ صَرت نشدد "گ"ٍ  "ک"صدای 

ㄴ : ن""صدای (N) 
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ㄷ :" ت"صدای (t)  ٍ""د (D) 

ㄸ :" بٌ صَرت نشدد "تصدای 

ㄹ:  ر""صدای (r)  ٍ""ل (L) 

ㅁ :" م"صدای (M) 

ㅂ :" پ"صدای (P)  ٍ""ب (B) 

ㅃ :بٌ صَرت نشدد "ب"ٍ  "پدای "ص 

ㅎ :،ح  صدای ى(H) 

ㅅ : س""صدای (S)  "و "ش(sh)

ㅆ : بٌ صَرت نشدد"ش"ٍ  س""صدای 

ㅇ: َبعد از حرٍف صدادار صدای نگ ) شَدینهندى اقبل از حرٍف صدادار خ ٍng  .ديدنی(

ㅈ : ج"صدای"(j)چ ٍ (ch) 

ㅉ : (بٌ صَرت نشدد)تلفظ صدای ج

ㅊ : کهی نحکو تر از حالت عادی تلفظ نی شَد("چ"صدای(

ㅋ : (شَد نی تلفظ تر)نحکو "ک"صدای 

ㅌ:" نحکو تر تلفظ نی شَد( "تصدای(

ㅍ:" نحکو تر تلفظ نی شَد( "پصدای(

ㅏ: ( صدای آa َصدای ا ٍ )æ)( ٍ اَ()در ٍاقع صدایی بین آ

ㅓ:  صدای آ(a)  صدای ُا ٍ(o) )صدایی بین آ ٍ ُا(

ㅗ: ( صدای ُاo)

ㅜ: ( ٍاu)
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ㅡ: نعادل این صدا را( در فارسی نداریوə در انگلیسی . این صدا نشابٌ صدای )است 

ㅣ:  صدای ای(ee–i)

ㅐ:  ِصدای اe)(

ㅔ:  ِصدای اe)(

ㅑ: ( صدای یاya)

ㅕ: صدای یا  (ya , yo) 

ㅛ: َصدای ُی yo)(

ㅠ: َصدای ی yu)(

ㅒ: ( ٌصدای یye)

ㅖ: ( ٌصدای یye)

ㅘ:  ٍَ (wa)صدای 

ㅙ: ( ٍِ (weصدای 

ㅚ:  صدایoe

ㅝ: ( صدای ٍاwo–wa )

ㅞ: ( صدای ٍیwe)

ㅟ: صدای ( ٍیwi)

ㅢ :صدای اٍی (uiə)
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 مهم ی چند نکته

 در ٍ نیشٌ تلفظ "ب" صَرت بٌ گیرى،ٍاژى قرار نی کدر ابتدای یدر نحاٍرى ٍقتی  ㅁ حرف.2
ٌ نیدى. "مصدای " نَارد یبقی

ٌ ㄱ حرف.1 .يو بدى "ق"یا  "غصدای " نهکنٌ افراد، یبستٌ بٌ لًج
ٌ در ٍ نیشٌ تلفظ "د" صَرت بٌ گیرى،در نحاٍرى ٍقتی در ابتدای ٍاژى قرار نی ㄴ حرف.9  یبقی

.نیدى "ن" صدای نَارد
ر اینکٌ با ٍاژى بعد بالفاصلٌ نگ نیدى، "ت" صدای گیرىٍقتی در انتًای یک ٍاژى قرار نی ㅅ حرف.4

نیدى. "س/ش"تلفظ بشٌ کٌ در این صَرت يهَن صدای 
نیدى. این حرف اگر بین دٍ حرف صدادار قرار بگیرى، صدای  "ر"یا  "ل"صدای  ㄹ گفتیو حرف.5
نیدى. "ر"
تلفظ  "ل نشددقرارى بگیرى ٍ بلعکس، ير دٍ حرف بٌ صَرت " ㄹ بعد از حرف ㄴ يرگاى حرف.6

ㄹ ترکیب ㄴ تَنننهی يا ایٍاقع کرىدر  .نیشن ٍ تلفظ کنن. ٍ   ر
7.ㄴ يرگاى حرف ㅁ تلفظ نیشن.  "م نشدد"ير دٍ بٌ صَرت   قرار بگیرى ٍ بلعکس، بعد از حرف

8.ㅂ  يرگاى حرف ㄴ قبل از حرف ㅂ نیشٌتلفظ  "مصَرت "بٌ  قرار بگیرى ،  حرف
.  نیشٌتلفظ  بٌ صَرت ng قرار بگیرى،  حرف ㄱ یا ㅁ قبل از  حرف ㄱㄴيرگاى حرف .9
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 تمریه
ای از باال به پایین و از چپ به  های کره وجه داشته باشید اولویت تلفظ حروف در واژهت: وکتٍ

راسته.

내일 deil                         فردا 

뭐 
Bwo 
(mwo) 

 چٍ؟/چی

머리 Bori سر 

콜라 korla ٍوًشاب 

파랑 parang آبی 

연락 yollak تماس گرفته 
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 (Banana-uyu)شیرمًز  

신문 
shimmun ٍريزوام 

생각하다 
senggakada فکر کردن 
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