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های زبان، بخش تلفظه. طبیعیه که های جذاب یادگیری زبان انگلیسی به عقیده خیلی از معلمیکی از بخش
رسدبرانگیز باشه. برای همین ما تصمیم گرفتیم توی این آموزها خیلی هم چالشتونه برای زباناین بخش می

رو  آموزهااشتباه تلفظی رایج بین زبان ۳۰بپردازیم و  pronunciationهای این مبحث، یعنی به چالش نامه
 American Englishای که باید بهش توجه کنید اینه که تمرکز ما در بخش تلفظ روی باهم مرور کنیم. نکته

 هست.
 

آموزها، بیاید تا چند تا مفهوم رایج رو در این بخش قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ لیست اشتباهات رایج زبان
 دیم.بهتون آموزش ب

 stress 
هست. این کلمه در این  stressی یکی از کلماتی که توی مبحث تلفظ خیلی باهاش سروکار داریم، کلمه

ره. به کار می« تأکید نسبی روی یک کلمه در عبارت یا جمله»و یا « تأکید نسبی روی هجاها»مبحث به معنی 
شه، با صدای بلندتری نسبت به بقیه هجاها گیره و روش تأکید میمی stressر کلمه درواقع وقتی یک هجا د

 شه.ادا می
 
 

 syllable 
کلمات بر این اساس «. جزء کلمه»یا « هجا»هست به معنی  syllableی بعدی که باهاش سروکار داریم، کلمه

 .vehicleیا  aboutی باشن، مثل: ، و یا دو یا چند سیالبgoممکنه تک هجایی یا تک سیالبی باشن، مثل: 
 

روی یه قسمت مشخص نیست و توی کلمات مختلف در هجاهای مختلف  stress*دقت کنید که همیشه 
ها خونده ی سیالبتر از بقیهباشه، یعنی اون سیالب محکم stressره. حواستون باشه، هرجایی که کار میبه
 شه.می

 
 اید برای شروع درس.ظر میاد اآلن دیگه آمادهباتوجه به توضیحاتی که دادیم، به ن
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 ی اول:بریم سراغ کلمه
 professor /prəˈfes·ər/  | استاد دانشگاه 

 
 ( هست.second syllableروی سیالب دوم ) stressتوی این کلمه 

 
 

 tired /tɑɪərd/  |  خسته 
 tried /trɑɪd/    |  تالش کرد 

 
 کنه. به فونتیکشون دقت کنید.امالی این دوتا کلمه شبیه به همه، ولی تلفظشون کاماًل باهم فرق می

 
 

 photograph /ˈfoʊ.t̬oʊ.ɡræf/  |  عکس 
 photography /fəˈtɒɡrəfi/      |  عکاسی 

 
تفاوت خونده کنه و کاماًل مدیگه فرق میهاشون باهم stressگروه هستن، ولی درسته که این دوتا کلمه هم

 شن.می
، سیالب اول که photographyی تأکید روی سیالب اوله، در حالی که توی کلمه photographی توی کلمه

تر خونده روشه محکم stressشه و سیالب دوم که / هست پایین خونده میfəیا /« ف  »تقریبًا فقط صدای 
 شه.می

 
 

 know /noʊ/  | دانستن 
 now /naʊ/   |  حاال 

 
دیگه ها تلفظشون با همکنن ولی خیلی وقتدیگه فرق میاز نظر معنا خیلی باهم nowو  knowی دو کلمه

 شه. هر دو کلمه تک سیالبی یا تک هجایی هستن.قاطی می
 
 

 our /ɑʊər/  |  مال  ما 
 . این کلمه تک سیالبیه.our deskیا  our bookمثل 
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 liar /ˈlɑɪ·ər/  |  دروغگو 
 lawyer  /ˈlɔɪ·ər/ |  وکیل 

 به چه شکل نوشته و تلفظ شده. lدقت کنید که عالمت فونتیک هردوکلمه بعد از حرف 
 
 

 thought /θɔt/  |  فکر کرد 
 though /ðoʊ/  |  با اینکه 

 
و خیلی « ث»ها صدای خیلی وقت thکم کار سختیه. توی انگلیسی برای افرا غیرانگلیسی زبان یه thتلفظ 
  «.ث نوک زبونی یا ض نوک زبونی»ده؛ یعنی می« ض»ی ها هم صداوقت

 
 

 about /əˈbaʊt/  |  درباره؛ درمورد 
 

 خیلی خفیف.« ا  »/، یعنی صدای یک əروی سیالب دومه. سیالب اول تبدیل شده به / stressاگر توجه کنید 
 
 

 mayonnaise /ˈmeɪ·əˌneɪz/ |  سس مایونز 
 روی سیالب اوله. stressتوی این کلمه 

 
 

 boss /bɔs/ | رئیس  
 bus /bʌs/  |  اتوبوس 

 
شه، که شنیده می« آ»کنه، مدل ادای صدای دیگه فرق میغیر از اینکه مدل نوشتنشون و معنیشون که باهمبه

/، و bɔs« /آ بلند» bossی شه. توی کلمهتفکیک می« آ بلند»و « آ کوتاه»توی دو تا کلمه متفاوته و چیزی با 
 شنویم./ رو میbʌs« /آ کوتاه» busی توی کلمه

 
 

 body  /ˈbɑd·i/    |  بدن 
 buddy  /ˈbʌd.i/  |  رفیق 

 
 شنویم.رو می« آ کوتاه» buddyی و توی کلمه« آ بلند» bodyی توی کلمه
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 vehicle /ˈvi·ɪ·kəl/ |  ی نقلیهوسیله  
 

  کنه.شه اینه که تلفظش با امالی کلمه فرق میها اشتباه خونده میدلیل اینکه این کلمه خیلی وقت
 
 

 three /θri/ |  درخت 
 tree /tri/    |   ۳عدد  

شن و تمرین تلفظشون تمرین خوبیه برای اینکه یاد بگیرید این دو تا کلمه هم معمواًل با هم اشتباه گرفتن می
th د.رو بهتر ادا کنی 

 
 

 effort /ˈef·ərt/ |  تالش 
 afford /əˈfɔrd/ |  از عهده چیزی برآمدن 

 روی سیالب اول. effortی داریم و توی کلمه stressروی سیالب دوم  affordی توی کلمه
 
 
 

 ship /ʃɪp/    |  کشتی 
 sheep /ʃip/ |  گوسفند 

شنویم. به فونتیک نگاه کنید و ببینید رو می« ای بلند»صدای  sheepو توی « ای کوتاه»صدای  shipتوی کلمه 
 شن.هرکدوم از این صداها با چه عالئم آواشناسی شناخته می

 
 

 definitely /ˈdef·ə·nət·li/ |   ًقطعا 
بینید، همونطور که توی فونتیک هم میذارن که اشتباهه. رو روی سیالب دوم می stressآموزها معمواًل زبان

stress .روی سیالب اوله  
 
 

 salmon /ˈsæm.ən/  |  ماهی سالمون 
 ذاریم.رو هم روی سیالب اول می stressکنیم و رو تلفظ نمی lتوی این کلمه حرف 
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 student /ˈstu·dənt/ |  آموزدانش  
خونن در صورتی که صدای / میesها این صدا رو /آموز/ اول این کلمه خیلی مهمه. اکثر زبانsتلفظ صدای /

 / هست.sروی سیالب اوله و اولین صدایی که باید بشنویم صدای / stressنباید شنیده بشه. « ا  »
 
 

 ancient /ˈeɪn·ʃənt/  |  باستانی؛ قدیمی 
با شکوفه  کلمه روبرانگیزه. به فونتیکش دقت کنید و تلفظ این آموزهای مبتدی جالشتلفظ این کلمه برای زبان

 خوب تمرین کنید.
 
 

 law /lɔ/   |  قانون 
 low /loʊ/ |  کم؛ پایین 

 کنیم.رو ادا نمی wدیگه صدای حرف  lawی دقت کنید که موقع ادای کلمه
 
 
 

 although /ɔlˈðoʊ/ |  با اینکه؛ با این حال 
  شه.زبونی تلفظ مینوک thروی سیالب دوم این کلمه قرار گرفته و  stressتوی این کلمه 

 
 
 

 restaurant /ˈres·tə·rɑnt/ |  رستوران 
 کنیم. تلفظ صحیح اینکای بیان میکنیم ولی تلفظش رو جور دیگهاین کلمه رو توی فارسی هم استفاده می

 کلمه رو با شکوفه تمرین کنید.
 
 

 host /hoʊst/ |  میزبان 
کنن که اشتباهه. به تلفظ صحیحش و فونتیک این رو ادا می« آ»/، صدای oʊها به جای ادای صدای /خیلی

 کلمه دقت کنید.
 
 

 cupboard /ˈkʌb·ərd/ |  کابینت؛ قفسه 
  روی سیالب اوله. stressشه و خونده نمی pتوی این کلمه حرف 
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 wear /wer/ |  پوشیدن 
کنن که اشتباهه؛ دوم تلفظ می vرو مثل  wوقع ادای این کلمه دو تا اشتباه رایج دارن: یکی اینکه آموزها مزبان

کنن. به فونتیک این کلمه خوب دقت کنید تا تلفظ صحیحش رو ادا می« ای  »، صدای «ا  »اینکه به جای صدای 
 رو یاد بگیرید.

 
 

 special /ˈspeʃ·əl/ |  خاص 
 روی سیالب اوله. stressشه. توی این کلمه هم تلفظ می student/ توی این کلمه هم مشابه کلمه sصدای /

 
 
 

 suit /sut/ |  کت و شلوار 
 suite /swit/ |  سوییت؛ اتاق هتل 

 جای هم دیگه ازشون استفاده نکنید.به امال و تفاوت تلفظ این دو تا کلمه دقت کنید تا به
 
 
 

 foreign /ˈfɔr·ən/ |  خارجی 
 این کلمه روی سیالب اوله. stressشه. توی این کلمه خونده نمی gحرف 

 
 
 

 earthquake /ˈɜrθˌkweɪk/ |  لرزهزمین  
شنویم. دقت کنید ببینید شکوفه چطوری اون رو ادا رو می« ث نوک زبونی»داریم و صدای  thتوی این کلمه هم 

  کنه.می
 
 
 

 vest /vest/   |   جلیقه 
 west /west/ |   غرب 

باید  vاین دو تا کلمه مثال خوبی هستن. تفاوتش اینه که برای تلفظ  wو  vبرای تمرین تلفظ دو تا حرف 
/ باید لبتون رو w/ رو ادا کنید. در عوض، برای تلفظ صدای /vهاتون روبذارید روی لب پایینی صدای /دندان

 کمی گرد کنید و اون رو ادا کنید.
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ن تست انتهای ای دیگه مرور کردیم. برای تمرین بیشتر، حتمًا تویتا اشتباه تلفظی رایج رو با هم ۳۰ تا اینجا
 با شکوفه همراه بشید و تلفظ کلمات رو تمرین کنید. و درسویدیو 

 
 باشید. لینگمی سایتهای بعدی ما در نامهمنتظر ویدیوها و درس
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