
   لاوّ ی پايه  صامت و مصوتِ تركيبِ جدولِ                               

             

 اُ        ُ ه ـه اِ       ِ ی       ای ايـ       يـ و   او     اَ       َ آ       ا 

 بـُ  به بـِ بی بيـ بو بـَ با بـ

 دُ ده            دِ دی ديـ دو دَ دا د

 مـُ  مه مـِ می ميـ مو مـَ ما مـ

 سـُ  ته سـِ سی      سيـ سو سـَ سا سـ

 تـُ  سه تـِ تی تيـ تو تـَ تا تـ

 رُ ره  رِ ری ريـ رو رَ را ر

 نـُ  نه نـِ نی نيـ نو نـَ نا نـ

 زُ زه  زِ زی زيـ زو زَ زا ز

 شـُ  شه شـِ شی شيـ شو شـَ شا شـ

 يـُ  يه يـِ يی ييـ يو يـَ يا يـ

 كـُ  كه كـِ كی كـيـ كو كـَ كا كـ

 وُ وه  وِ وی ويـ وو وَ وا و

 پـُ  په پـِ پی پيـ پو پـَ پا پـ

 گـُ  گه گـِ گی گيـ گو گـَ  گا  گـ

 فـُ  فه فـِ فی فيـ فو فـَ فا فـ

 خـُ  خه خـِ خی خيـ خو خـَ خا خـ

 قـُ  قه قـِ قی قيـ قو قـَ قا قـ

 لـُ  له لـِ لی ليـ لو لـَ ال لـ

 جـُ  جه جـِ جی جيـ جو جـَ جا جـ

 هـُ  هه هـِ هی هيـ هو هـَ ها هـ

 چـُ  چه چـِ چی چيـ چو چـَ چا چـ

 ژُ ژه  ژِ ژی ژيـ ژو ژَ ژا ژ

 صـُ  صه صـِ صی صيـ صو صـَ صا صـ

 ذُ ذه  ذِ ذی ذيـ ذو ذَ ذا ذ

 عـُ  عه عـِ عی عيـ عو عـَ عا عـ

 ثـُ  ثه ثـِ ثی ثيـ ثو ثـَ ثا ثـ

 حـُ  حه حـِ حی حيـ حو حـَ حا حـ

 ضـُ  ضه ضـِ ضی ضيـ ضو ضـَ ضا ضـ

 طُ  طه طـِ طی طيـ طو طَ طا طـ

 غـُ  غه غـِ غی غيـ غو غـَ غا غـ

 ظُ  ظه ظـِ ظی ظيـ ظو ظَ ظا ظـ
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