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Abstract 
Objectives: The aim of the present study is to 
develop the phonological awareness test in 
phoneme deletion task and to study its validity and 
reliability in Persian-speaking children of first to 
third gradeof primary schools. Methods: the 
present study is a cross-sectional analytic one from 
the instrument-making point of view. After 
developing of the test, its content validity was 
studied by Lawshe’s method and Inappropriate 
items modification or excluded. In this study 300 
Persian 7 to 9 years old students from first to third 
grade participate who are from public schools of 
one and two areas of Shahrekord.They were 
selected by multistage sampling. After the 
experimental and final performance of the test, its 
reliability was investigated. For analysis, SPSS 
software version 21 is used. Results: Content 
validity index for each initial, middle and final 
phoneme deletion subtests were respectively 89/0, 
86/0 and 93/0. Cronbach’s alpha correlation 
coefficient for each of these subtests was 
respectively 92/0, 89/0 and 78/0. Pearson 
correlation coefficient of test-retest for each of 
these subtests was respectively 98/0, 94/0 and 91/0 
so pearson correlation coefficient for all three 
subtest was statistically significant (p≤0.001). 
Conclusion: Based on the results, the test of the 
phoneme deletion has a high internal consistency 
and reliability in three subtests of initial, middle 
and final phoneme deletion and it can be used in 
clinical and research purposive. 
 
Keywords: phonological awareness, phoneme 
deletion, validity, reliability, child, Persian. 
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 همقدم
 كلمات ساختار به وقوف لشام شناختي واج آگاهي
 آنها نحوي و معنايي نقش به توجه بدون شده گفته
 هاي بخش از كلمات بداند كودك كه نحوي به ،است

  ،(پيكارد اند شده ساخته واج يا هجا مانند تري كوچك
 آگاهي ).2002 ،سودورو، كانينگهام و كامر ؛2002

 ،هجا از آگاهي سطح سه شامل شناختي واج
 است واج از آگاهي و هجايي درون ساختارهاي

 .)1382 ،يسليماني و دستجردي كاظم(
 براي كودك توانايي از است عبارت هجا از يآگاه

 دستورزي توانايي و هجايي يواحدها به كلمات تجزية
 .)2002 ،همكاران و سودورو ؛2002 ،پيكارد( هاآن

 واجي آگاهي حسطو ينتر ساده جزو هجا از آگاهي
 ايجاد كودك در خردسالي اولية سنين در و است

 سازد يم قادر را كودك تمهار اين فراگيري شود. يم
 كند. تقطيع اش سازنده هجاهاي به را كلمات تا
 بيان »نه-خا« صورت به را خانه كلمه مثال عنوان به
 قبيل از تكاليفي شامل همچنين سطح اين د.كن

 (اشتري است هجا ييجا جابه و حذف ،تجزيه ،تركيب
 و واج واسط حد كه ييواحدها به ).1392 ،شيرازي و

 تكاليف گويند. مي هجايي درون يواحدها ،هستند هجا
 توان يم را قافيه و تجانس توليد و تشخيص به مربوط

 به نسبت آگاهي كسب برشمرد. بخش اين تكاليف از
 هجايي آگاهي به نسبت هجايي درون يواحدها
 ،پيكارد( شود يم ايجاد آن از پس و است دشوارتر
 ،واج از آگاهي ).2002 ،همكاران و سودورو ؛2002
 واحدهاي عنوان به ها واج شناسايي توانايي

سليماني و ( است كلمات و هجاها دهندة يلتشك
 عنوان به ،واج از آگاهي ).1382 ،دستجردي كاظمي

 واحدهاي و هجا از آگاهي به نسبت تري پيچيده سطح
 ؛2012 ،(كارسون شود مي گرفته نظر در هجاي درون

، ينسكياسكزرب وفرينكه  ،اسكيفر ؛1998 ،ويلسون
 ).1390 ،كاشاني و احمديضياءتبار ؛2009

 ،حذف ،تقطيع ،تركيب ،شناسايي شامل تكاليفي
 كلمات درون ،منفرد هاي واج 2جابجايي يا 1جايگزيني

 و (سودورو است واج از آگاهي نيازمند آنها بين يا
 تقطيع ،حذف قبيل از هايي فعاليت ).2002 ،همكاران

 از آگاهي هاي اليتفع در را مهمي نقش واج تركيب و
 ).2011 ،(بريدالو كنند مي بازي واج

 دشواري ميزان اساس بر نيز واج از آگاهي تكاليف
 ).2000 دير و كيسر ،، كاني(اوكرنتز اند متفاوت باهم

 بر واج تعداد و كلمه طول كه دهند مي نشان مطالعات
 ،الودي(بر گذارد مي تأثير واج حذف تكليف دشواري

 ،انسدادي از اعم همخوان وعن همچنين ).2011
 دشواري بر غلت و روان ،خيشومي ،انسايشي ،سايشي

 است تأثيرگذار واجي آگاهي تكاليف يها آيتم
 ؛1390 ، آراني، محمودي، كيهانياحمدي(ضياءتبار

 ).1984 ،كونينگهام، كرامر استانويچ ؛1962 ،جنسن
 قرارگيري همچنين و كلمه در هدف صداي موقعيت

 بر تأثيرگذار عوامل ازجمله نيز مخوانيه خوشة در آن
 واج حذف و واج ناميدن تكاليف در ها آيتم دشواري

 ،الوديبر ؛1390 ،همكاران و احمديضياءتبار( است
2011.( 

 نقش واج از آگاهي كه دهد مي نشان تحقيقات
 و كند مي بازي نوشتن و خواندن يادگيري در مهمي

 است خواندن يادگيري كنندة بيني پيش بهترين
 ).2000 ،همكاران و اوكرنتز ؛1998 ،(ويلسون

 و خواندن مهارت كه اند عقيده اين بر پژوهشگران
 از و دارند متقابل رابطة يكديگر با واج از آگاهي

 آموزش از قبل كودكان و پذيرند مي تأثير يكديگر
 از آگاهي كه تكاليف برخي عهدة از توانند نمي خواندن

، سليماني ؛2011 ، الودي(بر برآيند سنجند مي را واج
 ).1998 ،ويلسون ؛1379

 از آگاهي مهارت تكاليف از يكي واج حذف تكليف
 بااليي اهميت از مطالعات به توجه با كه است واج

 تكليف تحقيقات هاي يافته اساس بر است. برخوردار
 براي مناسبي كنندة بيني پيش اغلب واج حذف

 يفيضع واجي آگاهي كه است كودكاني تشخيص
 ؛2012 ،كارسون ؛2002 ،همكاران و سودورو( دارند

 پژوهش در و همكاران كتس ).2008 ،بودرا و اسكوله
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 مؤثرترين ،واج حذف تكليف كه ندداد نشان خود
(كتس،  است 3رمزگشايي مهارت بيني پيش در تكليف

 در نيزفراكوهارسون  ).2001في، زانگو تومبلين 
 بهترين از يكي را واج حذف تكليف خود پژوهش

ذكر ميكند  خواندن يادگيري هاي بين پيش
 ).2014 فرانزولنسبرز و سنتاني ،(فراكوهارسون

 از يكي واج حذف تكليف كه كند مي بيان نيز مورتون
 ارتباط كه است واج از آگاهي به مربوط تكاليف

 كودكان در خواندن هاي مهارت با بااليي بيني پيش
 ).2011 مورتون( دارد

 واج از آگاهي تكاليف خصوصاً و واجي آگاهي نقش
 براي را محكمي اساس و پايه ،خواندن يادگيري در

 قطعاً كه است آورده فراهم گذاران سياست و محققان
 تمرينات و كالسي ارزيابي هاي برنامه از جزئي را آن

 ،(كارسون بگيرند نظر در اوليه سطوح در اي مداخله
 مربوط يقاتتحق در زبان انگليسي كشورهاي ).2012

 سر پشت را اصلي و مهم هاي گام زمينه اين به
 از دقيقي و ظريف بسيار هاي جنبه امروزه و اند گذاشته

 مختلف سطوح با زبان و گفتار رشد بين رابطة
 قرار خود بررسي هدف را يواج آگاهي هاي مهارت

 موجود زباني هاي تفاوت دليل به است بديهي ند.ا داده
 و دارد نياز خود ويژه ارزيابي يابزارها به زبان هر

 بزرگساالن و كودكان واجي آگاهي هاي مهارت ارزيابي
 انگليسي زبان معيارهاي وسيله به زبان فارسي
 اگرچه ).1388 ،قرباني و (كاشاني نيست پذير امكان

 كودكان در واجي آگاهي هاي مهارت درباره تحقيقات
 اين با است شده آغاز 1375 سال از نيز زبان فارسي

 اين از مختلفي هاي جنبه هنوز رسد مي نظر به ،همه
 بررسي و مطالعه نيازمند كه دارند وجود ها مهارت
 پايايي و روايي داراي ابزارهاي ساخت كه هستند
 .اند جمله آن از مناسب
 درزمينة رسمي آزمون دو ايران در حاضر حال در
 آزمون .دارد وجود كودكان واجي آگاهي ارزيابي
 سال در كه است شناختي واج آگاهي زمونآ نخست
 و تهيه كاظمي دستجردي و سليماني توسط 1384

 در شناختي واج آگاهي آزمون .است گرديده تدوين
 زيرآزمون هفت كه است زيرآزمون 10 شامل مجموع

 سه بين اين از و است واج از آگاهي به مربوط آن
 و است واج حذف و شناسايي به مربوط ،زيرآزمون

 و مياني واج حذف ،آغازين واج حذف و ناميدن شامل
 دو آزمون اين در .است پاياني واج حذف و ناميدن

 و ناميدن و آغازين واج حذف و ناميدن زيرآزمون
 و واج حذف و ناميدن تكاليف ،پاياني واج حذف

 همچنين گيرد. مي دربر را تصوير ناميدن همچنين
 ماه يازده و سال 7 تا سال 4آزمون اين سني طيف
 حاضر پژوهش در شده بررسي سني گروه با كه است

 شنيداري آزمون ديگر آزمون .است متفاوت
 كه است »5-آشا« شناختي واج آگاهي هاي مهارت
 تدوين و تهيه 1388 سال در قرباني و كاشاني توسط

 گرفتن نظر در به توجه با آزمون اين .است گرديده
 ت.اس جوا حذف تكليف فاقد سال 6 تا 5 سني گروه
 بررسي به كه ابزارهايي وجود هم هنوز همه اين با

 بپردازد واج از آگاهي مهارت مختلف جوانب مطالعه و
 نقش و شناختي واج آگاهي مختلف تكاليف همچنين و

 نوشتن و خواندن مهارت در مجزا صورت به را يك هر
 چنين وجود رسد. مي نظر به ضروري كند بررسي
 شناختي واج آگاهي مهارت ارزيابي جهت هايي آزمون

 مهارت اكتساب كردن بيني پيش امكان ،كودكان در
 نياز كه كودكاني تمايز همچنين و نوشتن و خواندن

 آگاهي حيطة در ويژه توجه و ويژه آموزش به
 رسد مي نظر به ضروري ،دارند خواندن و شناختي واج

 به توجه با بنابراين ).2002 ،همكاران و سودورو(
 جهت معتبر و روا ابزاري فقدان و شده ذكر موارد

 پژوهش اين از هدف ،واج حذف مهارت سنجش
 موقعيت در واج حذف ارزيابي جهت يآزمون تدوين
 محتوايي روايي تعيين و واژه انتهايي و مياني ،ابتدايي

 ت.اس دبستان سوم تا اول پايه كودكان در آن پايايي و
 روش

 نوع از مقطعي-توصيفي اي مطالعه حاضر مطالعة
  است. ابزارسازي
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 گيري نمونه روش و نمونه ،آماري جامعه
 فارسي طبيعي كودكان پژوهش اين آماري جامعة

 300 پژوهش اين در است. شهركرد شهر زبان
 بازه در نزبا فارسي سوم تا اول هاي پايه زآمو دانش
 شركت شهركرد دولتي مدارس از سال 9 تا 7 سني

 شهركرد وپرورش موزشآ كه است ذكر به الزم كردند.
 جهت كه شود مي تقسيم دو و يك ناحيه دو به

 ابتدا گرفت. قرار بررسي مورد ناحيه دو هر گيري نمونه
 مدرسة 2( پسرانه مدرسة 4 و دخترانه مدرسة 4

 مدرسة 2 ،يك ناحيه از پسرانه مدرسة 2 و دخترانه
 صورت به دو) ناحيه از دخترانه مدرسة 2 و پسرانه
 مناطق كه صورت اين به شدند. ابانتخ اي خوشه
 دو به ناحيه دو هر وپرورش شآموز پوشش تحت

 هر از سپس و شد بندي طبقه پايين و باال منطقة
 انهدختر مدرسه يك و پسرانه مدرسه يك منطقه

 هر از ازآن پس گرديد. انتخاب تصادفي صورت به
 آموز دانش 15 تا 10 پايه هر از و پايه سه مدرسه

 انآموز دانش همة شدند. انتخاب فيتصاد صورت به
 كه بودند زبان فارسي پژوهش اين در كننده شركت
 صحبت فارسي زبان به منزل در نيز آنها والدين

 و مدرسه اولياء ،والدين گزارش بربنا و كردند مي
 گفتاري و زباني اختالل داراي يك هيچ ،سالمت پروندة
 داراي و برخوردار طبيعي شنوايي و بينايي از ،نبوده
 جهت پژوهش اين در بودند. طبيعي بهر هوش

 به ،كودكان بهر هوش و سالمت اطالعات به دستيابي
 مدرسه اولياي و والدين گزارش و سالمت پرونده

 شد. مراجعه
 ابزار
 و مصاحبه به موردنظر آزمون طراحي جهت ابتدا

 گفتاردرماني استادان و كارشناسان از نظرخواهي
 مورد موجود هاي محدوديت و تامكانا و شد پرداخته
 و داخلي متون بررسي با سپس گرفت. قرار بررسي
 ؛1382 ،و دستجردي كاظمي سليماني( خارجي

 بر تأثيرگذار عوامل زمينه اين در )2011 ،الوديبر
 .شد بررسي آزمون سؤاالت انتخاب و دشواري

 خارجي و داخلي متون بررسي به توجه با
 ،الوديبر ؛1382 ،سليماني و دستجردي كاظمي(

 ،جنسن ؛1390همكاران،  ضياءتباراحمدي و ؛2011
 عوامل و )1984 ،همكاران و استانويچ ؛1962

 انتخاب در ،آنها دشواري ميزان و ها آيتم بر تأثيرگذار
 ،(ابتدا كلمات در هدف واج قرارگيري موقعيت ،ها آيتم
 ،هجايي ساختمان و هجا تعداد ،كلمه) ميان و انتها

 واجي طبقة ،همخواني ةخوش در واج قرارگيري
 قابليت و و...) خيشومي ،سايشي ،(انسدادي

 انتخاب منظور به .شد گرفته نظر در تصويرپذيري
 هر در واج حذف آزمون تدوين براي مناسب هاي واژه
 ابتدا ،پاياني و مياني ،آغازين هاي موقعيت از يك

 تا يك از فارسي زبان واژگان هجايي هاي ساخت
 زبان هجايي تك هاي ساخت شدند. فهرست يهجاي سه

 كلمات .هستند cvcc و cv، cvc شامل فارسي
 اين از تركيبي حاصل هجايي سه و دوهجايي

 تمامي .)1391 (ثمره است هجايي تك هاي ساخت
 مورد در شدند. انتخاب دوهجايي و يك هاي ساخت
 تنوع و فراواني علت به هجايي سه هاي ساخت
 در آنها انتخاب براي ارهاييمعي موجود هاي ساخت

 امكان حد تا شد سعي كه اين ازجمله شد گرفته نظر
 مختلف انواع ،توليدي هماهنگي پديده كنترل جهت

 مثال براي شود. گرفته نظر در كلمه در واج قرارگيري
 در و واكه دو بين ،همخواني خوشة درون هدف واج

 هر براي شد. گرفته نظر در ها همخوان ساير مجاورت
 از فارسي پاية واژگان كتاب از يكلمات هجايي ساخت

، دادرس، دستجردي زاده نعمت( ايراني كودكان زبان
 و گفتار رشد كتاب ،)1390،كاظمي و منصوري زاده

 و )1391 ،وند جليله( زبان فارسي كودك در زبان
 الي 18 كودكان واژگان پربسامدترين بررسي« پژوهش

 جنس دو بين آنها مقايسه و زبان فارسي ماهة 24
، شيرازي و نعمت شهريورپور مهدي( »پسر و دختر
 بودن تصويري دليل به .شدند استخراج )1392 ،زاده

 قابليت با كلماتي تا شد تالش حاضر آزمون
 از آزمون اين تصاوير براي شوند. انتخاب تصويرپذيري
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 هر شد. استفاده اينترنت از رنگي غيرواقعي تصاوير
 گرديد. ارائه كودك به A5 غذكا سايز در تصوير

 و آشنا كلمات از امكان حد تا شد تالش همچنين
 گردد. استفاده زبان فارسي كودكان براي پربسامد

 در هدف واج عنوان به واجي طبقات همة شد تالش
 عنوان به شود. گرفته نظر در هجايي هاي ساخت همة
 هجايي ساخت در آغازين واج حذف تكليف در مثال
cvc از انواعي كه شوند انتخاب كلماتي شد تالش 

 انسدادي و خيشومي ،سايشي ،انسدادي هاي همخوان
 جايگاه در و خود ابتدايي موقعيت در را سايشي

 كلمات سپس باشند. دارا آغازين همخوان
 ابتدا آمدند: گرد فرمي در زير شكل به شده آوري جمع

 موقعيت سه ،كلمه در واج حذف موقعيت اساس بر
 سه هر در شد. گرفته نظر در پاياني و مياني ،آغازين

 هجايي يك هاي ساخت از شده انتخاب كلمات موقعيت
 اين از پيش كه گونه همان و شدند مرتب هجايي سه تا

 ،سايشي ،(انسدادي مختلف واجي طبقات شد ذكر
 هاي ساخت در غلت) و روان ،خيشومي ،انسايشي

 اختس هر كه نحوي به شدند گرفته نظر در هجايي
 واجي طبقات همه امكان حد تا موقعيت هر در هجايي

 در واژه 54 شامل آزمون مرحله اين در برگيرد. در را
 زيرآزمون در واژه 71 ،آغازين واج حذف زيرآزمون

 واج حذف زيرآزمون در واژه43 و مياني واج حذف
 صورت به مجموعه اين .)1 (پيوست بود پاياني

 اختيار در محتوايي روايي بررسي جهت اي نامه پرسش
 گرفت. قرار موضوعي متخصصان
 گيري اندازه قصد آزمون يك آنچه به آزمون روايي

 روايي بررسي هاي روش از شود. مي اطالق دارد را آن
 4محتوايي روايي نسبت شاخص به توان مي محتوايي

 محاسبه جهت ).2007، بك و اون، (پوليتكرد  اشاره
 درزمينة متخصص كارشناسان نظرات از شاخص اين

 آنها از و شود مي استفاده نظر مورد آزمون محتواي
 اساس بر را سؤاالت از يك هر تا شود مي خواسته

 مفيد آيتم« ،»است ضروري آيتم« بخشي سه طيف
 »ندارد ضرورتي آيتم« و »نيست ضروري ولي است

 محتوايي روايي نسبت سپس كنند. بندي طبقه
 .)1983 ،فيتزپاتريك( گردد مي محاسبه

 مورد را سؤاالت كه نيامتخصص تعداد اساس بر
 شاخص نسبت مقدار حداقل ،اند داده قرار ارزيابي
 شده ذكر الواشه جدول در قبول قابل محتوايي روايي
 آنها محتوايي روايي شاخص نسبت كه سؤاالتي است.
 نامتخصص به توجه با موردنظر ميزان از كمتر

 كنار آزمون از بايد ،باشد سؤاالت كننده ارزيابي
 روايي شاخص اساس برچرا كه  شوند گذاشته

 ندارند. قبولي قابل محتوايي روايي ،محتوايي
طور  به كلمه هر براي محتوايي روايي نسبت

 روايي محاسبه براي و شد خواهد محاسبه جداگانه
 استفاده 5محتوايي روايي شاخص از ،آزمون كل
 هر يمحتواي روايي شاخص محاسبة براي .شود مي

 هر هاي كلمه روايي نسبت ميانگين ،زيرآزمون
 ).1975 الواشه( شد خواهد محاسبه زيرآزمون

 ،آزمون اين محتوايي روايي بررسي منظور به
 از نفر 10 اختيار در و تهيه محتوايي روايي نامه پرسش

 متخصصان همة گرفت. قرار موضوعي متخصصان
 تحصيلي مدرك داراي و گفتاردرمان موضوعي

 سابقة از همچنين وبودند  باالتر و ارشد شناسيكار
 برخوردار شناختي واج آگاهي زمينة در پژوهشي علمي
 روش به ها آيتم از يك هر محتوايي روايي بودند.

 محاسبه محتوايي روايي شاخص نسبت محاسبه
 .گرديد
 الواشه معيار مطابق و نامتخصص تعداد به توجه با
 آزمون از 62/0 از تر ينپاي محتوايي روايي با هاي آيتم

 حذف زيرآزمون از واژه 10 ترتيب بدين شدند. حذف
 5 و مياني واج حذف زيرآزمون از واژه 10 ،آغازين واج
 و گرديد حذف پاياني واج حذف زيرآزمون از واژه

 محاسبه زيرآزمون هر محتوايي روايي شاخص سپس
 .گرديد

 آزمايشي فرم ،نامناسب هاي آيتم حذف از پس
 كلمات تصوير همراه به آزمايشي اجراي جهت آزمون

 شرايط واجد انآموز دانش از نفر 30 روي وشد  تهيه
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 شده انتخاب نمونه جامعه از تصادفي صورت به كه
 از آمده دست به هاي داده سپس گرديد. اجرا بودند
 تحليل مورد 21 نسخهاس  اس پي اس افزار نرم طريق

 جهت ها يتمآ از يك هر دشواري ضريب و قرارگرفت
 و دشوار بسيار و آسان بسيار هاي آيتم تشخيص
 نهايي شكل در ها آيتم ترتيب تعيين براي همچنين

 ،سازي آزمون قواعد بر مبتني گرديد. محاسبه آزمون
 نيز و باشد 50/0 تقريباً بايد ها آيتم متوسط دشواري

 وجود ها آيتم دشواري در زيادي نسبتاً پراكندگي
 پژوهش اين در .)1364 ،(آناستازي باشد داشته
 انتخاب 80/0 تا 40/0 دشواري ضريب با هاي آيتم
 شدند. گرفته كار به آزمون نهايي فرم تهيه در و شده

 سه در كه شوند انتخاب كلماتي شد تالش همچنين
 دشواري ضريب ،سوم تا اول كالس از تحصيلي پايه

 آزمون از نامناسب هاي آيتم باشند. داشته صعودي
 دشوار به آسان از مانده باقي هاي آيتم و شده حذف
 گرديدند. مرتب

 نمونه جامعة روي آزمون ،نهايي فرم تهية از پس
 مرحلة در هم آزمون اجراي براي گرديد. اجرا

 استفاده با ابتدا ،اصلي اجراي مرحلة در هم و آزمايشي
 از اطالعات دريافت و كودكان بهداشتي پروندة از

 آمد. دست به نمونه انتخاب به مربوط اطالعات ،معلمان
 قرار آنان خانوادة اختيار در نامه رضايت فرم سپس
 هر براي آزمون ،والدين رضايت كسب از پس گرفت.
 قبل شد. انجام آرامي اتاق در و مجزا صورت به كودك

 و گفتار مشكالت نظر از انآموز دانش آزمون اجراي از
 قرار گفتاردرمانگر غيررسمي ارزيابي مورد زبان

 اي دوستانه ةرابط كودك با آزمونگر ابتدا گرفتند.
 شرح او براي را آزمون اجراي نحوة و كرده برقرار

 شده نوشته كلمات لشام كه نمرات ثبت فرم داد. مي
 كودك مقابل تصاوير دفترچه و آزمونگر اختيار در بود
 آشنايي براي .)3 و 2 (پيوست شد داده قرار

 سه زيرآزمون هر اجراي از قبل ،آزمون با ها آزمودني
 او به كار روش و ارائه كودك به آزمايشي تصوير
 من« گفت: آموز دانش به آزمونگر شد. مي داده توضيح

 را تصويرش هم با و گويم مي تو به را كلمه يك
 يك من بعد .بگو را نآ نام من از بعد نيز تو بينيم مي
 صدا آن بدون را كلمه و دارم برمي كلمه از را صدا
 من از بعد هم تو و بده گوش من به خوب گويم. مي

 حاصل اطمينان آزمونگر اينكه از پس .»كن امتحان
 دريافته خوبي به را سؤاالت مفهوم كودك كه كرد

 به آزمونگر شدند. ارائه كودك به اصلي كلمات ،است
 ببينيم. را جديد تصاوير هم با بيا حاال« گفت: كودك

 آنها نام و دهم مي نشان تو به يكي يكي را تصاوير من
 بعد ببر. نام را آنها من از بعد هم تو گويم. مي تو به را

 كلمه اين از را صدايي يك كه خواهم مي تو از من
 در. »بگويي من براي صدا آن بدون را كلمه و برداري

 كه بازخوردي گونه هيچ كودك نآزمو اجراي حين
 باشد پاسخش بودن غلط يا صحيح دهندة نشان

 تشويق زيرآزمون هر انتهاي در تنها و نكرده دريافت
 به و يك نمرة آزمودني صحيح هاي پاسخ به شد. مي

 سپس شد. داده صفر پاسخ نادرست هاي پاسخ
اس  اس پي اس افزار نرم وارد آمده دست به هاي داده

 .گرفت قرار وتحليل تجزيه مورد و شد 21 نسخه
 نفر 10 ،تكرارپذيري روش به پايايي بررسي جهت

 تصادفي صورت به نفر 30 درمجموع و سني گروه هر از
 روي مجدداً آزمون هفته يك از پس وشدند  انتخاب

 شد. انجام گروه اين
 درون ثبات ةمحاسب ،روش دو به آزمون اعتبار

 بين همبستگي ضريب تعيين و كرونباخ) (آلفاي
 با گرفت. قرار بررسي مورد بازآزمون -آزمون ميانگين

 ،همبستگي ضريب تفسير در مونرو تعريف به توجه
 ،اندك ارتباط عنوان به 25/0 تا صفر همبستگي ضريب
 ارتباط عنوان به 49/0 تا 26/0 همبستگي ضريب
 عنوان به 69/0 تا 50/0 همبستگي ضريب ،ضعيف
 89/0 تا 70/0 ستگيهمب ضريب ،متوسط ارتباط

 00/1 تا 90/0 همبستگي ضريب و باال ارتباط عنوان به
 همچنين شد. گرفته نظر در باال بسيار ارتباط عنوان به

 بسيار 7/0 از بيشتر يا مساوي كرونباخ آلفاي ضريب
 ).2005 ،(مونرو است مطلوب
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 ها يافته
 دوم اول كالس در بررسي مورد كودكان سني ميانگين

 است. ماه 78/108 و 24/97 ،19/85 تيبتر به سوم و
 است. آمده 1 جدول در معيار انحراف و سني ميانگين
 انآموز دانش جنسيت و ماه اساس بر سن ميانگين .1 جدول

 سوم تا اول كالس
 ميانگين 

 (ماه)
 انحراف

 معيار
 جنسيت

 پسر دختر   
 50 50 48/3 19/85 اول كالس
 50 50 75/3 24/97 دوم كالس
 كالس

 سوم
78/108 38/3 50 50 

 از يك هر براي محتوايي روايي شاخص
 به پاياني و يميان ،آغازي واج حذف هاي زيرآمون

 به 2 جدول .آمد دست به93/0و 89/0 ،91/0 ترتيب
 و شده حذف هاي آيتم تعداد و بررسي اين نتايج ارائه

 .است پرداخته باقيمانده
 هاي زيرآزمون از يك هر در محتوايي روايي شاخص .2 جدول

 پاياني و مياني ،آغازين واج حذف
 روايي شاخص آيتم نام

 محتوايي
 هاي آيتم تعداد

 باقيمانده
 هاي آيتم تعداد

 شده حذف
 حذف زيرآزمون

 آغازين واج
91/0 44 10 

    
 حذف زيرآزمون

 مياني واج
89/0 61 10 

    
 حذف زيرآزمون

 پاياني واج
93/0 38 5 

 زيرآزمون براي كرونباخ آلفاي همبستگي ضريب
 واج حذف زيرآزمون براي ،92/0 آغازي واج حذف
 78/0 ،پاياني واج حذف زيرآزمون براي و 89/0 ،مياني

 ).3 (جدول آمد دست به
 دروني همساني محاسبه روش به اعتبار بررسي نتايج .3 جدول

 تكرارپذيري و
 كرونباخ) دروني(آلفاي همساني تكرارپذيري آيتم نام

 924/0 980/0 آغازين جوا حذف
 893/0 949/0 مياني واج حذف
 787/0 915/0 پاياني واج حذف

 *)p≥0001/0( معناداري سطح*

 از حاصل پيرسون همبستگي ضريب مقدار
 حذف زيرآزمون براي بازآزمون-آزمون امتياز ميانگين

 ،مياني واج حذف زيرآزمون براي 98/0 ،آغازين واج
 و 91/0 پاياني اجو حذف زيرآزمون براي و94/0

 )≥000/0p( بود دار معني آماري ازلحاظ همگي
 ).3 (جدول

 گيري نتيجه و بحث
 موقعيت سه در واج حذف آزمون طراحي از هدف
 جهت كاربردي ابزاري ساخت ،پاياني و مياني ،آغازي
 سطح در كودكان شناختي واج آگاهي مهارت ارزيابي
 سه از مركب واج حذف آزمون .است واج از آگاهي

 است. پاياني و مياني ،آغازي واج حذف زيرآزمون
 زيرآزمون ،واژه 27 شامل آغازين واج حذف زيرآزمون

 واج حذف زيرآزمون و واژه 28 شامل مياني واج حذف
 در شده استفاده هاي واژه است. واژه 20 شامل مياني

 در با واژگان اين .هستند هجايي سه تا يك آزمون اين
 آگاهي تكاليف دشواري بر ثيرگذارتأ موارد گرفتن نظر
 ،واجي طبقه ،هجا ساختار و تعداد ازجمله واج

 كلمه طول و همخواني خوشه در واج قرارگيري
 است. شده انتخاب )2011 ،الو(بريد

 فارسي زبان در شد ذكر مقدمه در كه طور همان
 .وجود دارد شناختي واج آگاهي بررسي براي آزمون دو
 )1388 ،قرباني و كاشاني( 5 آشا آزمون همه اين با

 آگاهي آزمون ديگر و است زيرآزمون اين فاقد
 )1382 ،و دستجردي كاظمي سليماني( شناختي واج

 زيرآزمون اما ،دارد را واج حذف زيرآزمون اگرچه
 .است واج حذف و ناميدن تكليف دو شامل واج حذف
 واج ناميدن و تشخيص به ملزم كودك آن در يعني
 همچنين است. كلمه از واج حذف سپس و نظر مورد
 7 تا سال 4آزمون اين در پژوهش مورد سني گروه
 در شده بررسي سني گروه با كه است ماه يازده و سال

 .است متفاوت حاضر پژوهش
 است شده داده نشان 2 جدول در كه طور همان

 از موضوعي متخصصان نظر به توجه با آزمون اين
 آلفاي ضريب است. برخوردار بااليي محتوايي روايي
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 همگني ميزان و زيرآزمون هر سؤاالت تعداد كرونباخ
 ثبات سازد مي معلوم و كند مي بررسي را زيرآزمون آن

 پژوهش اين نتايج است. چقدر زيرآزمون هر دروني
 ،آغازين واج حذف زيرآزمون سه هر كه دهد مي نشان
 است برخوردار بااليي دروني ثبات از پاياني و مياني

 تسؤاال بودن همراستا و انسجام دهنده اننش كه
 است. واج حذف مهارت گيري اندازه جهت در آزمون

 آزمون در موتر پژوهش با حاضر پژوهش
 سو هم 1997 سال در 6شناختي واج هاي توانايي
 و آغازي واج حذف تكليف ،پژوهش اين در نيست.
 ثبات كه گرديد اجرا سال 7-4 سني گروه روي پاياني
 متوسط آن بازآزمون آزمون از حاصل تايجن و دروني
 حالي در )1997موتر، هولم، و اسنولينگ ( شد اعالم

 .است بااليي دروني ثبات داراي آزمون اين كه
 در 7واجي آگاهي آزمون در سالتر و روبرتسن همچنين

 تا سال 5 گروه روي را واج حذف تكليف 1997 سال
 نتايج و دروني ثبات كردند. اجرا ماه 11 و سال 9

 ضعيف واج حذف تكليف براي بازآزمون از حاصل
 بنابراين ؛)1997روبرتسون و سالتر، ( است شده اعالم

 به توجه با نيست. سو هم پژوهش اين با حاضر آزمون
 واج حذف آزمون رسد مي نظر به آزمون هاي يافته

 اريدشو تكليف ،مياني و آغازين موقعيت در خصوصاً
 اين بررسي لذا .است لسا هفت زير كودكان براي

 به مدرسه از بعد و قبل سني هاي گروه در مهارت
 .رسد مي نظر به ضروري جداگانه صورت
 صورت تالش نهايت حاضر پژوهش مراحل تمام در
 ابزاري اساس آن بر و گردآوري مستند منابع تا گرفت
 و ها پژوهش براي اي پايه عنوان به كه شود تهيه

 خصوصاً و واج از آگاهي درزمينة بعدي هاي بررسي
 اين اعتبار سيربر باشد. مطرح واج حذف توانايي
 همچنين و دروني ثبات محاسبه از استفاده با آزمون
 كه گرفت صورت بازآزمون از حاصل ايجنت بررسي

 اين باالي اعتبار دهنده نشان آمده دست به نتايج
 است. زيرآزمون سه ره در آزمون

 از اعتبار بررسي كه است اين پژوهشگر توصيه 
 هاي آزمون يا آزمون كردن دونيمه مانند ها روش ساير
 شد مشاهده همچنين گيرد. قرار توجه مورد نيز همتا

 دو نسبت پاياني موقعيت در واج حذف تكليف كه
 اين شود مي توصيه و بوده تر ساده ديگر موقعيت
 دبستان از پيش و تر پايين سني هاي گروه در تكليف

 در شود مي پيشنهاد همچنين گيرد. قرار بررسي مورد
 آزمون اين افتراقي روايي بررسي به بعدي هاي پژوهش
 با رابطه در تري دقيق آماري هاي داده تا شود پرداخته

 توجه با طبيعي كودكان از نارساخوان كودكان تمايز
 آيد. دست به حاضر آزمون به

 گيري نتيجه
 زيرآزمون سه در آزمون اين كه دهد مي نشان نتايج
 دروني همساني از پاياني و مياني ،آغازين واج حذف
 از حاصل نتايج همچنين است. برخوردار بااليي

 آزمون باالي تكرارپذيري قابليت از حاكي بازآزمون
 امكان رسد مي نظر به بنابراين ؛است واج حذف

 در همچنين و ها ارزيابي در آزمون اين از استفاده
 واج حذف موضوعباره در ديگر پژوهشي تحقيقات

 مهارت بررسي جهت تواند مي آزمون اين دارد. وجود
 كمك همچنين و مدرسه سنين كودكان در واج حذف

 حيطه در ويژه نيازهاي داراي كودكان تشخيص به
 سودمند و كننده كمك شناختي واج آگاهي هاي مهارت
 بين مستقيمي ارتباط مطالعات كه آنجا از باشد.

 اند نموده گزارش خواندن توانايي و واج حذف مهارت
 ابزاري عنوان به تواند مي آزمون اين )2011 ،مورتون(

 مورد كودكان در خواندن هاي ناتواني بيني پيش جهت
 آزمون اين از توان مي همچنين گيرد. قرار استفاده

 كودكان پيشرفت ميزان سنجش جهت ابزاري عنوان به
 و خواندن به مربوط هاي آموزش اثربخشي همچنين و

 نمود. استفاده شناختي واج آگاهي
 قدرداني و تشكر

 از را خود سپاس و تشكر مراتب مقاله اين نويسندگان
 و بهزيستي علوم دانشگاه گفتاردرماني آموزشي گروه



شتري جو همكاران:  مرضيه جالليان چال آگاهي وا آزمون تصويري  ج و  تدوين   ... شناختي حذف وا
_________________________________________________________________________________________ 

73 

 در را ما كه همكاراني و دوستان كلية و بخشي توان
 دارند. مي اعالم ،نمودند ياري ها داده آوري جمع

 ها نوشت پي
1. substituting 
2. moving 
3. decoding 
4. Content validity ratio (CVR) 
5. Content validity index (CVI) 
6. PAT-M (phonological abilities test-
Muter) 
7. PAT-R (phonological awareness test- 
Robertson) 

 منابع
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 ستايش هستي.. تهران: »5-آشا«ختي شنا آگاهي واج
: تهران. براهني محمدتقي ترجمة. آزمايي روان). 1364.(آنا آناستازي،

 .تهران دانشگاه انتشارات
 و رشد روند واجي: آگاهي ).1393( .س، ط ،شيرازيو  ،.ع ،اشتري

 .77-66، )2(1 ،زبان و گفتار شناسي آسيب خواندن. در آن نقش
 آوايي هاي ساخت و آواها ،فارسي زبان اسيآواشن .)1391( ي. ،ثمره

 دانشگاهي. نشر مركزتهران:  .هجا
 .زبان فارسي كودكان در زبان و گفتار رشد ).1391( ن. ،وند جليله

 دانژه. انتشارات :تهران
 در خواندن و شناختي واج آگاهي ارتباط بررسي ).1379( .ز ،سليماني

 ،توانبخشي پژوهشي يعلم فصلنامه ساله. 5/6 و ساله 5/5 كودكان
1)2( ،27-35. 

 اعتبار و روايي تعيين ).1382( م. ،كاظمي دستجرديو  ،ز. ،سليماني
 . 100-82 ،)1( 9 ،يروانشناس مجله .شناختي واج آگاهي آزمون

 و ،.ب ،ياريبخت يمحمود ،.ز ،ياشانك يآران ،.ز ،ياحمد اتباريض
 واج دنينام يياناتو بر واج نوع ريثأت يبررس ).1390( ر..م ،يهانكي

، تهران شهر زبان يفارس ساله 6 تا 5 كودكان در كلمه نيآغاز
 . 326 -319 ،)3(12 ،كومش

 بررسي ).1392( ش. ،زاده نعمت و ،ط. ،شيرازي سيما ،ن. ،پور مهدي
 و زبان فارسي ماهه 24 الي 18 كودكان واژگان پربسامدترين

 و گفتار يشناس آسيب .پسر و دختر جنس دو بين آنها مقايسه
 .80-71 ،)1(1 ،زبان

 م. ،زاده منصوري و ،م. ،كاظمي دستجردي ،م. ،دادرس ،ش. ،زاده نعمت
 مدرسه. :تهران .ايراني كودكان زبان از فارسي واژگان ).1390(

 
Breedlove, C. (2011). Developing the Basic English 

Language Skills of Young Children in a 
Linguistically Diverse Classroom. Welcoming 
Linguistic Diversity in Early Childhood 
Classrooms: Learning from International 
Schools, Multilingual Matters. Language Arts & 
Disciplines - 232 pages. 

Catts, H. W., Fey, M. E., Zhang, X., & Tomblin, J. 
B. (2001). Estimating the risk of future reading 
difficulties in kindergarten children: A research-
based model and its clinical implementation. 
Language, speech, and hearing services in 
schools, 32(1), 38-50. 

Carson, K. L. (2012). Efficient and effective 
classroom phonological awareness practices to 
improve reading achievement.College of 
EducationUniversity of CanterburyNew Zealand. 

Farquharson, K., Centanni, T. M., Franzluebbers, 
C. E., & Hogan, T. P. (2014). Phonological and 
lexical influences on phonological awareness in 
children with specific language impairment and 
dyslexia. Frontiers in psychology. 

Fitzpatrick, A. R. (1983). The meaning of content 
validity. Applied Psychological Measurement, 
7(1), 3-13. 

Jensen, A. R. (1962). Spelling errors and the serial-
position effect. Journal of Educational 
Psychology, 53(3), 105-109. 

Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to 
content validity. Personnel psychology, 28(4), 
563-575. 

McBride-Chang, C. (1995). What is phonological 
awareness? Journal of Educational Psychology, 
87(2), 179-192. 

Morton, R. (2011). Phonological awareness and 
reading ability in children. Southern Illinois 
University Carbondale research papers. 

Munro, B. H. (2005). Statistical methods for health 
care research (Vol. 1). Lippincott Williams & 
Wilkins. 

Muter, V., Hulme, C., & Snowling, M. J. (1997). 
The phonological abilities test. The 
Psychological Corporation.. 

Picard, C. (2002). Phonological awareness for 
speech/language pathologists and their 
educational partners. Louisiana Departement of 
Education. 

Polit, D. F., Beck, C. T., & Owen, S. V. (2007). Is 
the CVI an acceptable indicator of content 
validity? Appraisal and 
recommendations.Research in nursing & health, 
30(4), 459-467. 

Robertson, C., & Salter, W. (1997). The 
phonological awareness test. LinguiSystems, 
Incorporated. 

Schaefer, B., Fricke, S., Szczerbinski, M., 
Fox‐Boyer, A. V., Stackhouse, J., & Wells, B. 
(2009).Development of a test battery for 
assessing phonological awareness in 
German‐speaking children.Clinical linguistics & 
phonetics, 23(6), 404-430. 

Schuele, C. M., & Boudreau, D. (2008). 
Phonological awareness intervention: Beyond the 
basics. Language, Speech, and Hearing Services 
in Schools, 39(1), 3-20. 

 



ستثناي كودكان فصلنامه  82-65، 1،1396 هشمار ،شانزدهم سال ،يا
__________________________________________________________________________________________ 

74 

 
Sodoro, J., Allinder, R. M., & Rankin-Erickson, J. 

L. (2002). Assessment of phonological 
awareness: Review of methods and tools. 
Educational Psychology Review, 14(3), 223-260. 

Stanovich, K. E., Cunningham, A. E., & Cramer, B. 
B. (1984). Assessing phonological awareness in 
kindergarten children: Issues of task 
comparability.Journal of experimental child 
psychology, 38(2), 175-190. 

Stanovich, K. E., Cunningham, A. E., & Cramer, B. 
B. (1984).Assessing phonological awareness in 
kindergarten children: Issues of task 
comparability.Journal of experimental child 
psychology, 38(2), 175-190. 

Ukrainetz, T. A., Cooney, M. H., Dyer, S. K., 
Kysar, A. J., & Harris, T. J. (2000). An 
investigation into teaching phonemic awareness 
through shared reading and writing. Early 
Childhood Research Quarterly, 15(3), 331-355. 

Wilson, S. (1998). Phonemic Awareness: A Review 
of Literature. 

 



شتري جو همكاران:  مرضيه جالليان چال آگاهي وا آزمون تصويري  ج و  تدوين   ... شناختي حذف وا
_________________________________________________________________________________________ 

75 

 1 پيوست
 پاياني و مياني ،آغازين موقعيت سه در واج حذف ةآزماي وارسي فهرست محتوايي روايي ةنام پرسش

 
 ........ خانم آقاي/سركار جناب

 و مياني ،آغازي موقعيت سه در واج حذف ةآزماي طراحي ،شده تقديم خدمتتان كه اي نامه پرسش ،احترام و سالم با
 طراحي زبان فارسي سوم تا اول پايه انآموز دانش در واج حذف واجي آگاهي مهارت سنجش منظور هب كه است پاياني
 است. شده

 واج گيري قرار ،هجايي ساخت نوع ،كلمات در قرارگيري موقعيت اساس بر ها آيتم ،آزمون اين در است ذكر شايان
 كودك به نظر مورد تصوير آزمون اين در ند.ا شده انتخاب تصويرپذيري قابليت و واجي طبقه ،همخواني ةخوش درون
 واج سپس و ناميده مجدداً را تصوير تا شود مي خواسته كودك از سپس شود. مي ناميده آزمونگر توسط و شده ارائه
 هاي پاسخ به كند. بيان را مانده باقي واجي ةزنجير سپس و كند حذف كند مي ارائه او به آزمونگر كه را نظر مورد

  گيرد. مي تعلق صفر ةنمر ،نادرست هاي پاسخ به و يك ةنمر مراجع صحيح
 آوريم. دست به شهركرد شهر در را آزمايه اين پايايي و روايي داريم قصد ما

 آنها پايايي و روايي تعيين و واج حذف هاي آزمايه تدوين« موضوع با ارشد كارشناسي مدرك اخذ جهت پژوهش اين
 استاد ييراهنما به و چالشتري جالليان مرضيه جانب نيا توسط »زبان يفارس دبستان سوم تا اول پايه انآموز دانش در

 در مولودي رضا آقاي و كاظمي دستجردي مهدي دكتر آقاي مشاوره و شيرازي سيما طاهره دكتر خانم محترم
 است. انجام حال در يبخش توان و بهزيستي علوم دانشگاه

 واج حذف ونآزم تدوين آزمون محتوايي روايي شاخص تعيين منظور به كه است يا نامه پرسش ديآ يم ادامه در آنچه
 هر مقابل در لطفاً است. شده تهيه زبان يفارس دبستان سوم تا اول پايه انآموز دانش در آنها پايايي و روايي تعيين و

 ضروري ولي است دمفي آيتم« ،»است ضروري آيتم« بخشي سه مقياس از استفاده با را آن بودن مناسب ميزان آيتم
 شده كشيده خط هدف واج زير ،جدول در كه است ذكر به الزم كنيد. بندي طبقه »ندارد ضرورتي آيتم« و»نيست
 است.

 ولي مفيداست ندارد ضرورتي توضيحات
 نيست ضروري

 رديف آيتم است ضروري

 VC( 1( اپ    
 VC( 2( وم    
 VCC( 3( يفك    
 VCC( 4( گس    
 CVC( 5( ايچ    
 VCC( 6( اهم    
 VCC( 7( يشر    
 VCC( 8( بل    
 VCCC( 9( رفب    
 VCCC( 10( بزس    
 VCCC( 11( شمچ    
 VCCC( 12( استم    
 VCCC( 13( نگر    
 VCCC( 14( مپال    
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 ولي مفيداست ندارد ضرورتي توضيحات
 نيست ضروري

 رديف آيتم است ضروري

 V,CVC( 15( وريق    
 V,CVC( 16( ناش    
 V,CVC( 17( اروج    
 V,CVC( 18( اهيم    
 V,CVC( 19( يشهر    
 V,CVC( 20( يمول    
 V,CVCC( 21( اكتپ    
 V,CVCC( 22( وزنس    
 V,CVCC( 23( ورابج    
 V,CVCC( 24( اشينم    
 V,CVCC( 25( وغنر    
 V,CVCC( 26( يوانل    
 V,CVCCC( 27( رختد    
 V,CVCCC( 28( هنگن    
 V,CVCC( 29( ربهگ    
 CVCVC( 30,( امپوش    
 V,CVCC( 31( كمهچ    
 V,CVCC( 32( ورچهم    
 V,CVCC( 33( ندهر    
 VC,CVCC( 34( فترد    
 VC,CVCC( 35( ورشيدخ    
 VC,CVCC( 36( نگالچ    
 VC,CVCC( 37( سواكم    
 VC,CVCC( 38( خچالي    
 VC,CVCCC( 39( نجشكگ    
 VC,CVCCC( 40( رچنگخ    
 VC,CVCCC( 41( شتپ كال    
 VCC,CVC( 42( پا شته    
 VCC,CVCC( 43( ستمالد    
 VC,CV,CVCC( 44( رتقالپ    
 V,CV,CVCC( 45( كالتش    
 V,CV,CVCC( 46نماز( اج    
 V,CVC,CVCC( 47( مكدانن    
 V,CV,CVC( 48( وسرير    
 V,CV,CVC( 49( وبيال    
 VCC,CV,CVCC( 50( فشدوزكك    
 VCC,CV,CVCC( 51( تراش نگس    
 V,CVC,CVCCC( 52( مربندك    
 V,CVC,CVCCC( 53( سنگ هابش    
 VC,CV,CVCCC( 54( گوشت رخچ    
 CCCV( 55( زبس    
 CCCV( 56( شفك    
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 ولي مفيداست ندارد ضرورتي توضيحات
 نيست ضروري

 رديف آيتم است ضروري

 CCCV( 57( پمال    
 CCCV( 58( گرب    
 CCCV( 59( بلق    
 VCCV,( 60( وقچا    
 CCCV( 61( هسكا    
 CCCV( 62( هجگو    
 CCCV( 63( ينبي    
 CCCV( 64( ورجا    
 CCCV( 65( يلقا    
 VCCCV,( 66( ونبصا    
 VCCCV,( 67( ينشما    
 VCCCV,( 68( ارچآ    
 VCCCV,( 69( نمدا    
 VCCCV,( 70( ابرجو    
 VCCCV,( 71( هالك    
 VCCCCV,(  72( امسدآ    
 VCCCV,C( 73( فشنب    
 VCCCCV,( 74( نجرب    
 VCCCCV,( 75( نگلپ    
 CVCCV( 76,( ريطبا    
 CVCCV( 77,( تهسپ    
 CVCCV( 78,( كهنپ    
 CVCCV( 79,( مارخ    
 CVCCV( 80,( مهلد    
 VCCVC,( 81( هبگر    
 VCCVC,( 82( يزسب    
 VCCVC,( 83( هچمور    
 VCCVC,( 84( امخر    
 VCCVC,( 85( يرباط    
 CVCCCV( 86,( ريتبك    
 CVCCCV( 87,( واكسم    
 CVCCCV( 88,( گورنا    
 CVCCCV( 89,( شيدرخو    
 CVCCCV( 90,( وارلش    
 VCCCVC,( 91( ورگان    
 VCCCVC,( 92( يدشخور    
 VCCCVC,( 93( الچيخ    
 VCCCVC,( 94( يتركب    
 VCCC,CV( 95( اكومس    
 CVCCCCV( 96, ( پشت كال    
 CVCCCCV( 97, ( فندسگو    
 CVCCCCV( 98, ( گشتنا    
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 ولي مفيداست ندارد ضرورتي توضيحات
 نيست ضروري

 رديف آيتم است ضروري

 CVCCCCV( 99, ( چنگرخ    
 VCCCCVC,( 100 ( شتگان    
 VCCCCVC,( 101 ( ندفگوس    
 VCCCCVC,( 102 ( نگچخر    
 VCCCCVC,( 103 ( ندمسال    
 C,CVCCV( 104( پا تشه    
 C,CVCCV( 105( تمهرسو    
 CVCCVC( 106,( پا تهش    
 VCCVCC,( 107( اپ هشت    
 C,CVCCCV( 108( ربازتچ    
 C,CVCCCV( 109( تمالسد    
 C,CVCCCV( 110( دبازنب    
 CVCCCVC( 111,( مالتدس    
 VCCCVCC,( 112( شكدست    
 VCCCVCC,( 113( المدست    
 CVCV,CCVC,( 114( قالتپر    
 CV,CVCCV( 115,( تنيسب    
 VC,CVCCV,( 116( رخهچدو    
 CV,CVCCV( 117,( دلينص    
 V,CVCCV,( 118( ازورت    
 VCCCV,CV,( 119( تالشك    
 CV,CVCCCVC( 120,( سوار باس    
 CV,CVCCCVC( 121,( دوزكشكف    
 VC,CVCCCCVC,( 122( نبنددگر    
 VCCCV,CV,C( 123( نجسدما    
 CVCCCCVC,CV(  124,( بندنگرد    
 CVCCCCV,CV( 125,( بندركم    
 CCV( 126( گس    
 CCV( 127( شمو    
 CCV( 128( چپي    
 CCV( 129( مسي    
 CCV( 130( رما    
 CCV( 131( لبي    
 CCVC( 132( پالم    
 CCVC( 133( فبر    
 CCVC( 134( چپار    
 CCVC( 135( مشچ    
 CCVC( 136( رچت    
 CCVC( 137( لسط    
 CCV,CV( 138( بجورا    
 CCV,CV( 139( سخرو    
 CCV,CV( 140( نصابو    
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 ولي مفيداست ندارد ضرورتي توضيحات
 نيست ضروري

 رديف آيتم است ضروري

 CCV,CV( 141( رانا    
 CCV,CV( 142( لسبي    
 CCCV,CV( 143( نگوز    
 CCCV,CV( 144( گنپل    
 CCV,CVC( 145( گپلن    
 CC,CVCV( 146( شفبن    
 CCCV,CV( 147( جنبر    
 CCCV,CV( 148( نزگو    
 CCVC,CV( 149( دخورشي    
 CCVC,CV( 150( شخرگو    
 CCVC,CV( 151( چاسكا    
 CCVC,CV( 152( مگند    
 CCVC,CV( 153( رانگو    
 CCVC,CV( 154( لچنگا    
 CCCVC,CV( 155( تشانگ    
 CCCVC,CV( 156( دنگوسف    
 CCVC,CVC( 157( تانگش    
 CCVCC,CV( 158( شدستك    
 CCVCC,CV( 159( لدستما    
 CCV,CV,CV( 160( تشكال    
 CCV,CV,CV( 161( ساتوبو    
 CCV,CVC,CV( 162( ننمكدا    
 C(CV,CVC,CV 163( رانگشت    
 CCVC,CV,CV( 164(لپرتقا    
 CCVCC,CV,CV( 165( ككفشدوز    
 CCVCC,CV,CV( 166( رسوا اسب    
 CCV,CVC,CVC( 167( دكمربن    
 CCCV,CVC,CV( 168( دنكمرب    

 



ستثناي كودكان فصلنامه  82-65، 1،1396 هشمار ،شانزدهم سال ،يا
__________________________________________________________________________________________ 

80 

 2 پيوست
 پاياني و مياني ،آغازين موقعيت سه در واج حذف ةآزماي ةنام پرسش

 سال  ماه تولد: تاريخ   خانوادگي: نام و نام
 مدرسه:    تحصيلي: ةپاي

 مياني جوا حذف      آغازي واج حذف
 رديف واژه هدف واج پاسخ  رديف واژه هدف واج پاسخ

 1 ماه م  1 اپ هشت پ 
 2 گربه گ  2 چنگرخ ر 
 3 قوري ق  3 پمال م 
 4 سوزن س  4 امخر م 
 5 مورچه م  5 واكسم س 
 6 المپ ل  6 ازورت ر 
 7 لوبيا ل  7 ونبصا ب 
 8 پاكت پ  8 يرباط ر 
 9 يوانل ل  9 الچيخ چ 
 10 پرتقال پ  10 گشتنا ن 
 11 روغن ر  11 سوار باس ب 
 12 ليمو ل  12 وقچا ق 
 13 چنگال چ  13 هسكا س 
 14 گنجشك گ  14 كهنپ ن 
 15 چكمه چ  15 دلينص ن 
 16 ريشه ر  16 ارچآ چ 
 17 دستمال د  17 هچمور چ 
 18 شكالت ش  18 ورگان گ 
 19 رفب ب  19 ابرجو ر 
 20 يخچال ي  20 ريتبك ب 
 21 خرچنگ خ  21 تمهرسو ر 
 22 نمكدان ن  22 تالشك ل 
 23 كمربند ك  23 هبگر ب 
 24  لب ل  24 نجرب ر 
 25 چشم چ  25 باز رتچ ت 
 26 گوشت چرخ چ  26 بند ركم ر 
 27 مسواك م     
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 پاياني واج حذف
 پاسخ هدف واج واژه رديف

  ش شمو 1
  ر مار 2
  ف برف 3
  ل چنگال 4
  م چشم 5
  ن گوزن 6
  د خورشيد 7
  ش خرگوش 8
  ر چتر 9

  ش دستكش 10
  ت انگشت 11
  پ المپ 12
  ب جوراب 13
  ش بنفش 14
  ن دنكمرب 15
  ك ككفشدوز 16
  ز نزگو 17
  ن گنپل 18
  ن دنگوسف 19
  ن دنكمرب 20
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 :3پيوست 

 
 آموزان ارائه گرديد). به دانش A5بخشي از تصاوير آزمون (تصاوير اصلي در سايز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


