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 فن بیان و تمرینی  جمالت سخت مجموعه 

 جمالت تمرینی حرف ش و س

 شیش سیخ کباب سیخی شیش هزار  •

 چه ژست زشتی  •

 افسر ارشد ارتش اتریش  •

 اگزیستانسیالیسم  •

 ریش شیری سیبیل شیری، سیبسی شیری ریش شیری •

 چیپس، چسب، سس  •

 سه سیر سرشیر سه شیشه شیر  •

 دستم در دبه بود، دبه درش دستم بود  •

 رشته ی تسبیح اگر بگسست معذورم بدار   •

 دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود  •

 نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست  •

 چگونه سایه ی سیاه سرکشم •

 زندگی هندسۀ سادۀ یکسان نفس هاست •

 شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی  •

 ر جمالت تمرینی حرف ل و  

 کانال کولر، تاالر تونل •

 لیره رو لوله، لوله رو لیر  •

 رالی الری •

 رفتلورل رو ریل راه می •

 کوکتل کتلت، کتلت کوکتل •

 قوری گل قرمزی •

 کارل و لرل کارها رو رله کردند  •

زنیمغوالرو با قند، گول می • . 

 در لُرِستان نُه لُرَند و هر لُری نُه نَرِّه لُر  •
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 نَره لُر چِه نَرِّه لُر هر نَرِّه لُر چِل نَرِّه لُر  •

 جمالت تمرینی حرف چ 

 چایی داغه، دایی چاغه  •

 منوچهر با یه بقچه پر ترپچه، توی باغچه، خورد پیازچه  •

بچه را، آهویی رفته بود چرا، که هم چرد و هم چراند بچه را، نه خود چرید نه   •
 بگید چرا؟

 سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند •

 کنم؟ تاجر تو چه تجارت می کنی؟ تو را چه که من چه تجارت می •

 چیپس، چسب، سس  •

 ق   جمالت تمرینی حرف 

 قوری گل قرمزی •

 غوال رو، با قند گول می زنیم  •

 قصور عقل کجا و قیاس قامت عشق   •

 تو هر قبا که بدوزی به قد ادراک است  •

 رینی حرف ک و گ جمالت تم

در این درگه که گَه گَه کُه کَه و کَه کُه شود ناگه/ ز امروزت مشو غَره که از فردا  •
 نِهی آگَه 

 کردند  شرکت  ترکمنستان   جنوبی، کره   اوکراین،   شمالی،  ،کره  الکساندر  جام در   •

 کوکتل کتلت ، کتلت کوکتل  •

 یک سکه یک سنتی  •

 


