
 

 فارسی  -آذربایجانیآموزان دوزبانۀ ترکی بررسی خطاهای نوشتاری دانش

   2لیال عزیززاده  ،1عبدالحسین حیدری

 استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان -1

 دبیر آموزش و پرورش شهرستان مشگین شهر  -2

 چکیده

های پنجم و شرشرم  فارسری پای -آذربایجانیآموزان دوزبانۀ ترکیهدف از تحقیق حاضرر، تحیی  طااهای نوشرتاری دان 

آموز دطتر و پسررر روسررتاهای بر  ارشررق شررهرسررتان برگ انشررای دان  94های این تحقیق را  ابتدایی اسرر د داده

آموزان بندی و شراارش طااهای نوشرتاری دان اسر د با دسرت انتراب شردهطور تصرادفی  دهد ک  ب میتشریی شرهر مشرگین

آموزان پایۀ شرشرم تقیق مورد نیز ب  دان   145آموزان پایۀ پنجم و  مورد از طااهای زبانی ب  دان   215مشرر  شرد ک   

نجم حاکی از آن آموزان پایۀ پآموزان پایۀ شرشرم نسرب  ب  طااهای دان داشر د فراوانی کاتر طااهای نوشرتاری دان 

در زبان دوم،   هاآنتحصررییی بارتر و افزای  تجرب  و سرراا توان  زبانی    هایآموزان ب  پای یافتن دان اسرر  ک  با ارتقا  

د ک  داهای مرتیف زبانی، نشراناسر د بررسری فراوانی طااها در مقول نوشرتن ب  زبان دوم نیز بهتر شرده  در  هاآنتسری   

زبانی  زبانی، درونهر سر  نو  عام  ببین  آموزان مربوط ب  حوزۀ نحوی اسر دبیشرترین تقداد طااهای هر دو گروه از دان 

ین و بیشرررترین عرامر  در ایجراد طاراهرای نوشرررتراری  ترمهمامرا    موزان دطیر  بودنرد آاهرای دان و مبهم( در بروز طار 

شرناسری  های مرتیف زبانتواند در ماالقات زیرشراط ها و نتایج تحقیق حاضرر میبودد یافت   زبانیآموزان، انتقال دروندان 

باشردد آموزگاران مناطق دوزبان  با آگاهی از عی  نویسری و ددد کاربرد داشرت   کاربردی از جای ، آموزش زبان، ترجا ، فرهنگ 

توانند از ریزان نیز میکنندد برنام میب  زبان دوم کاک   نوشررتن  آموزان درشرردن مشرریالت دان ب  مرتفعو منابع طااها،  

 دببرندبهره آموزان مناطق دوزبان  های درسی برای دان نتایج تحیی  طااها در طراحی و تدوین کتاب

 دآذربایجانیآموزان دوزبان ، زبان فارسی، زبان ترکیتحیی  طاا، طاای نوشتاری، دان   ها:کلید واژه

 

 مقدمه  -1

  شررود یمبمرتی  زبانی ک  هنوز تسرری  کام  ندارد  در  فراگیرک   از قواعد زبانی اسرر     یمندطاای زبانی انحراف نظام

  مانند  نیز  بانفراگیری ز  داسرر همون و طاا بودزطریق آ  زاسرر  ا تانسرران آموطهایی ک   کار  زسرریاری ا(د ب1967،  1بکوردر

 و  اسر  اول  بانز  یریفراگ  حال  در  انسران  ک   زمانی چ   رونیا زا   اسر  توام  طاا زبرو  با هاواره  انسران،  یهایریادگی  ریسرا

 د اس  ریذپ ناابناجت  ی،امر نیا و  شودیم طاا  مرتیب اس ، دوم  بانز یریادگی  حال در زمانی ک  چ 

 
1. Corder 



و ددد( مقتقد هسررتند ک  طااها نباید    2012  کشرراورز،  2000، 2  براون1967امروزه بسرریاری از محققان بکوردر،     

کنندۀ راهبردهای  ای ک  بیانعنوان وسرریی ب   بیی  باید  شرروند د در نظر گرفت کرها غیب ای ک  باید بر آن یعنوان مسرر  ب

عنوان را بر     هراآندهرد و  اهایر   آموزانترک طاراهرای دان شرررونردد مقیم زبران برایرد بر  ترک نظر گرفتر آموزی اسررر  در  زبران

 های پیشرف  در روند یادگیری در نظر بگیردد نشان 

شرررری  راهبردهرایی کر   ت  -1:  رودیم( بر این براور اسررر  کر  تحییر  طاراهرا در موارد زیر بر  کرار  1971ب  3چراردیر   

کسرررب اطالعرات    -3تالش جهر  تشرررری  عوامر  طاراهرای فراگیران    -2  برنردیمکرار  فراگیران در یرادگیری زبران دوم بر 

 کایی برای آموزش زبان دومد   عنوانب   ی رایج در یادگیری زبانهایدشوار  ۀدربار

زبران: این طاراهرا بر  مقیم زبران  برای مقیم    -1( تحییر  طاراهرا از سررر  جنبر  مهم اسررر د  1973از دیردگراه کوردر ب     

برای    -2اسر  تا یاد بگیردد ده و چ  چیزی برای او باقی ماندهکرتا چ  اندازه ب  سروی هدف پیشررف   گویند ک  فراگیرمی

  آموزی، در هرای زبرانمحقق: طاراهرای زبرانی شرررواهردی را در مورد چگونگی یرادگیری زبران و بر  کرارگیری راهبردهرا و روش

ای ک  چون طاا ب  عنوان وسرریی   اها برای طود فراگیر ضررروری هسررتند برای فراگیر: طا  -3دهدد  میاطتیار محقق قرار

 شوددمیبرد، تیقیفراگیر برای یاد گرفتن ب  کار می

ازجای  آوایی،  هایی اسر  ک  ب  زبان دوم تسری  ندارند و در سراوخ مرتیف ناپذیر از زبان دوزبان طاا بر  جدایی     

توان ب  ار داد، میچ  بتوان طااهای زبانی را براسرا  روییرد مناسربی مورد بررسری قردهندد چنانمیواژگانی و نحوی رخ

ها و مرتفع های تدریس، سررازماندهی مواد آموزشرری، طراحی آزمونو اصررالخ روش یاف  ک  در امر آموزشنتایجی دسرر 

ها با اه  زبان، بسریار کارآمد باشردد در هاین راسرتا، پشوه  حاضرر قصرد  ناودن مشریالت ناشری از تقامالت روزمرۀ دوزبان 

را در قالب  شرررشرررم ابتدایی    و  پنجمهای  پای   فارسررری-آذربایجانیآموزان دوزبانۀ ترکیدان نوشرررتاری    یطااهادارد تا  

ی نظری ب  طور مبسروط تشرریا  روییردهای تحیی  طاا، مورد تحیی  قرار دهدد روییردهای تحیی  طااها در بر  مبان

شررهرسررتان  های بر  ارشررقروسررتا  آموزاندان  ک  از اسرر  انشررا برگ  94 شررام   این تحقیق  یهادادهشرردد طواهد

د برای نی  ب  اهداف تقیین شرده، پشوه  حاضرر تالش دارد تا ب  اسر شردهی  گردآور  اردبی   ناسرتا  واقع در  شرهرمشرگین

 های زیر پاسخ دهد:پرس 

 شوند؟فارسی، چ  نو  طاایی را در نوشتن ب  زبان دوم مرتیب می  -آذربایجانیآموزان دوزبانۀ ترکیدان   -1 

 ؟ردیگیم  سرچشا ی  ا یناحفارسی، بیشتر از چ    -ترکی آذربایجانیآموزان دو زبانۀ طااهای نوشتاری دان   -2

فارسری، در کدام حوزۀ زبانی بنحوی، واژگانی و   -آموزان دو زبانۀ ترکی آذربایجانیبسرامد طااهای نوشرتاری دان   -3

 ددد( بیشتر اس ؟ 

 مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق  -2
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گذاری شردد در این ماالقات فر  بر پای   1970تحیی  طاا در یادگیری زبان دوم توسر  کوردر و هایاران  در سرال  

 ب  را  طااها تحیی  او شوددها از قوانین زبان جدید مربوط میآنبود ک  بسیاری از طااهای فراگیران ب  درک نادرس   آن

  سوق   یادگیری  ماالق  و  سویب   آموزش از  را  اهای  آموزیزبان  در  و  کرد  مقرفی  کاربردی  شناسیزبان  از  ایشراط   عنوان

   دداد

شرودد تارکز تحیی   شرناسری کاربردی ب  دو شراطۀ نظری و کاربردی تقسریم میعنوان برشری از زبانتحیی  طاا ب    

ها و روییردهای یادگیری زبان دوم و مقایس   طاای بر یادگیری زبان، در مفهوم کیی آن اس   ب  این ترتیب بررسی شیوه

درمقاب ، تحیی  طاای کاربردی در پی اهداف   گیرند حیی  طاای نظری جای میت هایآن با اکتسراب زبان اول، در حوزه

های مناسرب تدریس اسر  های آموزشری، تهی  محتوای مناسرب آموزشری و شریوهکاربردی و آموزشری مانند طراحی دوره

 (د  63-66: 2012بکشاورز،  

 و   طاا  دچار طودشران  بومی  زبان  در  حتی روزمره،  یگووگف   در  افراد یۀ بقدی تاایز طاا از اشرتباه اسر د هاۀمسر    

 روانی  و شررای   طسرتگی  مانند  فیزییی  حافظ ، حارت  طااهای  :اند ازعبارت  طااها این  شروندد عوام می  فراوانی  اشرتباه

 افراد  زبانی توان   در  نق   دهندۀو نشران  هسرتند  زبانی  هایکن  ب   متقیق موارد  ایند غیره و  شردید  احسراسرات  هاچون

  د کنداصرالخ  را هاآن  آسرانیب   تواندو می  شرودمیآگاه  هاآن از  فوراًدهند فرد  میرخ  طااهایی  چنین  وقتی  مقاورً  دنیسرتند

  کن    انجام  هنگام  در هاآن  زیرا  ندهند نشرران را  هاییلغزش  چنین رود  انتظار  فراگیران  از اگر بود طواهد  کامالً غیرمناقی

  چنین   محصرول  ک   طااهایی  میان  بنابراین باید  هسرتند   برونی  درونی و مشراب   شررای  مقر   در  دومشران  یا اول  زبان  در

د شرد  قائ   تاایز  ،هاآن  گذرای توان   هاان  دهند یامینشران را  زبان  از هاآن  اسراسری  دان  ک   ییهاآنهسرتند و   شررایای

  ب  کار   یادگیری،  دورۀ  از  طاص  زمانی  نقاۀ  یک   در  او  ک  را  زبانی  نظام  از شررواهدی  فراگیر  طااهای  ک   گف   توانمی  پس

 ب  و غیره  شردید  طسرتگی  امالیی،  هایتیفظ  مث   عوامیی نتیجۀ  در  اشرتباهات(  1967ب  دهدد از نظر کوردرمی  نشران  بردمی

  مند نظام  طااها  اما   کندمیتصرحیا را  هاآن  شردن،  متوج  از  بقد  فراگیر و  هسرتند  تصرادفی  اشرتباهات این  آیند،وجود می

 نظر  در  اشرتباه طاا و  تاایز برای گران  تحیی   بیشرتر را  رطداد باشرندد بسرامدمی  یادگیری  از مرحی   یک   طاص و  هسرتند

  در   مندنظام  طااهای  هسرتند، بار  بسرامد  دارای  ک   طااهایی و  اشرتباه  هسرتند،  پایین  بسرامد  دارای  ک   گیرند، طااهاییمی

  یک  یا  تصرادفی  حد   یک   ک   کندمیاشراره  کنشری  طاای  یک  ب   اشرتباه مقتقد اسر (  2007ببراون د  شروندمیگرفت  نظر

 بومی  گویشروراند  شروندمیاشرتباه  دچار  دوم  زبان  در  و هم  مادری زبان  در  هم  یقنی  ،هر دو موققی   در  افراد اسر د  لغزش

 نوعی  بیی  نتیجۀ نیسر   توان   در نق   حاصر   ک   هسرتند  اشرتباهاتی و  هاتصرحیا لغزش  و تشرری  ب   قادر  عادی طورب 

اصرالخ   و  رفع  فراگیر  و ب  وسرییۀ  دهدمیرخ  گفتار  در  اشرتباه دیگرعبارت  ب    اسر   نوشرتار  یا  گفتار  تولید  فرایند  در  اطتالل

بندی   ف ب  طبق پشوهشررگران با توج  ب  عوام  مرتی  رسررددبندی آن میبقداز شررناسررایی طاا، نوب  ب  تقسرریم  دشررودمی

  ند اعبارت ک   گیردمی نظر  در  را  طاا  نو   سر  زبانی،  طااهای منبع و منشر  ب  توج  با(  1973بپردازندد کوردر  طااها می

 از: 

 دآیندمی وجود  ب  اول  زبان تداط   عی  ب   ک   زبانیبین  طااهای  (الف



 دآیندوجود میب   فراگیران  توس   طاص  دستور  قواعد  افراطی  دادن  عی  تقایم ب   ک   زبانیدرون  طااهای(ب

 دآیندمی وجودب   آموزشی  غی  هایشیوه  عی  ک  ب   طااهایی(  ج

قاعده    محدودی   از  طبریبی  افراطی،  از تقایم  نداعبارت  ک   شروندمی  تقسریم  هاییزیرمقول  ب   زبانیدرون  طااهای   

 بوده آموزشری نتیجۀ روند  ک   شرودمیگفت   طااهایی ب   دهندمیرخ  یادگیری  انتقال  براثر  ک   زبانی  طااهاید  غی   قیا  و

 یا  آموزشری  کارهایراه  در نتیجۀ  طااها  دیگر این  عبارتب     اسر  مقیم سررزده  یا از و  اسر  موجود  درسری  هایکتاب  در و

د فراگیر  کندیماشرارههای نامناسرب از طریق قیا   اسر د قیا  غی  ب  کاربرد عناصرر طاص، در باف کرده بروز  در  طرخ

کار ببردد در  های نامناسرب ب کند آن عناصرر را در باف الشی از زبان مقصرد، ماین اسر  تطاصر   عناصرربقد از تسری  بر 

رود این پدیده چیزی اسر  ک  از دیدگاه  تقایم افراطی، فراگیر فراتر از آن حدی ک  در زبان مقصرد جایز اسر  پی  می

ب  تقیید از آن طان را »طون«  آموز طان  را »طون « وزبان شرود  مثالًا سراطتاری نامیده میتصرحی  شرناسری اجتااعی،زبان

 شرود ومی  یاف   مادری  زبان  قواعد ن  هاآن  در  ک   پردازندمی  جاالتی  تولید ب   فراگیران گوید ک  واژۀ نادرسرتی اسر دمی

  رادارد، توج   بیان   قصررد چ از آن  بیشررتر  مفهوم ب   فراگیر، ک   دهندمی  رخ  زمانی  طااها  گون این  دمقصررد  قواعد زبان ن 

 ناایدد

زبانی، طااهای  کنند: طااهای درونمیرا از نظر منشرر  ب  سرر  دسررت  تقسرریم( طااها  1982ب 4دالی و دیگران     

زبانی قرار داد و در زمرۀ طااهای درونها را هم  توان آنمیزبانی و طااهای مبهمد طااهای مبهم، طااهایی هسرررتند ک   بین

 زبانی جا داددهم در گروه طااهای بین

 شوند،  محور اس   چهار فرایندی ک  منجر ب  طاا میدی فرایندبننو  دیگر، طبق      

 ب  شرخ زیر هستند:

  الف( حذف: حذف عنصر ضروری

  نادرس کردن عناصر غیر ضروری یا  ب( افزای : اضاف 

  ج( جایگزینی: انتراب یک عنصر غی  و جایگزین کردن آن با عنصر درس 

 د(277:  1982  کوردر،  223: 2000  براون، 105:  2012جایی: ترتیب نادرس  عناصر بکشاورز،   د( جاب

  ادگیری ی  پیشررف  برای  احتاارً سررنری  بیی شرود     فراگیر  پیشررف   مانع ک   نیسر   چیزی  اکثر براین باورند طاا   

 درسر   دشرودمی  انجام  کند،می  امتحان  جدید  زبان  در  را  ارتباطی  راهبردهای  ک هنگامی    وسرییۀ فراگیر ب   ک  اسر   فقال

  تولید   یادگیری  فرایند  در  طاصررری  دسرررتوری  هایطودشررران، صرررورت اول  زبان  یادگیری  هنگام  کودکان  طوری ک هاان

د  کنند  تولید  را  کیی  هایتقایم  طاصری، مراح   در  بتوانند تا  باشریمداشرت   انتظار  دوم  زبان  فراگیران از  اسر   کنند، ماینمی

و  دق  تجزی ب    باید  شروند،می  مرتیب زبان  از  جدید  نظام  سراطتن  فرایند  در  افراد  ک   طااهایی  ت کید دارند  این محققان

   دکنندمی جووجس   طااها  این  در را  دوم  زبان  اکتساب  فرایند  درک هایح راه  از برطی هاآن  زیرا  شوند  تحیی 

 
4. Dulay  et al 



زبرانی مراننرد تقرداد واژگران کم، عردم تسررری  کرامر  بر  آموزان دوزبرانر  بر  طراطر دامنرۀ محردود دان بر  هرحرال دان 

سراطتارهای صررفی و نحوی در زبان دوم و یا عدم آشرنایی کافی با سرازماندهی محتوا و انسرجام متن، طااهایی را درنوشرتن 

 بندی ناود:صورت زیر طبق توان ب شوند ک  میرتیب میب  زبان دوم م

 الف( طااهای صوری  

 میانییی بعالئم نگارش و امالیی کیاات(  -

 ساز و ددد  نحوی مانند ترتیب کیاات و ددد (دستوری بساطتواژی مانند فرایندهای اسم  -

 ب( طااهای مرتب  با محتوا و طرز سازماندهی آن 

 کاربرد واژگان در باف  مناسب    -

 بیان مؤثر ماالب    -

 هاابهام بودن عبارت  -

 بس  موضو   -

 گیریتوج  ب  مواردی هاچون مقدم ، متن و نتیج   -

 سازماندهی جاالت در یک بندنوش   -

 بر  متنیسایر امیانات زبانی انسجام  -

  هاآنمقنایی، فراوانی -واژی و واژگانیبندی طااهای نوشرتاری در سرۀ حوزۀ نحوی، سراط   پس از دسرت این پشوه   

 را مشر  و عی  و منبع طااها را در اناباق با تحقیقات پیشین بررسی طواهد کردد

و کهزادی    (، عزیزی1391مقردم و طیرآبرادی ب(، عیوی1383مارالقرات متقردد دیگری در کشرررورمران نظیر پروانرۀ ب   

( و کرامای  1393نرائینی و میییران ب(، متولیران1393(، میردهقران و دیگران ب1393برابرازاده بزاده و طران(، منشررری1393ب

های مرتیف انجام یافت  اسر د این تحقیقات  ( در زمینۀ انوا  طااهای نگارش فارسری در دوزبان 1397(، حیدری ب1393ب

، براون  (1973هرای کوردر ببنردیدسرررتر   انرد و در ادامر ، مارابق براکردهداد و نو  طاراهرا ارائر مراری از تقر هرای آعاردتراً تحییر 

( و عزیزی و 1383ب  انردد پروانر کردهقر را مارال  هراآنعیر  و منرابع    انرد و( و ددد از طاراهرا، بر  تفییرک طاراهرا پرداطتر 2007ب

امرا میردهقران و دیگران   انرد آموزان مقرفی کردهی دان یر  طاراهرازبرانی را مهاترین ع(، طاراهرای درون1393کهزادی ب

زبرانی بترداطر  زبران اول در زبران مقصرررد( را ( طاراهرای بین1393( و کرامای ب1393نرائینی و میییران ب(، متولیران1393ب

و راهبردهرا و   ( تصرررحیا طاراهرای نوشرررتراری1397انردد حیردری بآموزان گزارش کردهعیّر  اصررریی طاراهرای زبرانی زبران

اسر  گیری کردهماالق  و نتیج فارسری  -آذربایجانیهای اجرای آن را از دیدگاه مقیّاان ابتدایی مناطق دوزبانۀ ترکیشریوه

، تصرحیا تاامی طااهای نوشتاری باعم از میانییی،  هاآنند و در نظر اک  اکثری  مقیّاان با تصرحیا طااهای زبانی موافق

ها و ترین تصررحیا انوا  طااها و اشررارۀ مقیم ب  مح  طااها در حاشرریۀ برگ یی( ب  عنوان پراهای دسررتوری و محتوا

 شوددمیوشتاری، محسوبترین راهبرد تصحیا طااهای ناهای ب  عنوان پر آموزانتوس  طود دان   هاآنتصحیا  

 روش تحقیق  -3



های پنجم و شرشرم ابتدایی  فارسری پای -آذربایجانیآموز دطتر و پسرر دوزبانۀ ترکیدان   94، از  هادادهی  گردآوربرای 

شرهر در سرالتحصرییی  نفر از کال  شرشرم( تقدادی از روسرتای بر  ارشرق شرهرسرتان مشرگین  47نفر از کال  پنجم و   47ب

های  ف بنویسرندد برای طبیقی بودن دادهشرد تا یک صرفح  انشرای ده سراری در بارۀ موضروعات مرتیطواسرت   96-95

   کردندآوریها را جاعو برگ   ندآموزان طرخ کردهای انشرا را ب  دان ها طودشران موضرو آوری شرده، آموزگاران کال دگر

اکثر   دهددنشرانرا    شرانینوشرتارقدرت واققی   هاآنی هانوشرت آموزان نشرود تا  هاچنین توصری  شرد هیر راهناایی ب  دان 

در این ی گروهی با زبان فارسری ارتباط دارندد  هارسران و تنها از طریق  بودندیا کم سرواد   سروادیبآموزان،  والدین این دان 

 اس :تحقیق متغیرهای زیر مد نظر بوده

 آذربایجانی اس  ها ترکیآنزبان اول هاۀ    -

 ، زبان فارسی اس  دارند  رازبان دوم ک  قصد یادگیری آن   -

 د  آموزندیمزبان فارسی را در محی  در     -

های مرتیف نحوی، د و در حوزهشرر ها اسررترراج  آموزان، طااهای زبانی از برگ پس از نگارش متن توسرر  دان      

های  لمشرر  شرود و در جدو  در هر دو پای   هاآنر کدام از  بندی شردند تا فراوانی همقنایی و سراطتواژی طبق -واژگانی

 تحیییی اسرر   زیرا ابتدا طااهای زبانی در متون نوشررتاری-شررودد تحقیق حاضررر از نو  توصرریفیمرتیف ناای  داده

یی از هان ناوشروندد مرحیۀ بقدی بازسرازی و توصریف طااهای زبانی اسر د ب  بندی میآموزان شرناسرایی و دسرت دان 

هاچنین فراوانی، درصرد، نو  و منشر  طااهای    اسر  شرده  اشراره  شرده  یبازسرازهاراه با جاالت  طااها در هر زیرمقول   

 آموزان بر میزان و بسامد طااها بررسی طواهد شدد و سپس ت ثیر ساا زبان  شودزبانی مشر  می

 هاتحلیل داده  -4

  ، یسرراطتواژ ،ینحوهای مرتیف  و در حوزه  شرردطاای زبانی اسررترراج    360برگ انشررای گردآوری شررده،    94از   

شردند ک  در ادام  هاراه   میتقسر   ییهامقول   ریز ب  زین  هامقول ها یا  حوزه  نیا از  ک ی هرد بندی شرددسرت   ییمقنا  -یواژگان

 د شوندمیهای متنو  توضیا داده  با مثال

 ینحو  بخش  -4-1

 : از  نرداعبرارتی حوزۀ نحوی  هرارمقولر یزد  اسررر   ینحو  بر   بر   مربوط  طارا،  191آموزان برا  دان   یطارا  نیشرررتریب

   دیاسا گروهی،  صفت  گروه  ،رب  حرف  ،فق  وج   ،فق و شاار    شر   ،فق   زمان  ،ریضا،  اضاف حرف

  نو   سرر مورد طاا از متون نوشررتاری اسررترراج شررد ک  در   54  ،اضرراف حرف  ارتباط با  در:  اضاافه  حرف  -4-1-1

توزیع (  اضراف حرف  از زائد  ۀاسرتفاد  -ی ضررور  مواقع  در  اضراف حرف  از  اسرتفاده  عدم  -  اضراف حرف از  نامناسربۀ  اسرتفادب

 .بودندشده

 اضافهحرف از نامناسب  ۀاستفاد  -4-1-1-1

   دکارندیم  شانمزرع  از و  رندیگیم را  گندم  بذر  -1       

 دکارندیم  شانمزرع   در و  رندیگیم  را  گندم  بذر:  یبازساز       



 یضرور مواقع در  اضافهحرف از  استفاده  عدم  -4-1-1-2

 ددهندیم نانوا را  آرد  -2       

 ددهندیم نانوا ب  را  آرد:  یبازساز       

 اضافهحرف از زائد  ۀاستفاد  -4-1-1-3

 دبرندیم  کارطان  ب   را  هاگندم ب   -3       

 دبرندیم  کارطان  ب   را  هاگندم:  یبازساز       

  عدم  و  ریضراا از  نامناسربۀ  اسرتفاد  -ریضراا  از زائدۀ  اسرتفاد ند از:اطااهای این زیرمقول  نیز عبارت:  ریضا   -4-1-2

 بودنددطاا مربوط ب  ضایرها انجام داده 12آموزان  ید دان ضرور  مواقع  در  ریضاا  از  استفاده

 ریض ا از زائدۀ  استفاد  -4-1-2-1

 دکنمیمی بازبرف  او  میهایالس با  زمستان  در  -4       

 دکنمیمی بازبرف  میهایالس  با  زمستان  در:  یبازساز       

 ریض  از نامناسب  ۀاستفاد  -4-1-2-2

 دکنمیم  کاک   مادرش ب   دیع  در من  -5       

 دکنمیم  کاک   مادرم ب   دیع  در من:  یبازساز       

 یضرور مواقع  در ریض ا از  استفاده  عدم  -4-1-2-3

 دکنندمیو  استفادهعشایر برق ندارند و ب  جای فان  -6       

 کننددمیب  جای آن از فانو  استفادهعشایر برق ندارند و :  یبازساز       

 مورد بودد  30شود ک   را شام  می  (گذشت  و ندهیآ  حال،ب  هانازم صرف  زیرمقول ،ی این طااها: فعل زمان  -4-1-3

 :حال زمان  صرف  -4-2-3-1

 دداد  یدیع  گرییدی ب   دیع  در  -7       

 ددهندیم  یدیع  گرییدی ب   دیع  در:  یبازساز       

 :ندهیآ زمان از  استفاده  -4-2-3-2

 دطواندم  در   بارتر کال   در بقد  سال  من  -8       

 دطواند طواهم  در  بارتر  کال   در  ندهیآ  سال  من:  یبازساز       

 :گذشته زمان از  استفاده  -4-2-3-3

 دباردیمی  کاتر برف  گذشت   سال  -9       

 ددیبار  یکاتر برف  گذشت   سال:  یبازساز       



طاا را   55شروند ک   مربوط می  فق   و نهاد  انیم  ماابق  ب این زیرمقول     طااهای: فعل  شا ارشاخ  و    -4-1-4

 شوددشام  می

 دکندیم  یباز  هم باها  چب  -10       

 دکنندیم  یباز باهم  ها چب:  یبازساز       

  دربار    13 آموزانی( وجود دارد ک  دان امر و  یالتزام،  یاطبارب  وج ی سرر  نو   فارسرر   زبان  در: فعل  وجه  -4-1-5 

 دنشد  مشاهده  ییطاای امر وج   یریکارگ ب  در  و اندشده  طاا  دچار  یالتزام و  یاطبار وج   کاربرد

 دشودیم  درس   کاغذ و  مداد  آن از  تا  کندیم  کاک   ما ب   درط   -11         

 دشود  درس   کاغذ و  مداد آن  از  تا  کندیم  کاک   ما ب   درط :  یبازساز         

 ددهدیم  یشتریب محصول  دیشا گرید  سال  -12       

 ددهدب  یشتریب محصول  دیشا گرید  سال:  یبازساز         

  ی یی و  دهندیم  رب  هم ب   را  جای   ای  کیا   دو  ک   هسرتند  یحروف   ،رب حروف  ی،فارسر   زبان  در:  ربط  حرف  -4-1-6

شررام   مورد را   12ک    آموزاندان   یطاا زین بر   نیا  درد  (1357 ی،انور و  یویگیاحادب  کنندیم  یگرید ۀوابسررت  را

 د  شوندیممیتقس  دست  س  ب   گرید  یهابر   مانند  شود می

 ربط  حروف از زائد  ۀاستفاد  -4-1-6-1

 دشومیم  طوشحال من و  باردیم برف  یوقت  -13     

 دشومیم  طوشحال من  باردیم برف  یوقت:  یبازساز     

 ربط  حروف از نامناسب  ۀاستفاد  -4-1-6-2

 دشوندیم  شاد  تا  طوشحال  ها  نوروز  دیع  -14         

 دشوندیم  شاد  و  طوشحال ها  نوروز  دیع:  یبازساز         

 ربطحرف از موقعبه   ۀاستفاد  عدم  -4-1-6-3

 دکنندیم  آرد بقد  و  کارندیم مزرع   را  گندم  -15         

 دکنندیم  آرد  بقد و  کارندیم  مزرع   در را  گندم:  یبازساز         

 مورد بودد  8آموزان در گروه صف   ای دان طااه:  صفت  گروه  -4-1-7

 ددارد وجود  گندم  ۀمزرع  در  مترسک  گبزر  تا دو  -16       

 ددارد وجود  گندم  مزرع   در بزرگ  مترسک   تا  دو:  یبازساز       

  زبان  درد تغییر داده اسررر   طارا ب   را موصررروف  و  صرررفر   یجاطود    یمادر  زبان ریت ث تحر   آموزدان   ،16مثرال    در

   ددیآیم  اسم از  بقد  صف   ی،فارس زبان  در  ک ی  حال  در   دیآیم  اسم  از  قب   صف   آذربایجانی،یترک

 انددطاا در ارتباط با گروه اسای مرتیب شده 7آموزان دان : اسم  گروه  -4-1-8



 دکنندیمآماده  را  ریطا نان  ابتدا  -17         

 دکنندیمآماده  را نان  ریطا  ابتدا  :یبازساز         

  مرتیب را  ییطاا و اسر نیرده   یرعا  یاسرا گروه سراط   در را   یالمضراف و مضراف  یجا آموز، دان 17مثال    در   

 مضرراف، بقد  و  دیآیم  یالمضرراف  ابتدا  آذربایجانییترک  زبان  در زیرا  اسرر بوده  اول زبان ب  رجو   آن عی   ک  اسرر شررده

 دشودیم  برعیسها  ی، ترتیب این سازهفارس  زبان  در  ک ی  درحال

 یساختواژبخش    -4-2

  سراز صرف   سراز،اسرم  یندهایفرانظیر   ییندهایفراشرودد  آموزان ب  مقولۀ سراطتواژی مربوط میطاای زبانی دان   77

  دشودیمدر این بر  بررسی   مرکب  فق   ساط    ینها  در و  سازجاع  ،(یییتفض و  یعال  صف ب

 طاا در ارتباط با این زیرمقول  از متون اسرراج شدد 8: سازاسم یندهایفرا  -4-2-1

 ب    را  ینامناسرب  اسرم  ک  نیا  ای  کننداسرتفاده  اسرم  سراطتن یبرا یبوم  ای  نامناسرب  یپسروندها  از اسر   ماین آموزاندان 

 دکننداستفاده  مناسب  اسم  یجا

 طوابددپدرم از شدت طست  زود می  -18

 دطوابداز شدت طستگی زود میپدرم  :  یبازساز

 مورد بودد  12تقداد طااهای این زیرمقول    :سازصفتی ندهایفرا  -4-2-2

 داس   من از بزرگ  امعا   پسر  -19

 داس  تربزرگاز من   امپسرعا   :یبازساز

زبانی اسر د زیرا در  این طاا نیز از نو  بین  دداندینا  را  ییضریتف   سراده و  صرف  نیب  زیتاا هنوز  آموز، دان 19ل  مثا  در

 آذربایجانی تاایز صوری در کاربرد صف  ساده و تفضییی وجود ندارددزبان ترکی

 رسیدد 26ساز ب  عدد  آموزان در فرایند جاعتقداد طااهای دان : ساز ج ع ندیفرا  -4-2-3

 دروندیم  آشنا  یهاطان  ب  ها  نوروز  دیع  در  -20         

 دروندیم  انیآشنا ۀطان ب   ها  نوروز  دیع  در:  یبازساز 

 دبررند  نان  دیبا  هامردم  -21

 دبررند  نان  دیبا  مردم:  یبازساز

    یر تشررری  یرفقییغ  جزء و  یفقی  جزء  یقنی  قسرررار   دو  از  مرکرب  فقر :  مرکاب  فعال  ساااخات  ینادهاایفرا  -4-2-4

 شوندیم  میتقس  دست   س  ب شود،  مورد را شام  می  30ک     قسا  نیا  در  رانیفراگ  یطااها داس شده

 نامناسب  یفقی  ریغ جزء  با مرکب  فق   ساط   -

 نامناسب  یفقی جزء  با مرکب  فق   ساط   -

 یترک  زبان  یرفقییغ  باجزء مرکب  فق   ساط   -



 نامناسب  ی فعل  ریغ  جزء  -4-2-4-1

 دشوندیم  مندپول  نان  فروطتن با هایینانوا  -22       

 دشوندیم  دارپول نان  فروطتن با  هایینانوا:  یبازساز

 نامناسب  ی فعل   جزء  -4-2-4-2

 داندازندیم  یروسر داط   وهیم  ای و  پول  -23

 دگذارندیم یروسر  داط  وهیم  ای  پول:  یبازساز

 د  اس شده  طاا  دچار و  رفت یپذ ریت ث  طود اول  زبان ازآموز  ، دان 23  مثال  در

 آذربایجانی ی ترک  ی رفعل یغ  جزء  -4-2-4-3

 دکننداز گوسفندان گوروماخ می  هاانچوپ  -24

 دکننداز گوسفندان محافظ  می  هاانچوپ:  یبازساز

 بر    برا  و  دهردانتقرال  را  طود  یذهن  میمفراه  اسررر   نتوانسرررتر   ،دوم  زبران  یهراواژه  از  یبرط  نردانسرررتن  عیر  بر   آموزدان 

 داس ساطت   را  ینادرست مرکب  فق   و اس شده  طاا  دچار یبوم  زبان  کیاات  یریکارگ

 یی معنا  -ی واژگان  بخش  -4-3

کنند و آموزان گاهی اوقات برای مقنا و مفهومی ک  در ذهن طود دارند، واژۀ مناسربی را در زبان فارسری پیدا نایدان 

ای را ب  طاا از شروند یا واژهیا ب  زبان اول طود متوسر  می  یهایموققی   ها در مواجه  با چنینآنشروندد مرتیب طاا می

ای ای حذف کنند و یا واژهقرین   آموزان حتی ماین اسر  واژه یا عبارتی را بدون وجود هیرندد دان کنزبان دوم پیدا می

- آموزان ب  بر  واژگانی مورد از ک  طااهای دان  92کار برندد را بدون هیج نیازی ب  آن، ب  صرورت اضرافی در جای  ب 

 قنایی تقیق داش د م

 اول زبان از استفاده  -4-3-1

 آن   نداشرتن   یدلب    و  کندمنتق   را طود  مقصرود نتوانسرت  و  اسر داشرت   مشری   یذهن  میمفاه  انتقال  در آموزان د

 د اس کرده رجو   طود  یمادر  زبان  کد ب   میمستق  طورب   دوم،  زبان  از  واژگان

 دزندیریم  یروسر داط   ی دن دیع  عنوان ب   دیع  در  -25

 دزندیریم یروسر  داط   ترا   یدیع  عنوان ب   دیع  در:  یبازساز

 دوم زبان از استفاده  -4-3-2

 :شوندیم  مرتیب را  ریز  یطااهاآموزان ، دان دوم  زبان  از  استفاده  در   

 ز ین  طود نیا  ک   کندیم  اسررتفاده  زبان  هاان  در  یگرید ۀواژ  از  دوم  زبان  در واژه  ک ی یجا ب آموز  دان   -4-3-2-1

 داس   طاا

 دشودیم  خی هوا  زمستان  فص   در  -26



 دشودیم سرد هوا  زمستان  فص   در:  یبازساز

 ب    دوم  زبان  در گرید  کیاات از  اسررتفاده  با  داندیان  ک   رای اواژه  ریفراگ  :دوم  زبان از  یاواژه  ریتفساا  -4-3-2-2

 دپردازدیم  آن  ریتفس

 داس   یسرت  کار  گندم  زدن  دا   با  -27

 داس   یسرت  کاردس   با  گندم  کردن  درو:  یبازساز

 یی آوا تشابه خاطر به  گریدۀ واژی جا بهی  اواژه از  استفاده  -4-3-2-3

    ریرتندددر روزگاران قدیم آب را داط  مشق می  -28       

 ریرتندد  بازسازی: در روزگاران قدیم آب را داط  مشک می       

 اضافه کردن یک واژه یا عبارت  -4-3-3

 دکنندیم  پرواز  آساان یتو  در  هاگنجشک   -29       

 دکنندیم پرواز  آساان  در  هاگنجشک :  یبازساز       

 های مرتیف زبانی بنحوی، سرراطتواژی و آموزان در حوزه، فراوانی و درصررد طااهای نوشررتاری دان 1در جدول     

  ی پنجم و شررشررم ها یپاآموزان ، نیز فراوانی طااهای نوشررتاری دان 2اسرر د جدول  مقنایی( ناای  داده شررده-واژگانی

 دهددمیابتدایی را ب  طور جداگان  نشان

 های مرتیف زبانید فراوانی طااها در حوزه1جدول              

 درصد طااها فراوانی طااها حوزۀ طااها

 55/53 191 نحوی 

 38/21 77 ساطتواژی

 55/25 92 مقنایی  -واژگانی

 %100 360 ک 

از بر    بقد  اسر دنحوی بوده  آموزان در رابا  با مقولۀشرود بیشرترین طاای دان می، مشراهده1چ  در جدول  چنان

آموزان از واژی، طاای دان حوزۀ سراط   در  اسر دداده  مقنایی بیشرترین طاا را ب  طود اطتصراص  -واژگانی  بر  نحوی،

 را دارددکاترین فراوانی  

 ی پنجم و ششم ابتداییها یپاآموزان د فراوانی طااهای دان 2جدول           

 یۀ ششمپا پایۀ پنجم حوزۀ طااها

 77 114 نحوی 

 29 48 واژیساط 

 39 53 مقنایی  -واژگانی



، 2کر  در جردول   طروری  هرارران

اسررر  مشررراهده قرررررررابررررررر  

آموزان پایۀ شرشرم ابتدایی  مورد اسر ، در حالی ک  دان   215آموزان پایۀ پنجم ابتدایی  فراوانی طااهای نوشرتاری دان 

آموزان با ارتقاء یافتن ب  پایۀ  بنابراین میزان طااهای دان   اند شررردهطارای زبانی در نوشرررترار طود مرتیرب  145در ک ،  

 شودد  بارتر، کاتر می

شرود ک  کدام  تصراص داردد در این بر  باید مشرر آطرین بر  از تحیی  طااهای زبانی ب  تقیین منبع طااها اط

 ثرنددی و مبهم در بروز طااهای زبانی مؤانیک از عوام  بین زبانی، درون زب

 د فراوانی منبع و منش  طااها در هر دو پایۀ پنجم و ششم3جدول                    

برر   مرربروط  آمررار 3جرردول    ،

هراررۀ  مرورد  طارراهررا   در منررابع    را 

و  پررنررجررم  هرای  آموزان بپرایر دان 

را  ابتردایی(    شرررشرررم 

برر    ن یترمهمد  دهدیمنشران  عررامرر  

تررحررقرریررق   وجود آورنردۀ طارا در  

اهای مبهم  آموزان اسر د طادر نوشرتار دان   عام  بروز طاا  نیدوم زینبین زبانی    انتقال زبانی اسر دانتقال درون  حاضرر،

آموزان باز  آینردد در انتقرال بین زبرانی، انتقرال از زبران مرادری دان هرا، بر  حسررراب میسرررومین منبع طارا در بین داده

بزبان    زبانی از تداط  متقاب  واحدهای زبانی در درون زبان مقصردآذربایجانی ب  فارسری( مدنظر اسر د طااهای درونترکی

کننرد کر  نر  قواعرد زبران مرادری در آن یرافر   جاالتی را تولیرد می  آموزانامرا گراهی اوقرات دان   آیرد وجود میفرارسررری( بر   

چ  قصرررد بیان  را یشرررتر از آنآموزان ب  مفهوم بدهد ک  دان شرررود ن  قواعد زبان هدف، این حال  زمانی روی میمی

 ها توج  شود:شوند ک  ب  مثالی در میان دادهمی، اهای  دهند  این طااها، طااهای مبهم شاردهباشندداشت 

 دبرندینا رونیب ب   را  هادام  زمستان  فص   در  -30

 دبرندینا  صحرا ب  را  هادام  زمستان فص   در:  یبازساز 

  ایر   میمسرررتق   طوربر   را  اول  زبران  یذهن  میمفراه  مفهومی اسررر ،-، کر  از نو  طارای واژگرانی30مثرال  در  آموزدان    

اول طود آموز در بیان یک مفهوم هم از زبان  دان  داسرر شررده  طاا  مرتیب و اسرر کرده  ترجا   دوم  زبان ب ی  الفظتح 

، طبق دیدگاه دالی و 30ب  هاین دلی ، جاالتی از نو  مثال    اسر  از عناصرر زبان دوم اسرتفاده کرده  اسر  و همبهره برده

 شونددمی(، طااهای مبهم در نظر گرفت 1982دیگران ب

 گیرینتیجه  -5

اسر  تا پاسرری برای فارسری را بررسری شرده-آذربایجانیآموزان دوزبانۀ ترکیپشوه  حاضرر طااهای نوشرتاری دان در   

را در نوشررتن ب  زبان دوم    فارسرری، چ  نو  طاایی  -آذربایجانیآموزان دوزبانۀ ترکیدان   -1سرر  پرسرر  زیر پیدا کندد  

 145 215 ک 

 درصد طااها فراوانی طااها منبع طااها

 5/27 99 انتقال بین زبانی

 666/51 186 انتقال درون زبانی

 833/20 75 طااهای مبهم

 %100 360 ک 



  سررچشرا  ی  ا یناحفارسری، بیشرتر از چ    -آموزان دو زبانۀ ترکی آذربایجانیطااهای نوشرتاری دان   -2شروند؟  میمرتیب  

فارسرری، در کدام حوزۀ زبانی بنحوی،   -آموزان دو زبانۀ ترکی آذربایجانیبسررامد طااهای نوشررتاری دان   -3؟  ردیگیم

 واژگانی و ددد( بیشتر اس ؟ 

  15مقنایی( و -و در سر  مقول  زبانی بنحوی، سراطتواژی و واژگانی  شردبرگ انشراء اسرترراج   94طااهای نوشرتاری از     

بندی  زبانی و مبهم قاب  تفییک اسر د حاصر  دسرت زبانی، دروند ک  هر یک در قالب طااهای بینبندی شر طبق   زیرمقول 

آموزان پایۀ پنجم  ب  دان  هاآنمورد از    215مورد بود ک    360آموزان، و شراارش طااهای زبانی از متون نوشرتاری دان 

آموزان پایۀ شرشرم نسب  ب  راوانی کاتر طااهای نوشرتاری دان آموزان پایۀ شرشرم تقیق داشر د ف مورد نیز ب  دان   145و 

تحصررییی بارتر و افزای    هایآموزان ب  پای آموزان پایۀ پنجم حاکی از آن اسرر  ک  با ارتقاء یافتن دان طااهای دان 

اسر د با بررسری فراوانی تر شردهز بهدر نوشرتن ب  زبان دوم نی هاآندر زبان دوم، تسری    هاآنتجرب  و سراا توان  زبانی  

آموزان مربوط ب  حوزۀ های مرتیف زبانی، مشرر  شرد ک  بیشرترین تقداد طااهای هر دو گروه از دان طااها در مقول 

 های تحقیق حاضریافت   ددنگرفت قرارهای بقدی رتب در اژی نیز ب  ترتیب مقنایی و ساطتو  -ی واژگانیهاحوزه نحوی اس د

( اس  1391( و سید عیوی مقدم و طیرآبادی ب1383(، حسن پروان  ب1386های ماالقۀ احادیان بدر در اناباق با یافت 

 اندد  آموزان را در حوزۀ نحوی گزارش دادهک  بیشترین تقداد طااهای زبان

آموزان ی دان طااهاد آورندۀ وجودر این تحقیق، مشرر  شردن عی  و عوام  ب   آمده دسر ب از دیگر نتایج مهم     

زبرانی را، بینزبرانی و  ( و ددد عوامر  درون2012(، کشررراورز ب1982(، دالی و دیگران ب1967اسررر د اکثر محققران کوردر ب

و   زبانیزبانی، بیندانندد نتایج این پشوه  نشران داد ک  هر سر  نو  عام  بدرونآموزان میطااهای زبان  ترین منشر مهم

ین و بیشرررترین عرامر  در ایجراد طاراهرای نوشرررتراری ترمهمامرا    موزان دطیر  هسرررتنرد آدان مبهم( در بروز طاراهرای  

آموزی زبانی در سراوخ اولی  زبان( مقتقد اسر  ک  تقداد طااهای بین1994زبانی اسر د براون بآموزان، انتقال دروندان 

زبانی ااهای بینزبانی بر تقداد طآموزان در یادگیری زبان دوم، تقداد طااهای درونارتقاء زبانک  با   درحالیبیشرتر اسر 

زبانی نشان دهندۀ راهبردهای  آموزان این تحقیق در انتقال درونبنابراین فراوانی بیشرتر طااهای زبانی دان   کند غیب  می

آموزان پایۀ شرشرم  طوری ک  تقداد طااهای زبانی دان دوم اسر ، هاان یادگیری زبان و پیشررف  فرایند نوشرتن ب  زبان

 آموزان پایۀ پنجم اس دکاتر از دان 

تواند ب  مرتفع شرردن مشرریالت  آید، میمیدسرر باب تحیی  طااهای زبانی ب ها و نتایجی تحقیقاتی ک  در  یافت    

ندد آموزگاران مناطق دوزبان  با آگاهی از عی  و منابع طااها، ب  رفع مشرریالت  ها در حوزۀ آموزش کاک فراوانی کدوزبان 

توانند از نتایج تحیی  طااها در طراحی و تدوین ریزان نیز میکنندد برنام ان در نوشرررتن ب  زبان دوم کاک میآموزدان 

ن بر این، آگاهی نسررب  ب  طااهای زبانی ک  مقیول آموزان مناطق دوزبان  بهره ببرندد افزوهای درسرری برای دان کتاب

ها با گویشوران زبان دوم ب  تداط  زبانی هستند، ب  بر طرف کردن بسیاری از سوء تفاهااتی ک  در برقراری ارتباط دوزبان 

نویسری و جا ، فرهنگ شرناسری کاربردی از جای  ترهای دیگر زبانناایدد هاچنین زیرشراط آید، کاک زیادی میوجود می

 کنندد  استفادهتوانند از نتایج تحیی  طااها  ددد می
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