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  چكيده
مطالعة آنچه كودكان  .استهاي مهم در بررسي فرآيند يادگيري زبان مادري اخصهمعنا يكي از ش

تواند راهي براي دستيابي به چگونگي سخنوري بشر دانند، ميراجع به معنا در سطوح مختلف مي
در  »هر« جهاني نمايكميت معنايي هاينقش از كودك فهم ميزانهدف از اين تحقيق، بررسي . باشد

در كودكان، » هر«نماي  اي حاوي كميتگزارهبررسي روابط معنايي بين .استاي گزاره نسطح روابط بي
خواهد بود، بلكه سهم بسزايي را در بررسي » هر«تنها گام ارزشمندي در دستيابي به معناشناسي  نه

 يتواناي ،جديد تجربي روشدر اين تحقيق با استفاده از يك . توانش معنايي كودكان ايفا خواهد كرد
گيري، براي نمونه. گرفته است قرار بررسي مورد ممستلز و متضمن جمالت بين استنباط در كودكان

صورت تصادفي   كودك دختر، بين سنين سه تا شش سال استفاده شده و گزينش كودكان به 28از 
 سطح ود هر در معناشناسيبه  توجه با، كودكان مانندلبزرگسا توانش ه،مطالع ايننهايت در  در. است

  .شود تأييد مي ،ايهجمل معناي ةمقايس و تركيب
  

  .اي گزاره ، روابط بين»هر«نماي جهاني توانش معنايي، تركيب معنا، مقايسة معنا، كميت: واژگان كليدي
  

  مقدمه. 1
معناي (آموز زبان بشري، بايد قادر به درك معني در تمام سطوح  عنوان زبان كودك انسان به

كودكان  آنچه مطالعة .باشد) ميان جمالت هاي منطقيواژگاني، معنا در سطح جمله و استنباط
 سخنوري چگونگي به دستيابي براي راهي تواند مي دانند،مي مختلف سطوح در معني به راجع
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 چنداني توجه ايگزاره سطح بين درآگاهي معنايي كودكان در مطالعات گذشته به  .بشر باشد
 اگر .داد كودك معنايي آگاهي ميزان به راجع قاطعي نظر تواننمي است، به همين دليل نشده

 با توانباشد، مي كامل او ايگزاره درون سطح همانند ايگزاره بين سطح در كودك آگاهي
براي  كه هايي آزمايش. دانست بزرگساالن توانش همانند را معنا در كودك توانش قطعيت

 قطعي به نتيجة اند وانستهنت گرفته، صورت ايگزاره ارزيابي ميزان آگاهي كودك در سطح بين
 در تريدقيق و جديدتر هايشيوه دنبال به بايد قطعي پاسخ به رسيدن براي پس دست يابند،

  .بود جمالت بين معنايي روابط بررسي
به عنوان يك (»هر«نماي جهاني دو آزمايش، دانش كودكان در مورد كميت مقاله با اين در

بررسي  ها هدف اين آزمايش. شودنطقي بررسي مياز ديدگاه معناشناسي م) مطالعة موردي
با در نظر » هر«هاي بين جمالت حاوي طور مستقيم در ارزيابي استنباط توانايي كودكان به

. و بررسي توانش معنايي كودكان است» هر«هاي نامتقارن موضوع اول و دوم گرفتن ويژگي
ن از معناهاي شرط صدق آزموني است تا مشخص شود كودكاعنوان پيش آزمايش اول به

با توجه به نتايج آزمايش اول، آزمايش . آگاهي دارند» هر«جمالت متضمن و مستلزم حاوي 
هاي اي نوين، توانايي كودكان در ارزيابي استنباطاي است كه بتوان به شيوهدوم به گونه

تفاده از جاي اس  به ايم ها كوشيده در آزمايش. را ارزيابي كرد» هر«منطقي جمالت حاوي 
هاي مرتبط با موضوع كه براي كودكان هاي مصور، از قطعات كوتاه نمايشي و بازي داستان

گيري، از كودكان دختر بين سنين سه تا شش سال مهد براي نمونه. جذاب است، بهره بگيريم
هدف از اين مقاله . ايم شهر بيرجند استفاده كرده» نابغة كوچولو«دبستاني كودك و مركز پيش

  :اسخ به سؤاالت ذيل استپ
 دارند؟ را عكس بر و كل به جز از هايآيا كودكان توانايي ارزيابي استنباط  .1

 ارزيابي به كه است آن اندازه» هر« جهاني نمايآيا آگاهي كودكان در مورد كميت  .2
 بپردازند؟» هر« حاوي جمالت بين در و نادرست هاي درستاستنباط

اي گزاره بررسي روابط معنايي بين. شودل دوم داده ميپاسخ سؤال اول با توجه به سؤا
» هر«تنها گام ارزشمندي در دستيابي به معناشناسي  در كودكان، نه» هر«نماي حاوي كميت

  .خواهد بود، بلكه سهم بسزايي را در بررسي توانش معنايي كودكان ايفا خواهد كرد
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  پيشينة تحقيق. 2
اي گزاره درون سطح در» هر«جهاني  نمايكميت از دكانكو آگاهي مطالعاتي روي گذشته، در

 ارزيابي كه اند داده نشان زمينه اين در اوليه مطالعات. در زبان انگليسي انجام شده است

با استفاده از  پياژه و اينهلدر .نيست بزرگساالن همانند نماكميت به اين نسبت كودكان معنايي
سوار بود، ر بر فيلي بودند و تنها يك فيل بيبافت مصوري كه در آن سه پسر هريك سوا

  :بررسي كردند زير مانند ايجمله در دبستاني را پيش كودكان تعبير
  ?Is every boy riding an elephant  است؟ فيل يك بر سوار پسري هر آيا

اند و سوار مانده، درست دانستهنظر از اينكه چند فيل بيبزرگساالن اين جمله را صرف
اند و به فيل بدون سوار اشاره كرده ، كودكان اين جمله را غلط تشخيص دادهبرعكس

(Inhelder & Piaget, 1958: 43) .توجه » فيل«رسد كودكان به مفعول اضافي نظر مي به
مشاهدات اينهلدر و پياژه موجب مطالعات متعدد ديگري شد تا . (Ibid, 1964: 67)اند  كرده

شده در اين زمينه  گوالميني مطالعات انجام. ا در كودكان بيابندگونه خطاهتوضيحي براي اين
در اين ديدگاه خطاهاي كودكان به . (Gualmini, 2005: 21)ناميد  2را ديدگاه توانش جزئي

  . شود هاي بنيادي ميان آگاهي معنايي بزرگساالن و كودكان نسبت داده ميتفاوت
. توضيح داده است» 3تعريف رويداد«فرضية گونه تعابير غلط در كودكان را با  فيليپ اين
بر » هميشه«و » معموالً«مانند قيود زماني » هر«نماي كند كه در كودكان، كميتاو اشاره مي

كودكان . حالي كه در تعابير بزرگساالن روي فاعل داللت دارد كند، دركل رويداد داللت مي
در تعبير كودكان، براي هر . دهندميتعابير متقارن يك به يك بين فاعل و رويداد را ترجيح 

سوار بافت مفعول اضافي كه همان يك فيل بي. فيل بايد پسري باشد كه بر آن سوار شود
  ). Philip, 1995: 125(كند  است، نحو كودك را دچار مشكل مي

كرين، تورنتون، بوستر، كانوي، ليلو مارتين و وودامز از روش متفاوتي به نام كار داوري ارزش 
ها با فراهم كردن شرايط  آن (Crain & McKee, 1985) در آزمايشات خود استفاده كردند  4دقص

دارند و تعبير » هر«نماي جهاني مطلوب به اين نتيجه رسيدند كه كودكان توانش كاملي در مورد كميت
. است دليل عدم شرايط مطلوب در آزمايش بوده هاي پيشين بهمانند كودكان در آزمون بزرگسال غير

 
2- Partial Competence View 
3- Event Quantification Hypothesis  4-

 
Trust Value Judgment task 
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بعد از اين تحقيقات . (Crain & et al., 1996) شد 5»توانش كامل«آمده منجر به ديدگاه  دست نتايج به
  .نظرية توانش كامل گسترش يافت

مطالعات كرين و همكارانش نشان داد كه توانايي كودكان در ارزيابي معناي شرط صدق در 
مروني و همكارانش شرط . االن استاي همانند بزرگسگزاره در سطح درون» هر«جمالت حاوي 

كه توجه محققان را از زمان اينهلدر و پياژه به خود جلب كرده بود، با كنترل » مفعول اضافه«
 شرايط مطلوب در آزمايش تكرار كردند و فرضية برجستگي را در آزمايش خود اضافه كردند

)Meroni & et al., 2000 .(وسيلة  شرط مفعول اضافي بههاي مروني و ديگران با بهسازي يافته
  .كنترل محيط آزمايشي، شاهد تجربي قوي را به نفع ديدگاه توانش كامل فراهم كرد

يك سلسله مطالعات تجربي روي توانايي كودكان در ارزيابي معناي شرط  اخيراً گوالميني
. افتد، انجام داده استمانند آنچه در بزرگساالن اتفاق مي» هر«صدق جمالت حاوي 

و در موضوع بيروني، عدم  6در موضوع دروني خود استلزام رو به پايين» هر«نماي  تكمي
» هر«دارد كه اين مطلب در ارزيابي توانايي كودكان در جمالت حاوي  7استلزام رو به پايين

اي مانند گزاره او نشان داد كه آگاهي معنايي كودكان در سطح درون. ناديده گرفته شده بود
مند بسياري از تحقيقات نشان داده كه خطاهاي نظام.  (Gualmini, 2005)بزرگساالن است

  .دليل عدم كنترل شرايط مطلوب در فضاي آزمايشي بوده است كودكان به
هاي هاي اخير در چارچوب ديدگاه توانش كامل، كودكان نسبت به استلزامبا توجه به يافته

  .(Meroni & et al.,  2005)كند، آگاه هستند  مياي توليد گزاره در سطح درون» هر«نامتقارني كه 
مانند كودكان در سطح تركيب معناي جمالت آمده از توانايي بزرگسال دست  شواهد به 

مانند كودكان در سطح مقايسه معناي و عدم شواهد الزم در توانايي بزرگسال» هر«حاوي 
 .اين پژوهش است كه حل آن هدف اند يك پازل را تشكيل داده» هر«جمالت حاوي 

  

  هاي متضمن و مستلزم ارزيابي شرايط صدق گزاره اول،آزمايش . 3
هدف . اي استگزاره منظور كشف توانش معنايي در سطح بين آزموني بهآزمايش اول، پيش

اين آزمايش، اطمينان از توانايي كودكان در ارزيابي معناي شرايط صدق جمالت متضمن و 
 

5
- Full Competence View 6
 - Downward Entailment  7
 - Non-Downward Entailment  
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اساس ديدگاه توانش كامل، فرض اين بوده كه  تحقيقات اخير بر در. است» هر«مستلزم حاوي 
  .نما دارندكودكان آگاهي بااليي از اين كميت

آيا كودكان قادرند « است كهپرسش  اين پاسخ به ،ف اين آزمايشهد يم،گفتكه  گونههمان
 ةيجعنوان نت به »د؟نارزيابي كن ،سازندمي كمينه را كه جفت» هر«حاوي جمالت ارزش صدق 
د، تواند غلط باشمتضمن مي جملةاي صحيح است، افت ويژهر بمستلزم د جملةكه  منطقي، زماني

قادر به درستي  به كه اگر كودكان  استبر اين فرض  اولآزمايش در . اما عكس آن صادق نيست
 درام زالگوي استل. آگاهي دارندم ستلزااز الگوي ا يعني، باشنده جملشروط صدق هر  ارزيابي

  .شود مي ديدهصورت نامتقارن  به »هر« حاويجمالت وضوع اول و دوم در م
تواند دهد، چگونه روابط منطقي بين جمالت متضمن و مستلزم مينشان مي 1جدول شمارة 

صورت منطقي،  به. طور همزمان بازتاب پيدا كند شده براي هر جمله، به هاي صدق ذكردر ارزش
  .حالي كه جملة مستلزم غلط است در ،لة متضمن صحيح باشدموقعيتي وجود ندارد كه در آن جم

  
  ايگزاره هاي صدق و استلزام بينارزش 1جدول

  

  گزارة مستلزم  گزارة متضمن
  درست  درست

  درست  غلط
  غلط  غلط

  غلط*  درست

  
هاي معنايي موضوع اول و  براي دستيابي به اين موضوع كه كودكان نسبت به استلزام

روي موقعيتي كه جملة  ،ش اولآگاه هستند يا خير، آزماي» هر«نماي يتدوم جمالت حاوي كم
 1حالي كه جملة مستلزم صحيح است، يعني حالتي كه در جدول شمارة  متضمن غلط است، در

صورت  در فضاي آزمايش اگر موقعيت هر جمله  به. هاشور خورده، متمركز شده است
تواند ه شيوة كار قضاوت ارزش صدق ميارزش صدق تقابلي در نظر گرفته شود، آزمايش ب

تأثيرگذارترين شيوه براي نشان دادن توانايي كودكان در ارزيابي معنايي جمالت متضمن و 
  .اي باشدگزاره مستلزم در سطح درون
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  طرح آزمايش اول. 3- 1
. دكنـ اي عمل مـي گزاره آزموني در بررسي توانش معنايي كودكان در سطح بيناين آزمايش مانند پيش

يك از جمالت متضمن و  هدف در اينجا حصول اطمينان از آگاهي كودكان، در معناي شرايط صدق هر
در ايـن   )4/8سـني  ميـانگين  (سـاله  5/11تـا   3/7 زبـان  فارسيدختر  18. مستلزم در بافتي مشابه است

. دهندام ميها را انجروند كلي كار به اين صورت است كه دو آزمونگر آزمون. اندآزمايش شركت كرده
عنوان تماشـاگر بـا    كند و ديگري به ها اجرا ميبازي ها را با استفاده از اسبابيكي از آزمونگرها داستان

در پايـان هـر   . نشيند، البته در نقش يك عروسك يـا شخصـيت كـارتوني   كودك به تماشاي نمايش مي
كـودك  . دهـد دار شرح ميفداستان، عروسك آنچه را در داستان روي داده است، همراه با جمالت هد

دو شرط . دهد كه آيا توصيف او درست بوده است يا غلطتوصيف عروسك را مورد قضاوت قرار مي
هر شرط شامل دو نمونة مورد آزمـون اسـت؛   . در طول آزمون گنجانده شده است» غلط«و » صحيح«

جمـالت  » دوم موضـوع «و مورد آزمـون دوم،  » هر«جمالت حاوي » موضوع اول«مورد آزمون اول، 
  .آورده شده است 4تا  1هاي آزمايش اول در مثال 8هاي نمونةجمالت هدف داستان. است» هر«حاوي 
  »موضوع اول«موارد 
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  )غلط(  .ب از رودخانه گذشتبا اس ايگربههر   .الف  .2

  )صحيح(         .با اسب از رودخانه گذشت گربة سفيديهر   .ب  

  »موضوع دوم«موارد 

  )صحيح(   .صيد كرد ماهياي يك هر كوتوله  .الف  .3

  )غلط(  .صيد كرد ماهي قرمزاي يك هر كوتوله  .ب  

  )صحيح(  .پيدا كرد گليك  ايهر كوتوله  .الف  .4

  )غلط(  .پيدا كرد گل قرمزيك  ايهر كوتوله  .ب  
 

8
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گيرد، يعني از داللت عبارت صورت مي  » ب«به » الف«استنباط از سمت  2و  1در جمالت 
؛ در )گربة سفيد/ پوشكوتولة آبي(سمت داللت عبارت زيرمجموعة  به) گربه/ كوتوله(مجموعة 
يعني برعكس شود، نشان داده مي» الف«به » ب«استنباط از  4و  3كه در جمالت  صورتي
سمت  به) گل قرمز/ ماهي قرمز(، مسير استنباط از داللت عبارت زيرمجموعة 2و  1جمالت 

هر جفت جمله در بافت يكساني نمايش داده . افتداتفاق مي) گل/ ماهي(داللت عبارت مجموعة 
هاي صدق هر جمله در پايان هر جمله درون پرانتز در باال نشان داده شده است و ارزش

  .دهدها را نمايش ميها و محرك شرط 2جدول شمارة . ستشده ا
  

  هاها و محركشرط 2جدول
  

  شرط كذب  شرط صدق  موارد

  »موضوع اول«

 يك ساندويچ كالباس يپوش آبي ةكوتولهر . ب. 1
  .خورد

 يك ساندويچ كالباس ايكوتولههر . الف. 1
  .خورد

با اسب از رودخانه  يسفيد ةگربهر . ب. 2
  .گذشت

با اسب از رودخانه  ايگربههر . فال. 2
  گذشت

  »دوم موضوع«
  .صيد كرد ماهياي يك هر كوتوله. الف. 3

صيد  ماهي قرمزاي يك هر كوتوله. ب. 3
  .كرد

  .پيدا كرد گل قرمزيك  ايهر كوتوله. ب. 4  .پيدا كرد گليك  ايهر كوتوله. الف. 4

  
چهار آزمون نمونه نيز انجام . شنودمي را 4و  3و دو جمله از  2و  1هر كودك دو جمله از 

هاي مثبت از آن مورد انتظار است و از دو اي طراحي شده كه پاسخگونهشود؛ دو آزمايش بهمي
هاي صدق مورد انتظار در تمام جمالت در ارزش. هاي منفي مورد انتظار استآزمايش ديگر پاسخ
ت جمالت آزمون در هر گروه در زير فهرس. اند صورت تصادفي انتخاب شده  طول يك جلسه به

براي هر دو . اندشركت داده شده Bو نيمي ديگر در گروه  Aنيمي از كودكان در گروه . آمده است
. هاي متفاوت ارائه شده استهاي يكساني با داستانصورت مجازي مجموعه محرك گروه به

  .اندزمون قرار گرفتهيك در اتاقي آرام و جداگانه با آزمونگران مورد آ به كودكان يك

    Aفهرست جمالت آزمون براي گروه  .5
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  )الف - 1(=          

  )ب - 2(=)       صحيح

  )الف - 3(=)       صحيح

  )ب - 4(=          

  )ب - 1(=       )صحيح

  )الف - 2(=         

  )ب - 3(=)         

  )الف - 4(=       )صحيح

نشان داده شده، براي بررسي ارزيابي 
در اين آزمون نمونه، . است

  پوش كوتولة آبي  پوش

    

    
  ساندويچ كالباس  ساندويچ كالباس

 )غلط

  )صحيح
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          )غلط(              .خورد يك ساندويچ كالباس ايكوتولههر 

صحيح(  .گذشتبا اسب از رودخانه  يسفيد ةگربهر 

صحيح(  .صيد كرد ماهياي يك هر كوتوله

          )غلط(                     .پيدا كرد گل قرمزيك  ايهر كوتوله

    Bفهرست جمالت آزمون براي گروه 

صحيح(    .خورد يك ساندويچ كالباس يپوش آبي ةكوتولهر 

         )غلط(  .با اسب از رودخانه گذشت ايگربههر 

)         غلط(.                 صيد كرد ماهي قرمزاي يك هر كوتوله

صحيح(  .پيدا كرد گليك  ايهر كوتوله

نشان داده شده، براي بررسي ارزيابي  1از آزمايش اول كه در شكل  1 آزمون نمونة
است» هر«الت حاوي استنباط كودكان در جايگاه موضوع اول جم

  .اندطور مستقل نمايش داده شده  جمالت هدف در هر جلسه به

پوش كوتولة آبي  پوش كوتولة آبي  پوش كوتولة قرمز  پوش كوتولة قرمز

      

      
ساندويچ كالباس  ساندويچ كالباس  كيك  

غلط(            . خورد يك ساندويچ كالباس ايكوتولههر  .الف .1
صحيح(   . خورد يك ساندويچ كالباس يپوش آبي ةكوتولهر . ب .1

  

  اشبرفي و دوستان كوتوله داستان سفيد 1شكل 

نرگس مقدمي 

هر   .الف  

هر   .ب  

هر كوتوله  .ج  

هر كوتوله  .د  

فهرست جمالت آزمون براي گروه  .6

هر   .الف  

هر   .ب  

هر كوتوله  .ج  

هر كوتوله  .د  

آزمون نمونة
استنباط كودكان در جايگاه موضوع اول جم

جمالت هدف در هر جلسه به
  

كوتولة قرمز

  كيك
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  .است» هر«جمالت حاوي 

  5 كوتولة  4

    

    
  ماهي قرمز  ماهي قرمز

 )صحيح

  )غلط.                       (

 .نشان داده شده است 1و نمودار شمارة 
جمالت  ،كننده كودكان شركت

غلط  جمالت) 18/2(كنندگان 
 جمالتكودكان  درصد 94
  .)درصد 0 و 0

دانند مي دهد كودكانها نشان مي
 جمالتيغلط، اما » دارد 

مجموعه «  A،1 الزم به ذكر است با توجه به شكل
  
 مينهك جفت دانند جمالتكودكان مي

الگوي متفاوتي را نشان 
» دارد A، Bهر «به شكل 

حساسيت كودكان نسبت 
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جمالت حاوي » موضوع دوم«در جايگاه  4مربوط به آزمون نمونة 

4 كوتولة  3 لةكوتو  2 كوتولة  1 

      

      
ماهي قرمز  ماهي قرمز  ماهي زرد  ماهي سياه

صحيح.                           (صيد كرد ماهياي يك هر كوتوله. الف - 3
.                       (صيد كرد ماهي قرمزاي يك هر كوتوله. ب - 3

  

  هازي شكار ماهيداستان با 2شكل 

  هاي آزمايش اولنتايج و تحليل داده
و نمودار شمارة  3شمارة  خالصه در جدولطور  اين آزمايش به

كودكان شركت درصد 100 ،»هر«حاوي  جمالت» موضوع اول«در مورد داوري 
كنندگان  شركت درصد 11نها ت ،ديگرو از طرف  )18/18(صحيح را پذيرفتند 

5/94بايد گفت كه جمالت » موضوع دوم«در مورد داوري  .را پذيرفتند
18/0(غلط را نپذيرفتند  جمالتيك  هيچو  )18/17( ندييد كردأصحيح را ت

ها نشان مي، يافتهاولآزمايش در » هر«با توجه به موضوع اول 
��حالي كه  �  A ،Bهر «شكل  به جمالتي، در همان بافت است �
الزم به ذكر است با توجه به شكل. ، صحيح است»دارد A’ ،Bهر
،A’ »و» پوشهاي آبيكوتولهB  »است» ساندويچ كالباس.  

كودكان مي كه  نشان دادنتايج  ،»هر« دومبا توجه به موضوع 
الگوي متفاوتي را نشان  جمالت،هاي صدق در اين و ارزش دارندهاي صدق متفاوتي 

��يعني جايي كه  � به شكل  جمالتي ،، در همان بافتاست �
حساسيت كودكان نسبت  ةدهند له نيز نشانئلط است كه اين مسغ» دارد ’A، Bهر«

جستارهاي زباني
 

مربوط به آزمون نمونة  2شكل 
  

 كوتولة

ماهي سياه

  

نتايج و تحليل داده. 3- 2
اين آزمايش بهنتايج 

در مورد داوري 
صحيح را پذيرفتند 

را پذيرفتند
صحيح را ت

با توجه به موضوع اول 
حالي كه  در
هر«شكل  به

،»هاكوتوله
با توجه به موضوع 

هاي صدق متفاوتي ارزش
يعني جايي كه  ؛دهندمي

«صحيح و 
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 B، 2  است با توجه به شكل

  شرط كذب
11% - )18/2(  
0%- )18/0(  

  

ييدي بر أت ،»هر«نماي معنايي كميت
اين اطمينان را  ولا ش

حاوي  مينةك جفت جمالت
به مسير  ،شودميبرداشت 

طور  به ،لهئپس، اين مس
را » هر«حاوي  جمالتاي 

 توان با طراحي آزمايشي ديگر،
  .پرداختدر كودكان 
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است با توجه به شكل گفتني. است» هر«به عدم استلزام رو به پايين در موضوع دوم 
  .است» كوتوله«  Aو» هاي قرمزماهي« ’B،»هاماهي

  درصد قبولي و پذيرش 3جدول 
  

  شرط صدق  
 )18/18( -%100  موارد موضوع اول

  )18/17( -%94.5  موارد موضوع دوم

  

  درصدهاي قبولي 1نمودار 

معنايي كميت -، با نگرش منطقياولمجموع، نتايج آزمايش 
شآزماي .هاي ديدگاه توانش كامل است تا ديدگاه توانش جزئي

جمالتكه كودكان از شرايط صدق متقابل موجود در  ه استد آورد
برداشت  جمالتو اينكه چه استنباطي از  دارندآگاهي » هر«نماي 

پس، اين مس .داردبستگي هاي اول و دوم يك از موضوع پيرامون هر
اي گزاره بينهاي رزيابي صحت استنباطتوانايي كودكان در ا

توان با طراحي آزمايشي ديگر،، مياول آزمايش يهايافتهبا در نظر گرفتن . كند
در كودكان  گزارههاي منطقي بين دو به بررسي ارزيابي استنباط طور مستقيم

نرگس مقدمي 

به عدم استلزام رو به پايين در موضوع دوم 
ماهيمجموعه «

  

موارد موضوع اول
موارد موضوع دوم

  

  
مجموع، نتايج آزمايش  در

هاي ديدگاه توانش كامل است تا ديدگاه توانش جزئي يافته
د آوردوجو به

نماي كميت
پيرامون هر استلزام

توانايي كودكان در امستقيم 
كند ثابت مي

طور مستقيم به
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  يازارهگ ارزيابي استنباط بين دوم،آزمايش . 4
هاي معتبر و نامعتبر توانايي كودكان در تمايز ميان استنباططور مستقيم  به ،در آزمايش دوم

شود كه در آزمايش مي بررسي جمالتي، مانند همان »هر«متضمن و مستلزم حاوي  جمالت
   .ده شدااول از آن استف

مرجع و  يمعناآيا كودكان قادرند « كه پرسش استاين پاسخ به  ،ف اين آزمايشهد
هاي بين جمالت توانند استنباطيعني مي »؟مقايسه كننداستلزام  الگوهاي ةآن را بر پاي ةنتيج

؟ به اين ارزيابي كنند) اول و دوم(را از حيث هر دو موضوع » هر«متضمن و مستلزم حاوي 
 اي ازطور مستقيم به نمود تازه بتوان به تامورد نياز است جديد ، يك روش تجربي منظور

چگونگي طرح  برتمركز ، در اين بخش .دست يافت ،نامع ةيعني مقايس ،معناشناسي كودك
 .كه در آن كودكان را تشويق به ارزيابي روابط معنايي بين دو گزاره كند استآزمايشي 

 ،ايدو پارامتر گزاره رائةال، ابا طرحي ايده جمالتارزيابي استنباط منطقي بين راه  ترينساده
پرسيد كه  )كودك( هكنند و اينكه بتوان به راحتي از ارزيابي تواند باشدديگري مييكي پس از 

با بررسي مطالعات انجام شده، » ؟9شوداول درك مي ةاز گزار ،طور منطقي به ،دوم ةآيا گزار«
اي كه بتوان توانايي كودكان در ارزيابي گونه مشكالتي مانند طراحي كردن آزمايش، به

اي را سنجيد، كنترل كردن شرايط مناسب در بافت آزمايشي و انتخاب گزاره هاي بيناستنباط
  . شودكردن وسايل مناسب در آزمايش نمايان مي

هاي بين دو گزاره از روش پرسش و پاسخ و همكاران  براي ارزيابي استنباط دوويليرز
صورت  ور را بهها از كودكان خواستند جملة هدف در بافت مص آن. استفاده كردند) خير -بله(

اي  هاي پيچيدهاين كار نياز به ارزيابي).  (De Villiers & et al., 1998استقرايي ارزيابي كنند
ها در پي داشته باشد و تفسير دارد و بنابراين ممكن است اختالالت قابل توجهي در پاسخ

رز وجود ليهمين نقد در شيوة ارزيابي پرسش و پاسخ فيليپ و دووي. نتايج را دشوار كند
  ). (Philip & De Villiers, 1992دارد

توان نتيجه گرفت كه در طراحي آزمايش، شيوة طرح مي ،بر پاية مباحث گفته شده در باال
در مرحلة ارزيابي بسيار مهم است كه آزمايش . ناپذير استپرسش پس از داستان اجتناب

اي شيوه يرند و آزمايش بهاي باشد كه كودكان براساس منطق استنتاجي تصميم بگگونه به
 

9
ن) 2005) (Van Der Silk(، گرتس و ون در سيلك )b2003) (Guerts(نگاه كنيد به گرتس  -    درباره مطالعات تجربي به صورت استقرايي در بزرگساال
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در آزمايش جديد سعي شده است كه . كننده براي كودكان باشد بسيار واضح و سرگرم
براي ارزيابي . ارزيابي كودكان در آزمون بر پاية استدالل استنتاجي صورت گيرد

، از پرسش و پاسخجاي ارزيابي به سبك  هاي منطقي بر پاية استدالل استنتاجي به استنباط
اي كه مشخص كنند آيا گونه رود روابط بين دو گزاره را ارزيابي كنند، بهان انتظار ميكودك

  .عنوان بازگفت گزارة اول تعبير شود يا خير تواند بهگزارة دوم مي
  

  طرح آزمايش دوم. 4- 1
فرض و پيش(اي شود كه در آن دو متغير گزارهناميده مي »بازگفت - پيشگويي«آزمايش جديد 

-دو آزمونگر نقش عروسك. شوندصورت متوالي در مكالمة بين دو عروسك ارائه مي به) نتيجه

يكي از آزمونگرها نقش جادوگر و ديگري نقش شاگرد را . كنندها را در اين آزمايش بازي مي
جادوگر ابتدا مجموعه . خواهد جادوگري را از جادوگر ياد بگيردشاگرد مي. كندبازي مي
گويد قرار است دهد و بعد ميقرار است جادويشان كند، نشان ميهاي بازي را كه شخصيت

سپس شاگرد آنچه را جادوگر . شودفرض در نظر گرفته ميعنوان پيش اتفاقي بيفتد كه اين به
  .رودكار مي فرض بهعنوان نتيجة ارزيابي بر پاية پيش بازگفت شاگرد به. كندگفته، بازگفت مي

ها  د بازگفت شاگرد قضاوت كنند، تنها محرك ديداري آنپيش از اينكه كودكان در مور 
هاي بازي است و نتيجة حاصل از حقة جادوگري، بعد از ارزيابي كودكان معرفي شخصيت

چون در اين روش، ترفندهاي جادوگري حس . شود كه تأثيري بر بازگفت نداشته باشدارائه مي
شود، اين روش مايش همچنان حفظ ميكند و توجه كودكان به نكنجكاوي كودكان را ارضا مي

دليل اينكه تمام جريان جادوگري قبل از ارزيابي . براي دستيابي به هدف آزمايش مناسب است
صورت منطقي  نشان داده نشده، اين بود كه به كودك اجازة استدالل داده شود، يعني نتيجه به

  .ت مقابل انجام گيردگيري براساس موقعيكند تا اينكه نتيجهفرض پيروي مي از پيش
، شروع فتديچه اتفاقي قرار است ببا سخن جادوگر كه ) فرضپيش(اي اولين متغير گزاره

شود، با بازگفت كه بر پاية گزارة اول ارزيابي مي) نتيجه(اي دوم  شود و متغير گزارهمي
  .شودشروع مي) تواند بگويدشاگرد چه چيز ديگري براساس آنچه جادوگر گفته مي(شاگرد 

، در اين آزمايش )5/11ميانگين سني ( 6/4تا  5/2زبان، در ردة سني  ده دختر فارسي
شهر بيرجند » نابغه كوچولو«كنندگان كودكاني بودند كه در مهد كودك  شركت. شركت كردند
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كودكان . كنندگان اجازة والدينشان را در اين آزمون داشتندتمامي شركت. عضو بودند
داستان  4در يك جلسه آزمايش، . قي جداگانه با آزمونگران آزموده شدنديك در اتا  به  يك

جمالت متضمن و مستلزم كه در طرح . نمونة ارزيابي آزمون وجود دارد 4نمونه و 
  .است اند، در ليست زير آمدهبازگفت آزمايش شده -پيشگويي

  »موضوع اول«موارد 

  .دارديك همبرگر برمي ايگربههر   .الف  .8

  .دارديك همبرگر برمي گربة سفيدير ه  .ب  

  .دارديك گل برمي ايگربههر   .الف  .9

  .دارديك گل برمي گربة سفيديهر   .ب  

  »موضوع دوم«موارد 
  .داردبرمي آبنباتهر خرسي يك   .الف  .10

  .داردبرمي آبنبات قرمزهر خرسي يك   .ب  

  .داردرا برمي ماهيهر خرسي يك   .الف  -11

  .داردرا برمي ماهي سياهيك هر خرسي   .ب  
ها را هايي كه در باال ذكر شده شرطجمله يك از جفت با تغيير دادن ترتيب جمالت هر

هاي نامعتبر در هاي معتبر در يك وضعيت و استنباطتوليد استنباط(توان عوض كرد  مي
 »موضوع اول«در درون هر وضعيت دو مورد آزمون وجود دارد؛ موارد ). وضعيت ديگر

شامل » موضوع دوم«و موارد ) 9و  8جمالت (فرض و نتيجه هاي پيشجمله شامل جفت
  ).11و  10 جمالت( و نتيجه فرضهاي پيشجمله جفت

، جمالت 9و  8، يعني جمالت »موضوع اول«در موارد . است» شرط استنباط معتبر«شرط اول، 
ض در گفتار جادوگر نمايش داده فر عنوان پيش هستند كه به حاوي مجموعة داللتي اسم» الف«

بازگفت شاگرد از گفتار  داللتي اسم هستند كه نتيجة حاوي زيرمجموعة» ب«اند و جمالت شده
 10، جمالت »موضوع دوم«همچنين در موارد . جادوگر است و بايد توسط كودكان ارزيابي شود
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فرض عنوان پيش اه خود بههستند كه در جايگ حاوي زيرمجموعة داللتي اسم» الف«، جمالت 11و 
عنوان  هستند كه در جايگاه مربوطه بايد به حاوي مجموعة داللتي اسم» ب«اند و جمالت ارائه شده

  .نتيجة بازگفت شاگرد، توسط كودكان ارزيابي شوند
در . اندصورت وارونه ارائه شده ها بهجمله جفت. است» شرط استنباط نامعتبر«شرط دوم، 

فرض و جمالت عنوان پيش ها بهبا زيرمجموعة داللتي اسم» ب«، جمالت »لموضوع او«موارد 
به همين صورت در موارد . اندعنوان نتيجه، نمايش داده شده با مجموعة داللتي اسم به» الف«
» ب«فرض و جمالت عنوان پيش ها بهبا زيرمجموعة داللتي اسم» الف«، جمالت »موضوع دوم«

 4و محرك در جدول شمارة  هاشرط. اندعنوان نتيجه، ارائه شده بهها با مجموعة داللتي اسم
  .نشان داده شده است

  
  ها و محركشرط 4جدول 

  

  الگوي استنباط  )شاگرد(نتيجه   )جادوگر(فرض پيش  مورد  

شرط 
استنباط «

  »معتبر

موضوع «
  »اول

 ايگربههر . الف .8
  دارديك همبرگر برمي

 سفيديگربة هر . ب. 8
  داردر برمييك همبرگ

  مجموعه به زيرمجموعه
  )معتبر -استلزام رو به پايين(

موضوع «
  »دوم

هر خرسي . الف .10
  داردبرمي آبنباتيك 

هر خرسي يك . ب .10
  داردبرمي آبنبات قرمز

  مجموعه زيرمجموعه به
 -استلزام رو به پايينعدم (

  )معتبر

شرط 
استنباط «

  »نامعتبر

موضوع «
  »اول

 ايگربههر . الف .9
  دارديك گل برمي

 سفيديگربههر . ب .9
  دارديك گل برمي

مجموعه       زيرمجموعه به
  )نامعتبر -استلزام رو به پايين(

موضوع «
  »دوم

هر خرسي . الف .11
  داردرا برمي ماهييك 

هر خرسي يك . ب .11
-را برمي ماهي سياه

  دارد

  مجموعه به زيرمجموعه
 -استلزام رو به پايينعدم (

  )رنامعتب

  
شود تا فكر كند كه آيا با توجه به گفته جادوگر، در پايان هر داستان، از كودك خواسته مي

در شرط » بله«تواند پاسخ شاگرد جملة درستي را گفته يا خير؟ پاسخ مورد انتظار، مي
باشد در شرط » نه«يا پاسخ » تواني آن را بگوييتو مي«باشد، از قبيل » استنباط معتبر«
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در . »به نظرم درست نيست«يا » تواني اين را بگوييتو نمي«، مانند »نامعتبر استنباط«
عنوان بازگفت صحيح  ، كودكان گفتار شاگرد را به»استنباط معتبر«در شرط » بله«هاي  پاسخ

از . فرض و بازگفت شاگرد، نتيجة آن استگفتار جادوگر پيش. پذيرنداز گفتة جادوگر مي
، كودكان بازگفت شاگرد از »استنباط نامعتبر«در شرط » خير«هاي طرف ديگر، در پاسخ

  .شودعنوان ارزيابي استنباط نامعتبر، نام برده مي كنند و از آن بهگفتار جادوگر را رد مي
  
  هاي آزمايش دومنتايج و تحليل داده. 4- 2

اهاي در ارزيابي معن» هر«نماي جهاني براساس مطالعات گذشته، توانش كامل معنايي كميت
ها آگاه اگر كودكان در مورد اعتبار استنباط. اي در كودكان آشكار شده استگزاره درون

شده در بافت  رود كه در ارزيابي روابط معنايي ميان دو گزارة ارائهباشند، انتظار مي
بيني كرد كه كودكان  توان پيشباشند، بنابراين ميمانندي داشته هاي بزرگسالآزمايش، پاسخ

تأثير  توانند نشان دهند، بدون اينكه تحترا مي» استنباط معتبر«در شرط » بله«هاي پاسخ
هاي زيرمجموعة داللتي اسم قرار بگيرند؛ از طرف ديگر، كودكان پاسخ/ ترتيب ارائة مجموعه

تأثير ترتيب ارائة  دهند، بدون اينكه تحتاز خود نشان مي» استنباط نامعتبر«را در شرط » نه«
  .ها قرار بگيرندزيرمجموعة داللتي اسم /مجموعه

هاي معتبر و نامعتبر حساسيت نداشته باشند، الگوي اگر كودكان به تمايز بين استنباط
زيرمجموعة داللتي / دنبال ترتيب مجموعه در الگوهاي خطا كودكان تنها به. رودخطا انتظار مي

  : دو الگوي خطا وجود دارد. ها هستنداسم
» بله«هاي تي مجموعة داللتي اسم در ارائة متوالي دو گزاره پيشي بگيرد، پاسخكودكان وق. الف

هر زمان كه . برندميكار   به را» خير«هاي برند و هرگاه عكس باال اتفاق بيفتد، پاسخكار مي  را به
را » بله«هاي  افتد، پيوسته پاسخزيرمجموعة داللتي اسم در نمايش متوالي دو گزاره جلوتر مي

  . برندكار مي  را به» خير«هاي برند و هر گاه كه عكس باال روي دهد، پيوسته پاسخ كار مي  به
مانند كودكان دربارة اينگونه بزرگسال هاي غيردهندة ارزيابي دليل ديگر كه نشان. ب

هايشان از الگوهاي تصادفي ها است، اين است كه كودكان كامالً گيج شده و در پاسخاستنباط
  .كننده مياستفاد
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در آزمون . مورد انتظار است» بله«هاي ، پاسخ»استنباط معتبر«در اين آزمايش، در شرط 
درصد كودكان، يعني هفت نفر از ده كودك در موضوع اول جمالت  70شرط استنباط معتبر، 

ها، يعني ده نفر از ده كودك در موضوع دوم جمالت حاوي  درصد آن 100و » هر«حاوي 
  .اندرا به آزمونگر ارائه داده» بله«رد انتظار پاسخ مو» هر«

در آزمون شرط استنباط نامعتبر، . مورد انتظار است» خير«هاي پاسخ» استنباط نامعتبر«در شرط 
درصد  100و » هر«درصد كودكان، يعني نه نفر از ده كودك، در موضوع اول جمالت حاوي  90
را » خير«پاسخ مورد انتظار » هر«جمالت حاوي  ها، يعني ده نفر از ده كودك، در موضوع دوم آن

  .آمده است 2و نمودار  6و  5طور خالصه در جدول   نتايج، به. اندبه آزمونگر ارائه داده
طور  مانند كودكان به هاي بزرگسالدهد، نسبت كلي پاسخطور كه نتايج نشان ميهمان

مانند اكي از توانايي بزرگسالپس اين امر ح. هاي تصادفي هستند اي باالتر از پاسخعمده
نتايج نشان . است» هر«نماي هاي معتبر و نامعتبر دربارة كميتكودكان در تميز دادن استنباط

هاي منطقي ميان دو گزاره را طوري توانند استنباطمي) سال 6تقريباً ( تر داد كه كودكان بزرگ
  .ارزيابي كنند كه همانند بزرگساالن باشد

  
  »استنباط معتبر«در شرط » بله«هاي اسخدرصد پ 5جدول 

  

  موارد  
فرض پيش

  )جادوگر(
  الگوي استنباط  )شاگرد(نتيجه 

درصد 
هاي پاسخ

  »بله«

شرط 
استنباط «

  »معتبر

موضوع «
  »اول

 ايگربههر . الف .8
يك همبرگر خواهد 

  برداشت

گربة  هر. ب .8
يك همبرگر  سفيدي

  خواهد برداشت

مجموعه به زيرمجموعه         
-استلزام رو به پايين(

  )معتبر

  درصد 70
)10/7(  

موضوع «
  »دوم

هر . الف .10
 آبنباتخرسي يك 

  خواهد برداشت

هر خرسي . ب .10
 آبنبات قرمزيك 

  خواهد برداشت

مجموعه                   زيرمجموعه به
استلزام رو به عدم (

  )معتبر -پايين

درصد  100
)10/10(  

 

  
 



  1392 زمستان، )16پياپي ( 4 ه، شمار
 

  »استنباط نامعتبر

  الگوي استنباط
درصد 

هاي پاسخ
  »خير«

مجموعه                  زيرمجموعه به
 -لزام رو به پايين

  )نامعتبر

  درصد 10
)10/9(  

مجموعه به زيرمجموعه             
استلزام رو به 

  )نامعتبر -

درصد  100
)10/10(  

  

از حيث ساختار » هر«نماي جهاني 
ها طوري طراحي آزمايش

اند كه بتوان به بهترين نحو ممكن پاسخي براي سؤاالت طرح شده در اين تحقيق پيدا 

100  
90  
80  
70  
60  
50  
40  
30  
20  
10  

0 

، شمار4دوره    جستارهاي زباني

189  

استنباط نامعتبر«در شرط » خير« هايدرصد پاسخ 6جدول 
  

  مورد
فرض پيش

  )جادوگر(
الگوي استنباط  )شاگرد(نتيجه 

موضوع «
  »اول

يك  ايگربههر . الف .9
  گل خواهد برداشت

گربة  هر. ب .9
يك گل سفيدي 

  خواهد برداشت

زيرمجموعه به
لزام رو به پاييناست(

نامعتبر

موضوع «
  »دوم

هر خرسي . الف .11
را خواهد  ماهييك 

  برداشت

هر خرسي . ب .11
را  ماهي سياهيك 

  خواهد برداشت

مجموعه به زيرمجموعه             
استلزام رو به عدم (

-پايين

  

  نتايج آزمايش دوم 2نمودار 

  گيري نتيجه
نماي جهاني به كميت در اين مقاله با دو آزمايش، دانش كودكان راجع

آزمايش. صورت نامتقارن در موضوع اول و دوم بررسي شد استلزام به
اند كه بتوان به بهترين نحو ممكن پاسخي براي سؤاالت طرح شده در اين تحقيق پيدا 

جستارهاي زباني
 

  

شرط 
استنباط «

  »نامعتبر

  

  

نتيجه. 5
در اين مقاله با دو آزمايش، دانش كودكان راجع

استلزام به
اند كه بتوان به بهترين نحو ممكن پاسخي براي سؤاالت طرح شده در اين تحقيق پيدا شده

  .دكر
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منطقي كودكان براي  -آزموني در بررسي توانش معنايي عنوان پيش آزمايش اول به
هاي  يكي از ويژگي. آيدميشمار  به» هر«نماي اي حاوي كميتگزاره هاي بينارزيابي استنباط

طور  هاي متضمن و مستلزم بهبارز آزمايش اول اين است كه در آن  ارزش صدق گزاره
هايي مانند بزرگساالن در ارزيابي كودكان قضاوت. گيرد رار ميجداگانه مورد بررسي ق

اي را فراهم آورد تا يك گام اين آزمايش زمينه. ها از خود نشان دادندمرجع و نتيجة استنباط
  .طور مستقيم ارزيابي كنيم  اي را بهگزاره هاي بينبه جلو برويم و توانايي كودكان در استنباط

منطقي كودكان است كه روش  - ارزيابي توانش معنايي سي درآزمايش دوم، اولين برر
اين آزمايش، فضايي را براي كودكان در . دهدرا ارائه مي» بازگفت - پيشگويي«آزمايشي به نام 

فراهم كرده تا كودكان بررسي كنند كه آيا گزارة دوم، به نظر » هر«ارزيابي دو گزارة حاوي 
سال،  6خير؟ نتايج نشان داد كه كودكان ردة سني تقريباً از گزارة اول است يا  عبارتي مناسب

  .هاي منطقي ميان دو گزاره را طوري ارزيابي كنند كه همانند بزرگساالن باشدتوانند استنباطمي
اي حاوي گزاره هاي منطقي بينآزمايشات اول و دوم حساسيت كودكان به اعتبار استنباط

سمت عبارت  كه استنباط از عبارت داللتي مجموعه به كودكان آگاهند. دهدرا نشان مي» هر«
حالي كه  دارد، در» هر«داللتي زيرمجموعه، الگوي استلزام رو به پايين را در موضوع اول 

سمت عبارت داللتي مجموعه، الگوي عدم استلزام رو  استنباط از عبارت داللتي زيرمجموعه به
  . دارد» هر«به پايين را در موضوع دوم 

هاي استلزام هاي حاصل از اين تحقيق نشان داد كه كودكان از ويژگيوع، يافتهمجم در
  :كه در ذيل آمده، آگاهي دارند» هر«نماي جهاني  كميت

هاي اول و دوم خود ، الگوهاي استلزام نامتقارني را در موضوع»هر«نماي جهاني كميت  -
 .كندايجاد مي

 .گذار هستند اي جملة تأثيرالگوهاي استلزام بر رابطة منطقي بين معناه  -

الگوهاي استلزام از تعامل معنايي با كلمات ديگر در روابط ساختاري ويژه تأثير   -
 .پذيرند مي

اي نيز گزارهاي، بلكه در سطح معنايي بينگزاره تنها در سطح معنايي درونبنابراين كودكان نه
  .آگاهي دارند» هر«نماي جهاني  در مورد كميت
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  اه نوشت پي. 6
  .نامه كارشناسي ارشد استمقاله برگرفته از پايان .1

2. partial competence view 
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  پيوست. 8
  آزمايش اول

پاسخ صحيح، = كذب، ص شرط= صدق، كذب شرط= صدق(شوندگان  هاي فردي آزمونپاسخ
 )ناصحيح پاسخ*= غلط،  پاسخ= غ
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  Aگروه  

  سن  آزمون شونده
جملة هدف 

الف  -1
  )كذب(

جملة هدف 
الف  -2
  )صدق(

جملة هدف 
الف  -3
  )صدق(

جملة هدف 
الف  -4
  )كذب(

  غ  ص  ص  غ  7/3  1شوندة  آزمون
  غ  ص  ص *ص  1/4  2شوندة  آزمون
  غ  ص  ص  *ص  2/4  3شوندة  آزمون
  غ  ص  ص  غ  5/4  4شوندة  آزمون
  غ  ص  ص  غ  9/4  5شوندة  آزمون
  غ *غ  ص  غ  10/4  6شوندة  آزمون
  غ  ص  ص  غ  7/5  7شوندة  آزمون
  غ  ص  ص  غ  11/5  8شونده  آزمون
  غ  ص  ص  غ  11/5  9شوندة  آزمون

  
  Bگروه 

  سن  شونده آزمون
-1جملة هدف  

  )صدق(ب  -1
-1جملة هدف 

  )كذب(ب  -2
-1جملة هدف 

  )كذب(ب  -3
-1جملة هدف 

  )صدق(ب  -4
  ص  غ  غ  ص  0/4  10شوندة  آزمون
 ص  غ  غ ص  3/4  11شوندة  آزمون

  ص  غ  غ  ص  6/4  12شوندة  آزمون
  ص  غ  غ  ص  6/4  13شوندة  آزمون
  ص  غ  غ  ص  7/4  14شوندة  آزمون
  ص  غ  غ  ص  7/4  15شوندة  آزمون
  ص  غ  غ  ص  10/4  16شوندة  آزمون
  ص  غ  غ  ص  11/4  17شوندة  آزمون
  ص  غ  غ  ص  3/5  18شوندة  آزمون
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  آزمايش دوم 
 شوندگان هاي فردي آزمونپاسخ

  )هاي ناصحيح پاسخ= *، »خير«هاي پاسخ= ، ن»بله«هاي پاسخ= ب(
  نامعتبر -دوم  معتبر -دوم  نامعتبر -اول  معتبر -اول  سن  شونده مونآز

  ن  ب  ن  ن*  2/5  1شوندة  آزمون
  ن  ب  ن  ب  8/5  2شوندة  آزمون
  ن  ب  ن  ن*  7/5  3شوندة  آزمون
  ن  ب  ن  ب  11/5  4شوندة  آزمون
  ن  ب  ن  ن*  5/5  5شوندة  آزمون
 ن ب ن ب  3/6  6شوندة  آزمون

  ن  ب  ب*  ب  4/6  7آزمون شوندة 
 ن ب ن ب  4/6  8آزمون شوندة 

  ن  ب  ن  ب  2/6  9آزمون شوندة 
 ن ب ن ب  1/6  10آزمون شوندة 
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