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  چكيده
هاي مختلف نقش  در زبان ها آن هاي هاي اخير، پردازش بندهاي موصولي و بررسي پيچيدگي در دهه

پيچيدگي دو  ةتحقيق براي مقايساين  .شناسي ايفا كرده است شناسي و روان اي در تحقيقات زبان عمده
1فاعل -موصولي فاعلنوع بند 

2مفعول -و فاعل 
 را اين پيچيدگي. در زبان فارسي انجام شده است 

ساله  6تا  3شناختي ميزان درك يا عدم درك اين نوع جمالت در كودكان  اساس معيار روان بر
انتخاب ) نفر 32هر گروه (سال  6 -5و  5 -4، 4 -3در سه گروه سني را كودك  96 ايم؛ چنانكه سنجيده

نظر به دو صورت مجزاي خبري و پرسشي با  شامل بندهاي موصولي مورد يجمالتيك و به هر مكردي
 و درك آنان داديمهاي نشان دادن شكل، اشياي واقعي يا درخواست براي اجراي يك فرمان ارائه  روش

ي و خبردر جمالت مفعول هم  -نتيجه نشان داد كه بند موصولي فاعل. ارزيابي كرديماز اين جمالت  را
  .فاعل بوده است -تر از بند موصولي فاعل پيچيده ،واضح طور كامالً هم پرسشي به

  

مفعول، زبان فارسي،  -فاعل، بند موصولي فاعل -پيچيدگي زباني، بند موصولي فاعل: واژگان كليدي
 .ساله 6تا  3كودكان 

 

  مقدمه. 1
) فاعل -فاعل(ارسي اين تحقيق، بررسي سطوح پيچيدگي بندهاي موصولي ف در مطرحمسئله 
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 6 -3زبان گروه سني  در كودكان فارسي شناسي لحاظ نحوي و كاربرد به) مفعول -فاعل(و 
كند و ضميري  بند موصولي بندي است كه يك اسم يا عبارت اسمي را توصيف مي. سال است

 ,Richards & Schmidt(شود  ضمير موصولي ناميده مي ،كند كه بند موصولي را معرفي مي

رود، با اين  كار مي  هبند موصولي همان صفت است كه براي توصيف يك اسم ب 454 :2002)
ساده يا مركب است، ولي بند موصولي  ةصورت يك كلم به تفاوت بارز كه صفت معموالً

مربوط به هم را با هم تركيب  ةدو جمل ،بند موصولي در عمل. جمله است شبه  صورت يك به
 ,whoكه معادل  »كه«با  ]موصولي[ در فارسي، بند صفتي. )Anderson, 2009: 3(كند  مي

whom, that  وwhich  اين  .)41: 1996ماهوتيان، (شود  آغاز مي ،در زبان انگليسي است
صورت بند پيرو همراه با بند پايه  ساختار كه داراي انواع متعددي در هر زبان است و به

يك ساختار بسيار اينكه ضمن  ،شود خته ميعنوان يك ساختار پيچيده شنا رود، به كار مي به
 . هاي مختلف از جمله فارسي و انگليسي است پركاربرد در زبان

ها از بندهاي موصولي به يك صورت استفاده كنند، بنابراين  زبان ةطور نيست كه هم اين 
ل اما در عين حا). Anderson, 2009: 2(مهم است  ها آن بين ةهاي برجست دانستن بعضي تفاوت

رابرت  مثالً ؟بايد دانست كه آيا مفاهيم و فرآيندهاي جهاني نيز در اين ميان وجود دارند يا خير
، انواع )Celce- Murcia & Larsen- Freeman, 1999( اندرسون با اشاره به فهرست سلسمورسيا

سه در هنگ كنگ و انگليسي مقاي 3، در دو زبان كانتونيز»ميزان در دسترس بودن«ازنظر  آن را
 - ترين نوع در فراگيري، سپس نوع مفعول فاعل را در هر دو زبان آسان - كرده و نوع مفعول

مفعول را براي گويشوران هر دو  - دوم آساني فراگيري قرار داده و شكل فاعل ةمفعول را در رد
  .Anderson, 2009: 3)(كند  ترين نوع بند موصولي براي فراگيري معرفي مي زبان مشكل

در ديدگاه اول تمايز . بندي شده است طور كلي از دو ديدگاه تقسيم  هولي ببندهاي موص
كه ) Comrie, 1996: 139(شود  مطرح مي 5 تحديدي و غير 4ميان دو نوع بند موصولي تحديدي

بند موصولي در جمله  ةاما در ديدگاه دوم نقش نحوي كه هست. بنيان است بندي نقش يك دسته
 ؛ Celce- Murcia & Larsen- Freeman, 1999: 571(رار گرفته است بندي ق مبناي تقسيم ،دارد

Annas, 2004: 4 ( ةهست. ايم استفاده كردهبراي تبيين مسئله  اخيركه در اين مقاله از ديدگاه 
بند موصولي در ساخت كلي اين بند، از دو نقش در بند پايه و پيرو برخوردار است؛ بدين 

نقشي مشابه يا متفاوت در بند موصولي برعهده  همو  ارددنقشي در بند پايه  هممعني كه 
 

3
 Cantonese  4
 - Restrictive (or defining) 5
 - Non- restrictive (or non- defining)  
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  ).185 :1373صفوي، (دارد 
  :گيريم مينظر  صورت زير در هبرا با توجه به تعريف باال چهار نوع بند موصولي 

 ،كند دختري كه به زبان باسك صحبت ميلة مانند جم ؛)SS(فاعل  -بند موصولي فاعل. 1
  .دخترعموي من است

معلم  ،مردي كه شما او را مالقات كرديدلة مانند جم ؛)SO(مفعول  - فاعل بند موصولي. 2
     .من است

 ،من كتابي را كه شما معرفي كرديدلة مانند جم ؛)OO(مفعول  - بند موصولي مفعول. 3 
 .خواندم

من دختري را كه به زبان باسك صحبت لة مانند جم ؛)OS(فاعل  -بند موصولي مفعول. 4
  ).Celce- Murcia & Larsen- Freeman, 1999: 577(شناسم  مي ،كند مي

بررسي  ه ودو نوع آن با يكديگر مقايس ،در اين تحقيق از بين اين چهار نوع بند موصولي
بند موصولي  ؛و نوع دوم) SS(فاعل  -بند موصولي فاعل؛ نوع اول :ند ازا كه عبارت اند شده
  ). SO(مفعول  - فاعل

يك از  كدام: تن پاسخي روشن بر آن است، اين است كهاين پژوهش درصدد يافالي كه ؤس
اين  تر است؟ توضيح اينكه در مفعول پيچيده - فاعل و فاعل - دو نوع بند موصولي فاعل

ناميده  »نوع دوم« ،مفعول -نوع اول و بند موصولي فاعل ،فاعل -بند موصولي فاعل ،تحقيق
 6تا  3تسلط كودكان نظر گرفتن با در شود و معيار پيچيدگي ميزان درك بند موصولي  مي

رحمتيان و (آموزان است توليد زباني نمود ظاهري توانش زباني زبان .شود تعيين ميساله 
درك زباني بخش بيشتري از اين توانش را پوشش  ولي معموالً) 102: 1392همكاران، 

 ؛ه شودپاسخ داد تر جزئي، الزم است به دو سؤال شده مطرح الؤبراي پاسخ به س .دهد مي
يكي آنكه آيا تفاوت معناداري در درك جمالت خبري شامل بند موصولي نوع اول و جمالت 

ساله وجود دارد؟ و دوم آنكه آيا  6تا  3خبري شامل بند موصولي نوع دوم در بين كودكان 
تفاوت معناداري در درك جمالت پرسشي شامل بند موصولي نوع اول و جمالت پرسشي 

  ساله وجود دارد؟ 6تا  3ع دوم در بين كودكان شامل بند موصولي نو
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  تحقيق ةپيشين. 2
شناسي  شناسي و هم روان اخير، پردازش بندهاي موصولي هم در تحقيقات زبان ةطي چهار ده

ها  ضمن اينكه اين بررسي). Gibson, et al, 2005: 313(اي را ايفا كرده است  زبان نقش عمده
 .Felser, et  ؛Villiers, et. al, 1979(عنوان زبان اول  ي، چه بههاي مختلفي چون انگليس روي زبان

al. 2004؛ Diessel & Tomasello, 2005  (عنوان زبان دوم  ، چه به)بسياري ديگر وFry, 2010؛ 
Marefat & Rahmany, 2009( ژاپني  هاي انجام شده است، همچنين در زبان) Ishizucka, 2005 

& Hakuta, 1981 (،  چيني)Hsu, 2006 (Lin & Bever 2006 & ، روسي)Levy, et. al, 2007 & 
(Polinsky, 2008 ،  فارسي)Arabmofrad & Marefat, 2008 et. al, 2011 & Rahmany,( ،

مجاري  و )Papadopoulou & Clahsen, 2003(يوناني ، )Diessel & Tomasello, 2005(آلماني 
)MacWhinney & Pleh, 1988( ها  به چند نمونه از اين بررسي ،در ادامه. ه استانجام شد... و
  :كنيم ميطور خالصه اشاره  هب

 »هاي بند موصولي فارسي برخي از ويژگي«عنوان  خود تحت ةدر مقال  )1373(صفوي 
در بند پايه را  »هسته«ساز يا  تعريف كلي از بند موصولي، نقش عنصر موصولي ةضمن ارائ

 .بيان كرده استتفاوت ميان بند موصولي و بند متمم را بررسي و  ،و سپس در بند موصولي

ضماير بازيافتي در زبان « در پژوهش خود با عنوان) 1391(كيوان زاهدي و همكاران 
قرار داده  بررسيوجود اين ضمائر را در زبان فارسي در بندهاي موصولي مورد  »فارسي

  .كندره مياست و به نبهاي از ساختار بند موصولي در زبان فارسي اشا
فراگيري بندهاي موصولي در «در تحقيق خود تحت عنوان ) 2011(رحماني، معرفت و كيد 

ساله را در يك آزمون انتخاب تصوير  7تا  2كودك فارسي زبان  51 ،»كودكان فارسي زبان
بررسي  6را از بندهاي موصولي فاعلي، مفعولي و متممي ها آن شركت دادند تا ميزان درك

نشان داد كه اين كودكان مشكالت بيشتري در پردازش بندهاي موصولي مفعولي  نتيجه. كنند
  .در مقايسه با بندهاي موصولي فاعلي داشتند

پردازش بندهاي موصولي توصيفي در «عنوان  باخود  پژوهشدر ) 1988(ويني و پله  مك
نگليسي از نظر ا مانندهايي  ، با در نظر گرفتن تفاوت زبان مجاري نسبت به زبان»زبان مجاري

، 8بيني كردند كه به فهم بهتري از تأثيرات مجزاي نقش، ترتيب پيش 7متغير بودن ترتيب كلمات
 

6
 genetive 7
ات آزادتر از ترتيب (  ري ترتيب كلم ات در زباندر زبان مجا نگليسي و فارسي است مانندهايي  كلم )ا  8 - Configurations  
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جمله شامل بند موصولي  144در اين مطالعه از . هاي ساخت واژي برسند و نشانه 9انقطاع
د كننده در بن توصيفي در زبان مجاري استفاده شد تا شواهدي براي اهميت سه عامل تعيين

لحاظ پردازشي جمالت  به .اينكه الفند از ا كه دو عامل آن عبارت شودموصولي فراهم 
تمركز در  مياننزاع  .ب ؛مفعول مشكلترين هستند -ترين و فاعل فاعل آسان -موصولي فاعل

  .اهميت حفظ تمركز است ةدهند بند موصولي و تمركز در بند اصلي نشان
اساس  معرفي انواع بند موصولي بربه  »بند موصولي«عنوان  با اي هدر مقال) 2004(آناس 

هاي مؤثر معرفي و تدريس بندهاي  او روش. پرداخته است ها آن ترتيب دشواري و بسامد
بررسي كرده ويان سطح متوسط در يك محيط علمي جبراي دانش را )توصيفي فقط(موصولي 

  .است
بندهاي موصولي در  خواندن«عنوان  باخود  مقالةدر ) 2005(يبسون و همكاران گ

يكي از نتايج  اند كه كردهسرعت خواندن بندهاي موصولي در انگليسي را بررسي  ،»انگليسي
بسيار ) كنند بندهاي موصولي كه مفعول را توصيف مي(اين بود كه بندهاي موصولي مفعولي 

كه هم  در پايان به اين نتيجه رسيدندو  شوند تر از بندهاي موصولي فاعلي خوانده مي آهسته
مرجع و هم عوامل جريان اطالعات بايد در تبيين اثرات پيچيدگي بندهاي موصولي در نظر 

  .گرفته شود
با در  »پردازش بندهاي موصولي در زبان ژاپني«عنوان  با پژوهشيدر ) 2005(ايشيزوكا 

مانند انگليسي و فرانسه بندهاي موصولي  »SVO«هاي  نظر گرفتن اين مقوله كه در زبان
10وليمفع

هستند، به بررسي اين مسئله در زبان ژاپني  11تر از بندهاي موصولي فاعلي پيچيده  
نتيجه اين تحقيق نشان داد كه بندهاي موصولي فاعلي . است پرداخت SVOكه يك زبان 

  .تر از بندهاي موصولي مفعولي در زبان ژاپني هستند آسان
 ةبندهاي موصولي هستة دربار هايي مقولهعنوان  بادكتري خود  ةدر رسال) 2006(سو 

ها با  جهاني زبان ةسعي كرد جنب ،پاياني در زبان چيني، اشتقاق، پردازش و فراگيري
بدين معني كه اشتقاق، پردازش و . هاي متفاوت را در بندهاي موصولي نشان دهد روساخت

 ةهستپاياني در زبان چيني در مقايسه با بندهاي موصولي  ةفراگيري بندهاي موصولي هست
  .هاي متفاوت دو زبان، يكسان هستند روساخت با وجودآغازي در زبان انگليسي، 

 ةواسط هپردازش بند موصولي ب«عنوان  ي بادر تحقيق) 2006( 13و كريستينسن 12ريلي
 

9 - interruptions  10
 Object-gap RCs  11
 Subject-gap RCs  12 - Reali, F.  13 - Christ iansen, M.H.  
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اي  كه ضمير درونه كنند كه وقتي ، به اين نكته اشاره مي»شود تر مي بسامد وقوع آسان
اي پر بسامدتر از بند موصولي  طور قابل مالحظه  هببند موصولي مفعولي  ،شخصي است

شده را  ساختار عبارت اسمي درونه ،شخصي كه ضمير غير زمانياين تفاوت . فاعلي است
به اين نتيجه رسيدند كه پردازش بند موصولي مفعولي  ها آن .شود برعكس مي ،دهد تشكيل مي

  .شود بسامد بند درونه تسهيل مي ةواسط هب
 37انگليسي و  ةيك زبان ةسال 7تا  6كودك  29خود  پژوهشدر ) 2004(ران فلسر و همكا

بزرگسال بومي انگليسي را به دو صورت با سؤاالت شنيداري و آزمون شنيداري خودمحور 
اي قلمداد  دليل تفاوت حافظه ها را بيشتر به و در نتايج خود تفاوت كردندبر خط بررسي 

  .كننده اند تا تفاوت در تجزيه كرده
آن دسته از بندهاي موصولي انگليسي كه در آن بارة در) 2007( 15و تامسون 14فاكس

كارگيري موصول  هصورت اختياري است بررسي كرده و عنوان كردند كه قواعد ب موصول به
 بيان ها آن .مند از عوامل كاربردشناختي ناشي شود صورت نظام تواند به در زبان انگليسي مي

تر باشند، احتمال اينكه هيچ موصولي  لي و بند موصولي درهم تنيدهكردند كه هرچه بند اص
  .بيشتر است د،استفاده نشو
پردازش بندهاي موصولي فاعلي «عنوان  باخود  ةدر مقال) 2010(و همكاران  16كاريراس

تر بندهاي  گزارشي از پردازش سريع ،»شواهدي از زبان باسك :»تر نيستند صورت جهاني آسان به
 ة، هست17عولي را نسبت به بندهاي موصولي فاعلي در زبان باسك كه يك زبان ارگتيوموصولي مف

براساس نتايج اين  اين محققان. ندنك است ارائه مي 18اسمي پاياني، با بندهاي موصولي پيش
دهند كه پيچيدگي پردازش  دانند و احتمال مي جهاني بودن را قابل ترديد مي ةفرضي پژوهش

  .هاي خاص زباني در دستور باشد ه به جنبهبندهاي موصولي وابست
  

 روش پژوهش. 3

بدين ترتيب كه  ؛اي و تصادفي بوده است صورت خوشه هگيري در اين تحقيق ب روش نمونه
 همةسپس . دبستاني در شهرستان بابل تعيين شدند ابتدا چند مركز مختلف مهد كودك و پيش

با  ،از هر گروه سپسشده و   بندي دسته ،شده كودكان اين مراكز در سه گروه سني ياد
 

14
 Fox, A. B.  15
 Thompson, A. S.  16
 Carreiras, M. 17
 ergative 18
 prenominal RCs  
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آماري  ةنظر انتخاب شدند كه در مجموع نمون كودكان مورد ،استفاده از جدول اعداد تصادفي
 .دهند اين تحقيق را تشكيل مي

هاي سني  كه در رده استزبان  كودكان خردسال فارسي پژوهش شاملآماري اين  ةجامع
آماري شامل سه گروه  ةنمون. اند بوده) 6 -5،  5 -4، 4 -3(هاي مختلف  سال در گروه 6تا  3

قرار داشتند كه ) 6 -5،  5 -4، 4 -3(سني  ةكه در سه رداست دختر و پسر  ةنفر 32
  .گرفته است بر نفر را در 96 درمجموع

هاي  براساس معيار نقش را براي انجام اين تحقيق، ابتدا انواع بندهاي موصولي فارسي
دو  ها آن پايه و پيرو به چهار دسته تقسيم شدند كه از ميان هسته بند موصولي در دو بند

  بندهاي موصولي : دسته شامل دسته اول
با يكديگر مقايسه و بررسي را مفعول  -بندهاي موصولي فاعل: دوم ةفاعل و دست - فاعل

 - 5و  5 -4، 4 -3سنجيدن ميزان تسلط كودكان سه رده سني  برايبدين صورت كه . كرديم
عنوان زبان مادريشان،  درك اين نوع بندهاي موصولي در زبان فارسي، به يبراساله  6

از نوع اول و دوم به هر گروه سني ) خبري و پرسشي(هاي موازي شامل جمالتي  آزمون
شده  جمالت ارائه. شوداز اين جمالت مشخص  ها آن نظر ارائه شد تا درك يا عدم درك مورد

را تري  ، مفاهيم ساده)ساله 4 - 3(اي گروه سني اول بر ويژه بهمتنوع بود و سعي شد تا، 
يك از  هر ،كه در هر گروه سنيرا  بدين ترتيب، تعداد كودكاني و )2و  1پيوست ( كار ببريم به

جمالت نوع اول و دوم را در دو حالت مجزاي خبري و پرسشي درك كرده باشند، جداگانه 
  .)11، 9، 7، 5، 3، 1هاي  جدول( كرديممشخص 

  

  ها تحليل داده. 4
هاي  در جدول ،طور خالصه بهرا نظر از دو نوع جمله  آماري ميزان درك كودكان مورد ةنتيج

 »+«توضيح اينكه عالمت . ايم كردهارائه ) شامل جمالت پرسشي( 2و  )شامل جمالت خبري( 1
منظور از درك، پاسخ يا . درك آن است معني عدم به »—«معني درك جمله توسط كودك و  به

 تفسير آماري مربوط به هر جدول. العمل صحيح كودك نسبت به سؤال ارائه شده است عكس
  . ايم كردههمان جدول  ةنيز در ادام را
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 خبري نوع  اول  و نوع دوم ةساله از جمل 4 -3  مقايسه درك كودكان 1جدول 

 

 مجموع

  خبري نوع دوم
 »+«شده    درك »-«نشده   درك  جمله اعانو

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

25/56 18 5/37 12 
75/18  

 

6  
 

  شده  درك
خبري نوع  +

 اول
75/34 14 25/31 10 5/12 4 

  نشده  درك
- 

 مجموع 10 25/31 22 75/68 

  
با يكديگر ساله را از جمالت خبري نوع اول و دوم  4تا  3ميزان درك كودكان  1جدول در 

 ةكودك هم جمل 6كودك،  32آن است كه از مجموع  دهندة نشان 6عدد . ايم مقايسه كرده
تا  3كودك  32درصد مجموع  75/18اند كه اين معادل  خبري نوع اول و هم دوم را درك كرده

خبري نوع اول را درك كرده، ولي نوع دوم را درك  ةتعداد كودكاني كه جمل. ساله است 4
خبري نوع  ةعداد كودكاني كه جملاما ت. درصد است 5/37كودك است كه معادل  12اند،  نكرده

درصد  5/12كودك است كه معادل  4اند،  اول را درك نكرده، ولي نوع دوم را درك كرده
خبري  ةيك از دو نوع جمل همچنين تعداد كودكاني كه هيچ. ساله است 4تا  3كودك  32مجموع 

تا  3كودك  32درصد مجموع  25/31كودك است كه معادل  10اند،  اول و دوم را درك نكرده
خبري  ةاي كه جمل ساله 4تا  3ضمن اينكه مجموع تعداد كودكان . دهد ساله را تشكيل مي 4

كه   حالي درصد بوده، در 25/56كودك معادل  32كودك از جمع  18اند،  نوع اول را درك كرده
از كودك  10اند،  خبري نوع دوم را درك كرده ةاي كه جمل ساله 4تا  3مجموع تعداد كودكان 

اي از دو  طور قابل مالحظه ساله به 4تا  3بنابراين درك كودكان . كودك بوده است 32جمع 
كه براي اين كودكان جمالت خبري نوع  طوري خبري نوع اول و دوم متفاوت است، به ةجمل

  .تر از نوع اول است پيچيده دوم مشخصاً
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  ساله 4 -3آمار آزمون جمالت خبري در كودكان  2جدول 
 

 ي نوع اول و دومخبر ةجمل ارزش انحراف معيار )اي دو دامنه(داري  معني سطح

 2χ ميزان 083/0 1 773/0

         
بايد  ،دار است يا خير ها بين كودكان معني درك جمله براي اينكه پي ببريم آيا تفاوت در ميزان

دي سطح پوشش درص 773/0با استناد به ميزان  .كنيمآمار آزمون استفاده  2از نتايج جدول
درصد بين دو  95لحاظ آماري  است، بايد با اطمينان گفت كه به 05/0تر از دوسويه كه بزرگ

. وجود دارد باالنظر  مورد ةبين دو جمل يدار رابطه وجود ندارد و اين يعني تفاوت معني ،جمله
كان مبني بر وجود تفاوت در درك كود ،اين نتيجه بر رد فرض صفر و تأييد فرض يك تحقيق

  .خبري اول و دوم داللت دارد ةساله از دو نوع جمل 4تا  3
درصد باشد، بيانگر وجود رابطه  05/0توضيح اينكه اگر ميزان سطح پوشش دوسويه كمتر از 

وجود ندارد و برعكس، اگر ميزان سطح  ها آن بين يدار بين دو متغير است و اين يعني تفاوت معني
و اين  كند را بيان ميباشد، عدم وجود رابطه بين دو متغير  درصد 05/0پوشش دوسويه بيشتر از 

  .)79 - 73: 1382حسيني،. (وجود دارد ها آن بين يدار يعني تفاوت معني
  

  ساله از جمالت پرسشي نوع اول و دوم 4 -3درك كودكان  ةمقايس 3جدول 
 

 مجموع

  پرسشي نوع دوم
 شده  درك نشده  درك انواع جمله

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

پرسشي نوع  شده  درك 1 12/3 11 38/34 12 5/37
 نشده  درك  3 37/9 17 13/53 20 5/62 اول

 مجموع 4 5/12 28 5/87 

  
ساله را از جمالت پرسشي نوع اول و دوم  4تا  3ميزان درك كودكان  3 ةجدول شماردر 

كودك هم  1كودك،  32ه از مجموع دهندة آن است ك نشان 1عدد . ايم كردهمقايسه  يكديگربا 
 3كودك  32درصد مجموع  12/3پرسشي نوع اول و هم دوم را درك كرده كه اين معادل  ةجمل
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پرسشي نوع اول را درك كرده، ولي نوع دوم را درك  ةتعداد كودكاني كه جمل. ساله است 4تا 
پرسشي  ةي كه جملاما تعداد كودكان. درصد است 38/34كودك است كه معادل  11اند،  نكرده

درصد  37/9كودك است كه معادل  3اند،  نوع اول را درك نكرده، ولي نوع دوم را درك كرده
پرسشي  ةيك از دو نوع جمل همچنين تعداد كودكاني كه هيچ. ساله است 4تا  3كودك  32مجموع 

 4تا  3كودك  32درصد مجموع  13/53كودك است كه معادل  17اند،  اول و دوم را درك نكرده
پرسشي نوع  ةاي كه جمل ساله 4تا  3ضمن اينكه مجموع تعداد كودكان . شوند شامل ميساله را 

كه مجموع  حالي درصد بوده، در 5/37كودك معادل  32كودك از جمع  12اند،  اول را درك كرده
 32كودك از جمع  20اند،  پرسشي نوع دوم را درك كرده ةاي كه جمل ساله 4تا  3تعداد كودكان 
اي  مالحظه  طور قابل ساله به 4تا  3بنابراين درك كودكان . درصد بوده است 5/62كودك معادل 

كه براي اين كودكان جمالت  طوري پرسشي نوع اول و دوم متفاوت است، به ةاز دو جمل
  .تر از نوع اول است پيچيده پرسشي نوع دوم مشخصاً

  
  ساله 4 -3آمار آزمون جمالت پرسشي در كودكان  4جدول 

 

نوع اول و  پرسشي ةجمل ارزش انحراف معيار )اي دامنه دو(داري  سطح معني
 دوم

 2χ ميزان 305/0 1 581/0

  
دار است  ها بين كودكان معني براي پي بردن به اينكه آيا تفاوت در ميزان درك اين جمله  

 581/0به ميزان  با استناد). 4جدول ( كنيمبايد از نتايج جدول آمار آزمون استفاده  ،يا خير
لحاظ  است، بايد با اطمينان گفت كه به 05/0 درصدي سطح پوشش دوسويه كه بزرگتر از

 ةدار بين دو جمل بين دو جمله رابطه وجود ندارد و اين يعني تفاوت معني ،درصد 95آماري 
مبني بر  ،اين نتيجه بر رد فرض صفر و تأييد فرض يك تحقيق. وجود دارد باالنظر  مورد
  .پرسشي اول و دوم داللت دارد ةساله از دو نوع جمل 4تا  3د تفاوت در درك كودكان وجو
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 ساله از جمالت خبري نوع اول و دوم 5 -4  درك كودكان ةمقايس  5جدول 

 

 مجموع

  خبري نوع دوم
 شده  درك نشده  درك  انواع جمله

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

خبري نوع  شده  درك 14 75/43 12 5/37 26 25/81
 نشده  درك 0 0 6 75/18 6 75/18 اول

 مجموع 14 75/43 18 25/56 

 

ساله را از جمالت خبري نوع اول و دوم  5تا  4ميزان درك كودكان  5 ةجدول شماردر 
كودك  14كودك،  32دهندة آن است كه از مجموع  نشان 14عدد . ايم كردهمقايسه  يكديگربا 

 32درصد مجموع  75/43اند كه اين معادل  وع اول و هم دوم را درك كردهخبري ن ةهم جمل
 ةخبري نوع اول را درك كرده، ولي جمل ةتعداد كودكاني كه جمل. ساله است 5تا  4كودك 

اما تعداد  ؛درصد است 5/37كودك است كه معادل  12اند،  خبري نوع دوم را درك نكرده
اند، صفر است، همچنين تعداد  ي نوع دوم را درك كردهكودكاني كه نوع اول را درك نكرده، ول

كودك است كه  6اند،  خبري اول و دوم را درك نكرده ةيك از دو نوع جمل كودكاني كه هيچ
ضمن اينكه مجموع . شوند شامل ميساله را  5تا  4كودك  32درصد مجموع  75/18معادل 

 32كودك از جمع  26اند،  درك كرده خبري نوع اول را ةاي كه جمل ساله 5تا  4تعداد كودكان 
 ةاي كه جمل ساله 5تا  4كه مجموع تعداد كودكان  حالي درصد بوده، در 25/81كودك معادل 

درصد  75/43معادل  كه كودك بوده 32كودك از جمع  14اند،  خبري نوع دوم را درك كرده
وم متفاوت است، اما خبري نوع اول و د ةساله از دو جمل 5تا  4بنابراين درك كودكان  .است

  .دار بودن اين تفاوت بايد از جدول آماري استفاده كرد براي مشخص كردن معني
  

  ساله 5 -4آمار آزمون جمالت خبري در كودكان  6جدول 
  

 ي نوع اول و دومجمله خبر ارزش انحراف معيار )اي دامنه دو(داري  سطح معني

 2χ ميزان 744/5 1 017/0

  
بايد  ،دار است يا خير ها بين كودكان معني آيا تفاوت در ميزان جمله براي اينكه پي ببريم
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درصدي سطح پوشش  017/0با استناد به ميزان . كنيمآمار آزمون استفاده  6 از نتايج جدول
درصد بين دو  95لحاظ آماري  است، بايد با اطمينان گفت كه به 05/0 دوسويه كه كوچكتر از

. وجود ندارد باالنظر  مورد ةدار بين دو جمل عني تفاوت معنيرابطه وجود دارد و اين ي ،جمله
 5تا  4مبني بر عدم وجود تفاوت در درك كودكان  ،اين نتيجه بر تأييد فرض صفر تحقيق

  .خبري اول و دوم داللت دارد ةساله از دو نوع جمل
  

  ساله از جمالت پرسشي نوع اول و دوم 5 -4درك كودكان  ةمقايس 7جدول 
  

 مجموع

  سشي نوع دومپر
 شده  درك نشده  درك انواع جمله

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

پرسشي  شده  درك 23 9/71 8 25 31 9/96
 نوع اول

 نشده  درك 1 1/3 0 0 1 1/3

 مجموع 24 75 8 25 

  
ساله را از جمالت پرسشي نوع اول و دوم  5تا  4ميزان درك كودكان  7 ةجدول شماردر 

كودك  23كودك،  32دهندة  آن است كه از مجموع  نشان 23عدد . ايم كردهمقايسه  ديگريكبا 
 32درصد مجموع  9/71اند كه اين معادل  پرسشي نوع اول و هم دوم را درك كرده ةهم جمل
پرسشي نوع اول را درك كرده، ولي نوع  ةتعداد كودكاني كه جمل. ساله است 5تا  4كودك 

 ةاما تعداد كودكاني كه جمل. درصد است 25كودك است كه معادل  8 اند، دوم را درك نكرده
 1/3كودك است كه معادل  1اند،  پرسشي نوع اول را درك نكرده، ولي نوع دوم را درك كرده

يك از دو نوع  همچنين تعداد كودكاني كه هيچ. ساله است 5تا  4كودك  32درصد مجموع 
تا  4ضمن اينكه مجموع تعداد كودكان . صفر است اند، پرسشي اول و دوم را درك نكرده ةجمل

كودك معادل  32كودك از جمع  31اند،  پرسشي نوع اول را درك كرده ةاي كه جمل ساله 5
پرسشي نوع دوم  ةاي كه جمل ساله 5تا  4كه مجموع تعداد كودكان  حالي  درصد بوده، در 9/96

بنابراين درك  .رصد بوده استد 75كودك معادل  32كودك از جمع  24اند،  را درك كرده
پرسشي نوع اول و دوم متفاوت است،  ةاي از دو جمل مالحظه طور قابل ساله به 4تا  3كودكان 
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. تر از نوع اول است پيچيده كه براي اين كودكان جمالت پرسشي نوع دوم مشخصاً طوري به
  .كنيم براي تأييد اين مسئله از جدول آمار آزمون استفاده مي

  
  ساله 5 -4آمار آزمون جمالت پرسشي در كودكان  8جدول 

 

نوع اول و  پرسشي ةجمل ارزش انحراف معيار )اي دامنه دو(داري  سطح معني
 دوم

 2χ ميزان 344/0 1 557/0

  
دار است  ها بين كودكان معني براي پي بردن به اينكه آيا تفاوت در ميزان درك اين جمله  

 557/0با استناد به ميزان ). 8جدول ( كردآزمون استفاده بايد از نتايج جدول آمار  ،يا خير
لحاظ  بايد با اطمينان گفت كه به ،است 05/0درصدي سطح پوشش دوسويه كه بزرگتر از

 ةبين دو جمل يدار رابطه وجود ندارد و اين يعني تفاوت معني ،درصد بين دو جمله 95آماري 
مبني بر  ،صفر و تأييد فرض يك تحقيقاين نتيجه بر رد فرض . وجود دارد باالنظر  مورد

  .پرسشي اول و دوم داللت دارد ةساله از دو نوع جمل 5تا  4وجود تفاوت در درك كودكان 
  

  ساله از جمالت خبري نوع اول و دوم 6 -5  مقايسه درك كودكان 9جدول 
  

 مجموع
  خبري نوع دوم

 شده  درك نشده  درك ةجمل اعانو

 تعداد رصدد تعداد درصد تعداد درصد

خبري نوع  شده  درك 24 75 8 25 32 100
 نشده  درك 0 0 0 0 0 . اول

 مجموع 24 75 8 25 

  
ساله را از جمالت خبري نوع اول و دوم با  6تا  5ميزان درك كودكان  9 ةجدول شماردر 

 كودك هم 24كودك،  32دهندة آن است كه از مجموع  نشان 24عدد . ايم كردهمقايسه  يكديگر
 5كودك  32درصد مجموع  75اند كه اين معادل  خبري نوع اول و هم دوم را درك كرده ةجمل
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خبري نوع اول را درك كرده، ولي نوع دوم را درك  ةتعداد كودكاني كه جمل. ساله است 6تا 
خبري نوع اول  ةاما تعداد كودكاني كه جمل. درصد است 25كودك است كه معادل  8اند،  نكرده

يك  همچنين تعداد كودكاني كه هيچ. اند، صفر است ده، ولي نوع دوم را درك كردهرا درك نكر
 5ضمن اينكه همه كودكان . اند نيز صفر است خبري اول و دوم را درك نكرده ةاز دو نوع جمل

 6تا  5كه مجموع تعداد كودكان  حالي اند، در خبري نوع اول را درك كرده ةساله، جمل 6تا 
 75معادل  ،كودك 32كودك از جمع  24اند،  بري نوع دوم را درك كردهخ ةاي كه جمل ساله

 ةاي از دو جمل طور قابل مالحظه ساله به 6تا  5بنابراين درك كودكان . درصد بوده است
كه براي اين كودكان جمالت خبري نوع دوم  طوري خبري نوع اول و دوم متفاوت است، به

ما براي تأييد يا رد اين مسئله از جدول آمار آزمون ا؛ رسد نظر مي تر از نوع اول به پيچيده
  .كنيم استفاده مي

  
  ساله 6 -5آمار آزمون جمالت خبري در كودكان  10جدول 

  

 ي نوع اول و دومخبر ةجمل ارزش انحراف معيار )اي دامنه دو(داري  سطح معني

 2χ ميزان 083/0 1 012/0

  
بايد از  ،دار است يا خير ها بين كودكان معني هبراي اينكه پي ببريم آيا تفاوت در ميزان جمل

درصدي سطح پوشش  012/0با استناد به ميزان . كنيمآمار آزمون استفاده  10نتايج جدول
درصد بين دو  95لحاظ آماري  است، بايد با اطمينان گفت كه به 05/0تر از دوسويه كه كوچك

. وجود ندارد باالنظر  مورد ةن دو جملبي يدار رابطه وجود دارد و اين يعني تفاوت معني ،جمله
 6تا  5مبني بر عدم وجود تفاوت در درك كودكان  ،اين نتيجه بر تأييد فرض صفر تحقيق

  .خبري اول و دوم داللت دارد ةساله از دو نوع جمل
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  ساله از جمالت پرسشي نوع  اول و دوم 6 -5مقايسه درك كودكان   11جدول 
  

 مجموع

  پرسشي نوع دوم

 شده  درك نشده  درك جمله اعانو

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

پرسشي  شده  درك 23 9/71 8 25 31 9/96
 نشده  درك 1 1/3 0 0 1 1/3 نوع اول

 مجموع 24 75 8 25 

 

ساله را از جمالت پرسشي نوع اول و دوم  6تا  5ميزان درك كودكان  11 ةجدول شمار
كودك  23كودك،  32دهندة آن است كه از مجموع  نشان 23عدد . يمكن ميمقايسه  يكديگربا 

درصد مجموع  9/71اند كه اين معادل  پرسشي نوع اول و هم نوع دوم را درك كرده ةهم جمل
پرسشي نوع اول را درك كرده، ولي نوع  ةتعداد كودكاني كه جمل. ساله است 6تا  5كودك  32

 ةاما تعداد كودكاني كه جمل ؛درصد است 25معادل كودك است كه  8اند،  دوم را درك نكرده
 1/3كودك است كه معادل  1اند،  پرسشي نوع اول را درك نكرده، ولي نوع دوم را درك كرده

يك از دو نوع  همچنين تعداد كودكاني كه هيچ. ساله است 6تا  5كودك  32درصد مجموع 
تا  5ينكه مجموع تعداد كودكان ضمن ا. اند، صفر است پرسشي اول و دوم را درك نكرده ةجمل

كودك معادل  32كودك از جمع  31اند،  پرسشي نوع اول را درك كرده ةاي كه جمل ساله 6
پرسشي نوع دوم  ةاي كه جمل ساله 6تا  5كه مجموع تعداد كودكان  حالي درصد بوده، در 9/96

ابراين درك بن. درصد بوده است 75كودك معادل  32كودك از جمع  24اند،  را درك كرده
كه براي اين  طوري پرسشي نوع اول و دوم متفاوت است، به ةساله از دو جمل 6تا  5كودكان 

اما براي تأييد يا رد اين مسئله . تر از نوع اول است كودكان جمالت پرسشي نوع دوم پيچيده
  .كنيم از جدول آمار آزمون استفاده مي
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  ساله 6 -5ن آمار آزمون جمالت پرسشي در كودكا 12جدول 
 

 ارزش انحراف معيار )اي دامنه دو(داري  سطح معني

نوع اول و  پرسشي ةجمل
 دوم

 2χ ميزان 344/0 1 557/0

 

 ،دار است يا خير ها بين كودكان معني بردن به اينكه آيا تفاوت در ميزان درك اين  جمله براي پي
درصدي  557/0استناد به ميزان  با). 12جدول ( كنيمبايد از نتايج جدول آمار آزمون استفاده 

 95لحاظ آماري  است، بايد با اطمينان گفت كه به 05/0سطح پوشش دوسويه كه بزرگتر از
 باالنظر  مورد ةبين دو جمل يدار رابطه وجود ندارد و اين يعني تفاوت معني ،درصد بين دو جمله

بر وجود تفاوت در  مبني ،اين نتيجه بر رد فرض صفر و تأييد فرض يك تحقيق. وجود دارد
  .دارد پرسشي اول و دوم دارد داللت ةساله از دو نوع جمل 6تا  5درك كودكان 

  

  گيري نتيجه. 5
) فاعل -فاعل(از انجام تحقيق حاضر، بررسي سطوح پيچيدگي بندهاي موصولي فارسي  هدف

 6 -3زبان گروه سني  در كودكان فارسي شناسي لحاظ نحوي و كاربرد به) مفعول -فاعل(و 
 - يك از دو نوع بند موصولي فاعل كدام: هبوده است ك گويي به اين سؤال پاسخ برايسال 

زير شده ، نتايج  با توجه به آمارها و تفسيرهاي ارائه ؟ كهتر است مفعول پيچيده - فاعل و فاعل
  :دست آمد به

مل و جمالت خبري شا) فاعل - فاعل(درك جمالت خبري شامل بند موصولي نوع اول  ميان 
وجود دارد  يتفاوت معنادار ،سال 4تا  3توسط كودكان  ،)مفعول - فاعل(بند موصولي نوع دوم 

 از هستند، شامل بند موصولي نوع دومكه جمالت خبري  ،طور مشخص اساس آن به كه بر
اين نتيجه با آنچه در تحقيق . ترند پيچيدههستند، شامل بند موصولي نوع اول  كه جمالت خبري

هاي  در فراگيري زبان) 2005(ل و توماسلو زروي زبان فارسي و دي) 2011(يگران رحماني و د
ضمن اينكه اين تفاوت پيچيدگي از طريق ديدگاه . آمده، مطابقت دارد دست انگليسي و آلماني به

سلس مورسيا و الرسن فريمن . نيست پذير توجيه) 1999(سلس مورسيا و الرسن فريمن 
در بين دو  ها آن اند كه بندهاي موصولي كه ضمير موصولي ح كردهاين ديدگاه را مطر) 1999(
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تر از بندهاي موصولي هستند كه ضمير موصولي در انتهاي بند پايه  آيد، پيچيده جزء بند پايه مي
  .)Celce- Murcia & Larsen- Freeman, 1999: 579(  آيد مي

و جمالت پرسشي ) لفاع -فاعل(درك جمالت پرسشي شامل بند موصولي نوع اول  ميان
 يتفاوت معنادار ،سال 4تا  3توسط كودكان  ،)مفعول -فاعل(شامل بند موصولي نوع دوم 

 جمالت پرسشي شامل بند موصولي نوع دوم از ،طور مشخص به ،اساس آن وجود دارد كه بر
اين نتيجه با آنچه در تحقيق . هستند تر جمالت پرسشي شامل بند موصولي نوع اول پيچيده

در فراگيري ) 2005(ل و توماسلو زروي زبان فارسي و دي) 2011(ني و ديگران رحما
ضمن اينكه اين تفاوت پيچيدگي نيز از . آمده، مطابقت دارد دست هاي انگليسي و آلماني به زبان

  .نيست پذير توجيه) 1999(طريق ديدگاه سلس مورسيا و الرسن فريمن 
و جمالت خبري ) فاعل -فاعل(اول  درك جمالت خبري شامل بند موصولي نوع ميان

 يتفاوت معنادار ،سال 5تا  4توسط كودكان  ،)مفعول -فاعل(شامل بند موصولي نوع دوم 
تر  سال پيچيده 5تا  4توان يكي از اين دو نوع جمله را براي كودكان  بنابراين نمي. وجود ندارد

وي زبان فارسي و ديزل و ر) 2011(اين نتيجه با آنچه در تحقيق رحماني و ديگران . دانست
 .آمده، مطابقت ندارد دست هاي انگليسي و آلماني به در فراگيري زبان) 2005(توماسلو 

و جمالت پرسشي ) فاعل -فاعل(درك جمالت پرسشي شامل بند موصولي نوع اول  ميان
 يتفاوت معنادار ،سال 5تا  4توسط كودكان ) مفعول -فاعل(شامل بند موصولي نوع دوم 

 جمالت پرسشي شامل بند موصولي نوع دوم از ،طور مشخص دارد كه براساس آن بهوجود 
اين نتيجه با آنچه در تحقيق . ندهست تر جمالت پرسشي شامل بند موصولي نوع اول پيچيده

در فراگيري ) 2005(ل و توماسلو زروي زبان فارسي و دي) 2011(رحماني و ديگران 
  .آمده، مطابقت دارد دست هاي انگليسي و آلماني به زبان

و جمالت خبري ) فاعل -فاعل(درك جمالت خبري شامل بند موصولي نوع اول  ميان
 يسال تفاوت معنادار 6تا  5توسط كودكان  ،)مفعول -فاعل(شامل بند موصولي نوع دوم 

تر  سال پيچيده 6تا  5توان يكي از اين دو نوع جمله را براي كودكان  بنابراين نمي. وجود ندارد
روي زبان فارسي و ديزل و ) 2011(اين نتيجه با آنچه در تحقيق رحماني و ديگران . انستد

 .آمده، مطابقت ندارد دست هاي انگليسي و آلماني به در فراگيري زبان) 2005(توماسلو 

و جمالت پرسشي ) فاعل -فاعل(درك جمالت پرسشي شامل بند موصولي نوع اول  ميان
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 يسال تفاوت معنادار 6تا  5توسط كودكان  ،)مفعول -فاعل(شامل بند موصولي نوع دوم 
جمالت پرسشي شامل بند موصولي نوع دوم  ،طور مشخص به ،وجود دارد كه براساس آن

اين نتيجه با آنچه در تحقيق . هستند تر ازجمالت پرسشي شامل بند موصولي نوع اول پيچيده
در فراگيري ) 2005(ماسلو روي زبان فارسي و ديزل و تو) 2011(رحماني و ديگران 

  .آمده، مطابقت دارد دست هاي انگليسي و آلماني به زبان
طور كلي براي  توان نتيجه گرفت كه بندهاي موصولي نوع دوم به از مجموع مباحث باال مي

در اين صورت، در . تر از بندهاي موصولي نوع اول هستند ساله پيچيده 6تا  3كودكان 
در  را وزشي نسبت به بندهاي موصولي فارسي بايد اين نتيجهشناختي و آم رويكرد روان

توسط كودكان و ديگر  را خر درك اين نوع بندهاي موصوليأو تقدم و ت بگيريمنظر 
هاي  تواند در پيشبرد تئوري ضمن اينكه، اين نتيجه مي. كنيمگويشوران زبان فارسي لحاظ 

ويژگي خاص اين تحقيق  زيرا ،باشدنقش راهبردي داشته  ،ماشيني ةپيچيدگي زباني و ترجم
كه اين مبنا خاستگاه  رو آن مبنا قرار دادن درك كودكان در بحث پيچيدگي زباني است و از

  .پذيري و اعتماد به آن بيشتر  است قابليت تعميم ،طبيعي دارد
  
  

  ها نوشت پي. 6
1. subject – subject (SS) 

2. subject – object (SS) 

3. Cantonese 
4. restrictive (or defining) 

5. non.restrictive (or non. defining) 

6. genetive 

 .انگليسي و فارسي است مانندهايي  در زبان مجاري ترتيب كلمات آزادتر از ترتيب كلمات در زبان .7

8. configurations 

9. interruptions 

10. object- gap RCs 

11. subject- gap RCs 

12. Reali, F. 

13. Christiansen, M.H. 

14. Fox, A. B. 

15. Thompson, A. S. 

16. Carreiras, M. 
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17. ergative 

18. prenominal RCs 

19. Ben10 

  منابع .7
 .دانشگاه عالمه طباطبايي :تهران .آمار ناپارامتريك .)1382(حسيني، سيد يعقوب  •

عنوان مانعي  فراموشي به«). 1392(محرابي مرضيه و  اهللا؛ مصيبي، سمانهرحمتيان، روح •
آموزان ايراني در زبان ي نزد زبانمورد ةمطالع(در توليد نوشتاري در زبان خارجي 

 .121 - 101صص. 14ش . جستارهاي زباني مجلة. »)فرانسه

ضماير  «). 1391( ارسالن ،گلفامو ابوالحسني چيمه زهرا ؛ خليقيمحمد  زاهدي، كيوان؛ •
هاي زبان و ادبيات  پژوهش( جستارهاي زباني مجلة. »بازيافتي در زبان فارسي

 .121 -101صص. 11ش . )تطبيقي سابق

مقاالت دومين  مجموعه .»هاي بندهاي موصولي فارسي يژگيبرخي از و« .)1373( .صفوي، كوروش •
 .197 -  181 صص. دانشگاه عالمه طباطبايي :تهران .شناسي نظري و كاربردي كنفرانس زبان

مهدي  ةترجم. شناختي دستور زبان فارسي از ديدگاه رده .)1996( .ماهوتيان، شهرزاد •
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  ها پيوست. 7
  ) فاعل ss-بند موصولي فاعل( آزمون اول :  1پيوست 

  جمالت خبري
در يك اتاق ) كودك بوده است 5تا  3بين  تعداد كودكان در هر بار آزمون معموالً(كودك  5

سومي به سپس مربي به يكي از كودكان كتاب، به ديگري مداد و . اند روي صندلي نشسته
ضمن ). شوند نظر گرفته مي قبل در ةمتفاوت از مرحل ،ر هر مرحلهاشيا د(دهد  مو مي ةگير

بر تن دارند  19»بن تن«اينكه از دو كودك ديگر، يك كودك لباس آبي و ديگري لباس 
نشيند و بدون  حال مربي با فاصله از كودكان مي). كودكان ةعالق شخصيت كارتوني مورد(

 :خواهد را مي موارد زير ها آن نگاه كردن به يك كودك خاص، از

 »اي كه كتاب تو دستش داره، بياد پيش من بچه«

 »داره، دستش رو ببره باال »بن تن «اي كه لباس بچه«

 »اي كه مداد تو دستش داره، بره كنار در بچه«

... . 

مربوط به خود واكنش صحيح نشان دهد، بدين معني است  ةنظر به جمل اگر كودك مورد
 

19. Ben10 



  1392 زمستان، )16پياپي ( 4 ه، شمار4دوره    جستارهاي زباني
 

 

243  

معناي عدم درك آن جمله توسط  واكنش او صحيح نباشد، به كه آن را درك كرده است و اگر
نكته اينكه چون وظايف مختلفي در اين جمالت از كودكان خواسته . نظر است كودك مورد

  .شود، امكان تقليد وجود ندارد مي
  جمالت پرسشي

اند و كودكي  روي مربي نشسته هدر دست دارند، روب يمتفاوت يك وسيلةكودك كه هر 3
عنوان شاهد  ك او از جمله سنجيده شود، در كنار مربي به است در آن لحظه دركه قرار 

نظير . كند اند، عملي را در خواست مي يك از كودكاني كه نشسته مربي از هر. نشسته است
  :جمالت زير

  ».برو كنار در بايست«: مربي خطاب به كودك اول كه كتاب در دستش دارد
  ».بيا پيش من«: رنگي در دستش داردمربي خطاب به كودك دوم كه مداد 

        »اي كه كتاب داره، اومد پيش من؟ بچه«: پرسد حال مربي از كودك شاهد مي
  .)يعني درك كرده(خير  جواب،

  .)يعني عدم درك(جواب، بله 
    »اي كه مدادرنگي داره، اومد پيش من؟ بچه«: پرسد مربي دوباره از كودك شاهد مي

  )ردهيعني درك ك(جواب، بله 
  )يعني عدم درك(جواب، خير 

  )مفعول -بند موصولي فاعل( آزمون دوم :  2پيوست 
  جمالت خبري

در دست خود آبرنگ و كودك  1 ةكودك شمار. اند كودك در اتاق نشسته 4: 1 ةنمون
  . در دست خود دفتر نقاشي دارد 2 ةشمار

 »بده ]ورد نظراسم كودك م[ 3آبرنگ را به كودك «: گويد مي 1مربي خطاب به كودك 
  ».بده 4دفتر نقاشي را به كودك «: گويد مي 2سپس مربي خطاب به كودك 

  : گويد مي ،اكنون مربي، بدون اينكه به كودك خاصي نگاه كند
   ».به او آبرنگ داده، بياد كنار من 1اي كه كودك  بچه«

مله عدم درك ج ةنه نشان رفت كنار مربي، يعني جمله را درك كرده وگر 3اگر كودك 
  .توسط كودك است
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  : گويد مي ،دوباره مربي، بدون اينكه به كودك خاصي نگاه كند
   ».به او دفتر نقاشي داده، بره كنار در 2اي كه كودك  بچه«

عدم درك جمله توسط  ةنه نشان رفت كنار در، يعني جمله را درك كرده وگر 4اگر كودك 
  .كودك است
سپس . دهيم ف تهيه شده روي ميز قرار ميلي مختها ها را كه در رنگ بچه ةهدي:  2نمونه 

  :كند گويد و بالفاصله به آن عمل مي مربي جمالت زير را مي
  ».صورتي را برداره ةجايز ،اي را كه نگاهش كردم بچه«
   ».آبي را برداره ةجايز ،اي را كه صداش كردم بچه«
  . ...و

  :جمالت پرسشي
در  2 ةر دست خود سيب و كودك شمارد 1 ةكودك شمار. اند كودك در اتاق نشسته 4

  . دست خود خيار دارد
 ».بده ]نظر اسم كودك مورد[ 3سيب را به كودك «: گويد مي 1مربي خطاب به كودك 

  ».بده 4خيار را به كودك «: گويد مي 2سپس مربي خطاب به كودك 
نشسته به او سيب داده، كجا  1اي كه كودك  بچه«: گويد مي 2اكنون مربي خطاب به كودك 

  »است؟
به او خيار داده، كجا نشسته  2اي كه كودك  بچه«: گويد مي 1سپس مربي خطاب به كودك 

  »است؟
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