
 

 

 
 
 

 آموزی زبان  مبتدی  سطح  زبانان اردو  ای واکه  خطاهای منشأ  بررسی
 فارسی  زبان نوشتار  یادگیری در  

  1زهرا قادری حسب
 2دکتر بتول علی نژاد

 چکیده 
آموزی در یادگیری نوشتار زبان ای اردوزبانان سطح مبتدی زبانهدف از این پژوهش بررسی منشأ خطاهای واکه

ای و بر اساس رویکرد تحلیل خطا به های تحلیل مقابلهباشد. لذا دراین پژوهش با استفاده از فرضیهفارسی می
اهل کشور  اردوزبان مرد ١٥های امتحان( نویسی و برگهای از متون نوشتاری )امال، انشا، جملهبررسی و تحلیل پیکره

پردازیم. این افراد به طور تصادفی از بین سال می ۲۲-۲٦آموزی با متوسط سنّی هندوستان در سطح  مبتدی زبان
های مورد نظر  نیز با اردوزبانان هندی مرکز آموزش زبان فارسی جامعه المصطفی در اصفهان انتخاب شده و داده

ای این افراد بر اساس منشأ به خطاهای است. خطاهای واکهشدهآوریگیری از این افراد گرداستفاده از روش نمونه
-یبندزبانی )خطاهای پیشرفتی زبان مقصد( دستهزبانی)خطاهای ناشی از تداخل زبان مادری(  و خطاهای میاندرون

رست شده و هر دسته نیز  بر اساس فرایندهای  جایگزینی نادرست نویسه، کاهش نادرست  نقطه و افزایش ناد
ای این میزان خطاهای واکهدهد که بیشترینمیاست. نتایج پژوهش نشانشدهتری تقسیمهای جزئیدندانه به دسته

زبانی و چه خطاهای  میان زبانی  بیشترین بسامد خطاها زبانی دارند و چه در خطاهای دروناردوزبانان منشأ درون
 . باشدناشی از  فرایند جایگزینی نادرست نویسه می

 
 ای،زبان اردو، نوشتار زبان فارسی، تحلیل مقابله ای، تحلیل خطاخطاهای واکه ها:کلید واژه

 
 مقدمه-١

باشد. یکی یکی از نیازهای مهم هر جامعه جهت برقراری ارتباط با جوامع دیگر می امروزه آموزش و یادگیری زبان
 -یعنی زبان مبدا و مقصد -های تحت آموزش و یادگیری،ها بخصوص زبانهای شناسایی هر چه بهتر زباناز راه

ها و مند یک جفت زبان به منظور شناسایی تفاوتی نظامای مطالعهتحلیل مقابلهها است. زبان 3ایتحلیل مقابله
طور که (.  همان٤: ۲٠١١گیرد )کشاورزمیهاست که معموال برای اهداف آموزشی انجامهای ساختاری آنشباهت

کنند،  می(  بیان٦: ۲٠٠٩( و)٤٦: ۲٠٠٦( و همچنین ضیاءحسینی )١٩٨١:١) ٤( از قول فیسیاک١: ۲٠٠٨یارمحمدی )
 گیرد:میتحلیل مقابله ای برای سه هدف زیر انجام

 شوند.میخانواده رهنمونهای همها زبانشناسان را به زبانهای بین زبان: شباهت١
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زبان نیز در امر شناسایی سختی و آسانی های آموزشمعلمان زبان و نویسندگان کتاب ای بههای تحلیل مقابله: یافته۲
 کنند. عناصر دو زبان مبدأ و مقصد برای آموزش کمک می

 ای استفاده کنند. های تحلیل مقابلهتوانند از یافته: همچنین مترجمان نیز می3

ای وجود آن هستند که سه تعبیر از تحلیل مقابله(  بر ۲٠١١( وکشاورز )۲٠٠٨(، یارمحمدی)۲٠٠٦ضیاءحسینی )
-. تعبیر افراطی بر آن است که طبق قاعده3و تعبیر افراطی  ۲، تعبیر میانه ١دارد. این سه تعبیر عبارتند از: تعبیر ضعیف

ی کلی انتقال، آن عناصر زبان خارجی که با عناصر زبان اول شباهت دارند، برای یادگیری آسان هستند و آن 
عبارتی دیگر تداخل که ناشی از که در دو زبان با یکدیگر متفاوت هستند، یادگیریشان مشکل است. به  اصریعن

ی کلی انتقال ای برآن است که قاعدهباشد، تنها منبع خطاست. در حالی که تعبیر ضعیف تحلیل مقابلهانتقال منفی می
 (.  ١۲: ۲٠٠٦در یادگیری زبان خارجی دخیل نیست )ضیاءحسینی، 

ای را بر اساس تحلیل خود از خطاهای امالیی بعضی از ( سومین تعبیر از تحلیل مقابله١٩٧٠اولر و ضیاءحسینی )  
ی زبانی متفاوت، پیشنهاد کردند و تعبیر پیشنهادی خود را تعبیر میانه نام آموزان زبان انگلیسی با پیشینهزبان

آموزد و براساس ها زبان را میی یک زبان خارجی بر اساس شباهتکند که یادگیرندهتعبیر بیان میگذاشتند.این
های جزئی و کند این تعبیر که تفاوتمی(. در واقع بیان١۲: ۲٠١١شود )کشاورزها نیز مرتکب خطا میهمین شباهت

 شوند. اندک سبب ایجاد خطا می
های موجه و کافی برای بسیاری از جنبه ای در، آوردن دلیلی تحلیل مقابلههای زیاد فرضیهبه دلیل وجود نقص

ی خطاها کردند. این ای از محققان شروع به جستجوی رویکردی دیگر برای مطالعهآموز زبان دوم، عدهزبانی زبان
-ها بنیانها بین این زبانهای فراگیری زبان اول و دوم و امکان وجود شباهترویکرد جدید که بر اساس نظریه

ی نظری و کاربردی (.  تحلیل خطا به دو دسته٥٧: ۲٠١١نامیده شد )کشاورز EAبود، تحلیل خطا شدهگذاشته
های ممکن آن با شود. تحلیل خطای نظری مربوط به فرایندها و راهبردهای یادگیری زبان دوم و شباهتمیتقسیم

چه که هنگام هیّت یادگیری زبان و آنطورکلی ماکند تا بهمیفراگیری زبان اول است.  این نوع از تحلیل خطا تالش
کردن به افتد را روشن کند.هدف دیگر تحلیل خطای نظری کمکمیآموز اتفاقیادگیری زبان در ذهن افراد زبان

های دوم، ی یادگیری زبانکند، مطالعهمی( اشاره١٩٧3طور که کوردر)مفهوم اصل عمومیت و جامعیت است. همان
ی خطاها هاست. پس مطالعهبه معنی کشف جهانی ودک و مطالعات زبانشناسی کلی عموماکی زبانهمانند مطالعه

بخشی از تحقیق روانشناسی زبان فرایندهای جهانی یادگیری زبان دوم است. اما هدف تحلیل خطای کاربردی 
های تحلیل خطاست کردن مواد مناسب و راهبردهای آموزش بر اساس یافتههای مفید، فراهمکردن آموزهسازماندهی
 (.٦3و ٦٤: ۲٠١١)کشاورز 

گیرد. یعنی ابتدا میای و بر اساس رویکرد تحلیل خطا صورتپژوهش حاضر نیز در راستای  فرضیه تحلیل مقابله 
-میها مشخصهای آنها و تفاوتای و الفبایی دو زبان فارسی و اردو با یکدیگر مقایسه شده و شباهتنظام واکه

ای اردوزبانان در زمینه نوشتار به زبان فارسی  مورد ساس رویکرد تحلیل خطا،  منشأ خطاهای واکهگردد، سپس بر ا
 گیرد.تحلیل و بررسی قرار می

 
 پیشینه پژوهش -۲

                                                             
3. weak version 

4. moderate version 

5. strong version  
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است که در ذیل به آنها های مختلفی صورت گرفتهدر زمینه بررسی خطاهای زبانی زبان آموزان به طور کلی پژوهش
 شود.اشاره می

 
 پیشینه پژوهش در ایران ١-۲
« ترک یزبانه کودکان دو ش زبان فارسی بهزبررسی مشکالت آمو» ی خود تحت عنوانه( در رسال١3٧٤) کامرانی 

آذربایجانی  کیرها زبان ت)زبان اول( آن یکه زبان مادر دپردازیم کودکانیموزش زبان فارسی بهبه بررسی مشکالت آ
 است.
یادگیری  ربررسی مشکالت کودکان کردزبان د»ارشد خود تحت عنوان کارشناسی ینامهدر پایان (١3٧٨) دیمحمّ
ی دستورزبان زایاگشتاری چامسکی به بررسی مشکالت کودکان کردزبان مدارس هریّظن چوب ردر چها ،«فارسیزبان

 ی دهگالن از توابع استان کردستان پرداخته است.ابتدایی منطقه
مشکالت یادگیری نظام واجی زبان آلمانی برای فارسی »  ی خود تحت عنواندر رساله (١3٧٩) رجبی زرگاهی

کنستویج به بررسی مشکالت یادگیری ات های گویایی فعال و با توجه به نظراندامی یّهدر چهارچوب نظر« زبانان
 پردازدزبانان مینظام واجی زبان آلمانی برای فارسی

 آموزان مقطع ابتداییبررسی و شناخت خطاهای امالیی دانش» خود تحت عنوان یدر رساله (١3٧٩) اجیحلّ
آموزان در هنگام نوشتن امال مرتکب پردازد که دانشبه شناسایی انواع خطاهایی می ،«)پسرانه( از دیدگاه آواشناسی

 شوند.می
نقش انتقال در یادگیری ساخت گروه اسمی زبان فرانسوی »خود تحت عنوان  ینامه( در پایان١3٨٠) محمود زاده
به بررسی نقش  (١٩٥٧) انتقال رابرت الدو یهای و براساس فرضیّتحلیل مقابله در چهارچوب« زبانانیتوسط  فارس

 زبانان پرداخته است.انتقال در یادگیری ساخت گروه اسمی فرانسوی توسط فارسی
زبان با آموزان مازندرانیبررسی خطاهای زبانی در نوشتار فارسی» ی خود با عنواندر رساله (١3٨٠) میراسماعیلی

ها ی آنآورندهوجودبندی خطاها، بسامد  و درصد هر نوع و عوامل بهبه طبقه «آموزیتوجه به سطح متوسط زبان
 پردازد.می

-آموزان  سطح متوسط ترکخطاهای نوشتاری دانشبررسی » ی خود تحت عنوان( در رساله١3٨١) پریخانیپروانه

ی خطاهای زبانی پرداخته و این عوامل رابه چهار دسته، انتقال به عوامل بوجودآورنده« زبان در یادگیری زبان فارسی
 کند.بندی میراهبردهای ارتباطی تقسیم زبانی، راهبردهای یادگیری زبان دوم وزبانی، انتقال درونبین

آموزان سطح مقدّماتی بررسی خطاهای نوشتاری زبان»ی خود تحت عنوان نامه( در پایان١3٨٥) بناتمطبوعی
ای، به تجزیه و تحلیل خطاهای نوشتاری حدود در چهارچوب تحلیل مقابله «انگلیسی زبان در یادگیری زبان فارسی

 پردازدآموزان انگلیسی زبان در سطح مقدّماتی مینفر از زبان  ٨١
 «زبان سطح مقدماتیآموزان آلمانیتجزیه و تحلیل خطاهای فارسی»ی خود تحت عنوان ( در رساله١3٨٩) ونداحمد

هدف تسریع و تسهیل آموزان به کوشد تا به خطاهای این دسته از زبانای و تحلیل خطاها میبا رویکرد تحلیل مقابله
 در یادگیری زبان فارسی، دست یابد.

سابر  «های عربی و فارسیهای آوایی زبانای نظامبررسی مقابله»ی خود تحت عنوان رساله( در ١٩٩٤سیّدحسینی )
ها و ی واجی عربی و فارسی به منظور یافتن تفاوتهای نظامای( به مطالعه)تحلیل مقابله CAهای اس فرضیّه

زبانان بینی مشکالت تلفّظی فارسیشپردازد و همچنین به دنبال پیها میی آنهای بین این دو نظام و مقابلهشباهت
 در یادگیری زبان عربی است.
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 پیشینه پژوهش در غرب ۲-۲
 هایتداخل زبان اول در درک و تولید واکه »ی دکترای خود تحت عنوان( در رساله۲٠١٠) ١وا سیمیکنیکول

-انتقال از زبان اول و همچنین از فرضیّهدادن دالیل برای شرح ۲ی پیوندگراییاز نظریّه «زبانان انگلیسی توسط عرب 

ای دو زبان انگلیسی و عربی استفاده کرده های واکههای نظامها و شباهتای برای مقایسه تفاوتهای تحلیل مقابله
 است.

 آموزان روبرو هستیم کهشد در یادگیری زبان خارجی یا زبان دوم  همواره با انواع  خطاهای زبانهمان گونه که اشاره
آموزان اردو زبان نیز در یادگیری نوشتار زبان ی مختل نماید.فارسیاین خطاها می تواند روند یادگیری زبان را تا حدّ

اند. فارسی از این قاعده مستثنی نیستند و در طی فرایند یادگیری زبان فارسی انواع خطاهای زبانی را تولید کرده
آموزی در یادگیری نوشتار زبان ای این افراد را در سطح مبتدی زبانبنابراین  ما نیز در این پژوهش خطاهای واکه

در این پژوهش متون  نوشتار فارسی موردبررسی قرارداده و به دنبال آن هستیم که منشأ این خطاها را بیابیم. بنابراین 
ی مورد بررسی آموزسال، در سطح مبتدی زبان ۲۲ -۲٦اردوزبان مرد اهل کشور هندوستان با میانگین سنی  ١٥

شود، افرادی که کتاب آموزش زبان  میقرارخواهد گرفت. براساس متون آموزش زبان فارسی که به این افراد ارائه
گیرند. افراد مورد بحث آموزی قرارمیشود در سطح مبتدی زبانمیها ارائهفارسی سطح مقدّماتی تا کتاب سوم به آن

المصطفی واقع در شهرستان اصفهان دی مرکز آموزش زبان فارسی جامعهبه طور تصادفی از میان اردوزبانان هن
است. متون آوری شدهی مورد بحث نیز از همین افراد  با استفاده از روش  نمونه گیری جمعاند و پیکرهشدهانتخاب

تن امال برای هر م ١٤واژه و نویسی و ساختمتن جمله ١٤ی آزمون زبان فارسی، برگه ١٤نوشتاری این افراد  شامل 
زبانی ی مورد بحث بر اساس منشأ  به دو دسته خطاهای درونباشد. خطاهای به دست آمده از پیکرهفرد می

شوند. و میبندیزبانی )خطاهای پیشرفتی زبان مقصد( دسته)خطاهای ناشی از تداخل زبان مادری( و خطاهای میان
های نویسه،  کاهش نادرست نقطه و افزایش نادرست دندانه به دستههر دسته براساس فرایندهای جایگزینی نادرست 

باشد که در این پژوهش  خطا می ٩٠ای  اردوزبانان مورد بررسیشوند. جمع کل خطاهای واکهمیتری تقسیمجزئی
 بر اساس رویکرد تحلیل خطا مورد بررسی قرارخواهدگرفت.

 

 سی و اردوهای فارای زبان ای نظام واکه: تحلیل مقابله3

(. و در نظام ۲٨: ١3٨3ثمره ) / a, e, o,ā , i, u/ وجود دارد که عبارتند از:  واکه ٦در نظام واجی زبان فارسی 
 وجود دارد است که عبارتند از:  واکه ١٠واجی زبان اردو 

/a:, i, i:, u, u:, ә, e, e:, o, o:/   ( مقایسه١در جدول )نشان داده شده است.های زبان اردو و فارسی ی واکه 
 هانهای  آوایی آهای زبان اردو و فارسی بر اساس مشخّصه مقایسه واکه -١جدول 

                                                             
 5 Nikolova Simic 

 6 connectionism 

 اردو فارسی
/i/ افراشته پیشین /i:/ 

/i/ 
 افراشته پیشین

/e/ میانی پیشین /e:/ 
/e/ 

 میانی پیشین

/a/ افتاده پیشین - - 
/u/ افراشته پسین /u:/ 

/u/ 
 افراشته پسین

/o/ میانی پسین /o:/ 
/o/ 

 میانی پسین
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است که زبان فارسی  /a:/, /u:/, /o:/, /e:/,/i:/, /ə/های  شود زبان اردو شامل واکهمیگونه که مشاهدههمان
های زبان فارسی و اردو  مشخص است که در مقابل  با توجه به جدول واکه(.٦٧: ١3٨٠هاست )میردهقان،فاقد آن

و /:a/های کشیده ای وجود ندارد و از طرفی در مقابل واکه فارسی در اردو واکه/ā/ی بلند و واکه/a/کوتاه   واکه

/e:/  های  شود. همچنین در برابر واکهنمیی دیده اردو در فارسی واکه/o/ و/o:/ی اردو تنها واکهکشیده  /o/ 
کشیده /:i/،/i/و  /:u/ ،/u/های فارسی وجود دارد )چه در صورت گفتاری و چه در صورتنوشتاری(. در برابر واکه

همچنین در زبان اردو (. ١٠3: ١3٨٠شود )میردهقان، کاربرده میدر فارسی به/i/و  /u/های  اردو به ترتیب تنها واکه
شوند و در زبان ی غنگی )خیشومی( تولید میها نیز هست که با مشخصه ای از واکهدستههای دهانی،  عالوه بر واکه

ها نرمکام پایین می آید و هوای بیرون رونده از طریق بینی خارج فارسی معادلی ندارند. در زمان تولید این گونه واکه
 (.۲٠: ۲٠١٠می شود )میردهقان، 

 
 ها در نگارش واکه  ی نظام الفبایی فارسی و اردومقایسه -٤

کنند و جهت خطوط نوشتن در هر دو میهای نوشتاری خود استفادهدو زبان فارسی و اردو از الفبای واحدی در نظام
واکه است.  ٦و زبان فارسی دارای  ١واکه ١٠طورکلی  زبان اردو دارای  بهزبان نیز یکسان و از راست به چپ است. 

 شود.ها در دو زبان فارسی و اردو نشان داده میخطی آنها و نمادهای ( واکه۲در جدول )
 ها در دو زبان فارسی و اردوها و نمادهای خطی آنواکه -۲جدول 

                                                             
 شوند .اردو به صورت  دماغی نیز تولید می واکه ی  زبان 1٠البته  1

/ā / افتاده پسین /a:/ افتاده پسین 
- - /ә/ میانی مرکزی 

 های تولیدیمشخصه معادل نماد ها در خط نماد های آوانگار
 فارسی و اردو اردو   فارسی اردو فارسی

/i/ /i/ پیشین بسته کوتاه - ا یئی ای  ییا 
/i:/ - پیشین بسته کشیده یئی ای  یا 

/e/ /e/  پیشین میانی کوتاه - ه-ا 
/e:/ - پیشین میانی کشیده ےیا ےا 

/a/ -  َپیشین باز کوتاه - َ   –ا 
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شود کار برده میدر هر دو زبان به /a/ ،-/e/، - /o/ -های کوتاه گونه که از جدول باال مشاهده می شود که واکههمان
و در اردو  /e/( در فارسی معرف-، ) /ə/و در اردو معرف آوای /a/( در فارسی معرف آوای   -اما عالمت )

در / ā/های  دادن  واکهاست. از سوی دیگر برای نشان /u/ودر اردو معرف /o/( در فارسی معرف -و )  /i/معرف
 «های غیر ملفوظ»، ا. همچنین ارود که عبارتند از آ، کارمیدر اردو نمادهای الفبایی یکسانی در خط به /:a/فارسی و 
ی وجود ندارد. بلکه در خط است ولی برای زبر در جایگاه پایانی در زبان فارسی اکثرا  نویسه /ə/«زبر»در اردو 
غیر ملفوظ در خط اردو و فارسی  «های»است بنابراین  /e/« زیر»در جایگاه پایانی عالمت  «های غیر ملفوظ»فارسی 

کشیده( یا به عبارتی یای مجهول است که با نمادهای e) /:e/  بر هم منطبق نیستند. همچنین زبان اردو دارای واکه
-کارمیدر فارسی به/e/شود اما در فارسی معادلی ندارد و از سویی دیگر آوای نشان داده می ےیا ےخطی حروف ا

شود و تطابق صوری با عالمت خطی نمایانگر میدادهرود که در خط الفبایی با عالمت کسره در زیر حروف نشان
دادن آن در نوشتار اردو شود اما نماد خطی برای نشانمینیز در اردو مشاهده /e/در اردو دارد. خود صدای /i/آوای 

 /i/  است و از طرفی دیگر آنچه در فارسی با واکه/i/وجود ندارد. عالمت امالیی زیر یا کسره در اردو معرف صدای 
است و آنچه  /u/دهنده ی صدای در اردو نشان -است. همچنین  ضمه  /:i/ی دهندهشود در اردو نشانمیدادهنشان

کشیده( است. عالوه بر اختالفات ذکر شده بین  u) /:u/ی دهندهشود در اردو نشانمیآوانگاری /u/در فارسی با 
روند این مشخصه درخط اردو با استفاده کارمیای نیز بهبه صورت غنّههای اردو  ی واکههای فارسی و اردو، کلّیه واکه

: ١3٨٠نامند )میردهقان می «اینون غنه»شود که در اصطالح الفبایی آن را میداده( نشانںاز یک نون بدون نقطه )
 (.١٨و ١٩: ۲٠١٠( و )١٠3-١٠٦

 
 آموزان اردوزبانای فارسیبررسی و تحلیل خطاهای واکه -5

آموزان اردوزبان مورد بررسی و تحلیل قرارخواهدگرفت. بنابراین ابتدا ای  فارسیاین قسمت خطاهای واکهدر 
ها مورد بررسی و تحلیل های آنزبانی و زیر مجموعهای میانزبانی وسپس خطاهای  واکهای درونخطاهای واکه

 /a:/ -  پیشین باز کشیده اا آ 
/ə/ -  َواکه خنثی هََ  –ا 

/u/ /u/  پیشین بسته کوتاه  - ا وو او 
/u:/ - پیشین بسته کشیده واو  - ا 

/o/ /o/ پسین میانی وو  واو  - ا 
/o:/ -  پسین متوسط کشیده واو 

/ā /   پسین باز کشیده - اا آ 
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ای آوردن تمامی خطاهای اردوربانان تحت گیرد. شایان ذکر است، از آنجا که در این پژوهش مجالی برقرارمی
 خواهدشد.بندی تنها چند خطا برای نمونه آوردهبررسی نیست،  لذا در هر دسته

 
 زبانی )خطاهای ناشی از تداخل زبان مادری(خطاهای درون ١-5

و به این های زبان فارسی مبنا و مرکز قرارگرفته در این قسمت روند بررسی به این صورت خواهد بود که واکه
های زبان آموزان در یادگیری نوشتار واکهشود که تداخل نظام واکه ای و الفبایی زبان مادری فارسیمیمبحث پرداخته

 است.فارسی  چگونه بروز کرده
 
 خطاهای ناشی از فرایند جایگزینی نادرست نویسه ١-١-5

طورنادرست نویسه مربوط به وز اردوزبان بهآمزبانی ناشی از جایگزینی نادرست نویسه، فارسیدر خطاهای درون
 واکه زبان مادری خود را به جای نویسه مربوط به واکه زبان فارسی

 .١استکاربردهبه
 است.ها آمدهی آنشده( خطاهای ناشی از فرایند جایگزینی نادرست نویسه و صورت بازسازی3در جدول )

 های آننویسه و صورت بازسازی شده خطاهای ناشی از فرایند جایگزینی نادرست -3جدول 
 صورت بازسازی شده خطا

 بنشیناحمد روی صندلی  -١ بنشناحمد روی صندلی  -١

 مثالی -۲ ںلیمثا -۲

 کتاب او قرمز است. چرا -3 کتاب او قرمز است. چیرا -3

 است. سورمه ایاین شلوار  -٤ است. سورماایاین شلوار  -٤

 دارده کتابخاناین مدرسه یک  -٥ داردےکتابخاناین مدرسه یک  -٥

 نکرد آنگاه امام به آن دیگری اعتنا  -٦ ناکرد آنگاه امام به آن دیگری ایتنای  -٦
هل  نگیرانبستگانش با چشمانی اشکبار   -٧

 .وی بودن
هل وی  نگرانبستگانش با چشمانی اشکبار   -٧

 .بودن
 بیمانند محروم -٨ ) محروم( بیمانند  مهرم-٨

 هندو -٩ ںهندو-٩

 کنم   می دعامن هر روز  -١٠ کنم   می دوعامن هر روز  -١٠

 اردک -١١ اوردک -١١
 هواپیما -١۲ ںهواپیما -١۲

                                                             
ها نویسه ممکن است ظاهر این گونه خطاها به صورت افزایش و یا کاهش نویسه نمود پیدا کند اما  در واقع  فارسی آموز اردوزبان در این نوع از خطا1

طاهای میان زبانی نیز خواهیم دید، فارسی آموز یکی از نویسه واکه زبان خود را به جای نویسه واکه زبان فارسی به کار برده است. و همانگونهکه در خ

ن واکه  به کار برده است. لذا این گونه خطاها خطاهای ناشی از جایگزینی نادرست نویسه هستند و نه آهای واکه زبان فارسی را به جای نویسه دیگر 

 افزایش و یا کاهش نویسه.
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 خورده استسرمابرادرم شدیداً  -١3 خورده است سرمهبرادرم شدیداً  -١3

 شود.می بیدارحسین صبح زود از خواب  -١٤ شود.می بیدرحسین صبح زود از خواب   -١٤

 
 آوانگاری خطاهای اردوزبانان و همچنین آوانگاری فارسی آمده است:( نیز آوانگاری ٤درجدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحلیل  خطاها:
گونه  -همان

که از 

 /i/ی دادن واکهبرای نشان ۲و  ١ی ی شمارههاآموز اردوزبان در نمونهشود، فارسیمیخطاهای جدول فوق مشاهده
مربوط هایاین واکه، به ترتیب نویسه و به جای نویسه کردهی زبان اردو را اعمالدر نوشتار زبان فارسی  همان قاعده

-کردهرا جایگزین «ںٻ»)بدون عالمت( و Ø ( -زبان خود یعنی)کشیده خیشومی زبان خود یعنی  /:ĩ /و/i/به واکه 

«  »ه)بدون عالمت( و  Ø ( -) زبان فارسی یعنی /e/های واکه به جای نویسه ٥و 3،٤شماره های است. در نمونه
را جایگزین  «ا»و «  ے»،«یا»ی زبان خود یعنی کشیده/:a/کشیده و/:e/ های های واکهبیان حرکت به ترتیب نویسه

-)بدون عالمت(، نویسه Ø« َ-»زبان فارسی یعنی  /a/به جای نویسه واکه  ٧و   ٦های شماره کرده است. در نمونه

و  ٨های شماره است. در نمونهکردهرا جایگزین« یا»و  «ا»یعنی  ی زبان خودکشیده/:e/کشیده و /:a/های واکههای  
کشیده خیشومی   /:ũ/و   /u/های های واکه، به ترتیب  نویسه«و»زبان فارسی یعنی  /u/به جای نویسه واکه  ٩

نگارش  ردیف
 فارسی

آوانگاری  نگارش اردوزبان
 فارسی

 آوانگاری اردو

 [benešen] [benešin] بنشن بنشین ١

 [:mesāl ĩ] [mesāli] ںلیمثا مثالی ۲

 erā]č[ [če:rā] چیرا چرا 3

 [sorma:Ɂi] [sormeɁi] سورماای ایسورمه ٤

 Ketābχāne] [ketābχāne:] ےکتابخان کتابخانه ٥

 [na:kard] [nakard] ناکرد نکرد ٦

 [negi:rān] [negarān] نگیران نگران ٧

 [mahrom] [mahrum] مهرم محروم ٨

 [:hendũ] [hendu] ںهندو هندو ٩

١
٠ 

 [duɁā] [doɁā] دوعا  دعا

١
١ 

  [urdak]  [urdak] اوردک اردک

١
۲ 

] ںهواپیما هواپیما
havāpeymā] 

 ]:havāpeymã] 

١
3 

 [sarmә] [sarmā] سرمه سرما

١
٤ 

 [bidәr] [bidār] بیدر  بیدار
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به جای نویسه  ١١و  ١٠های شماره است. در نمونهرا جایگزین کرده«ںو»)بدون عالمت( و  Ø« -»خود یعنی  زبان
را جایگزین کرده است و »و« زبان خود یعنی  /o/)بدون عالمت(، نویسه واکه  Ø« -»زبان فارسی یعنی  /o/واکه 

های های واکه، به ترتیب  نویسه«ا»یعنی  زبان فارسی /ā/به جای نویسه واکه  ١٤و  ١3، ١۲های شماره در نمونه
/ã:/ ی خیشومی و کشیده/ә/  خنثی( زبان خود یعنی( و « »ه،  «ں»امیانی متوسط«-َ »Ø  را )بدون عالمت(

 است.کردهجایگزین
 

نشده مشاهدهنکته: در خطاهای درون زبانی، خطاهای ناشی از فرایند کاهش نادرست نقطه و افزایش نادرست دندانه 
 است.

 
 زبانی )خطاهای پیشرفتی زبان مقصد(خطاهای میان 5-۲

های زبان فارسی مبنا و مرکز قرارگرفته و به این در این قسمت نیز روند بررسی به این صورت خواهدبود که واکه
 اند.کاربردهداده و بههای زبان فارسی را در نوشتار نشانآموزان اردوزبانچگونه واکهشود که فارسیمیمبحث پرداخته

 
 جایگزینی نادرست نویسه  خطاهای  ناشی از فرایند١-5-۲

های یک واکه را به جای آموز  یکی از نویسهزبانی ناشی از فرایند جایگزینی نادرست نویسه، زباندر خطاهای میان
-گونه که قبال نیز اشاره شد اینرود، جایگزین کرده است و همانکارمینویسه دیگر ا ین واکه که در بافتی دیگر به

هایی از این خطاها ( نمونه٦گونه خطاها نیز ممکن به صورت افزایش و یا کاهش نویسه هم تظاهر یابد.  در جدول )
 ها آمده است. ی آنشدههمرا صورت بازسازیبه

 های آنشدهخطاهای ناشی از فرایند جایگزینی نادرست نویسه و صورت بازسازی  -٦جدول 
 صورت بازسازی شده خطا

 عمور مردم قرار گرفتی.راس در  -١ عمور مردم قرار گرفتی. راسهدر  -١
 چیزهای جدید عشق می ورزید کشفبه  -۲ چیزهای جدید عشق می ورزید کشفهبه  -۲
 شئون زندگی بر خدا توکل کن. تمامدر  -3 شعونه زندگی بر خدا توکل کن. تمامهدر  -3
 زندگی بر خدا توکل کن شئوندر تمام  -٤ زندگی بر خدا توکل کنشعونه در تمامه  -٤

 نیست.فروشنده  آقای محمود -٥ نیست.فروشند  آقای محمود -٥

 هستند. شیعهتو این کشور مردم همه  -٦ هستند. شیعتو این کشور مردم همه  -٦

 حوض -٧ حض -٧
با هواپیما به ایران خدم  امسال از کشور -٨

 کردم.مسافرت 
با هواپیما به ایران خودم  امسال از کشور -٨

 مسافرت کردم.
 

 تحلیل خطاها:
زبان  /e/ های  واکه نمونه اول  نویسه ٦آموز اردوزبان  در شود، فارسیمیگونه که از جدول فوق مشاهدههمان

به جای نویسه  بیان حرکت را»ه« نمونه اول، نویسه  ٤ترتیب که در است. بدینکاربردهفارسی را به جای یکدیگر به
«- »Ø بدون عالمت( و در نمونه( نویسه  ٦و  ٥های«- »Ø  را با نویسه )جایگزین  بیان حرکت»ه« )بدون عالمت
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این »و« زبان فارسی را به جای نویسه  /o/)بدون عالمت( واکه  Ø«  -»نیز نویسه  ٨و  ٧های کرده است. در نمونه
 است.کاربردهواکه به

 
 هاهای واکهخطاهای ناشی از فرایند کاهش نادرست نقطهدر نویسه 5-۲-3

اند نکردهها نقطه گذاری را رعایتآموزان در نگارش نویسهدر خطاهای ناشی از فرایند کاهش نادرست نقطه، فارسی
همراه صورت به هایی از این نوع خطاها( نمونه٨است. در جدول )و این خطاها به صورت حذف نقطه بروزپیداکرده

 است.ها آمدهی آنشدهبازسازی
 های آنشدهنمونه خطاهای ناشی از فرایند کاهش نادرست نقطه و صورت بازسازی -٨جدول 

 صورت بازسازی شده خطا
 ضعیفاستاد -١ فىضع استاد -١
 رفتیم. شیرازما به  -۲ رفتیم. ازرىشما به  -۲
 بود. مریضبرادر شما دیروز  -3 بود. ضىمربرادر شما دیروز  -3
و کشفه چیزهای ناشناخته عشق  قىتحقبه -٤

 ورزید.می
و کشفه چیزهای ناشناخته عشق  تحقیقبه -٤

 ورزید.می
 
 
 

 تحلیل خطاها
طور که در خطاهای باشد. اما هماندارای نقطه می /i/ی های زبان فاری تنها نویسه واکههای واکهاز میان نویسه

-کردهها را حذفطورنادرست نقطهآموز در نگارش نویسه این واکه بهجدول فوق مشهوداست، فارسیموجود در 

 است.صورت کاهش نادرست نقطه بروزپیدا کردهاست. بنابراین این خطاها به
 
 ها های مربوط به واکهخطاهای ناشی از افزایش نادرست دندانه در نویسه ٤-5-۲

ها طورنادرست به  تعداد دندانه نویسه واکهآموزان بهافزایش نادرست دندانه، فارسیدر خطاهای ناشی از فرایند 
 ها آمده استی آنهایی از این خطاها  به همراه صورت بازسازی شده( نمونه٩است. در جدول )افزوده

 های آنشدهخطاهای ناشی از فرایند افزایش نادرست دندانهو صورت بازسازی  -٩جدول 
 ت بازسازی شدهصور خطا
 کنم.دین می تبلیغآنجا  کنم.دین می غىتبلیآنجا 

 نمی نویسیتو امال و انشا یىیسنونمی تو امال و انشا
 رفتیمما دیروز به باغ میوه  . مىفتیرما دیروز به باغ میوه 

 به باغ میوه رفتیم. دیروزما  به باغ میوه رفتیم. روزیىدما 
 

 تحلیل خطاها
 یی مربوط به واکههای موجود در زبان فارسی، تنها نویسههای مربوط به واکهاز میان نویسه

/i/  شود،میاما همان طور که از خطاهای موجود در جدول فوق مشاهدهباشد دارای دندانه می 
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 است.کاربردهی  این واکه  دندانه زائد  بهطورنادرست در نویسهآموز بهاردوزبان فارسی
 

 گیرینتیجه
  ٩٠آموزان اردوزبان در زمینه یادگیری نوشتار زبان فارسی همانگونه که قبال اشاره کردیم، جمع  کل خطاهای فارسی

 می شود،( در زیر مشاهده١٠خطا می باشد. همانگونه که از جدول)
 آموزی زبانی اردوزبانان سطح مبتدی زبانزبانی و میانای درونجمع کل خطاهای واکه  -١٠جدول 

 درصد خطا تعدادخطا واع خطاان
 66/0 59 خطاهای درون زبانی

 3٤/0 3١ زبانیخطاهای میان
 ١00/0 90 جمع کل

باشد. همچنین همانطور ها میزبانی دارد یعنی ناشی از زبان مادری آنبیشترین بسامد خطاهای این افراد منشا درون
 شود، زیر مشاهده می ( مربوط به بسامد خطاهای درون زبانی در١١که از  جدول )

 بسامد انواع خطاهای درون زبانی -١١جدول 
 درصد خطا تعداد خطا   انواع خطاهای درون زبانی

خطاهای ناشی از فرایند جایگزینی 
 نادرست نویسه

١٠٠/٠ ٥٩ 

خطاهای ناشی از فرایند کاهش نادرست 
 نقطه

٠ ٠ 

خطاهای ناشی از فرایند افزایش نادرست 
 دندانه

٠ ٠ 

 ١٠٠/٠ ٥٩ کلجمع 
( نیز بسامد انواع ١۲زبانی، ناشی از فرایند جایگزینی نادرست نویسه می باشند. در جدول )تمامی خطاهای درون

 زبانی آمده است.خطاهای میان
 آموزیآموزان سطح مبتدی زبانزبانی فارسیای  میانبسامد انواع خطاهای  واکه -١۲جدول

 درصد خطا تعداد خطا   انواع خطاهای میان زبانی
خطاهای ناشی از فرایند جایگزینی 

 نادرست نویسه
۲٦٥/٠ ٠ 

خطاهای ناشی از فرایند کاهش نادرست 
 نقطه

١٩/٠ ٦ 

خطاهای ناشی از فرایند افزایش نادرست 
 دندانه

١٦/٠ ٥ 

 ١٠٠/٠ 3١ جمع کل
زبانی این افراد نیز ناشی از فرایند همانگونه که از جدول فوق مشاهده می شود بیشترین بسامد خطاهای میان 

 جایگزینی نادرست نویسه می باشد.
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