
 

 کاربرد سه بند موصولی، متممی و قیدی لآموزان فارسی درتحلیل خطاهای زبان
 
 الهام ایزدی

 سیناشناسی، دانشگاه بوعلیدانشجوی دکتری زبان
 سناو مدرس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بوعلی 

 چکیده

ترین ساختارهای زبان فارسی هستند. هر بند نقش و کاربرد خاص خود را دارد بند موصولی، متممی و قیدی از جمله مهمسه 
هایی با هایی از جمله وجه فعل دارای تمایز هستند. بند موصولی و قیدی از نظر کاربرد و وجه شباهتو از نظر ویژگی

-اندکی دشوارتر است. همین موضوع، یادگیری و استفاده از این سه بند، زبانیکدیگر دارند و در این میان کابرد بند متممی 

سینا آموزان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بوعلینفر از زبان 20آموزان را دچار مشکل کرده است. در این پژوهش، تعداد 
کنند و مومی زبان فارسی تحصیل میاند. همگی در سطح پیشرفتة آموزش عاز کشورهای عراق، سوریه و روسیه انتخاب شده

صورت اختصاصی آموزش داده اند، اما بندهای مورد نظر بهساختار و کاربرد این سه بند را در قالب دستور زبان فراگرفته
قابلیت روند و گاهی کار میبه« که»اند و تنها به این نکته بسنده شده است که زبان فارسی دارای بندهایی است که همراه نشده

صورت تصادفی انتخاب شد )گروه نمونه( و بندهای حذف دارند. در این میان، از هر ملیت، دو نفر )مجموع شش نفر( به
صورت اختصاصی و با ذکر کاربرد و مشخصات آموزش داده شد. به منظور بررسی این موضوع، موصولی، قیدی و متممی به

نوشته شود. پس از نگارش انشا، سه ساختار بند موصولی، قیدی « ای به خدانامه»م آموزان خواسته شد که یک انشا با نااز زبان
آموزان، آموزان استخراج شد و مورد تحلیل قرار گرفت. صرف نظر از ملیت و زبان مادری زبانهای زبانو متممی از نوشته

بینی همانطور که پیش«. که»دها و کاربرد ها در سه مورد بررسی شد: وجه فعل بندها، مکان قرارگیری و حذف بنخطاهای آن
این که این سه بند کاربرد زیادی، است. با توجه به« که»کارگیری بند متممی، وجه آن و کاربرد شد، بیشترین خطا مختص بهمی

این امر ای به خصوص دستور، توجه ویژهچه در گفتار و چه در نوشتار زبان فارسی دارند، باید در آموزش زبان فارسی، به
 شود. 

 بند موصولی، بند متممی، بند قیدی، وجه فعل. کلیدواژه: 

 

 مقدمه. 1
-های دستوری به روند ارتباط واحدهایی اشاره دارد که دارای وضعیت نحوی خاصی میسازی در تحلیلوابسته

به بیان دیگر،   (.361: 1393شود)راسخ مهند،ای از آن میشوند، یعنی یکی واحد وابسته دیگری و معموالً سازه
)منظور 1ها فاقد نمایه مستقلسازی رویکردی خاص برای تعبیر شناختی بین دو رویدادی است که یکی از آنوابسته

صورت مستقل و بدون وابستگی دارای معنای کامل ودستوری باشد( است که از نمایة مستقل این است که جمله به

-(. بند ناهمپایه بندی است که نقش یک وابسته را ایفا می2: 2003شود )کریستوفارو،در ارتباط با دیگری تعبیر می

 کند.  سه نوع بند ناهمپایه وجود دارد که عبارتند از:
 بند موصولی 

 یبند قید 

 بند متممی 

                                                           
1
 Autonomous Profileل 
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ها اشاره نظری پژوهش( به آن)چارچوب 3ی خاص خود هستند که در بخش هاها، دارای ویژگیهر دسته از این بند
های ترین بخشخواهد شد. یادگیری این سه بند که کاربرد زیادی در گفتار و نوشتار زبان فارسی دارند، یکی از مهم

آموزان فارسی، کاربرد این سه بند با یکدیگر آموزش دستور زبان فارسی است. در صورت عدم یادگیری صحیح زبان

 آموزان مشاهده خواهد شد.شود و در نتیجه جمالت نادستوری در گفتار و نوشتار زبانخلط می
های مدنظر پژوهش، شامل وجه آموزان در کاربرد این سه بند است. ویژگیخطاهای زبانهدف این پژوهش تحلیل

است. امید است با نتایج حاصل از این پژوهش، توجه « که»جایی و حذف بند و کاربرد فعل در بند وابسته، جابه
های هایی برای پرسشبیشتری به این بخش از آموزش زبان فارسی لحاظ شود. در این پژوهش در پی یافتن پاسخ

 زیر هستیم:

 بیشترین خطاها مربوط به کاربرد کدام بند است؟.1 

 است؟« که»جایی و کاربرد در کاربرد بندهای وابسته، بشترین خطا مربوط به کدام سه عامل وجه فعل، جابه.2 

 شود؟ به چه درصدی؟آیا در گروه نمونه نیز این خطاها مشاهده می.3 

 بهترین راه برای کاهش این خطاها در آموزش زبان فارسی چیست؟.4 

پردازیم. در بخش شده در این زمینه میبررسی مطالعات انجامبخش است. در بخش پیشینه، به 6این پژوهش شامل 
های بندهای مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش پژوهش و افراد مورد بررسی در نظری، ویژگیچارچوب

های حاصل از پژوهش و نتایج آن نیز در بخش پنجم مورد توجه قرارخواهد بخش چهارم انجام خواهد شد. داده
 گیری خاتمه خواهد یافت.گرفت. این پژوهش با بخش نتیجه

 

 پیشینة پژوهش. 2
شناسان به پیشینة پژوهش برای سه بند متممی، قیدی و موصولی بسیار گسترده است. هم دستورنویسان و هم زبان

( 1366خانلری )ناتل( و 1363(، شفائی )1352پور )اند. دستورنویسانی از جمله خیامای دادهاین مقوله اهمیت ویژه
شناسان نیز صادقی و اند. از میان زبانهایی توصیف کردهبندهای وابستة فارسی را با عناوین مدنظر خود و ویژگی

( و 1393مهند )(، راسخ1391-1385زاده )(، طبیب1388-1379الدینی )(، مشکوه1378(، ماهوتیان )1356ارژنگ)

اند؛ اما در این پژوهش، تنها ن بندها در زبان فارسی را مورد مطالعه قرار دادهشناسان غیر ایرانی ایبسیاری از زبان
پیشینة مرتبط با آموزش زبان فارسی مورد توجه قرار گرفته است و منابع ذکر شده برای مطالعة بیشتر بندهای وابستة 

 اند.مندان در این زمینه آورده شدهزبان فارسی برای عالقه

مفعولی را در -فاعلی و فاعلی-کارگیری بندهای موصولی فاعلی( در پژوهشی به1394زاده )علیزاده و خالقی
آموزان را از لحاظ ها خطاهای زباناند. آنزبان سطح میانی و پیشرفته مورد بررسی قرار دادهآموزان عربیفارسی

-مفعولی برای زبان-ای موصولی فاعلیاند که تولید بندهاند و به این نتیجه رسیدهشناختی تحلیل کردهنحوی و رده

و « که»ترین خطا در گروه میانی مربوط به حذف فاعلی دشوارتر است. بیش-آموزان از تولید بندهای موصولی فاعلی
ترین خطا مربوط به حذف مفعولی است؛ در حالی که در گروه پیشرفته، کم-حذف نادرست مفعول در بند فاعلی

 مفعولی است. -و بیشترین خطا مربوط به حذف نادرست مفعول در بند فاعلی« که»
-سیدر میان فار« وجه فعل در بندهای متممی»و همچنین « ساخت مجهول»کاربرد  (1394زاده )نژاد و خالقیپهلوان

آموزان در این پژوهش، تولید و درک این نوع جمالت در میان دو گروه از فارسی اند.انجام داده آموزان غیرایرانی

آموز چینی در مرکز فارسی 30زبان و آموز عربیفارسی 30متون نگارشیِ در های متفاوت سطح پیشرفته با ملیت
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دست آمده از این به. نتایج ه استمورد بررسی قرار گرفت)ره(  المللی امام خمینیآموزش زبان فارسی دانشگاه بین
را بیشتر و « وجه فعل در بندهای متممی»آموزان سطح پیشرفته در هر دو گروه، که فارسی استهبررسی نشان داد

زبان آموزان عربیاند. در خصوص ساخت مجهول نیز نتایج نشان داد که فارسیکار بردهبه« ساخت مجهول»بهتر از 

های مجهول نادرست کمتری آموزان چینی، ساختاند، ولی فارسیها از ساخت مجهول استفاده نمودهاز چینیبیشتر 
وجه فعل در بندهای »ها به یک میزان در کاربرد ها و عربها نشان داد که چینیاند. عالوه بر این، یافتهتولید کرده

در تولید کند که این نکته را آشکار می های این پژوهشدادهعالوه بر این، تحلیل با مشکل مواجه هستند.« متممی
هول و کمترین خطا مربوط به ترکیب نادرست ساخت مجهول فارسی، بیشترین خطا مربوط به جایگاه نادرست مج

فعل کمکی و فعل اصلی بوده است، در حالی که در فعل بند متممی، بیشترین خطا مربوط به وجه فعل و کمترین 

 .باشدخطا مربوط به شمارِ فعلِ بند متممی می
 

 نظری پژوهشچارچوب. 3

طور کلی، سه دسته از بندهای مهم که در زبان فارسی کاربرد زیادی دارند، بند موصولی، بند قیدی و بند متممی به
ها خواهیم پرداخت. سپس در بخش هایی هستند که در ادامه به آنهستند. هر کدام از این بندها دارای ویژگی

 کند، بررسی خواهیم کرد.بندها را از هم متمایز میهایی که این ای، ویژگیجداگانه

 

 بند متممی 1-3

به جمالت مرکبی که دارای یک بند اصلی و یک بند وابسته هستند، جمله مرکب ناهمپایه ای گفته می شود. در  
جمالت مرکب ناهمپایه ای، بند وابسته، بند متمم فعل است و کاربرد آن به دنبال آن اجباری است.بند متممی الزاماً 

(. متمم بندی متمم 238: 1388ست. مشکوة الدینی)به دنبال فعل به کار می رود و جمله بدون متمم نادرست ا

مستقلی در ساخت ظرفیتی برخی از افعال فارسی است. این گونه افعال یک بند متممی )متمم بندی( اجباری می 
بندهای متممی بندهایی هستند (. 112: 1391گیرند بی آنکه آن متمم قابل تبدیل به متمم دیگری باشد.)طبیب زاده، 

 کنند که به آن بند اصلی گفتهها نقش فاعل یا مفعول بند دیگری را ایفا میروند؛ آنکار میمتمم فعل بهکه به عنوان 
 (.219: 2005شود )کروگر،می

 ها و مقاله های زیادی بخوانند.[دانشجویان می دانند ]که باید کتاب (1 

 

 بند قیدی  2-3
بند قیدی بندی است که بصورت یک بند وابسته در جمله می آید که رابطه دستوری قید یا ادات را داراست. بند 
قیدی بصورت اختیاری به فعل در گروه می پیوندد. بندهای قیدی معموال با قیدگونه های موصولی ساز زمان، حالت، 

(. 45: 1378بل یا بعد از بند پایه آورد. ماهوتیان)علت و غیره شروع می شوند. بیشتر بندهای قیدی را می توان ق

روند. این بند در کار مییگر بهها پیداست، درنقش افزودة بندهای دبندهای قیدی یا  افزوده همانطور که از نام آن
 (.84: 1393مهند، گیرد و قابل حذف است )راسخنمودار درختی جمله در جایگاه افزوده قرار می

 کنند.[ دانشجویان به کتابخانه رفتند ]تا کتاب های مناسب را مطالعه(2 

: 1388با این حال ممکن است بند قیدی به جایگاه آغازی جمله یعنی گروه متمم جابه جا شود. مشکوة الدینی)
238) 



 1397المللی آموزش زبان فارسی بهمن  بین همایشسومین /      52

 ]هنگامی که در آغاز بهار گیاهان دوباره می رویند[ همه جا سرسبز و با طراوت می شود.(3 

 

 بند موصولی 3-3
بندهای موصولی نقش ظاهر می شود وآن را توصیف می کند.  بند موصولی به منزلة وابستة پیشین گروه اسمی

معموالً با ضمیر موصولی یا قید گر گروه اسمی را برعهده دارند. این بند وابسته به اسم یا ضمیر است و توصیف

تواند در جایگاه فاعل، جز گزاره ارجاع دهد. در فارسی میتواند به همة عناصر جمله بهشود و میموصولی شروع می
 (.89: 1393مهند،مفعول صریح، مفعول حرف اضافه و مفعول اضافی قرار گیرد )راسخ

 علی ]که به شیراز رفته بود[ دیروز برگشت.            )در جایگاه فاعل((4 

 ای را ] که تازه انداخته بودیم[ شکست.  )در جایگاه مفعول صریح(داوود شیشه(5 

 من کتاب را ]به مردی که باهاش حرف زدی[ دادم.   )در جایگاه مفعول حرف اضافه((6 

هایی از آن در هایی که نمونه]داخل تاروپود فرشقاچاقچیان مواد مخدر در شگردی جدید، هرویین را (7 
 کنند.           )در جایگاه مفعول اضافی(ایران وجود دارد[ جاسازی می

تر نیز اشاره شد، بند موصولی در جمله  می تواند در نقش های متفاوتی از جمله مفعول مستقیم، طور که پیشهمان

موصولی به گروه ( اما در مواردی که بند 155: 1377مفعول حرف اضافه ای و پایه فعل ظاهر شود.غالمعلی زاده)
اسمی پایه فعل مرکب ویا گروه اسمی مسند مربوط باشد، بند موصولی الزاماً در جایگاه پس از فعل یعنی جایگاه 

 متمم در گروه فعلی ظاهر می شود.

 این مسئله ای است ]که هیچکس انتظارش را نداشت[.(8 
 نادر یا نادرست است.بندهای موصولی نمونه فوق که به جایگاه پس از فعل جابجا نشده اند، 

 این مسئله ای ]که باید در باره اش فکر کرد [ است.(9 

 

 معیارهای تمایز بند موصولی، قیدی و متممی 4-3
های بعدی، این سه معیار، به همراه کاربردشان با انواع جوییم. در بخشمیتمایز این سه بند، از سه معیار بهرهبرای 

 خواهد شد.بندهای ذکر شده، شرح داده

 

 وجه فعل 1-4-3
ترین ویژگی است که در کاربرد بندهای متممی باید فراگرفته شود. در صورت رعایت نشدن وجه فعل یکی از مهم
وجه  گاه درهای بدساخت در زبان هستیم. وجه فعل در بندهای موصولی، وجه فعل هیچوجه فعل، شاهد جمله

 شود:رود و در این بندها، همیشه از وجه اخباری استفاده میکار نمیالتزامی به

 کرد[، عاقبت خود گرفتار شد.مدیر مدرسه ]که بسیار به ما گوشزد می(10 

 زند[، بسیار نحیف و مریض است.ها را جارو میپسرکی ]که در سرما خیابان(11 

 شود[.ستفاده میکتاب دوست بسیار خوبی بود ]که این روزها کمتر ا(12 
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در بندهای متممی بسته به نوع فعل، ممکن است وجه فعل بند متممی اخباری یا التزامی باشد. این دسته از افعال به 
در دو دستة نخست، به دلیل   شوند.بندی میطبقه 3بیانی-شناختی-و ادراکی 2، وجهیتی1کشیسه گروه بهره

همبستگی نحوی و معنایی عمیق بین بند متممی و بند اصلی، کاربرد وجه التزامی بسیار زیاد است، در حالی که در 

دستة سوم، به دلیل عدم این همبستگی کاربرد وجه اخباری بیشتر است. در حالت کلی، کاربرد وجه اخباری در 
 بندهای متممی اندک است.

 دادیم ]زیر آفتاب بمانیم.[          )وجه التزامی در بند متممی در فعل وجهیتی(یح میهمگی ترج(13 

 من خواهرم را شناختم ]که از رستوران بیرون آمد.[ )وجه اخباری در بند متممی فعل شناختی((14 

   کشی()وجه التزامی در بند متممی افعال بهره کردند ]او را بگیرد.[                        ناچارش می(15 

رود و کاربرد وجه التزامی با این کار میاما در دستة بندهای قیدی، وجه فعل هم در وجه اخباری و هم التزامی به
 دسته، بستگی به انجام شدن یا نشدن بند قیدی دارد و یا به عبارت دیگر به وقوع پیوستن یا نپیوستن بند قیدی.  

 به وقع پیوستن( -)وجه اخباری  جا رسیدم[ پدرم هم رسید.              ]زمانی که به آن(16 

 جا برسم[ پدرم هم خواهد رسید.         )عدم به وقوع پیوستن(]زمانی که به آن(17 

 

 جایی و حذفقابلیت جابه 2-4-3
در جمله به کار می روند. یعنی اگر بند متممی را از این افعال حذف کنیم، جمله  4بندهای متممی با افعال خاصی

بدساخت و ناقص می شود. به جای آن از هیچ متمم دیگری هم نمی توان استفاده کرد، چرا که بند متممی خود 
ست و نباید آن را به عنوان شکل تغییر یافته متمم های دیگر چون مفعول یا مفعول حرف بندی مستقل و مشخص ا

اضافه ای در نظر گرفت. افعال وظیفه داشتن و خواهش کردن از جمله افعالی هستند که با آن ها بند متممی به کار 

 (142: 1385می رود و بند متممی در آن ها نه قابل حذف و نه جابجایی است.طبیب زاده)
 الف( او وظیفه دارد ]که این کار را انجام دهد[ .(18 

 ب( او وظیفه دارد.

 من از او خواهش کردم ] که برود[ .(19 

بند های متممی به هیچ عنوان قابل حذف نیستند چرا که از جمله وابسته های مستقیم فعل هستند و در نتیجه فقط 

 به خود فعل مربوط می شوند.
می توان بی هیچ اشکالی از جمله حذف کرد. بندهای موصولی چون به هسته یا  اما بندهای قیدی و موصولی را

گروه اسمی پیش از خود بر می گردند)مرجع( و این هسته همیشه در جمله حاضر است، قابل حذف می 

 (180: 2001باشند.)گیون، 
 الف( استاد ]که بسیار مهربان بود[ تمام کتاب را درس داد. )بند موصولی((20 

 تمام کتاب را درس داد.  ب( استاد 

 الف( ]چون از شکست می ترسید[ از کار کناره گیری کرد. )بند قیدی((21 

                                                           
1
 Manipulation verbs 

2
 Modality verbs 

3
 Perception-cognition-utterance verbs 

4
 ( این گونه افعال را به دو دسته شخصی و غیر شخصی تقسیم می کند.1385طبیب زاده ) 
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 ب( از کار کناره گیری کرد. 
 الف( او گفت ]که می آید[. )بند متممی((22 

 * ب( او گفت.

 

 «که»کاربرد  3-4-3
( 210: 1379بندهای وابسته قیدی با یکی از حروف ربط قیدی به بند اصلی)پایه( مربوط می شود. )مشکوة الدینی، 

 در واقع کار برد این حروف ربط در این بند ها الزامی است.حروف ربط قیدی از این قرار هستند:

به طوری که،چنان که، چنانچه، وقتی، وقتی که، هنگامی که، اگر، که، چون، چون که، زیرا، زیرا که، تا، والّا، مگر، 
 وگرنه، بلکه، مادام که، هرچند که، هرقدرکه، در صورتی که، در حالی که، همان طور که و از آن جا که

 برایش اتفاق جالبی افتاد ] وقتی که به سر کار می رفت [.(23 

ظاهر می شود و وجود آن اجباری است. در صورت حذف  "که "مچنین در جلوی بند موصولی الزاماً نقش نمای ه
 جمله بدساخت می شود.

 الف( او همان مردی است ]که صحبتش را می کردم[.(24 

 * ب( او همان مردی است ]صحبتش را می کردم[.
است پنهان باشد و وجود آن الزامی نیست. )الزار، که در بندهای متممی به کار می رود ممکن  "که"اما حرف ربط 

1384 :257) 

 الف( به نظر می رسد که این کارمندان راضی هستند.(25 

 ب( به نظر می رسد این کارمندان راضی هستند.

توان آن شود. اما در بسیاری از موارد میدر جمله تعیین می« که»بنابراین در بندهای متممی بسته به نوع فعل، کاربرد 
 1زا حذف کرد.

 

 روش پژوهش. 4

نفر انتخاب شد. این  20سینا، تعداد زبانان دانشگاه بوعلیاموزش زبان فارسی به غیر فارسیآموزان مرکز از بین زبان
کردند. آموزان از کشورهای سوریه، روسیه و عراق بودند و همگی در سطح پیشرفتة آموزش زبان تحصیل میزبان

-بودند؛ همچنین با بندها و کاربرد آنآموزان، در طی دوران تحصیل، با دستور زبان فارسی آشنایی پیدا کرده این زبان

ها آموزش داده نشده بود و آنصورت اختصاصی به های بندها بهها نیز در زبان آشنایی داشتند؛ اما، کاربرد و ویژگی
 شناختند. ای وابسته به جملة اصلی میعنوان جملهتنها بندها را به

بنویسند. هدف از « ای به خدانامه»که یک انشا با موضوع ها خواسته شد عنوان کاری جانبی در کالس، از آنبه
-آموزان در نوشتن و عدم محدودیت به موضوع یا عنوانی خاص است. زبانانتخاب این موضوع، آزاد گذاشتن زبان

 کردند. پس از پایان زمان مورد نظردقیقه آماده می 45آموزان باید انشا خود را حداقل در دو صفحه و در مدت زمان 

ها استخراج شد و مورد تحلیل ها، تمامی جمالت شامل بند متممی، موصولی و قیدی از متن نامهآوری نوشتهو جمع
 قرار گرفت. 

                                                           
1
 ( 2001بندی بندهای متممی رجوع شود به گیوُن )ها و دستهبرای مطالعة بیشتر در این زمینه،. ویژگی 
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صورت نفر(. این گروه، گروه نمونه نامیده شد و به 2نفر برگزیده شدند )از هر ملیت  6نفر،  20از میان این 
 آموزان آموزش داده شد. ها به زبانهای آنگیاختصاصی، انواع بندها و کاربرد و ویژ

 

 هاتحلیل داده. 5

های انشا استخراج شد. از این بند موصولی، قیدی و متممی از متن 152آموزان، تعداد های زبانپس از بررسی نوشته

بودند. در جدول زیر، تعداد بندها و تعداد بند متممی را تشکیل داده 50بند قیدی و  71موصولی، بند  31تعداد 
 ها نمایان است:بندهای نادرست )خطا( از میان آن

 بندهای موصولی، قیدی و متممی مستخرج 1جدول 

 تعداد خطا تعداد کل بندها

 12 31 بند موصولی

 23 71 بند قیدی

 27 50 بند متممی

 

 آموزان عادی و گروه نمونه قابل توجه است:های زیر، تعداد بندها و خطاها در دو گروه زباندر جدول

 تعداد خطاها در گروه عادی 2جدول 

 تعداد خطا تعداد کل بندها

 10 23 بند موصولی

 20 47 بند قیدی

 25 35 بند متممی

 

 تعداد خطاها در گروه نمونه 3جدول 

 تعداد خطا تعداد کل بندها

 2 8 بند موصولی

 3 24 بند قیدی

 2 15 بند متممی

 

تر ذکر شد، مورد بررسی قرار گرفت. این سه پس از بررسی خطاها، سه معیاری که برای تمایز این سه بند، پیش
 است. « که»جایی یا حذف بند وابسته و کاربرد معیار شامل وجه فعل، جابه

عنوان نمونه، در بسیاری از وابسته مربوط است. بهترین خطا به وجه فعل در بند از میان سه معیار تمایز بندها، بیش

های زیر، کاربرد کار بردن وجه التزامی در بند وابسته، از وجه اخباری استفاده شده است؛ در نمونهجای بهموارد به
 آموزان آشکار است :خطای وجه در سه بند موصولی، قیدی و متممی در انشای زبان

 بند موصولی:

 آموز روس(، بسیار مهربان است. )زبانبدهدمعلم ما که به من درس (26 
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 آموز عراقی(کشور خیلی خوبی است. )زبان بخوانمکشور ایران که من درس (27 

 بند قیدی: 

 آموز روس(، خیلی برام سخت بود. )زبانبیامدمپارسال که من به این کشور (28 

 آموز سوری(روم. )زبان، به دانشگاه میگیرممیخدایا، اگر زبان فارسی را خوب یاد (29 

 بند متممی:

 آموز عراقی(. )زباندهد[میخواهم ]به مادرم یک خانة بزرگ از خدا می(30 

 آموز روس(. )زبانکند[می، ]در دانشگاه کار شودخواهد بزرگ برادرم کوچک است، می(31 

 

کار برده است، در بند اول، وجه فعل دو بند وابسته به« خواستن»آموز روس برای فعل متممی (، زبان31در نمونة )
 است.کار رفتهاست، اما در بند دوم همراه وجه اخباری بهرعایت شده

-های زیر نیز نمونهاست. در جمله« که»جایی و یا حذف بند و کاربرد ی تمایز این سه بند، جابهمعیار دوم و سوم برا

 شود:مشاهده می« که»جایی و حذف بند وابسته و همچنین کاربرد آموزان در جابههایی از خطاهای زبان

 موصولی:بند 

 «(که»عدم استفاده از  -آموز سوری، من هم زندگی بکنم. )زبانبکننددر کشور من دوستانم زندگی (32 

و وجه « که»عدم استفاده از  -آموز روس. )زبانبدارمخواهم خدایی دوستش از خدایی سالمتی می(33 

 نادرست(

 «(که»عدم استفاده از  -آموز عراقیپروردگار بزرگی هستی، به من پول بده. )زبان(34 

 بند قیدی:
 و یا تکواژ قیدی در بند وابسته(« که»عدم کاریرد  -آموز سوریکنم. )زبانکشورم بروم، کار خوبی پیدا میبه(35 

 در بند قیدی(« وقتی»جایی نادرست جابه -آموز روسساله بشوم.  )زبانازدواج بکنم، سی وقتی(36 

 در بند قیدی(« وقتی»به ما نعمت زیاد بده، نیاز بداریم. ) کاربرد نادرست مکان  وقتیخدایا، (37 

 بند متممی:

 «(که»جایی بند متممی و کاربرد نادرست جابه -آموز سوریکنم. )زبانآرزو می شود[]که پدرم سالمت (38 

 جایی نادرست بند متممی(  جابه -آموز عراقی]در امتحانات موفق بشوم[ امیدوارم. )زبان(39 

 «(که»جای به« وقتی»کابرد نادرست  -آموز سوریازدواج کنم[. )زبان وقتیتصمیم گرفتم ](40 

ایم، اما میزان خطا در گروه نمونه، با وجود آموزش اختصاصی، شاهد رعایت کردن صد در صد این سه تمایز نبودئه 
های زیر، کاربرد صحیح این بندها در گروه نمونه در این گروه به نسبت گروه دیگر، بسیار کمتر است. در نمونه

 شود:مشاهده می

در بند « که»فعل و  کاربرد صحیح وجه -آموز روسشود. )زبان، خسته میکندمیپدرم، که زیاد کار (41 

 موصولی(

، وجه «که»کاربرد صحیح  -آموز سوری. )زبانکردیممیبا هم بازی  کهبینم، ام را زیاد میدوست مدرسه(42 

 جایی در بند موصولی (فعل و جابه

 کاربرد صحیح وجه فعل( -آموز روس[. )زبانبیاییمتصمیم گرفتیم ]به ایران (43 
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 کابرد صحیح وجه فعل( -آموز سوری[. )زبانکنمپدرم را کمک  بتوانمکنم ]آرزو می(44 

جایی صحیح بند ، جابه«که»کاربرد صحیح -آموز عراقی. )زباندارمبسیار دوستش  کهمادرم را نگهدار، (45 

 موصولی و وجه صحیح فعل(

کاربرد صحیح بند قیدی  -آموز روس. )زبانکنمتوانم با مردم ایران صحبت ، میبیایمبه ایران  که زمانی(46 

 (و وجه صحیح فعل« زمانی که»همراه 
صورت میانگین در دو گروه مورد در نمودار زیر، میزان خطا در سه تمایز بندهای متممی، موصولی و قیدی به 

 بررسی به طور مجزا نمایان است:
 

 
 میزان خطا در سه بند موصولی، قیدی و متممی 1نمودار 

شده است. همانطور که  نشان دادهشود، میزان خطاها در دو گروه مورد بررسی پژوهش در نموداری که مشاهده می
ترین میزان خطا در ترین خطا مربوط به کاربرد صحیح وجه فعل در سه بند یاد شده است و بیشرفت، بیشانتظار می

ببند متممی است. در دو نمودار زیر ابتدا گروه عادی و سپس گروه نمونه نشان داده شده است. میزان عدم خطا در 
نیست، ولی از تحلیل نمودار مشخص است که این میزان با آموزش صحیح بندها، بسیار گروه نمونه صد در صد 

 کاهش یافته است:
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 میزان خطا در دو گروه عادی و نمونه  2نمودار 

  

 گیرینتیجه. 6

آموزان و تحلیل خطاهای کاربرد این سه بند در زباندر این پژوهش، آموزش سه بند موصولی، قیدی و متممی 

های حاصل از پژوهش، این نتیجه حاصل شد روسی، سوری و عراقی مورد بررسی قرار گرفت. پس از مطالعة تحلیل
ها دشوار است. اما ها و کاربرد آنشناسند و درک ویژگیصورت بندهای وابسته میآموزان تنها این بندها را بهکه زبان

توان بسیاری از مشکالت صورت مجزا میها و کاربرد هر دسته بهبا آموزش صحیح این سه گروه و شرح ویژگی

آموزان را چه در گفتار و چه در نوشتار به مقدار قابل توجهی کاهش داد. در بین سه بند یاد شده، کاربرد بند زبان
جایی و و جابه« که»میان معیارهای تمایز وجه فعل، کاربرد آموزان دشوارتر از دو بند دیگر است. از متممی برای زبان

حذف بند ، بیشترین خطا به وجه فعل تعلق دارد. اما این مقدار با آموزش صحیح در گروه نمونه بسیار کاهش یافته 

ش صحیح و توان با آموزکه این سه بند در زبان فارسی گفتار و نوشتار کاربرد زیادی دارند، میاست. با توجه به این
 آموزان را در این زمینه کاهش داد. صرف وقت اختصاصی بسیاری از خطاهای زبان
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 . تهران: چاپخانه اقبال.دستور زبان سال دوم متوسطه فرهنگ و ادب(. 1356اشرف و غالمرضا ارژنگ. ) صادقی، علی
 . تهران: نشر مرکز.های بنیادین جمله در فارسی امروز تظرفیت فعل و ساخ(. 1385زاده،امید. )طبیب

. تهران: نشر های خودگردان در دستور وابستگیوهی گردستور زبان فارسی بر اساس نظریه(. 1391زاده،امید. )یبطب

 مرکز.
مفعولی: مقایسة -فاعلی و فاعلی-کارگیری بندهای موصولی فاعلیبه(. »1394زاده. )زاده، علی و شراره خالقیعلی

، دورة زباناننامة آموزش زبان فارسی به غیر فارسیپژوهش«. زبان سطح میانی و پیشرفتهان عربیآموزنوشتار فارسی
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