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 چکیده:
 پردازد.مینوجوان وکودک یاز آثارادبیتعداد یشناخت زبان یبررسبهکودک ادبّیات ةشناسان زبانلیتحل

 ینحویها یدگیچیپ سّنیمختلفیها با گروهمتناسب ییها کرهیپ یزبانلیبا تحلکوشد حاضر نیز میپژوهش

مانند تعداد  ینحویها یدگیچیاز پ یبعض مورد بحث یها کرهیاز پ کی. در هرنماید یمعرفرا هرگروه  ادبّیات

گر  حضور کنش زانیم ه،کاررفتافعال بهمرکب، زمانساده بهنسبت جمالت ،سّنیساده هرگروهجمالت واژه در

 یها کودک، تعداد واژهسّن شیکه باافزادهد یمنشان نتایجاست.  قرارگرفته یبررسدرجمالت مورد ریپذ و کنش

سن  شیمرکب با افزاساده بهنسبت جمالت کهیخواهدشد درحال شتریب زیساده نشده در جمالتکارگرفتههب

 یبررس نیشده است. ا میجمالت به ده دسته تقس ر،یپذ گر و کنش حضور کنشزانیم . ازنظرکاهش استروبه

 ةنیبه قر ریپذ گر وکنش با حذف کنش یجمالت ،یمجهول، عاطف ،یاسنادکاربرد جمالت نیکه ب دهد یمنشان

گر و  کنشیجمالت دارا ر،یپذ و کنش ییآواگر با حفظ نمود کنشیداراکلمه،  حّددر یپرسش ،یلفظ

 ییبدون حفظ نمودآوا ریپذ گر و فاقد کنش کنش یگر و جمالت دارا کنش ییبدون حفظ نمودآوا ریپذ کنش

گر و  کنش یدارا یو جمالت یشخصریغ یها با فعل یجمالت نیب اّماوجود دارد  یگر، تفاوت معنادار کنش

 وجود ندارد. سّنی یها گروه نیب یگر تفاوت معنادار کنش ییبا حفظ نمود آوا ریپذ کنش فاقد

 .شناسیادبیات و زبانمنثور کودک و نوجوان،  ادبّیات ،یموضوعنقش ،ینحویدگیچیپ کلیدی: واژگان
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 مقدّمه

 نیژ در ا یعمتنژوّ  یهژا  کودک و نوجوان، پژووه   ادبّیاتموضوع  تاهّمّی لیبه دل

کژودک، نقژد    یروانشناس ،یرگریمختلف از جمله تصو یکردهایحوزه در چارچوب رو

اسژت کژه    یدر حال نیکشور ما صورت گرفته است. ا نیو همچن ایو ... در دن یآثار ادب

 قیژ وه، تژا آناژا کژه ننارنژده ت ق    یژ و اتیکودک با جزئ یمتون ادب یشناخت زبان یبررس

کشژورها م ژدود    ریو سا رانیمقاله در ا نیندارد و به چند یا گسترده ةنیشیاست، پ کرده

صژورت   یا ع و گسژترده متنژوّ  یکژودک و نوجژوان کارهژا    ةطژ یحژال درح  نیاست. با ا

 یهژا رو  در کتژاب  رینقژ  تصژو   یبررسژ  ایبر نقد  یآنها مبتن نیتر است که عمده گرفته

کژودک در   ادبّیژات نقژ    ایژ شژرر کژودک و    یزبژان شژناخت   یها یبررس دکان،درک کو

 لیژ دل نیدان  آموزان است. به هم یلیت ص شرفتیو پ یآموزش و گسترش زبان مادر

حال، وجژود   نیها م دود خواهد بود. با ا حوزه نیماموعه به هم نیدر ا قیت ق ةنیشیپ

.... و ،یتیترب یروانشناس وجوان،کودک و ن یمثل روانشناس ییمازا یدانشناه یها رشته

 .استموضوع  تاهّمّی زانیبرم متفاوت در مورد کودک و نوجوان داّل یها وجود ماله

استفاده کودکان و نوجوانان به چژا    یبرا ،یعمتنّو یها کشور ما هرساله کتاب در

به متون نوشته شده در  زانیاست که به چه م نیآثار ا نیدر احائز اهّمّیت  ة. نکترسد یم

تژا درک و فهژآ آن    شژود  یم توّجه یو یکالم ییفرد و توانا ها متناسب با سّن کتاب نیا

 تر شود. راحت نوجوان ایتوسط کودک 

از  یتژر  دهیچیپ یشده و گام به گام با ساختار ن و تر یواژگان کودک با رشد او غن

امژر برژد از ورود او بژه مدرسژه و کسژب مهژارت        نیژ . اشود یخود آشنا م یزبان مادر

کژودک و   ادبّیژات  دیژ نسژبت، با  نی. به همافتیخواهد یشتریب یخواندن و نوشتن تاّل

باشژد. کلمژات و سژاختار     اش یزبان مادر اختاراو با س ییآشنا زانینوجوان متناسب با م

 یبرقژرار  دهیژ چیپ یوجود سژاختارها  رایداشته باشد زبا فهآ کودک مطابقت  دیجمله با

منتشر شده را با مشژکل مواجژه خواهژد کژرد. کژانون       یمخاطب با اثر ادب یارتباط فکر

ال در حژوزه کژودک و نوجژوان    سژات فّرژ  از مؤّس یکیکودک و نوجوان  یپرورش فکر
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داسژتان و   ریژ گونژاگون نظ  یهژا  نهیبه نثر در زم ایرا به نظآ  یمتنوع یها که کتاب است

مخاطژب را   سژّنی و گژروه   رسژاند  یبه چا  م یخیو تار یادب ،یعلم ،یمذهب ،یسرگرم

 کند. یکتاب درج م یرو

ه بپژردازد  ّسژ مؤّس نیژ ا یها از کتاب یترداد یحاضر در نظر دارد به بررس پووه 

دارد ضمن نشژان دادن   یپووه  سر نیدارند. ا یداستان نهیزم شتریکه به نثر هستند و ب

 یارهژا یهژا و مر  به مالک توّجهلزوم  ،سّنی یها در آثار مربوط به گروه یدگیچیتفاوت پ

اسژت   یهی. بژد سازدو نوجوان را خاطر نشان  ودکک یآثار ادب ةیدر ته ین و یدگیچیپ

 نیچنژ  دییژ تأ ةخژا  بژه منزلژ    ییهژا  سژه آن هژآ در دوره  مؤّس نیژ که استفاده از آثژار ا 

 .نیست یبند آیتقس

کژرد و بژه    یبند آیتقس ییو مرنا ین و ،یصرف ةبه سه دست توان یرا م ها یدگیچیپ

در  یابهامژات  ،یصژرف  یدگیچیدر هر م دوده پرداخت. در پ یدگیچیپ یها فهمؤّل یبررس

 شژتر یبه کاربرد ب توان ی. به عنوان نمونه مشود یم دهیکار رفته در متن دهصرف کلمات ب

جمژع   یبژرا  «ان»و  «هژا »یعالمت جمع فارس یجابه  «ون»و  «نی» یعالمت جمع عرب

رو هروبژ  یبا جمالتژ  یاز دبستان اشاره کرد. گاه  یپ سنین یها بستن کلمات در کتاب

دارنژد و   یشژتر یب ین و یدگیچیجمالت پ ننونهی. اندیابهام ساختار یکه دارا آیشو یم

و پسژر   تژر دخ یهژا  برادرزاده». مانند شود یمشخص نم یمفهوم آنها به درست یحّت یگاه

جمژالت نقژ     ییمرنژا  یدگیچیدر پ تواند یکه به عنوان مثال م یعامل «به جننل رفتند.

 سژه ینواست تا اسآ ذات. وجود کلمات هآ یاز اسآ مرن شتریاستفاده ب زانیداشته باشد م

ازجملژه   «.رخوردیس شبید ماین»شود. مثل  ییمرنا یدگیچیباعث پ تواند یدر جمالت م

 کیکاربرد اصطالحات است. در زانیبه آن اشاره کرد م توان یکه م ییمرنا یها یدگیچیپ

ا اگر نداشته باشند اّم یاستفاده شود که عماًل مفهوم یکلمات بیجمله ممکن است از ترک

 یهسژتند کژه بژه مرنژا     یاصژطالح  ةدهنژد  کل در نظر گرفته شوند نشان کیبه صورت 

شژده آنهژا را    نیدرمتون تژدو  اآشنااستفاده از اصطالحات ن زانی. مکنند یاشاره م یخاّص
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خواهد کرد و زمان پردازش آنها در ذهن باالتر خواهد رفت. موارد ذکژر شژده    تر دهیچیپ

 همراه کند.  یدگیچیمتن را با پ کیباشد که  یبه عنوان عوامل تواند یهمه م

گژذر بژه    نیژ است کژه بتژوان در ا   یاز موارد تر  عیوس ین و یدگیچیپ یها فهمؤّل 

کژودک و نوجژوان را    یآثژار ادبژ   یدگیژ چیآنها پرداخت و بر اساس آنها بتوان پ یبررس

مشژتمل بژر ده هژزار واژه     یا کژره یپ  1سژّنی پژووه  در هژر گژروه     نیژ م ک زد. در ا

 لیژ اسژت. دل  قژرار گرفتژه   لیژ ه و ت لیژ )ماموعًا پنااه هزار واژه( انتخاب و مژورد تاز 

از آثژار   یا در دسژترس بژودن ماموعژه    لیژ بژه دل  شژتر یسه بمؤّس نیا یها ابانتخاب کت

موجژود باشژند. در    سژّنی  یهژا  گژروه  ةبوده و در همژ  کنواختی  یکه کآ و ب باشد یم

 سژّنی فژه بژا آثژار گژروه     مؤّل کیدر  سّنیگروه  کیها ماموعه آثار  داده لیو ت ل هیتاز

 یهژا  است تا تفژاوت آثژار در گژروه    شده سهیمقا یفه به صورت آماردر همان مؤّل نرید

در نظژر گرفتژه شژده بژه      یهژا  فه. مؤّلردیقرار گ یابیفه خا  مورد ارزمؤّل کیدر  سّنی

 کیژ هژا در   فه هستند که عبارتنژد از: ترژداد واژه  شامل چهار مؤّل ین و یدگیچیعنوان پ

گر و  حضور کن  زانیمنثور، م ادبّیاتساده به مرکب در  ةساده، نسبت ترداد جمل ةجمل

منژابع   یکنژواخت ی زانیژ م یبه منظور بررسژ  نیو کاربرد زمان افرال. عالوه بر ا ریپذ کن 

 خواهد شد. سهیفه مقاکاربرد هر مؤّل زانیمورد استفاده در هر گروه، م

 

 قیتحق ةنیشیپ -1

 یهژا  یدگیچی( به موضوع پتا ی)ب (Craint&Shankweilert)لرتیو شانکو نتیکر

انژد کژه زبژان از     هگفتژ و   در ارتباط بژا مشژکالت خوانژدن در کودکژان پرداختژه      ین و

 نیژ ا یاست که همکار شده لیتشک ییها اصطالحًا ماژول ایکوچک و مستقل  یها بخ 

را در امژر خوانژدن    هژا و آن دهد یم لیکودکان را تشک ین و ییمستقل توانا یها قسمت

 .کند یکمک م یادب یها کتاب

را  ییهژا  لیژ ت ل هیو تاز قاتی( ت ق1691و همکاران )  (C.ODonnell Roy)ُاُدِنل

دبسژتان   یهژا  و سژال  یکودکسژتان  یهژا  بچه یو نوشتار یگفتار ین و ییتوانا یبر رو
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 یها ییبه توانا یابی دست یبرا یکردن راه دایرا پ قاتشانیاند. آنها هدف از ت ق داده اناام

اند کژه عبارتنژد    استفاده کرده اریمر 9از  ییتوانا نیسنا  ا یاند و برا کرده بیان ،ین و

 ین ژو  یواحژدها  نیطژول کژوچکتر   ،یکامژل زبژان   یها ، طول پاسخ 2ها ختهیر هآ از: به

 یهژا  ، انواع راهT-unit کیدر  یبیترک یها ، ترداد جمله1ها(T-unit)اصطالحًاریپذ خاتمه

و  هیژ تاز قیژ از طر . آنهژا یاصژل  یبنژدها  یساختار یجمالت و النوها بیمختلف ترک

از دختژژران و پسژژران، از مقطژژع  ییهژا  گفتژار و نوشژژتار نمونژژه  یبژژر رو یآمژژار لیژ ت ل

 .افتندیهدف دست  نیل، دوم، سوم، پناآ و هفتآ مدرسه به ااّو یها کودکستان و سال

 یزبژان  قژات ی( در مرکژز ت ق 2006و همکژاران  )   (Vertalier Martine) هیِورتال

متژون   یرا رو یتژوّجه قابژل   قژات یهمژان سژورُبن در فرانسژه ت ق    ای 1سیدانشناه پار

 یانژد. و  آنهژا پرداختژه   یمشژکالت زبژان   یانژد و بژه بررسژ    کودک اناام داده یها کتاب

از  یگروهژ  یسژال بژا سرپرسژت    10شروع کرده و به مژدت   1690را از سال  قات یت ق

 ییهژا  کتاب ِنیاست. مخاطب پرداخته یعمل قاتیبه ت ق یتئور یقان با استفاده از مبانم ّق

بودند که هنوز قادر بژه خوانژدن نبژوده و در     یاند کودکان پرداخته شان یکه آنها به بررس

به آنها اشژاره   یکه و یاینتا نیلخود بودند. از اّو یط به زبان مادرو تسّل یریادگیحال 

ه عژالوه بژر   اسژت کژ   یزبژان  یهژا  یر ن و در توسره و گسترش توانمندمؤّث نق کرده 

 یینقژ  بسژزا   یصرف یها یدر کنار واژگان و توانمند یگفتار یها اندام حیکارکرد ص 

 یها ییگسترش توانا کند یکه او بدان اشاره م یمورد نیکودک دارد. دوم یدر رشد زبان

. او در دهژد  یرا مورد خطاب قژرار مژ   اواست که  یفرد یکودک توسط نق  زبان یزبان

 را یزبژان، مخژاطب   یکودکان فرانسژو  نکهیا ریرو بود نظهروب یخود با مشکالت قاتیت ق

در  نژده یبه عنژوان گو  ،آمد یم آینقل قول مستق کی انیشخص در پا کیکه به شکل نام 

را  نژده یتوانست گو یبا اشاره به مخاطب در داستان، کودک نم نکهیا ایو  گرفتند ینظر م

مطژر    ینظژر  یمشکالت را با استناد به مبژان  نیآنها ا تیکند. درنها ییشناسا یبه راحت

قائژل   زیگفتمژان و داسژتان تمژا    نیکژه بژ  ( ,6611E.Benveniste) ستیشده توسط ِبنِون

شژکل و روش   نکژه یت امرتقد است گفتمژان بژه عّلژ     ستی. ِبنِونکنند یم هیتوج شود یم
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 کیژ ا داسژتان  اّمژ  سژت یخژالص ن  یلیخ داردگسترده  اریبس یفیزبان است و ترر یریطب

 ی. از طرفژ شژود  یم فیخا  ترر طیو شرا ها تّیم دود ةلیاست که بوس یروش خاّص

کژه   نیژ گفتار و نوشتار با ا نیمختلف و تفاوت ب طیبه استفاده از گفتمان ت ت شرا دیبا

 سژتند توان هژا  لیژ ت ل نیداشت. آنها با ا توّجه زین شوند، یم ختهیبرانن ینظام ن و کیاز 

 یکنند و طرحژ  یینداشتند، شناسا یها سازگار را که با فهآ کودک در کتاب ییها بیترک

 نیساده، سپس چنژد  ةجمل ،سّنی یها گروه  یبا افزا بیآن ارائه دهند. آنها به ترت یبرا

باشژند، وارد   که ممکن است با حروف ربط به هآ مرتبط شده را ساده در کنار هآ، ةجمل

بژا   تژوان  یشده، مطر  کردند کژه مژ   فیداستان ترر ینبه مر توّجه باکآ  کردند و برد کآ

باشژند، مثژل    یروابژط منطقژ   ةرنژد یرا وارد کرد که در برگ یا دهیچیپ یساختارها اطیاحت

در ابتژدا   توان یهدف و ... . مثاًل م انیب ،یت، روابط زمانعّل انیب یبرا یاستفاده از کلمات

 یها به شکل جمله شتریب یها و برد ساختار کرددر جمله وارد  دهیچیساختار پ کیفقط 

 نیرا بژه مژتن وارد کژرد. آنهژا براسژاس نظژر ل نتژ        نریکژد یدرونژه شژده در    ایکنار هآ 

(L.Lentine, 1611متّم )ها، مصدرها، اسآ مفرژول، جژدا افتژادن صژفت از اسژآ وارد       آ

سژاختن سژئوال و ... را    ی، جابااشدن فرل و فاعل بژرا «که»توسط  رویکردن جمالت پ

سژال را بژا مشژکل     1تژا   1زبژان   یکردند که فهآ کودک فرانسو یفمرّر یازجمله عوامل

 .کند یمواجه م

کودکژان و   اتّیادب یدر گونة نوشتار یاصل یها سازه  ی( به آرا1160)پور یاحمد

و  یمطلب، ابتژدا جمژالت سژادة اخبژار     نیا یبررس یبرا یاست و پرداخته یزبان فارس

 دگاهیژ هژا و از د  داده یآور جمع یبر مبنا یو متّمم یمرکب با ساخت موصول یها ملهج

 یآور داشژته اسژت بژا جمژع     یاو سژر  ؛ کرده ینیبزبان، در گونة مذکور را باز یشناس رده

آنهژا بژه    قیژ دق یکتژاب کودکژان و بررسژ    16مرکب از  ةجمل 1500ساده و  ةجمل1559

 یفرعژ  یها  یغالب جمالت در مقابل آرا یالنوها یبند و رده آیترم ف،یکشف، توص

 کژه  رسژد  یمژ  اژه ینت نیبه ا تیبرسد.او در نها یو تارب یمالحظات نظر ةیممکن بر پا
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  یژ در آرا رییژ است که در مقابل تغ یزبان ، یکآ در گونة مورد بررس دست ، یزبان فارس

 .ستین ریپذ امکان شهیانرطاف هم تیقابل نیا ااست اّم ریپذ سازه، انرطاف یاصل

کودکانژژه  یدر شژژررها یزبژژان یالنوهژژا ی( بژژه بررسژژ3123) تاژژن سژژن  خیشژژ

 ایژ احسژاس شژرف    اژاد یسبب ا نیخواندن اشرار آهنن نکهیا انیبا ب یاست. و پرداخته

اشرار گرچه با اشرار بزرگساالن متفاوت بوده  نیمرتقد است ا شود، یت در کودکان ملّذ

. او در کننژد  یمژ  یرویژ پ یمشژابه  یاا از النوهژ هسژتند، اّمژ  موارد فاقد مرنا  یو در برخ

و سژاخت   نیآغژاز  یهااهژا  یتکژرار، همنژون   یزبان یالنوها یپووه  خود به بررس

آوا،  ،یاست و اظهار داشته تکرار در سژطو  مختلژف زبژان    اشرار پرداخته نیدر ا یمواز

 زیژ مژوارد ن  یاسژت کژه در برخژ    دهیرس اهینت نیبه ا یاست. و یو مرنا قابل بررس انیب

 زیژ گونه اشرار اسژت. سژاخت مژوازی را ن    نیدر ا ییمرنا دیواژه، سبب تشد کیتکرار 

 یرو ونژ ینوعی تكرار دانسته است که در آن عنصر تكرارشونده كاماًل مشهود نیست. از ا

هژا و هژآ بژر اسژاس مرنژا       خود واژه یرا هآ بر اساس نق  دستور یمواز یها ساخت

پرورش شّآ ادبی كودكان تكرار اصل اساسژی   در کند یم انی. او در ادامه بکند یم سهیمقا

توّهآ مرنایی و  ایكند، غیرعادی بودن مرنا  ل كودك را به خود جلب میاست. آنچه تخّی

صورت زبانی در سطح آوا و بیان است. درك کودک از شرر، تنها م دود به دریافت بژا  

او بژه   ورودا بژا رشژد کژودک و    دانسژت. اّمژ   یدرونتوان آن را امری  لّذت است كه می

و  سژه یمرحله نوجوان قادر است بژه مقا  نی. در ارسد یم یابیمدرسه درک به مرحله ارز

نیست و درک از دروننرایژی بژه بروننرایژی     یاشرار بپردازد كه دینر امری درون ریتفس

 رسد.   می

کژودک و نوجژوان    تایاستراره در ادب ی( به بررس1196)روانیش یو حامد یفیشر

 یهژژا اسژژتراره نیانژژد از بژژ کژژرده انیژژانژژد و ب پرداختژژه یشژژناخت یشناسژژ در قالژژب زبژژان

)الژف(   سژّنی در گروه  اءیو اش ها یو خوراک واناتیبه ح یبخش تیشخص ةشناسان یهست

مربوط به نوجوانان کاربرد اصژطالحات و ضژرب    یها و در داستان شود یم دهیو )ب( د
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و  یمفهژوم  یهژا  اسژتراره  نیو همچنژ  انژد  شناسژانه  یهسژت  یهژا  ها که جزء استراره المثل

 .خورد یبه چشآ م شتریب یساختار

 ین ژو  ییصورت گرفته در ارتباط با م ک زدن توانژا  یکارها شتریاست ب بدیهی

 یا در دسژته  شژود  یمختلف اناژام مژ   هایشیوهکودکان است که به  ینوشتار ای یگفتار

 یاصژل  یها سازه  یخا  مانند آرا یزبان یوگیو کی یبه بررس زیها ن از پووه  نرید

دو مژورد از   یکیاست. تنها در  نوجوان اکتفا شده واستراره و ...در آثار کودک  یبررس ای

مختلژف   سژّنی  یها گروه یها نوشته یزبان باتیاست که به ترک شده یها سر پووه  نیا

و   نشژده  یا وهیژ و توّجژه  سّنیگروه  فیشده به ط یبررس یها پرداخته شود. در پووه 

بژا   اسژت  شده یاست. در پووه  حاضر سر بوده تر نییپا سّنی یها به گروه توّجه ةعمد

بژه   یدر زبژان فارسژ   یدگیژ چیاز عناصر پ یبرض یو مررف سّنیگروه  5به  توّجه خا 

 مورد استفاده کودکان پرداخته شود. یزبان یها کرهیآنها در پ یبررس

 

 ها داده لیو تحل هیتجز -2

 آنها ةسیو مقا سّنیساده در هر گروه  ةجمل کیها در  تعداد واژه یبررس -2-1

کژه از نظژر انتقژال     یشده بژا کلمژات   کوتاه و ساخته یکاربرد جمالت رسد ینظر م به

قسژمت   نیمناسب باشند. در ا تر نییپا سّنی یها گروه یتر باشند برا مفهوم در زبان ساده

   هژا   صژفت  ،یشامل افرژال، اسژام   یساده زبان فارس ةجمل کیموجود در  یها ترداد واژه

واژه در نظژر گرفتژه شژده و شژمرده      کیژ حروف ربط و اضافه بژه عنژوان    یو ..... حّت

کژه در   یمرکبژ  یو اسژام  یاصژطالح  ایژ شژمارش افرژال مرکژب و     نیژ اسژت. در ا  شده

اسژت.   واژه در نظژر گرفتژه شژده    کیژ به آن پرداخته شده بژه عنژوان    نرید یها قسمت

هژا کمژک    کژه بژه صژرف فرژل     «داشژت  ایژ خواه، بود، شد »مانند  یافرال کمک نیهمچن

 ایژ شژده،   یاند. جمالت بررس واژه در نظر گرفته شده کیهمراه فرل به عنوان  کنند، یم

 ایژ باشژند   یپرسشژ  ،یخبر ،یتراب ةساده هستند که ممکن است جمالت ساد یجمالت

و خژارج از   ییباشژند کژه بژه تنهژا     هیناهمپا ای هیهمپا ةجمل کیاز  یممکن است قسمت
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 یانژد در زبژان فارسژ    م صژور شژده   نکژه در آ  یا هیناهمپا ای هیچارچوب جمالت همپا

 یص و بژرا جمله مشّخ نیتر طول بزرگها،  باشند. برد ازشمردن ترداد واژه کاربرد داشته

موجژود   ةترداد واژ نیاننیم قیطر نیها، م اسبه شد. بد ترداد واژه نیاننیجمالت م ةیبق

 است: ریساده هر کتاب به شکل ز ةدر جمل

 

 ه د ج ب الف  سنّیهای  گروه

میاننین ترداد واژه 

 ترین جمله در بزرگ

33/31 13/31 1/39 9/31 77/11 

 سّنیجمالت در هرگروه  نیتر طول بزرگ ةسی: مقا1جدول

 

 ه د ج ب الف  سنّیهای  گروه

میاننین میاننین 

 ترداد واژه درجمله

21/1 11/9 92/7 11/7 71/7 

 سّنیطول جمالت در هر گروه  نیاننیم ةسی: مقا2جدول 

 سژّنی گژروه    یبژا افژزا   دهنژد  یشمارش و م اسبات نشژان مژ   جیهمانطور که نتا

 .ابدی یم  یترداد واژه در جمالت افزا نیاننیم

 یهژا  از گژروه  کیژ در هر یآثار مورد بررسژ  یکنواختی زانیم یخصو  بررس در

جملژه   نیتژر  )الف( طول بزرگ سّنیدر گروه  دهد ی( نشان م1همانطور که جدول) سّنی

 بژاً یتقر سژّنی گژروه   نیژ جملژه در ا  نیتژر  کژه طژول بژزرگ    راسژت ّیواژه متغ 20تا  6از 

گژروه نشژان    نیژ ( در ا1 دول)جژ «یقرمژز »ماننژد   یواژه است. وجود کتاب 11/11مرادل

 سژّنی گژروه   نیترداد واژه از ل اظ طول جمله، ظاهرًا مناسب ا نیکه با داشتن ا دهد یم

 یبنژد  )ب( طبقژه سژّنی ل اظ کتاب مژذکور را در گژروه    نیبهتر باشد از ا دیو شا نیست

 نیب یتفاوت مرنادار P>05/0احتمال  بیکه با ضر دهد ینشان م زین یآمار لیکرد.ت ل

وجژود دارد. در گژروه    سژّنی  ةرد نیا یها ترداد کلمات جمالت ساده در کتاب نیاننیم
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 یآمار یبوده و طبق بررس رّیواژه متغ 11تا  10 نیجمالت ب نیتر )ب( طول بزرگ سّنی

بژه مقژدار    توّجژه واژه است. با  11/11مرادل  بًایگروه تقر نیجمله در ا نیتر طول بزرگ

گژروه   نیژ ا یترژداد واژه در جملژه بژرا    نیاننیبه دست آمده م اریو ان راف مر نیاننیم

 11 نیجملژه بژ   نیتر )ج( طول بزرگ سّنی. در گروه قرار دارد یقابل قبول فیدر ط سّنی

 سژّنی گژروه   نیژ جمژالت در ا  نیتر است و به طور متوسط طول بزرگ رّیواژه متغ 22تا 

عژدم   نژوع  کیژ ( 1)جژدول  «کمژان  نیرننژ  یایژ دن»ماننژد   ی. درکتژاب اسژت  2/12مرادل

سژن، در   نیژ مناسژب ا  یهژا  بر خالف کتژاب  زیرا شود یم دهید یو ناهمنون یکنواختی

 یبژرا  ،بژاالتر از گژروه )ج( اسژت    سژنین که مناسب  ینخست از جمالت طوالن ةصف 

 ری)الف( از تصو سّنیو در صف ات برد مانند گروه  کند یاصل مطلب استفاده م حیتوض

 نیژ که الزم است بژه آن اشژاره شژود ا    ینرید ةکتو جمالت کوتاه استفاده شده است. ن

)ب(به انژدازه  سژّنی جمالت نسژبت بژه گژروه     نیاننیطول م سّنیگروه  نیاست که در ا

)د( طژول   سژّنی . در گژروه  اسژت  افتهی  یواژه افزا 21/1و نسبت به گروه )الف(  11/0

 جملژه  نیتژر  طژول بژزرگ   یاست و به عبارت رّیواژه متغ 21تا  12 نیجمله ب نیتر بزرگ

خواهژد بژود. طژول     12/2 اریژ ان ژراف مر  زانیژ و م 2/19مرژادل   سژّنی گروه  نیا یبرا

برخژوردار اسژت و    یتژر  کنواخژت ی یاز پراکندگ سّنیگروه  نیجمالت در ا نیتر بزرگ

. در اسژت  سّنیگروه  نیشده از نظر طول جمله مناسب ا یبررس یها کتاب یظاهرًا تمام

اسژت و   رّیژ واژه متغ 10تژا   19 نیجمژالت بژ   نیتژر  )ه( ترداد واژه در بزرگ سّنیگروه 

 نیاننیژ . ماستواژه 15/21مرادل با  سّنیگروه  نیا یجمله برا نیتر طول بزرگ نیاننیم

واژه، نسبت بژه )ج(   19/0ندازه نسبت به گروه )د( به ا سّنیگروه  نیطول جمالت در ا

واژه و نسبت به )الف( بژه انژدازه    2/1واژه، نسبت به گروه)ب(به اندازه  91/0به اندازه 

 .دهد ینشان م  یواژه افزا 6/1
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 ب سّنیگروه  الف سّنیگروه 
 

 نام كتاب

های  بررسي تعداد واژه در جمله

 ساده

 

نام كتاب

های ساده بررسي تعداد واژه در جمله

تعداد واژه در 

ترین  بزرگ

 جمله

میانگین تعداد 

 واژه درجمله

تعداد واژه در 

ترین جمله بزرگ

میانگین تعداد 

واژه درجمله

های  بزغاله

 ابری

 31 1/5ماه مهربان     1/1 33

هم قصه، هم 

 نقّاشي

چه فکر     11/9 39

خوبي!

31 9/9 

من همانم من 

 همانم

مداد سیاه  9               31

مغرور 

31 1/9 

ني ني چي 

 خواد؟ مي

 31 1/9شاعر و آفتاب     1/1 31

سگي كه قارقار 

 كرد مي

 31 5/9آش سنگ     3/9 31

ماه من ... ماه    1/1 4 پله بازی

ما

31 4/1 

تو نیکي    11/1 11 قرمزی

كن و ... مي

31 15/5 

جوجه 

كوچولو! تي 

تاپ، تي تاپ، 

 برو

 

33 

 

1/1 

ماه بود و 

روباه 

31 11/1 

چه خوب!چه 

 بد!

31 1/1 

 31 11/9گربه ایران ما

گوسفندی كه 

خواست  مي

بزرگ باشد، 

 خیلي بزرگ

 

31 

 

99/9   

این هم پول 

 ماهي

33 4/1 

 1/9 35 آزاده

 31 1/9زیر نور ماه

 11/9 13/31 میانگین 11/1 33/31 میانگین

انحراف  11/1 11/1 انحراف معیار

 معیار

3/1 51/1 
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 د سنّيگروه  ج سنّيگروه 
دنیای رنگین 

 كمان

 وجدان 5/1 39

 

13 

 

13/5 

 

 11/5 31 صخره فیل!

دخترک و 

 ستاره

 5/9 31 آی ابراهیم 1/9 33

 11/9 31 ماجرای بهلول

 پیرچنگي 1/5 19 قصه فروشي

 

31 

 

13/9 

یک تکه خاک  

 خوب خدا

39 19/9 

 15/1 35 چشمه ماه 5/5 31 ...در این شب 

 99/9 33 گردوی هفتم

 11/1 13 گنج و رنج 5/9 31 زیباترین آواز

 1/5 31 تنبیه كاری

 11/5 9/31 میانگین 14/5 1/39 میانگین

انحراف  1/39 میانگین انحراف معیار

 معیار

19/9 11/1 

 ه سنّيگروه 
مرغابي و 

 ماه

31 1/5 

شش تن 

و یک 

 فریاد

11 5/9 

قاضي 

 خائن

11 4/5 

بوی 

جوی 

 مولیان

11 4/1 

 11/5 15/11 میانگین

انحراف 

 معیار

11/5 44/1 

 سّنیساده هر گروه  یها : ترداد واژه در جمله1جدول 
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 متفاوت سّنی یها کاربرد جمله ساده و مرکب در گروه زانیم یبررس -2-2

جملژه را   ،ینیالژدّ  ةچون مشکو یشناسان زبان فیبا استناد به ترار و همکاران یویگ

 :شود یاز آنها اشاره م یاند که به برض کرده فیترر یمختلف یها به صورت

 یبردو نوع است: اسم یاست. جمله در زبان فارس یواحد ن و نیتر جمله عمده»

 انیژ ب یامیژ پ ایژ  ی! در جمله ممکن است مطلبایکلمه باشد: ب کیو ممکن است  یو فرل

 (101 ، 1196)گیوی، «.شود

. شژود  یکار برده مهب زین هیو ناهمپا هیجمالت مرکب به شکل همپا یزبان فارس در

مرکژب   ةجملژ »اند:  کرده زیساده متما ةاز جمل ننونهیمرکب را ا ةجمل و همکاران یویگ

کژه   یافرال( 112،  )همان«.فرل وجود داشته باشد کیاز   یاست که درآن ب یا جمله

 ییهژا  مفرژول  یانژد مرمژواًل دارا   شژده  اختهگفتن، خواستن و توانستن سژ  یاز مصدرها

 آ،ی( در نقل قژول مسژتق  ااو همکاران)همان یویگ شوند یم داریهستند که برد از فرل پد

 یا انژد و جملژه   استفاده کرده بند ساده در نظر گرفته «گفتن»را که به عنوان فرل از  یبند

در نظژر   ینژر یدبنژد سژاده    ،دیژ آ یمژ  «گفت»د از و بر شود یکه به عنوان مفرول نقل م

انژد کژه بژه     کژرده  یمررف یخواستن و توانستن را شبه کمک رینظ ییها و مصدر رندیگ یم

 .  دهند یم یو کاربرد ییها کمک مرنا ازفرل یا پاره

 دگاهیژ از د «.دیژ آ یگفژت کژه فژردا نمژ     یعلژ » رینظ آیمستق رینقل قول غ یطرف از

 یهژا  با فژر   .شود یدر نظر گرفته م هیمرکب ناهمپا ،ینیالّد ةمشکو چون یشناسان زبان

واقژع   یمژورد بررسژ   یزبژان  یهژا  کژره یارائه شده در خصو  جمالت ساده و مرکب پ

 است. شده

 هّیژ ته یآثار ادبژ  ،یزبان یها تّیقابل  یبا رشد کودک و افزا دهد ینشان م 2جدول

اسژت و نسژبت    افتهیب بهبود ساده و مرک ةاز نظر کاربرد جمل یشده متناسب با سن و

 سن رو به کاه  است.  یجمالت ساده به مرکب با افزا
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 ه د ج ب الف سنّیگروه 

نسبت جمالت ساده 

 به مرکب

91/3 15/1 11/1 14/1 11/1 

 پنج گروه سّنی از نظر نسبت جمالت ساده به مرکب سهی: مقا 2جدول 

رو هروبژ  ریژ ز جیدر جمالت مرکب با نتا هیبه همپا هینظر نسبت جمالت ناهمپا از

 :آیهست

 ه د ج ب الف سنّیگروه 

نسبت جمالت ساده 

 به مرکب

84/1 48/0 27/0 96/0 72/0 

 هیبه همپا هیپنج گروه سّنی از نظر نسبت جمالت ناهمپا ةسی: مقا 5جدول 

از آثار اشژاره دارد،   یکه به برض یمورد ی، در ارتباط با بررس9به جدول  توّجه با

است. تنهژا در دو کتژاب    شتریساده نسبت به مرکب  ب ة)الف( ترداد جمل سّنیدر گروه 

دو  نیژ گرفتژه اسژت و ا   یشژ یترداد جمالت مرکب از سژاده پ  ،یکتاب مورد بررس 6از 

. در اسژت ( 9)جژدول  «خژواد   یمژ  یچ ین ین» ینریود «یابر یبزغاله ها» یکیکتاب 

 یشژژیپ هیژژاز ناهمپا هیژژجمژژالت همپا زانیژژجمژژالت مرکژژب مل در خصژژو  کتژژاب اّو

« و»کتژاب از جمژالت سژاده و حژرف ربژط       نیاست که در ا نیاز ا یناش و است گرفته

 اژاد یا یمشژکل  سژّنی گروه  نیکودکان ا یبرا واست  استفاده شده اریآنها بس وندیپ یبرا

 ریاز سژا  شژتر یبژه نسژبت ب   هیژ ا در خصژو  کتژاب دوم، جمژالت ناهمپا   کنژد. اّمژ   ینم

. در نباشژد  سژنین  نیژ ا یبژرا  یل اظ کتاب مناسب نیاز ا رسد یهاست که به نظر م کتاب

(، 9)جژدول  «یهژآ پژول مژاه    نیژ ا»و  «مژا  رانیگربه ا»جز دو مورد، ه)ب( ب سّنیگروه 

 کیژ جژز  ها در جمژالت مرکژب، بژ   است اّم افتهی  یجمالت مرکب نسبت به ساده افزا

باشد همچنژان ترژداد    یانسان یت خطاواحد که ممکن است به عّل کیمورد با اختالف 

دو کتاب اشژاره شژده، بژه     رسد یاست. به نظر م گرفته یشیپ هیاز ناهمپا هیجمالت همپا

 تژوان  یمژ  ایژ )الف( باشد تژا )ب(،   سّنیمناسب گروه  شتر،یت داشتن جمالت ساده بعّل
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در مژورد   کژره یپ نیژ حاصل از ا جیداد. نتا رییآن را به )الف( و )ب( باهآ، تغ سّنیگروه 

 «یقصه فروشژ » ،«کمان نیرنن یایدن» یها که به جز کتاب دهد ی)ج( نشان م سّنیگروه 

کاربرد جمالت مرکب نسبت بژه سژاده    سّنیگروه  نی( در ا9)جدول «شب ... نیدر ا» و

 نیبژاتر یز»و  «هفژتآ  یگژردو »، «شب ... نیدر ا»بوده است و به جز مورد  یرو به افزا

  یافژژزا هیژژنسژژبت بژه همپا  هیژ کژاربرد جمژژالت مرکژژب ناهمپا  ی( حتژژ9)جژدول  «آواز

، «کمژان  نیرننژ  یایژ دن»یها ل اظ مناسب باشد کتاب نیاز ا رسد یاست. به نظر م داشته

( را در 9)جژدول  «آواز نیبژاتر یز»و  «هفتآ یگردو»،  «شب ... نیدر ا»،  «یقصه فروش»

 نیژ ا یکرد. اما در ماموع جمالت مرکب نسبت به ساده برا یبند )ب( دسته سّنیگروه 

 بژاً یتقر هیژ و ناهمپا هیژ همپا یاست و در جمژالت مرکژب بنژدها    تر یکاربرد سّنیگروه 

 هستند. ردسطح کارب کیدر

پژنج نمونژه    نیدر بژ  دهد ی)د( نشان م سّنیمربوطه در مورد گروه  یها داده لیت ل

ترژداد جمژالت    نیدارنژد. همچنژ   یشژ یساده پ جز دو نمونه جمالت مرکب ازهکتاب، ب

گژروه   نیژ ا یجمالت برا ننونهیاست که ا نیبوده و نشان دهنده ا شتریمرکب از ساده ب

مژوارد جمژالت    تیژ در اکثر هیژ و ناهمپا هیاجمالت همپ نیاست. ب تر یکاربرد زین سّنی

)ه( نشژان   سژّنی گژروه   یبرا جیاست. نتا برخوردار بوده یشتریاز نسبت کاربرد ب هیهمپا

رو بژه   یریکاربرد جمالت مرکب نسژبت بژه سژاده بژه طژور چشژمن       زانیکه م دهد یم

و  دهیرسژ  5/0 ریژ به ز سّنیگروه  نیا یاست. نسبت جمالت ساده به مرکب برا  یافزا

 است. تر نییقبل از خود پا سّنی یها که نسبت به تمام گروه 0/  11است با  رابرب

 
 

 نام کتاب

 تعداد و درصد 

 ساده جمله

 تعداد و درصد جمله مرکب

 مجموع ناهمپایه همپایه

گروه سنی الف

 %(11/11)11 %(11/13)11 %(55/91)91 %(31/11)19 های ابری بزغاله

 %(51/91)19 %(13/35)33 %(11/11)11 %(91/53)11 من همانم من همانم

 %(11/51)19 %(4/11)11 %(11/11)39 %(11/91)15 خواد؟ ني ني چي مي
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 %(4/11)311 %(13/33)91 %(14/34)11 %(14/14)115 پله بازی
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
 %(51/91)114 %(11/35)115 %(11/19)919 %(91/54)3351 مجموع

 %91/91 %95/31 %41/11 %51/51 میانگین

 11/33 59/1 41/1 11/33 انحراف معیار

 گروه سنی ب

 %(51/15)19 %(11/11)31 %(11/11)31 %(99/19)33 ماه بود و روباه

 %(19/51)319 %(19/13)95 %(5/11)54 %(11/94)311 چه خوب! چه بد!

 %(19)15 %(9/31)93 %(1/31)99 %(11)315 گربه ایران ما

 %(41/91)19 %(19/4)1 %(11/13)11 %(19/54)94 این هم پول ماهي

 %(4/59)11 %(1/4)5 %(3/95)11 %(3/95)11 آزاده
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
 %55/51 %41/11 %51/11 %51/91 مجموع

 19/31 15/4 1/1 11/31 میانگین

 %(95/11)11 %(9/15)91 %(15/11)91 %(55/11)11 انحراف معیار

 گروه سنی ج

 %(14/11)1 %(11/11)9 %(11/31)1 %(33/13)33 دنیای رنگین كمان

 %(11/19)19 %(31/91)11 %(4/91)11 %(4/35)39 صخره فیل!

 %(5/14)111 %(34/15)311 %(13/19)331 %(5/11)319 ماجرای بهلول

 %(1/13)311 %(31/15)11 %(31/11)51 %(11/13)11 یک تکه خاک خوب خدا

 %(11/94)53 %(35/13)11 %(11/11)14 %(41/51)51 در این شب ...

 %(11/53)11 %(11/31)19 %(19/19)91 %(49/91)14 گردوی هفتم

 %(3/11)91 %(11)31 %(3/93)11 %(11)11 زیباترین آواز
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
 %(11/51)455 %(51/14)915 %(11/11)911 %(11/93)115 مجموع

 %11/51 %5/11 %35/14 %15/91 میانگین
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 11/31 13/1 11/1 11/35 انحراف معیار

 گروه سنی د

 %(95/59)114 %(41/11)311 %(51/11)311 %(55/95)115 وجدان
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
 %(31/54) 151 %(11/11) 151 %(15/13) 913 %(13/91) 511 مجموع

 %11/51 %11/11 %11/11 %19/91 میانگین

 41/31 11/1 15/31 41/31 انحراف معیار

 گروه سنی ه

 %(1/11)131 %(9/11)351 %(9/93)311 %(1/13)15 مرغابي و ماه
. 
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
 %(11/11)3191 %(1/11) 111 %(19/11) 115 %(11/11) 511 مجموع

%51/15 میانگین 1/11% 11/11% 91/19% 

 41/1 51/9 11/1 41/1 انحراف معیار

 یجمالت ساده و مرکب در هر گروه سن سهی: مقا9جدول

 متفاوت یسن یها در گروه ریپذ گر و کنش حضور کنش زانیم یبررس -2-3

 ییگزاره را وابسته به روابط مرنژا  کیساختار اقمار  (,2002Pool Geoffrey)پول 

 یهژا  نقژ   (patient)ریپژذ  ، کژن   (agent)عامل ییمرنا یها و مرتقد است نق  داند یم

 یمفرژول  یهژا  نقژ    (theme)یو موضژوع  (experiencer)گژر  تاربه یها و نق  یفاعل

 داند یم ییها را نق  (location)و مکان  goal))، هدف(source)منبع یها هستند و نق 

 .شود یمکه توسط حرف اضافه نسبت داده 

وجژود   یشژده تنهژا بژه بررسژ     یمررفژ  یموضوع یها نق  انیقسمت از م نیا در

به دست  یها قسمت قبل از داده نیا یاست. در بررس شده  پرداخته ریپذ گر و کن  کن 

 آمده ذکر چند نکته الزم است:

 ایژ سوم شخص بژودن و   ایل، دوم و است و اّو 2انداز ریضم یزبان یزبان فارس .1

در  نیاسژت. بنژابرا   صیشناسه فرل قابل تشخ یگر از رو جمع و مفرد بودن کن  یحّت

 زیژ ن ریپژذ  نباشژد. کژن    ایژ باشژد   یژی نمژود آوا  یدارا تواند یگر م کن  یجمالت فارس
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موجژود   یا هیژ جمژالت همپا  یدر فارسژ  وننباشد چ ایباشد  یینمود آوا یدارا تواند یم

 یکتاب یعل»باشد مانند:  حذف شده یلفظ ةنیبه قر ریپذ است که درآنها ممکن است کن 

 «و خواند. دیخر

با ساختار ماهژول   یگر در جمله حضور ندارد جمالت که کن  یاز موارد یکی .2

کژه   ییها ساخت کند یماهول خود اشاره م ة( در مقال1199)رمقدمیاست. همانطور که دب

مژبهآ   یهژا  هسژتند، ماهژول   «شژدن  یصفت + فرل کمکژ » بیترک یدر روساخت دارا

مفهژوم ناگژذر و ماهژول     نیبژ  یینامر یابهام یگونه جمالت جملننی. اشوند یم دهینام

 کنژد  یمژ  شژنهاد یپ زیژ مقژدم ن  ریژ گونه جمالت همانطور کژه دب نیا صیتشخ یدارند. برا

که اگر با اضافه کژردن   بیترت نیاست. بد استفاده کرده «خود به خود»ننارنده از آزمون 

ماهژول   هدار شد، آن جمل مشکل ییجمالت، جمله از ل اظ مرنا نیدر ا «خود به خود»

 ی. ازطرفژژشژژود یصژژورت ناگژژذر م سژژوب مژژ  نیژژا ریژژنظژژر گرفتژژه شژژده و در غ در

کژه بژه هژر     شژود  یم داریپد یزمان یکه ماهول در فارس( نقل کرده است 1192)یجبار

صژورت ممکژن اسژت جملژه سژاخت       نیژ گر حضور نداشته باشد کژه در ا  کن  یلیدل

. «سرت ننذارند همواظب باش کال»( مانند: 1160، یاز منصورماهول نداشته باشد )نقل

 صژفت » بیژ کژرده اسژت کژه از ترک    یاشاره به ماهول کردن افرال مرکب یو نیهآ چن

فرژل بهژره    رییژ ماننژد تغ  ینژر ید یاند و از سژازوکاروها  استفاده نکرده «+ شدنیمفرول

 ایژ  شژود  یمژ  لیتبژد  «آتژ  گژرفتن  »کژه بژه   « آتژ  زدن »چژون   یاند. مانند افرال جسته

 و............. «افتنیاختصا  » به «اختصا  دادن»

 «کژرد. خژودش غژذا را گژرم    » ای «.دیکاغذ کش یخودش را رو»مانند:  یجمالت .1

 هستند. یانرکاس ریهر دو همان ضم ریپذ گر و کن  کن 

صل به اسآ مّت ریضما هستند.صل و منفصل به دو صورت مّت یدر فارس ریضما .2

منفصژل   ایژ صژل  مّت ریحضور ضژم  یرنیها  صورت نیا ی. در هر دوچسبند یصفت م ای

 است. مانند: در نظر گرفته شده ییگر با نمود آوا کن 

 منفصل ریاو= ضم تپه رفت.   ی( او به باال1 
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خود  فی: من ک یژرف ساخت یصل  )مرنامّت ریرا برداشتآ.  م=ضم فآی( ک2       

 را برداشتآ.(

قابژل   یمرروفند در دو شکل الزم و مترژدّ  نیافرال که به افرال ذووجه یبرض .5

 ییدر جژا  نیبنابرا شکستن. ختن،یر یند مانند افرال ساخته شده از مصدرهاهست کاربرد

 داشته باشند.   اجیاحت ریپذ ممکن است به وجود کن 

 شکست. )الزم( شهی: شمثال

 (یرا شکست. )مترّد شهیش گربه

 یسژنّ  یهژا  در گژروه  هژا  ریپذ ها و کن  گر مطالب به شمارش کن  نیه به اتوّج با

 است. شده  متفاوت دست زده

 ممکن است چهار حالت رخ دهد: یجمالت فارس یبرا

 هستند. ریپذ گر و هآ کن  کن  یکه هآ دارا یجمالت (1

( را خژاموش  ریپذ )کن ونیزیگر(، تلو )کن نایمانند: م ییگر با نمود آوا کن ( الف

 کرد.

گژر( بشژقاب    و )کژن   دیژ خند ایژ مانند: مامژان رو  ییگر بدون نمود آوا کن ( ب

 ها را پر از غذا کرد. عروسک

 ریپذ گر و فاقد کن  کن  یدارا یجمالت (2

 .دیمانند: رضا خواب ییگر با نمود آوا کن ( الف

گژر(   ها ننژاه کژرد و )کژن     به قاشق یمانند: سوگل ییگر بدون نمود آوا کن ( ب

 فکر کرد. یکم

 ریپذ گر و فاقد کن  فاقد کن  یجمالت (1

 دسته باشند:   5 توانند یگونه جمالت م نیا

 مانند: چه خوب! یجمالت عاطف •

 مانند: چرا  یپرسش ةکلم درحّد یجمالت پرسش •

 مانند: هوا سرد بود. یجمالت اسناد •
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 مانند: ممکن است. یشخصریغ یها با فرل یجمالت •

ماننژد: سژنااب    هیژ در جمالت همپا یلفظ ةنیبه قر ریپذ گر و کن  حذف کن  •

 کرد و خورد. دایپ ییگردو

 گر)جمالت ماهول( فاقد کن وریپذ کن  یدارا یجمالت (2

ا در مرنا ماهول هستند و با ساخت ماهول اّم ندارندجمالت ساخت ماهول  نیا

 .کنند یم یبرابر

 بود. ......، رختخواب  جمع شده ییاند در روستا کرده تیاند، روا ل آوردهَث: َممانند

گژر و   حضژور کژن    زانیژ از ل ژاظ م  یپژنج گژروه سژنّ    سژه یحاصل از مقا جینتا 

 خواهد بود: 1به شکل جدول ریپذ کن 

 ی: مقایسه میاننین انواع جمالت در گروه های سّن7جدول 

 اشاره دارد: ریز جیجدول به نتا نیا

گژر بژا حفژ      کژن   یجمژالت دارا  نیاننیژ م نیبژاالتر  ی)الژف( دارا  یگروه سّن•

    . دهژد  یمقژدار را نشژان مژ    نیگروه )د( کمتر کهیدر صورت راستیپذ و کن  یینمودآوا

 گروه سنی                                                     

 نوع جمله

 میاننین

 الف 

 میاننین 

 ب

 میاننین 

 ج

 میاننین 

 د

 میاننین 

 ه

ش
ی کن

دارا
 

گرو 
 

ش
کن

 
پذیر

 %97/31 %17/33 %99/37 %91/11 %27/19 گر با نمودآوایی کن  

 گر بدون نمود کن 

 آوایی

71/11% 71/13% 17/11% 17/12% 77/17% 

ی
دارا

 
ش

کن
 

گر 
 

و فاقد 

ش
کن

 
پذیر

 %27/32 %17/13 %33/13 %17/32 %71/32 گر با نمودآوایی کن  

گر بدون نمود  کن 

 آوایی

19/32% 92/37% 71/11% 91/17% 27/17% 

 

ش
فاقد کن

 
ش

گر و کن
 

پذیر
 %92/9 %91/9 %27/3 %17/9 %93/3 جمالت عاطفی 

 %99/9 %97/9 %13/9 %37/9 %11/3 کلمه پرسشی در حّد

 %17/3 %11/9 %93/2 %12/31 %3/7 اسنادی

 %92/1 %7/1 %3/3 %17/1 %71/3 حذف به قرینه لفظی

های  جمالت با فرل

 غیر شخصی

17/9% 31/3% 12/3% 77/9% 77/3% 

فاقد
 

ش
کن

 
گر و 

 

ی
دارا

 
ش

کن
 

پذیر
 

 

 ماهول

 

33/3% 

 

77/1% 

 

1% 

 

72/1% 

 

31/2% 
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 هستند( یکسانی یبی) گروه )د( و )ه( در سطح تقر

در  ییگژر بژدون نمژودآوا    کژن   نیاننیژ درصژد م  نیبژاالتر  ی)د( دارا یگروه سّن•

 ریپژذ  گر و فاقد کن  کن  یاست. در جمالت دارا ریپذ گر و کن  کن  یجمالت دارا

 داراست. ییگر را با نمودآوا درصد حف  کن  نیباالتر یگروه سّن نیا زین

 یسّن یها گروه ریاز سا شتری)الف( ب یکلمه در گروه سّن در حّد یجمالت پرسش•

 است. شده دهید

 .است شده دهید شتری)د( ب یدر گروه سّن ،یلفظ ةنیحذف به قر•

 .است یسّن یها گروه ریاز سا شتری)ه(بیسّندرگروه یشخصریغیها کاربرد فرل•

و گژروه   باشد یرا دارا م یجمالت عاطف نیاننیدرصد م نی)ج(  باالتر یگروه سّن•

 .دهد یرا نشان م یکاربرد جمالت اسناد نیشتری)ب( ب یسّن

 .ابدی یم  یافزا یگروه سّن  یماهول با افزا نیاننیم•

 از موارد باال مطر  کرد: یا را به عنوان خالصه ریسلسله مراتب ز توان یم

 

 :ییگر با نمود آوا کن •    

 گروه الف < گروه ب < گروه ج < گروه ه <گروه د            یداراجمالت     

 :ییگر بدون نمود آوا کن •          ریپذ و کن  گر کن 

 گروه د <گروه الف < گروه ج < گروه ب < گروه ه

 

 : ییبا نمود آوا گر کن • 

 گروه د < گروه ج < گروه الف < گروه ه <گروه ب      گر کن  یدارا جمالت

 :ییگر بدون نمود آوا کن  • ریپذ و فاقد کن    

 گروه ه <گروه د < گروه ج < گروه الف < گروه ب                          
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 :  یجمالت عاطف•             

 گروه ج < گروه الف < گروه ب < گروه ه < گروه د                          

 در حد کلمه: یجمالت پرسش•                          

 گروه الف < گروه د < گروه ج < گروه ب < گروه ه                                 

 :یاسناد•     و گر کن  فاقد جمالت

 گروه ب < گروه ج < گروه الف < گروه د < گروه ه     پذیر          کن 

 :  یلفظ نهیحذف به قر•                      

 گروه د < گروه ه< گروه ب < گروه الف < گروه ج                          

 :یشخص ریغ یها فرل•             

 گروه ه < گروه ج < گروه ب < گروه د < گروه الف                          

 

 جمالت ماهول: گر و  فاقد کن  جمالت

 گروه ج < گروه ب < گروه الف گروه ه < گروه د <         ریپذ کن  یدارا     

 

پژووه    نینکتژه اشژاره شژود کژه در حژ      نیژ قسمت الزم است به ا نیا پایان در

ص، مشژخّ  یگر به صورت نام کن  تر نییپا یکه در گروه سّن دیرس اهینت نیننارنده به ا

دارد تا اسژتفاده   یشتریکاربرد ب یبرد یها و تکرار آن در جمله ء،یش ای وانیح ایانسان 

 است.   ماقبل به آن اشاره شده یها جمله رکه د یگر اشاره به کن  یبرا ریاز ضم

 متفاوت یسّن یها در گروه ندهیکاربرد افعال گذشته، حال و آ زانیم -2-4

( نمود 1196)انیمی. رحشود یم فیهر فرل سه عنصر وجه، نمود و زمان ترر یبرا

آن نژوع ننژرش    ییاسژت کژه حالژت مرنژا     کژرده  آیتقس یو صور ییمرنا ةرا به دو جنب

 ،یسژاده، اسژتمرار   ةآن به ش  دسژت  یو حالت صور دهد یبه رخداد را نشان م ندهیگو

زمان فرل در زبژان   یاست. و شده آیتقس یجار یو نقل یاستمرار – ینقل ،ینقل ،یجار

در  ینژر ید یاست و زمان دستور کرده آیتقس رگذشتهیرا به صورت گذشته و غ یفارس
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است. الزم بژه ذکژر اسژت     یبیترک یاست که ساخت شناخته شده ندهیبه نام آ یزبان فارس

 تسژاخ  یدار است و برانشان یزمان یها، زمان ماض زبان شتریمانند ب یکه در زبان فارس

 ( اضافه کرد.دیمانند )ت، د، اد، ا ییها به شکل زمان حال پسوند دیآن با

نسبت به  ندهیمتفاوت تنها در کاربرد زمان آ یسّن یها گروه دهد ینشان م 9 جدول

از مضژارع و    یبژ  یهژا از ماضژ   استفاده، همه گژروه  زانی. به ل اظ مهستندهآ متفاوت 

 زیژ کودک ن یاستفاده از زمان افرال، متناسب با رشد ذهن ةن و نیاند. ا استفاده کرده ندهیآ

   .هست

 ماضي مضارعآینده

51/13%91/11%19/1%گروه الف

4/19%44/19%3/1%گروه ب

39/51%44/91%13/1%گروه ج

15/11%14/15%1/1%گروه د

14/51%14/14%91/1%گروه ه

 های سّنی : مقایسه زمان افرال بین گروه 2جدول 

)الژف(   یکه گروه سژنّ  دهد یگروه نشان م نیا یزبان ةکریبه دست آمده از پ جینتا

و برژد   دهژد  یم حیها ترج زمان ریاز سا شتری% کاربرد افرال در زمان گذشته را ب52/11با 

انژواع زمژان گذشژته،     نیاست. از بژ  کاربرد را داشته نیشتری% ب21/29از آن زمان حال با 

 نیو در بژ  دهد یم لیرا تشک یگروه سّن نیزمان افرال ا نیشتری% ب 11/91ساده با  یماض

گژروه   نیژ نوع مضارع به کار رفته در آثار ا نیشتریب یانواع افرال مضارع، مضارع اخبار

 ری% نسبت بژه سژا  6/12با  ی)ب(، زمان ماض یافرال گروه سّن نی. پرکاربردتراست یسّن

رتبه قرار دارد. کاربرد افرال مضارع  نیوم% در د66/22زمانهاست و برد از آن مضارع با 

سژاده   ةگذشژت  ،یافرژال ماضژ   نیاسژت. در بژ   )الف( کاه  داشته گروه نسبت به نیدر ا

اسژت. در   بژوده  نیپرکژاربردتر  یاسژتمرار  ةنخست و برد از آن گذشژت  ةهمچنان در رتب

ن بژه نسژبت   آ زانیژ ا ماّمژ  کاربرد زیژاد دارد %  12/59با  یزمان ماض زی)ج( ن یگروه سّن
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 نی% در دومژ 66/20بژا   . زمژان مضژارع  است افتهیاز خودش کاه    یپ یسّن یها گروه

ا بژرعکس نسژبت بژه    قژرار گرفتژه اسژت اّمژ     یگروه سژنّ  نیدر ا ،یبرد از ماض ،ناهیجا

سژاده   ةگذشت ،یانواع ماض نی. در باست افتهی  یزمان مضارع افزا نرکاربردید یها گروه

 نژده یانژد. زمژان آ   گروه بوده نیدر ا نیپرکاربردتر یبارانواع مضارع، مضارع اخ نیودر ب

. در گژروه  دهژد  یرا نشژان مژ   یهقابژل تژوجّ   ة)الف( و )ب( اسژتفاد  یها نسبت به گروه

کژاربرد را   نیشژتر ی%ب15/11با  یهمچنان زمان ماض نرید یسّن یها )ج( مانند گروهیسّن

 نژده ی. کژاربرد زمژان آ  درتبژه قژرار دار   نی% در دوم96/25دارد و برد از آن زمان حال با 

برژد از   ،یافرژال ماضژ   نیاست. در بژ  ثابت مانده بًایود تقرقبل از خ ینسبت به گروه سّن

رع اافرژال زمژان حژال مضژ     نیاست و در ب نیپرکاربردتر یاستمرار یساده، ماض ةگذشت

نژوع   نیپرکژاربردتر  یمضارع التزام ،یگروه سّن نی. در اقرار داردنخست  ةدر رتب یالتزام

 و کژاربرد  زانیم نی% در باالتر96/51با یکاربرد ماض زی)ه( ن ی. در گروه سّناست رعمضا

 نژده ی)ه( کژاربرد زمژان آ   یقرار دارد. در گژروه سژنّ   ی% در رده برد96/16زمان حال با 

 هژا  تیدر روا شتریکه ب یزمان)ساده  یا همچنان ماضاست اّم قابل توّجهی داشته  یافزا

سژاده،   یزمان است. برد از ماضژ  نیپرکاربردتر (شود یاز آن استفاده م تانداس فیو ترر

 ریاز سژا  یحّتژ  زیژ گروه ن نیدر ا ی. مضارع التزامداردکاربرد را  نیشتریب یمضارع التزام

 یگژروه سژنّ   نیژ در ا یاست. افرال ماض ساده، پرکاربردتر بوده یجز ماضبه ،یانواع ماض

 نژده یاستفاده از زمژان آ  زانیاند و برعکس م کآ کاربردتر بوده ن،یشیپ یها نسبت به گروه

 است. شده شتریب

 ی< تفژاوت مرنژادار  05/0Pدر سطح  دهد ینشان م 9جدول  یرو یآمار یبررس

در خصو  مضارع  ااّم وجود ندارد. یسّن یها زمان افرال در گروه ةسیدر خصو  مقا

 یساخت عالوه بر زمان، وجه التزامژ  نیدر ا ینشاندار است و از طرف یکه ساخت یالتزام

 بنژابراین . دیژ آ یبژه حسژاب مژ    یدار در زبان فارسنشان یاست که خود وجه افه شدهاض

 نیژ به حسژاب آورد و بژر ا   یدگیچیپ یها از مالک یکیساخت را به عنوان  نیا توان یم

اضژافه شژود    زیژ ساخت ن نیاستفاده از ا زانیم یگروه سّن  یبا افزا رود یاساس انتظار م
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الزم  رسژد  ی. به نظر مژ شود ینم یریگ اهینت تّیوضر نیشده ا یآور جمع یها که از داده

 ه کنند.مهآ توّج نیبه ا شود یم نیخصو  تدو نیکه در ا ییها است در کتاب

 

 یریگ جهینت -3

کژودک، ترژداد    سژنّ   یو افزا یسّن رگروهییص شد که با تغپووه  مشّخ نیدر ا

  یافژزا  زیژ کژودک و نوجژوان ن   اتّیکار گرفته شده در جمالت ساده در ادبهب یها واژه

 .افتیخواهد 

جمژالت ممکژن، چهژار     یبژرا  ر،یپذ گر و کن  کن  یموضوع یها نق  براساس

 حالت درنظر گرفته شد:

گونه جمالت ممکن است بژه   نیهستند؛ ا ریپذ گر و کن  کن  یکه دارا یجمالت

ت بژه عّلژ   ایژ خود را حف  کرده باشژد   یینمود آوا ایگر در آنها  باشند که کن  یا گونه

 نباشد. یینمود آوا یدارا ،یبودن زبان فارس راندازیضم تّیقابل

 یا ممکن است به گونه زیجمالت ن نیا ر؛یپذ گر و فاقد کن  کن  یدارا یجمالت

 بدون آن در جمله ظاهر شود. ای ییبا حف  نمود آوا ایگر  باشند که کن 

انژد   شژده  آیجمالت به پنج دسته تقس نیا ر؛یپذ گر و فاقد کن  فاقد کن  یجمالت

بژا   یجمالتژ  ،یجمژالت اسژناد   ،یکلمه پرسش درحّد یجمالت پرسش ،یجمالت عاطف

در  یلفظ ةنیبه قر ریپذ گر و کن  که در آنها حذف کن  یجمالت ،یشخص ریغ یها فرل

 است. صورت گرفته هیجمالت همپا

 نیژ ه بژه ا جمژالت ماهژول؛ بژا توّجژ     ایگر  و فاقد کن  ریپذ کن  یدارا یجمالت

نشژان   یآمژار  جیشد. نتژا  سهیو مقا یبررس یسّن یها نوع جمالت در گروه نیها ا حالت

و  یژی گژر بژا حفژ  نمژود آوا     کژن   یکژه دارا  یجمالت نیب ،یپنج گروه سّن نیداد که ب

بژه   تژر  نییپژا  یسّن یها گروه اتّیادب روجود دارد و د یهستند تفاوت مرنادار ریپذ کن 

در  ریپژذ  گژر و کژن    است که کن  استفاده شده یاز جمالت شتریجمالت، ب رینسبت سا

گونژه جمژالت ظژاهر     نیبدون آن در ا ای ییگر با نمود آوا جمله حضور دارند که کن 
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 دونبژ  ر،یپذ گر و کن  کن  یشد در ارتباط با جمالت دارا نشان داده ی. از طرفدشو یم

وجژود دارد. در جمژالت    یپنج گژروه تفژاوت مرنژادار    نیگر، ب کن  یینمود آواحف  

پژنج   نیب یگر، تفاوت مرنادار کن  ییو حف  نمود آوا ریپذ گر و فاقد کن  کن  یدارا

کار هب ییگر بدون نمود آوا کن  کهینوع جمالت در صورت نیا در همنشد اّم دهیگروه د

بژاالتر   یسژنّ  یهژا  و گژروه  استمرنادار  یسّن یها گروه نیبرده شود تفاوت کاربرد در ب

 ند.انوع جمالت استفاده کرده نیاز ا شتریب

 

 هاادداشتی -5

)ب(  سژّنی و سال اول دبسژتان، گژروه    ی)الف( شامل کودکان مقطع آمادگ سّنیگروه  ژ1

 سّنیچهارم و پناآ دبستان، گروه  یها )ج( کودکان کالس سّنیدوم و سوم، گروه  هیکودکان پا

 .  رستانی)ه( دان  آموزان دوره دب سّنیگروه  ،یی)د( دان  آموزان دوره راهنما

و  مژورد  یبژ  یچژون شژروع نادرسژت)جمله(، تکرارهژا     یُاُدِنل  و همکاران از مواردژ 2

 یهژا  کژه در عبژارت   ییهژا  اند که شژامل مکژث   کرده ادی garble کلمات درهآ و برهآ با عنوان

 .نیست شوند، یط شنونده احساس متوّس یگفتار

مژرتبط بژا آن هسژتند.     رویپ یبندها ةی( وکّلهی)بند پا یبند اصل کیشامل  T–Unitهر ژ 1

 مرکب باشد. ایساده  ةجمل کیتواند یم T–Unitهر نیبنابرا

 یفژاعل  ریهمژان ضژم   اننریژ اسژت کژه ب   یدر زبانشناسژ  جیرا یاصطالح :انداز ریضم -2

 «.من آمدم» یبه جا« آمدم»است. مانند  یم ذوف در فارس

   ( از کیژ هژا و صژفات آرکائ  )افرژال، اسژآ   یژی گراها در بخ  باسژتان تمام واژه یمرنا -5

 نامة دهخدا استخراج شد.لغت

ا اّمژ  ؛یدیاست در فرهنژ  رشژ   نیبط شده و همچنضر به غلط گدر برهان قاطع کار» -9

زور و قوت تاب و تژوان و مژراد و مقصژود هژآ آمژده       یکر و گر نوشته به مرن یبرهان در مرن

: خاسته مهرگان آمژد،  دیگو یقیتوان باشد، دق« کر»اند: نوشته هیدر حاش نیدکتر مر یاست. آقا

« گر(. »1001،  1111 ،یسااد«)داد داد او به کام دل بهر چت کر دیشاه جهان آمد/ ببا یسو

 مقصود و مراد ذکر شد. یدر مرنا زینامة دهخدا ندر لغت
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 و مآخذ منابع

 هاالف( کتاب

چژا    ،1یدسژتور زبژان فارسژ    ،(1196حسن) ،یحسن و انور ،یویگ یاحمد -1

  .یانتشارات فاطم ،سوم،تهران

 ،ماموعژه مقژاالت   یفارس یشناخت زبان یهاپووه  ،(1199م مد) رمقدم،یدبژ 2

 .یمرکز نشر دانشناه ،تهران چا  دوم،

 .رازیانتشارات دانشناه ش، رازیش ،یساخت زبان فارس ،(1196جالل) ان،یمیرح -1

 ب(مقاالت

 یمتژون داسژتان   لیژ ت ل» ،(1196فاطمژه )  ،یحشژکوائ  یمژ یو نر تایآز ،یافراشژ 1

و  یپووهشژناه علژوم انسژان    یزبان شناخت ةماّل ،«یشناخت یشررشناس کردیکودک با رو

 .1 -25  ،2ش ،یمطالرات فرهنن

 اتّیژ اسژتراره در ادب  یبررسژ »، (1196زهرا ) روان،یش یشهال و حامد ،یفیشر -2

ش دوم،  ،ر و کژودک تفّکژ  ةماّلژ  ،«یشژناخت  یشناسژ  زبژان  دگاهیژ کودک و نوجوان از د

 91-16. 

و  یروانشناس ةینشر ،«کودک تیه در تربنق  قّص» ،(1112مهرزاد ) ،یمنصور -1

 .16و  19، صص102ةشمار، 12آبان ،تیترب یتیعلوم ترب

 ج( منابع التین

1- C.O`Donnell Roy, J.Griffin William, C.Norris Raymond 

(1967). Syntax of  Kindergarten and Elementary School Children: A 

Transformational Analysis. USA: national council of teachers of 

English 

2- Craint, Stephen and Shankweilert, Donald."syntactic 

complexity and reading acquisition " 

http://www.haskins.yale.edu/sr/sr086/SR086_11.pdf 

3-Knowles, murray and Malmkjaer, Kirsten(1995). Language and 

Control in Children's Literature. United Kingdom 
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4- Pool,Geoffrey(2002). Syntactic Theory. Great Britain: 

PALGRAVE 

5-VERTALIER, Martine(2009). « approche linguistique des 

textes de livres pour enfants :pour 36uell objectifs et quelles pratiques 

au cours de l`acquisition du language ? » Université PARIS 3 – 

Sorbonne Nouvelle 

 د( سایر منابع

 «.هادرزبان فارسی شناختی سازه بررسی رده»(، 1160پور، طاهره ) احمدی -3
 http://roshdmag.ir/weblog/adabiyatfarsi/articles/763.aspx 

 .«النوهای زبانی در شررهای کودکانه»، (1161شیخ سن  تان، شهین ) -1
 http://www.persian-language.org/article-1970.html 

 


