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 چکیده

زبانان در بکارگیری حروف اضافۀ افعال فارسی با مشکالت جدی مواجه آموزان خارجی مخصوصاً ترکاز فارسی بسیاری
آموزان شود فارسیشوند، دلیل اصلی این مسئله ساختار دستوری متفاوت زبان ترکی با فارسی است که باعث میمی

منتظر  "مونه:  فعل بیند را به قیاس با زبان مادری خود، انتخاب کند. برای ناضافۀ  افعالی که آموزش میزبان، حرفترک
زبان آموز ترکاست، اما فارسی "منتظر کسی/ چیزی بودن "در زبان فارسی حرف اضافه ندارد و کاربرد آن به شکل   "بودن

باالرفتن  "که در فارسی به صورت   "باالرفتن"برد. یا فعلکار میبه "کسی/ چیزی را منتظر بودن "صورت این فعل را به
کند. استفاده می "باال رفتن به جایی/ چیزی"زبان از آن به شکل آموز ترکشود ولی فارسیفاده میاست "از جایی/ چیزی

پندارند و از آموزش آنها همراه با دلیل اصلی بروز مشکل فوق این است که مدرسان، حروف اضافه را یا جدا از فعل می
زبان دوم را شبیه به روند فراگیری آن در زبان مادری  که یادگیری حروف اضافه  درکنند و یا اینفعل به کلی غفلت می

کنند؛ که هر دو نگاه نادرست است. در نگاه اول، حروف آموزان  واگذار میپنداشته و یادگیری آن را به شم زبانی زبان
د به یک، یک ای چنشود، اما از آنجایی که رابطۀ بین صورت و معنا در حروف اضافه، رابطهاضافه، جدا از فعل دیده می

به چند و حتی چند به چند است، امکان آموزش حروف اضافه به صورت مجزا از فعل وجود ندارد. تصور دوم نیز به 
های مختلف، باهم کنند و در زبانای  افعال که حرف اضافۀ مخصوص به خود را انتخاب میسبب وجود ساختار زیر مقوله

های خوب آموزش حروف اضافه، تدریس آنها در کنار افعالی است که از راهتفاوت دارند، اشتباه است. بنابراین یکی 
کنند اضافه دار، نمود پیدا میصورت ساده، مرکب و حرفکنند. با توجه به این که افعال فارسی بهحضورشان را اجباری می

ریم تا به نحوۀ آموزش این کند، در این پژوهش سعی داو بیشترین میزان خطا در هنگام کاربرد حروف اضافۀ بروز می
های این پژوهش برگرفته از زبان بپردازیم. الزم به ذکر است، دادهآموزان ترکحروف اضافه در بعضی از افعال به فارسی

 متون نوشتاری فارسی آموزان خارجی است که در مرکز آموزش زبان فارسی آنکارا مشغول به یادگیری این زبان هستند.

 
 فعل ،ترکی، حرف اضافه، فارسی ،آموزش :کلیدواژه

 

 
 مقدمه. 1

کند. این هایی را برای افعالی که متتم آن احتیاج به حرف اضافه دارند؛ انتخاب میهر زبان به فراخور ساخت دستوری خود، حرف اضافه
جمله را در خود  ترین بار معنایی اصلیاست که   1ای فعل وابسته است. هر جمله دارای محمولیانتخاب به طور خاص به ساختار زیر مقوله

را به  های اسمیاز گروه تواند بعضی فقط میدارد، یعنی  خاص خود را هر محمول ظرفیتباشد. فعل، محمول جمله می  دارد و معموالً
 است. 3خل واژگانیمداست. اما بار نحوی جمله مربوط به  دارد و آن هم فاعل  2ظرفیت اجبارییک  "رفتن"فعل  نمونه ذیرد. برایبپخود 

موضوع دربردارندۀ   ساختار موضوعیاست.   5و چهارچوب زیرمقوله ای  4ساختار موضوعیمدخل واژگانی  شامل اطالعاتی در مورد 

                                                           
1 Predicate 
2 Mandatory  valency 
3 lexical entry 
4 Argument Structure 
5 Subcategorizational Frame 
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 2، که همان متممدارد اطالعاتی درباره موضوع درونی محمول فقط   ایچهارچوب زیر مقولهمحمول است، اما  1رونی  یدرونی و موضوع ب
های موضوع اصلی در انتخاب حرف اضافۀ فعل، متتم آن فعل است که بسته ساخت دستوری هر زبان، انتخاب گروه فعلی است.هسته 

های مثبت دهد. هنگام یادگیری زبان دوم و یا خارجی با توجه به فرایند انتقال و جنبهمتفاوتی را در استخدام حرف اضافه از خود نشان می
آموزان معموالً بسته به ساخت که در زمینۀ انتخاب حرف اضافۀ افعال معموالً با انتقال منفی مواجه هستیم، زیرا زبانآن، باید گفت   3و منفی

گیرند را مطابق با حرف اضافۀ همان افعال در  زبان هایی که یاد میای افعال آن، حرف اضافۀ فعلزبان مادری خود و چهارچوب زیرمقوله
کنند؛ اما در بعضی موارد  این انتخاب اشتباه است. در این تحقیق سعی بر آن است تا با بررسی و تحلیل یشان است؛ انتخاب ممادری

آموزان ترک زبان در انتخاب حرف اضافۀ بعضی از افعال زبان فارسی، روش صحیح یادگیری و آموزش این افعال را بیان خطاهای فارسی
شود. سپس زبان درکاربرد حرف اضافۀ آنها زیاد است؛ توضیح داده میآموزان ترکفارسی کنیم. در ابتدا چند فعل فارسی که درصد خطای

 شود.شود و در ادامه دلیل انتخاب اشتباه حرف اضافۀ این افعال بررسی میمعادل ترکی این افعال معرفی می
 
 بیشینه تحقیق. 2
ب حرف اضافه افعال در زبان فارسی، تا به حال تحقیق در زمینه بررسی و تحلیل خطاهای فارسی آموزان ترک زبان در انتخا 

بندی حروف اضافۀ زبان فارسی کارهای خوبی صورت گرفته، لذا بعضی جامعی انجام نگرفته است. اما در مورد توضیح و دسته
 کنیم.از آنها را که به تحقیق ما بیشتر مرتبط هستند؛ ذکر می

های دارای متمم یا مفعول گونه افعال با فعلای و تفاوت اینبه بررسی فعل مرکب حرف اضافه(  1397راد سمیرا، )حسینی
از هم توضیح  چگونگی تشخیص این دو نوع فعل در این تحقیق  است. دار پرداخته ای موسوم به افعال حرف اضافهحرف اضافه

های ای در زبان( در مورد افعال مرکب حرف اضافه2001)( و زلر 1985پیروی از تحلیل وکر و هگمن ) داده شده است. محقق با
( گروههای حرف اضافه 1394رضایی والی و سعیدی همایون، ). بررسی کرده استدر زبان فارسی  را گونه افعالمختلف، این

نقشها و روابط  (1387) مهدی، مشکوۀالدینیاند. بندی کردهرا با توجه به فعلهای زبان فارسی از لحاظ نقشی، بررسی و دسته
حالت  9است. وی در تحقیقش روابط دستوری حرف اضافه را در بندی کردهتعریف و دستهای را دستوری گروه حرف اضافه

 توضیح داده است.
 
 . حرف اضافه چیست3

دیگر معنادار  عبارات و ها با واژه همراهی اثر بر و ندارد معنی خود خودی به که است 4اضافه، یک تکواژ  آزاد دستوری حرف
 را اسمی اسم یا گروه اضافه، هستند یعنی تعداد آنها در هر زبان، مشخصی است. حرف بسته شود. حروف اضافه از طبقۀمی

 ،)صفت متمم( آب از پر ،)فعل متمم( مدرسه رفتم به ،)اسم متمم( مدرسه در کار مانند کند.می دیگر اسمی متمم به و وابسته
 .. در تحقیق فعلی بیشتر کار ما با حرف اضافۀ فعل است)قید متمم( همه از زودتر ،)صوت متمم( تو بر آفرین
 
 افعال زبان فارسی 3-1
 "های، اضافههای با حرفدار معموالً متتماضافه دار هستند. افعال حرفهای فارسی به صورت ساده، مرکب و حرف اضافهفعل

زبان که در مرکز آموزان ترکهای فارسینوشته بررسی انجام شده بر روی نمونه گیرند. طیرا به خود می "از، برای، با، به، در
آوری شده، مشخص شد بیشترین میزان خطا هنگام کاربرد حروف تحقیقات و آموزش زبان فارسی بنیاد سعدی در آنکارا جمع

تر از این حرفهای اضافه برای متمم خود استفاده هایی که بیشافتد. به همین علت فعلاتفاق می  "به  "و  "برای  "،   "از "اضافۀ 
رود مورد کار میآموزان بهآموزان انتخاب گردید و خطاهایی که در کاربرد این افعال توسط زبانهای زبانکنند؛ از میان نوشتهمی

 تحلیل و بررسی قرار گرفت.
 

 دار زبان فارسیهای حرف اضافهفعل 3-2
 گردند،کارگیری حرف اضافۀ آنها دچار اشتباه میزبان معموالً در بهآموزان ترکپرکاربرد فارسی که زباندر این بخش، چند فعل 

                                                           
1 Internal & external argument 

2 complement 
3 Positive & Negetive Transfer 
4  Free Grammatical morpheme 
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آموزان گردد تا خطاهایی که زبانآموزان معرفی میشوند و در ادامه معادل به کارگرفته شدۀ این افعال توسط فارسیمعرفی می
 دهند مشخص گردد.در به کارگیری حرف اضافۀ این افعال انجام می
 آید و صورت کامل این به این شکل است : می "از "فعل مراقبت کردن:  این فعل با حرف اضافۀ 

 کند..        او از مادرش مراقبت می "از کسی / چیزی مراقبت کردن  "
 آید و صورت کامل این به این شکل است : می "از "فعل دفاع کردن:  این فعل با حرف اضافۀ 

 کنند..           سربازان از وطن دفاع می "کسی / چیزی دفاع کردن  از "
 آید و صورت کامل این به این شکل است : می "از "فعل پرسیدن:  این فعل با حرف اضافۀ 

 .                            من از معلم سوال پرسیدم. "از کسی پرسیدن  "
 آید و صورت کامل این به این شکل است : می "از "فعل باال رفتن:  این فعل با حرف اضافۀ 

 رود..             گربه از درخت باال می "از جایی /  چیزی باال رفتن  "
 آید و صورت کامل این به این شکل است : می "از "فعل تشکر کردن:  این فعل با حرف اضافۀ 

 دش تشکر کرد..                     دانشجو از استا "از کسی تشکر کردن  "
 آید و صورت کامل این به این شکل است : می "از "فعل استفاده کردن:  این فعل با حرف اضافۀ 

 کنند..      آنها از خودروی عمومی استفاده می "از کسی / چیزی استفاده  کردن  "
 است : آید و صورت کامل این به این شکل می "از  "فعل تعریف کردن:  این فعل با حرف اضافۀ 

 کند..        دوستم از غذاهای ترکی خیلی تعریف می "از کسی / چیزی تعریف کردن  "
 آید و صورت کامل این به این شکل است : می "در "فعل شرکت کردن:  این فعل با حرف اضافۀ 

 .                 او در جشن تولد من شرکت نکرد. "در کاری شرکت کردن  "
 آید و صورت کامل این به این شکل است : می "برای "ن فعل با حرف اضافۀ فعل دلتنگ شدن:  ای

 .      من برای کشورم دلتنگ شدم. "برای کسی / چیزی دلتنگ شدن  "
 آید و صورت کامل این به این شکل است : می "برای  "فعل فرستادن:  این فعل با حرف اضافۀ 

 فرستد.درم هر ماه برای من پول می.           پ "چیزی برای کسی / فرستادن  "
 آید و صورت کامل این به این شکل است : می "را  "فعل آوردن:  این فعل با حرف اضافۀ 

 .            دوستم کتاب را آورد. "چیزی / کسی را آوردن  "
 
 های آنها در زبان ترکی:بررسی افعال فوق و تحلیل معادل 3-3

ها حرف اضافه متفاوتی در زبان ترکی دارد. دلیل این موضوع به فعلها مشخص شد که اکثر این فعلبا بررسی معادل ترکی این 
 ای این افعال بستگی دارد که در ادامه و پس از توضیح معادل معنایی افعال، در مورد آن توضیح خواهیم داد.ساخت ریز مقوله

 آید و صورت کامل این به این شکل است : می "به "فعل مراقبت کردن:  این فعل در زبان ترکی با حرف اضافۀ 
 کند..        او به مادرش مراقبت می "به کسی / چیزی مراقبت کردن  "

 آید و صورت کامل این به این شکل است : می "را  "فعل دفاع کردن:  این فعل در زبان ترکی با حرف اضافۀ 
 کنند.وطن را دفاع می .           سربازان "کسی / چیزی را دفاع کردن  "

 آید و صورت کامل این به این شکل است : می "به "فعل پرسیدن:  این فعل در زبان ترکی با حرف اضافۀ 
 .                            من به معلم سوال پرسیدم. "به کسی پرسیدن  "

 آید و صورت کامل این به این شکل است : می "به "فعل باال رفتن:  این فعل در زبان ترکی با حرف اضافۀ 
 رود..             گربه به درخت باال می "به جایی /  چیزی باال رفتن  "

 آید و صورت کامل این به این شکل است : می "به "فعل تشکر کردن:  این فعل با حرف اضافۀ 
 کرد. .                     دانشجو به استادش تشکر "به کسی تشکر کردن  "

 آید و صورت کامل این به این شکل است : می "را "فعل استفاده کردن:  این فعل در زبان ترکی با حرف اضافۀ 
 کنند..      آنها خودروی عمومی را استفاده می "کسی / چیزی را استفاده  کردن   "
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 کامل این به این شکل است : آید و صورت می "را  "فعل تعریف کردن:  این فعل در زبان ترکی با حرف اضافۀ 
 کند..        دوستم غذاهای ترکی را خیلی تعریف می "کسی / چیزی را تعریف کردن  "

 آید و صورت کامل این به این شکل است : می "به "فعل شرکت کردن:  این فعل در زبان ترکی با حرف اضافۀ 
 من شرکت نکرد. .                 او به جشن تولد "به کاری شرکت کردن  "

 آید و صورت کامل این به این شکل است : می "را  "فعل دلتنگ شدن:  این فعل در زبان ترکی با حرف اضافۀ 
 .      من کشورم را دلتنگ شدم. "کسی / چیزی را دلتنگ شدن  "

 شکل است : آید و صورت کامل این به این می "به  "فعل فرستادن:  این فعل در زبان ترکی با حرف اضافۀ 
 فرستد..           پدرم هر ماه به من پول می "چیزی به کسی / فرستادن  "

 آید و صورت کامل این به این شکل است : می "به  "فعل آوردن:  این فعل در زبان ترکی با حرف اضافۀ 
 .            دوستم به من چای آورد. "چیزی به کسی / آوردن  "

هایی که توضیح آنها در باال آمده است، دریافتیم های زبان آموزان و فعلم گرفته بر روی نمونه نوشتههای انجاطبق بررسی    
هایی با زبان در استخدام حرف اضافه، در مورد فعلآموزان ترککه بیشترین تغییر در هنگام استفاده افعال فارسی توسط زبان

شود و یا در مواردی حالت مفعولی به می "به"ها تبدیل به متتم در این فعل "از "افتد. در واقع متتم اتفاق می "از"حرف اضافه 
آید. دلیل بروز این حالت، ساختار دستوری خاص زبان ترکی است که در آن فعل معموالً  گیرد که با حرف نشانۀ را میخود می

ای تواند موضوع مقالهمطلب چیست، خود میگیرید تا متمم. اینکه دلیل دقیق و خاص دستوری این بیشتر مفعولی به خود می
دهیم دار ارائه میهای حرف اضافهکارهایی برای تدریس این گونه فعلدیگر باشد که در آینده به آن خواهیم پرداخت. در ادامه راه

 زبانان کاسته شود.که تا احد امکان از بروز خطاهایی اینچنینی، در هنگام آموزش زبان فارسی به ترک
 
 گیرینتیجه. 4
 دار:هایی برای تدریس افعال حرف اضافهروش. 1

کارهای مورد استفاده توسط مدرسان مرکز تحقیقات و آموزش زبان فارسی آنکارا برای تدریس افعال حرف در این بخش راه
تدریس عملی این افعال ها پس از کسب تجربه شود. الزم به ذکر است این روشآموزان ترک زبان عنوان میدار به فارساضافه

تواند از بروز خطاهای آموزان به دست آمده است که توجه به آنها و به کاربستن این تجربیات در کالس درس، میبه فارسی
 زبان تا حدی پیشگیری کند.آموزان ترکدار توسط فارسیکارگیری افعال حرف اضافهدستوری در به

 تکمیل ظرفیت فعل هنگام تدریس آن. 2
 است. اما ظرفیت فعل دقیقاً چیست. 1کنند ظرفیت فعلاز مواردی که مدرسان زبان دوم هنگام تدریس کمتر به آن توجه می یکی

در ساخت  2توانند به عنوان متمم اجباری یا اختیاریهایی دارد که مییا متتم اش متتمهر فعل به فراخور چهارچوب زیر مقوله
بسیار گسترده است که در این مقاله نیازی به توضیح در مورد آن نیست، فقط با توجه به  بحث متمم جمله وجود داشته باشند.

 کنیم.شود، بیان میموضوع بحث بخشهایی را که مربوط به تحقیق ما می
 ؟متمم چیست. 3
معنای جمله را تمام می می آیند و  (ـ ۀبه ـ با ـ بی ـ از ـ در ـ برای ـ دربار) حروف اضافه ی پرکاربرد :  ه کلماتی که پس ازب

 .گویندکنند متمم می
  . متمم اجباری4

 . گویندمتمم فعلی یا اجباری می ؛ جمله ناقص استمعنای فعل جمله به آن ها نیاز دارد و بدون آن  هایی که به متتم

 . پرهیزدمی از دروغ او :مثال برای متمم فعلی یا اجباری

 . ناقص می شود و مشخص نیست که او از چه می پرهیزدرا حذف کنیم، جمله  از دروغ حال اگر
 . متمم اختیاری5

 ، یک نوع متمم دیگر نیز وجود دارد که ظاهراً شبیه به متمم اجباری است، امّا در معنی اختیاری است. یعنیاجباری در برابر متمم
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دار . متمم های قیدی از نوع قیدهای نشانه می نامند متمم قیدی فعل جمله به آن نیاز ندارد و وجودش اختیاری است که آن را
 . اسایی هستندنقابل ش  هستند، یعنی با شباهتی که به متمم فعلی دارند،

رفته است . در این جمله سه متمم وجود دارد که هر سه قابل  به بازار برای خرید از خانه مثال برای متمم اختیاری : علی
 . حذف هستند

 : زیر دقت کنید ۀبه جمل

  . پیوست . اگر این متمم را حذف کنیم ، جمله ناقص می شود  تیم فوتبال  به  یعل

 : زیر دقت کنید ۀاکنون به جمل

 رفت . این جمله به متمم نیاز ندارد و کامل است . چرا ؟  علی

رفت ؟  کجا به  :شود گفت. یعنی میدر نظر گرفت گوناگون ۀهایی با حروف اضافمتمم رفت توان برای فعلزیرا می
 چه رفت ؟ برای کسی رفت ؟ چه با

نام  قیدی متعدد و مختلف آورد ، آن فعل نیازی به آن متمم ندارد و آن متمم ۀهرگاه بتوان برای فعلی متمم با حروف اضاف
  . دارد

 . اختصاصی دارد ۀهایی که فعلی هستند ، یعنی فعل در آن جمله ها یک حرف اضافمتمم

 . او به ثروتش می نازد  به (مثال : نازیدن ) نازیدن 

  او به دین اسالم گروید . گرویدن به

 او با حریف در آویخت . درآویختن به
 این راز در سینه نمی گنجد . گنجیدن در 
حال مفهوم ظرفیت فعل را  .گنجدگنجد ـ برای سینه نمیگنجد ـ به سینه نمیمثالً نمی توان گفت که ، این راز با سینه نمی 

کنیم. هرگاه یک فعل به صورت کامل با متمم های اجباری و اختیاری خود بیاید، ظرفیت فعل کامل شده است. در غیر بیان می
 گوییم ظرفیت فعل تکمیل نشده. به مثال زیر دقت کنید:این صورت می

 هم متمم اجباری داردو هم اختیاری.« فرستادن » فعل
 ای فرستاد.. علی نامه1
 ای از آنکارا فرستاد. . علی نامه2
 ای از آنکارا برای من فرستاد.. علی نامه3
 ای از آنکارا با پست اکسپرس برای من فرستاد.. علی نامه4
 ای از آنکارا با پست اکسپرس برای من به استانبول فرستاد.. علی نامه5

اند. بهترین راه تدریس فعل برای دههای فعل به همراهش آمدر این مثال ظرفیت فعل کامل شده است، یعنی تمام متمم
به عبارت دیگر اگر  دار، تکمیل ظرفیت آن فعل هنگام آموزش است.اضافهپیشگیری از بروز خطا  هنگام آموزش افعال حرف

 های مختلف و در قالب جمله به فارسی آموزان بیاموزیم؛ تا حد زیادی ازهای آن فعل را به همراه مثالموقع تدریس فعل، متتم
های مثبت آموزش حرف اضافه به یکی دیگر از روش کنیم.بروز خطاهای گزینشی در انتخاب حرف اضافۀ افعال جلوگیری می

فعل مورد نظر با معادل  1ایدار، بررسی مقابلهمنظور جلوگیری از بروز خطا در انتخاب حرف اضافه برای افعال حرف اضافه
این معنی که قبل از شروع تدریس فعل در زبان مورد نظر، معادل معنایی فعل را در آموز است. به موجود در زبان مادری زبان

آموزان پیدا کنیم و حرف اضافۀ آن فعل را با فعل مورد نظرمان مقایسه کنیم و در صورت تغییر، آن را به زبان مادری زبان
بهتر است مدرسان زبان دوم و به خصوص معلمان رسد که در پایان ذکر این نکته الزم به نظر می آموزان، آموزش دهیم.زبان

آموزان، اهتمام بیشتری داشته زبان فارسی در ترکیه نسبت به شناخت دستوری دقیق هم از زبان فارسی و هم از زبان مادری زبان
 باشند.
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