
 

 
 بررسی ظرفیت فعلی کتاب درسی مطالعات اجتماعی

 وابستگی سوم ابتدایی براساس دستور پایه
 

 بهاره سادات هاشمی
  دانشآموخته و مدرسمدعو آزفا دانشگاه بینالمللی امامخمینی )ره(

پورلیال گل  
  استادیار دانشگاه بینالمللی امامخمینی )ره(

فرد میررضا وکیلیا  
  دانشیار دانشگاه بینالمللی امامخمینی )ره(
 

 

  چكیده
این پژوهش با هدف دستیابی به منبعی از فهرست افعال زبان فارسی همراه با ظرفیتشان به منظور استفاده در آموزش افعال 

است. به همین منظور ابتدا جدولی از افعال کتاب مطالعات اجتماعی براساس ظرفیت آنها به غیرفارسی زبانان انجام شده
ها بر اساس دستور وابستگی مورد ، دادهSPSSاست و بعد در بخش آمار استنباطی، با استفاده از نرم افزار تهیه شده

فعل  ٦٩٧ است. بر اساس نتایجائه شدهاند و سپس نتایج به صورت جدول و نمودار توصیفی ارتجزیه و تحلیل قرارگرفته
فعل دوظرفیتی،  ٥٠٦فعل یک ظرفیتی،  ٦٩دست آمده است که از این تعداد ه ب ی سوم ابتدایی پایه از کتاب علوم اجتماعی

فعل چهار ظرفیتی هستند. با توجه به این آمار، افعال به کار رفته در این کتاب به ترتیب از نوع  ٤فعل سه ظرفیتی و  ١١٨
عال مستخرج شده از این پژوهش همانطور که اشاره شد، از افدو ظرفیتی، سه ظرفیتی، یک ظرفیتی و چهار ظرفیتی هستند. 

ی زبان فارسی به عنوان ابزار تحقیقی برای مسائل آموزش زبان فارسی ی پیکرهی محتوای آموزشی، تهیهتوان در تهیهمی
 ی غیرفارسی زبانان استفاده کرد.    ی فرهنگ کاربردی افعال فارسی ویژهبه غیرفارسی زبانان و تهیه

 
 سوم، کتاب مطالعات اجتماعیگی، ظرفیت فعل، فعل مرکب، پایه: دستور وابستهاکلیدواژه

 
 

 مقدمه . 1
 از دارند، برعهده را زبانی عبارات و جمالت کنندگی تمام معنای و بوده رویدادها بیان ابزار که این بر عالوه فارسی هایفعل
 قبیل از متعددی اطالعات فارسی افعال نحوی لحاظ از. هستند اهمیت حایز بسیار نیز کاربردی و معنایی نحوی، صرفی، نظر

 یک هر نابجای یا نادرست کاربرد که دارند سازیسببی سازی،مجهول همچون هایفرایند و وجه ظرفیت، زمان، شخص،شمار،
 از ایمجموعه آموزش معنای به فعل هر آموزش که پذیرفت باید واقع در. کند ایجاد اختالل زبانی ارتباط برقراری در تواندمی

 شکل را فعل دستوری ساخت خود زبان از ترجمه با یا آموزفارسی مساله، این به توجه عدم صورت در که است دستوری نکات
 خواهد صحیح بیان در اشکال ایجاد صورت، دو هر در نتیجه که برده کار به را آن ناآگاهانه هایگمان و حدس با یا و دهدمی
 شودمی ایوسیله سوار عاملی که است شکل این به شدن سوار همچون فعلی نحوی ظرفیت که نداند اگر آموزفارسی مثالً. بود
 هواپیما با مسافر »یا و« .شد سوار هواپیما از مسافر »،«.شد سوار هواپیما به مسافر »مانند مواردی تولید به است ممکن گاه آن

 مرا او»  ،«کرد کمک من به او»  هایصورت به را کردن کمک مانند فعلی کاربرد زبانانفارسی همچنین. بزند دست« .شد سوار
 دستوری ساخت سه فعل این برای زبانانفارسی حاضر حال در یعنی شمارند؛می درست «کرد من کمک او»  و «کرد کمک

 توجه مورد باید که دارد ای ویژه دستوری ساخت خود برای فعل هر که شودمی مالحظه رو این از. برندمی کار به را متفاوت
زبانان، مدرس زبان فارسی نیاز دارد تا ساخت ظرفیتی افعال برای آموزش زبان فارسی به غیرفارسی(. ١٣٨٨گیرد )میرزایی  قرار

آموزان قرار دهد تا آنان بتوانند، دست به تولید زبانی بزنند. همچنین الزم است به فارسی را بداند و آن را در اختیار فارسی
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های مناسب را آموزش دهند. در حال های مختلف دانشگاهی در ایران را دارند، واژهآموزانی که قصد تحصیل در رشتهفارسی
رو در این  این های دستوری مورد نیازشان وجود ندارد؛ ازهایی همراه با ساختحاضر منبع خاصی برای تعیین چنین واژه

پایه سوم ابتدایی  "مطالعات اجتماعی "درسی کتاب  ال به کار رفته در کتابنخست، وضعیت ظرفیت افععنوان گامی، به پژوهش
آموزان آموزی )آموزش، تهیه محتوا( استفاده کرد. در حال حاضر فارسیتا بتوان از آن در سطوح  مختلف فارسی استشده بررسی

اند و با تکیه بندی شدهی، فنی و انسانی گروهمرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی به سه گروه علوم پزشک
ی علوم در مورد موضوعات مربوط به علوم انسانی و اجتماعی است که با این رشته ،بر آموزش فارسی با اهداف ویژه این کتاب

ی ش از آن )پایههای پیاست که در دورهی سوم، به این علت انتخاب شدهاجتماعی پایهکتاب مطالعات  د.پوشانی دارانسانی هم
زبانی هم، اجتماعی به صورت مجزا وجود ندارد و دلیل دیگر این است که به لحاظ محتوایاول و دوم ابتدایی، کتاب مطالعات

توان با های پژوهش، میگیریهای زبانی و نتیجهرو در تحلیل دادهتوجه است؛ از اینحجم متون به کاررفته در این کتاب قابل
های فعلی کتاب مطالعات ری قدم برداشت. با توجه به مباحث ذکر شده، این پژوهش برآن است تا با بررسی ظرفیتاطمینان بیشت

بندی نماید تا از نتایج آن در امر های این کتاب را بر اساس دستور وابستگی طبقهی سوم، انواع ظرفیتعلوم اجتماعی پایه
 دست آید.ی بهینه بهآموزشی استفاده زبانان و سایر مواردآموزش افعال به غیرفارسی

 
 پژوهش پیشینه. ٢

 اند:ی ظرفیت افعال به تحقیق پرداختهدر این بخش مروری داریم بر آثار پژوهشگرانی که براساس دستور وابستگی و یا در حوزه
زبانان و طبقه بندی فارسی آموزش زبان فارسی به غیر"در پژوهشی با نام ( 13٨٨محمدباقر میرزایی حصاریان ). ٢-1

های است افعال به سبب دربرداشتن اطالعات متعدد، با اهمیت و کاربردی، نقش برجسته ای در دوره، اظهار داشته"آموزشی افعال
ی افعال فارسی همچنان خالء کنند. با وجود انجام تحقیقات فراوان در زمینهزبانان ایفا میآموزش زبان فارسی به غیرفارسی

آموزان و اصول آموزشی تهیه شده باشد، احساس های فارسیزهای فارسی که متناسب با نیامنبع جامع و مناسبی از فعلوجود 
. در این نوشتار ضمن تاکید بر لزوم توجه به نگرش دای در این راستا دارکنندهشناسی جایگاه تعیینشود. قدر مسلم علم زبانمی

های زبان شناختی و بندی آن، براساس ویژگیی فعل و دستهنظر برخی دربارهسی و بیانفارهای زبانآموزشی نسبت به ویژگی
توان برای مواردی همچون فرهنگ نگاری، است که از آن میبندی آموزشی افعال فارسی ارائه شدهآموزشی طرحی برای طبقه

 تهیه و تدوین مواد درسی، آزمون سازی و آموزش زبان فارسی استفاده کرد.

فرهنگ ظرفیتی فعل: تالشی در جهت آموزش فارسی به غیرفارسی "ای با عنوان در مقاله (139٠مولودی و همكاران ). ٢-٢
 است، وابستگیدستور نظریۀ از برگرفته که ظرفیت مفهوم د.دارن ظرفیت سخن اجزاء از برخی دارندکهبیان می زبان، در "زبانان

 ظرفیت، بر مبتنی دستورهای در .شودمی اطالق تشکیل دهند، هم با توانندمی نحوی عناصر که پیوندهایی نوع و تعداد به

موضوع  یا متمم آنها به که وابسته عنصر تعدادی و (هسته)بنیادین عنصر یک آن، در شود کهمی ارائه جمالت از ایانگاره
 ها،زبان از بسیاری در .شودمی هسته تعیین به منسوب ظرفیت توسط هامتمم تعداد و نوع  د.کننمی نقش ایفای گویند،می

 کاملی فهرست که ظرفیتی ایهفرهنگ شوند. می فهرست ظرفیتی یا عمومی یهافرهنگ در ظرفیت هدارند عناصر یهامتمم

 متفاوتی یهازمینه در تواننددهند، میمی به دست (یاختیار و یاجبار از )اعم هایشانمتمم همراه به ظرفیت عناصر دارای از

 سایر سخنگویان به زبان آموزش در آنها کاربرد به توانمی هااین استفاده یهجمل از د.گیرن قرار زبانشناختی یهااستفاده مورد

 دلیلبه زبانان،به غیرفارسی زبان آن آموزش و بوده بهرهبی هاییفرهنگ چنین از تاکنون فارسی زبان متأسفانه .کرد اشاره هازبان

 فرهنگ نخستین تولید از است شرحی این مقاله، .است رو بودهروبه فراوانی یهایدشوار با ،یاآموزشی مواد چنین کمبود

 دستور یهمفاهیم نظری از یگیربهره با فرهنگ، این .است وابستگی درختی دادگان پروژه از که بخشی فارسی افعال ظرفیتی

 متمم  فعل جفت ٥٤٢٩ و فرد به منحصر فعلی یهسرواژ ٤٢٨٢ حاوی و شده تهیه یارایانه استخراج یهاشیوه و وابستگی

 .است

های با بررسی روش  "استخراج بی ناظر فعل در زبان فارسی"در پژوهشی تحت عنوان  (1391رسولی و همكاران ). ٢-3
متون زبانی و ابهامات موجود در شناخت مختلف استخراج بی ناظر ظرفیت فعل در زبان فارسی، در خصوص یافتن فعل در 

باالترین  ی( داراEMموجود در این مقاله، الگوریتم بیشینه سازی امید ) یهایاند. طبق بررسهایی پیشنهاد دادهحلظرفیت فعل راه
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این کار  امید در یاست. دقت الگوریتم بیشینه ساز یفعل در زبان فارس یظرفیت یهااستخراج ساخت یهادقت موجود در روش
 شده است. Fبر اساس معیار  یابیش از دو برابر آزمون فرض دوجمله

ابتدا شرح مختصری  "های بنیادین جمله در فارسی امروزظرفیت فعل و ساخت"در کتاب  (1393امید طبیب زاده ). ٢-4
هشت متمم برای افعال فارسی ای با بیش از سه هزار فعل فارسی درباره دستور وابستگی ارائه کرده و سپس براساس پیکره

 برشمرده و در نهایت بیست و سه ساخت بنیادین جمله را برای زبان فارسی معرفی کرده است.
 

 . چارچوب نظری3
 . دستور وابستگی 3-1

رضه های میانی قرن بیستم در فرانسه عیر فرانسوی که از شاگردان مکتب پراگ بود، در سالاین نظریه را نخستین بار لوسین تنی
کرد اما دیری نگذشت که این نظریه در سرتاسر اروپا گسترش یافت و مخصوصاً در آلمان طرفداران بسیاری پیدا کرد، به حدی 

پردازان آلمانی به اصالح و تکمیل آن همت گماردند و به تدریج آن را مبدل به یکی از شناسان و نظریهکه بسیاری از زبان
های های دستوری در آلمان کردند. استفاده از مبانی این دستور در امر آموزش زبان در کالسترین نظریهترین و محبوبرایج

های های دو زبانه و تک زبانه معروف به فرهنگزبان آلمانی گوته در آلمان و نیز انتشار انبوه دستورهای وابستگی و فرهنگ
 تحلیل یوابستگ دستور اساس بر .عاصر آلمانی استظرفیت در این کشور، مؤید اهمیت این دستور در سنت دستورنویسی م

 تواندمی مفعول( انواع یا فاعل هایی )مثالً وابسته چه جمله هر در که کندمی تعیین فعل زیرا شود می آغاز فعل با جمله ساخت

 باشد. داشته وجود باید یا
 در مرکزی، ی فعلی یا فعلآید. هستهمی ی حاکم و وابسته درروابط بین فعل و فاعل در دستور وابستگی به شکل رابطه

 چندان اول نگاه در تفاوت این د. کنمی تعیین را های جملهوابسته تعداد و نوع که است فعلی از عبارت وابستگی،  دستور

 ساخته توانستن( و بایستن )مانند وجهی افعال با که هایی جمله مورد در اهمیت آن مخصوصاً به اما آید،نمی نظر به مهم

 ظاهر جمله در فعلی یک متمم همراه به همواره اوالً که هستند افعالی جمله از وجهی افعال  د.بر پی توانمی شود بهترمی

 است. ها مانند مثال زیر الزامیآن مورد در فعلی متمم و فاعل مطابقه ثانیاً شوند ومی
 مفرد(. شخص، )سوم بخواند را کتاب تواندمفرد( می شخص، )سوم ( او١

 جمع(. شخص، بخوانیم )اول را کتاب باید جمع( شخص، )اول ( ما٢
 کند؛ می انتخاب فعلی هسته عنوان به را بایستن و توانستن وجهی ترتیب افعال به فوق جمله دو برای وابستگی دستور

 باید حتماً زمان حال در دیگر فعلِ آن و ثانیاً دارد، نیاز دیگری فعل به لزوماً جمله اوالً که کنندمی وجهی تعیین افعال زیرا

 .باشد التزامی وجه
پردازد. و بحث ظرفیت در این دستور های نحوی میدستور وابستگی اساسا به روابط میان هسته و وابسته های آن در گروه

ش هسته ظاهر شود؛ یعنی به عناصری که در نقها مربوط میو صفت هاها، اسممخصوصا به اجزاء کالم اصلی، یعنی به فعل
ی هر جمله در دستور وابستگی همواره فعل اصلی یا مرکزی ،هسته) ١٩٨٦)هربست  شوند و دارای ساخت ظرفیتی هستندمی

 است: "خواندن"ی زیر فعل ی جملهآن جمله است، مثال هسته
 علی کتاب سبز را خواند.

 های فعل. در این جمله دو گروه اسمییکی از وابستهی ی اجزای جمله یا مستقیما وابسته به فعل هستند، یا وابستهبقیه
در نقش شوند که اولی در نقش فاعل و دومیمحسوب می "خواندن"های مستقیم فعل هر دو از وابسته "کتاب سبز"و  "علی"

لیل متمم مستقیم )مفعول( ظاهر شده است. در دستورهای سنتی و حتی در غالب دستورهای جدید، مثال دستور زایشی، تح
شود، به طوری که در نخستین گام برای تحلیل نحوی، جمله را به دو بخش نهاد)یا گروه نحوی جمله از خود جمله آغاز می

های شود و سپس متممکنند، اما در دستور وابستگی، تحلیل نحوی از فعل آغاز میاسمی( و گزاره)یا گروه فعلی( تقسیم می
آیند. به عبارت دیگر تحلیل دستوری در دستور ای و غیره( به دنبال میمتمم حرف اضافه بالفصل آن )مثال فاعل، متمم مستقیم،

وابستگی بر اساس شرح روابط میان هسته و وابسته است. دیگر اینکه در دستور وابستگی فاعل هم در کنار متمم مستقیم و متمم 
شان های گوناگون را به هستهپیوستگی وابسته .(١٩٨٦تهربس(شود های فعل محسوب میی متممای و غیره، از زمرهحرف اضافه

 (١٣٩١طبیب زاده (است.ی گوناگون تقسیم کردههایش، به چهار دستهرا بر اساس نقش هسته در تعیین شکل وابسته
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 هاها و غیر متمم. متمم3-٢
اند، برخی از افعال تک ظرفیتی .(١٣٨٥زاده طبیب  (های گوناگونی دارندها ظرفیتی وابستگی افعال هم مانند اتمبر اساس نظریه
 "خوردن"اند. برای نمونه فعل و تعداد اندکی از آنها چهار ظرفیتی متمم، برخی دوظرفیتی، برخی سه ظرفیتی یعنی فقط یک

 پذیرد:فعلی دوظرفیتی است؛ زیرا دو متمم )فاعل و متمم اجباری( می
 سارا غذایش را خورد. -

 گیرد.ای( میاضافهسه ظرفیتی است که سه متمم )فاعل، متمم و متمم حرففعلی  "دادن"یا فعل 
 سحر یک لیوان آب به سوسن داد.  -

ای و متمم بندی( می ای، متمم حرف اضافهاضافهفعلی چهار ظرفیتی است که )فاعل، متمم حرف "شرط بستن"و یا فعل 
 پذیرد.
 .بریمبندم که میمن با تو سر یک میلیون شرط می -

های اجباری و اختیاری هر دو به ظرفیت فعل تعلق دارند اما تفاوت در این اند و یا اختیاری؛ متممهای فعل یا اجباریمتمم
شود. هر فعل های اختیاری جمله ناقص میشود ولی با حذف متممهای اجباری جمله غیردستوری میاست که با حذف متمم

ها به عناصری نامیم. افزودههای دیگری نیز بگیرد که آنها را افزوده میاختیاری، وابسته های اجباری وممکن است افزون بر متمم
های عام برای توضیح روند. افزودهشوند که به ظرفیت فعل تعلق ندارند و فقط برای توصیف فعل یا جمله به کار میاطالق می

افزوده  "خوشبختانه"ی زیر شوند. برای مثال در جملهمیهای خاص برای توصیف فعل استفاده بیشتر درباره جمله و افزوده
 متمم اختیاری است. "مهدی"افزوده خاص و  "ارزان"متمم اجباری،  "خانه"فاعل،  "مینا"عام، 
 خوشبختانه مینا خانه را ارزان به مهدی فروخت. -

 

 . انواع فعل از نظر ساختار3-3
شود. فعل ساده فعلی است که مصدر ساده، پیشوندی و مرکب تقسیم میفعل در زبان فارسی از نظر ساختمان به سه گروه 

شود که مصدر آن از یک پیشوند و یک فعل آن از یک کلمه تشکیل شده باشد )رفتن، بودن(. فعل پیشوندی نیز به فعلی گفته می
با یک فعل ساده ساخته شده فعلی است که از ترکیب یک صفت یا اسم فعل مرکب  ساده ساخته شده باشد )برگشتن، واماندن(.

های متفاوتی در ادامه با توجه به اینکه دیدگاه .(١٣٨٢ )پورحدس زدن، اجرا کردن. خیاممانند: رساند میو یک معنی کامل را 
 شوند:طباطبایی در این رابطه بررسی می نسبت به فعل مرکب وجود دارد، دو دیدگاه مهم  یعنی دیدگاه دبیرمقدم و

 
 مرکب از دیدگاه دبیر مقدم فعل. 1-3-3

( به دو فرآیند ترکیب و انضمام در تشکیل فعل مرکب اشاره کرده است. به اعتقاد وی در زبان فارسی انضمام ١٣٧٦دبیرمقدم )
های دستوری وابسته ای وجود دارد، به این معنا که تحت فرایند انضمام، مفعول صریح نشانهمفعول صریح و گروه حرف اضافه

، نشانه ی جمع، ضمیر ملکی متصل و ضمیر اشاره( از دست "ی-"، حرف تعریف نکره "را"را )شامل حرف نشانه به خود 
است که اوالً  ی این فرایند به لحاظ ساختی فعل مرکب انضمامیشود. نتیجهدهد و به فعل منضم و فاقد حالت دستوری میمی

 یی است. در مثال )ب( در زیر شاهد چنین فعلی هستیم:الزم است و ثانیاً از نظر معنایی یک کل و واحد معنا
 ها غذایشان را خوردند.الف. بچه

 ها غذا خوردند.ب. بچه 
 

 فعل مرکب از دیدگاه طباطبایی. 3-3-٢
(، معیارهایی را برای تشخیص افعال مرکب قید کرده است که ١٣٧٦در واقع در پاسخ به نظرات دبیرمقدم ) (،١٣٨٤) طباطبایی

 آوریم:آنها را عیناً می
معیار اول: فعل مرکب یک واحد معنایی است که همکرد یا جزء فعلی آن از محتوای معنایی خود تهی شده است و بخش 

کند. به بیانی واضح تر افعال مرکب معنای ترکیبی ندارند، یعنی معنای آنها ی حمل میاعظم معنای آن را همراه یا جزء غیرفعل
هر کدام معنی مشخص خود را  "خوردن"و  "غذا"، "غذا خوردن"سر جمع معانی اجزای سازنده نیست. برای مثال در عبارت 
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( از معنا تهی "زدن"، زیرا همکرد آن )یک فعل مرکب است "حرف زدن"فعل مرکب نیست، اما  "غذا خوردن"دارند، بنابراین 
 ( نهفته است. "حرف"شده است، و معنای  کل فعل مرکب در همراه آن )

معیار دوم: اگر عبارتی از یک اسم و یک فعل گذرا )متعدی( ساخته شده باشد و این دو در مجموع به یک مفعول رایی 
 فعل مرکب نیست: "بستنی خوردن"فعل مرکب است، اما  "اتو زدن" احتیاج داشته باشند، با فعل مرکب سروکار داریم. بنابراین

 الف. پیرزن لباس را اتو زد.
 ب. *او بستنی را خورد. 

( "لباس"نیست، زیرا جمله خود دارای یک متمم مستقیم ) "زدن"متمم مستقیم فعل متعدی  "اتو"درمثال )الف( در باال، 
در نظر بگیریم. از طرف دیگر  در مثال  "اتو زدن"را همراه فعل مرکب  "اتو"اینکه ای نداریم جز باشد. در این حالت چارهمی

(، باعث غیر دستوری "بستنی"است، زیرا آوردن یک متمم دیگر با این فعل ) "خوردن"متمم مستقیم فعل متعدی  "غذا")ب(، 
 شود.شدن جمله می

ه باشد و این دو در مجموع همچون فعل الزم عمل کنند، معیار سوم: اگر عبارتی از یک اسم و یک فعل متعدی ساخته شد
 "بازی کردن"و  "رنج کشیدن"یعنی به متمم مستقیم احتیاج نداشته باشند، با فعل مرکب سر و کار داریم؛ مثال در مثال های زیر 

 فعل مرکب هستند:
 کشد.الف. همیشه رنج می

  .کنندب. بچه ها در حیاط بازی می 
 

 بنیادین اصلی در فارسیهای ساخت. 4-3
نحوی(  -های بنیادین مشتق )یا واژگانیهای اصلی )واژگانی( و ساختی ساختهای زبان به دو دستههای بنیادین جملهساخت

های اجباری و ی متممشوند و ساخت بنیادین اصلی هر جمله عبارت است از فعل اصلی یا مرکزی آن جمله بعالوهتقسیم می
ها توسط ساخت ظرفیتی افعال که در هایی واژگانی هستند زیرا شکل آنهای بنیادین اصلی اساسًا ساختتاختیاری آن. ساخ

ای را در زبان ها محدود است، و هر جملهی زبانهای بنیادین جمله در همهشود. تعداد ساختواژگان زبان قرار دارند تعیین می
شود که بر اثر اعمال یک فرایند نحوی بر یک نیادین مشتق به ساختی اطالق میها تقلیل داد. اما ساخت بتوان به یکی از آنمی

های مشتق نقش های ساختی نحو نیز در تعیین ویژگیآید، و چون عالوه بر واژگان، حوزهساخت بنیادین اصلی پدید می
ی نحوی در هر زبانی محدود و مشخص دانند. تعداد فرایندهانحوی می -هایی واژگانیهای مشتق را اساساً ساختدارند، ساخت

ها محدود و قابل شمارش است. های اصلی در زبانهای بنیادین مشتق نیز همچون تعداد ساختاست، در نتیجه تعداد ساخت
ها، و نیز به علت محدود بودن قواعد حاکم بر های بنیادین اصلی و مشتق در زباندر واقع به علت محدود بودن تعداد ساخت

 توانند در مدت بسیار کوتاهی ساختار نحوی زبان پیرامون خود را فرا بگیرند.ها با هم، کودکان میترکیب انواع ساختبسط و 
در  "غذا خورده شد"ی مجهول در )الف( دارای ساخت بنیادین اصلی است، اما جمله "علی غذا را خورد"ی معلوم جمله

ه ی )الف( شکل گرفته است، دارای یک ساخت بنیادین مشتق است )برای )ب(، که بر اثر اعمال فرایند مجهول ساز بر جمل
 سازیم(:مشخص کردن ساخت های بنیادین مشتق، نوع ساخت مشتق را با حروف ریز در درون ساخت بنیادین آن مشخص می

 متمم ،"متح" شکل به ایاضافه حرف متمم ،"مت" صورت به متمم ،"فا" صورت به فاعل اختصار به تحقیق این در(

 مرخم بند و "متق" صورت به قیدی متمم ،"متب" شکل به بندی متمم ،"مس" صورت به مسند ،"متا" صورت به ای فهاضا

 ).است شده داده نشان "فابندم" شکل به
 الف. ]]علی[،]غذا را[،]خورد[[:

 ||فا،مت||ساخت بنیادین: 
 ب. ]]غذا[،]خورده شد[[: 

 ||فامجهول||ساخت بنیادین)مشتق(:
های بنیادین اند که مشتمل هستند بر ساختهای هر ساخت به چهار گروه تقسیم شدهفهرست حاضر برحسب تعداد متمم

و فاعل بندی(، ها و به ترتیب فاعل)شامل فاعل اسمیها در زیر آنهای بنیادین هر یک از این گروهتا چهار ظرفیتی. ساخت-یک
ای، متمم بندی، مسند، تمیز، و متمم قیدی آمده است.  ساخت های بنیادین افهای، متمم اضمتمم مستقیم، متمم حرف اضافه
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ها وجود فعل بدیهی انگاشته شده و از درج آن ( نمایش داده شده است، و در تمام این ساخت||||درون دو جفت خط عمودی )
ت، با این تذکر که شاید با جستجوی اس ساخت بنیادین اصلی برای زبان فارسی پیشنهاد شده ٢٤خودداری شده است. مجموعا 

 بیشتر و تحلیل جمالت متنوع تر بتوان موارد دیگری را نیز بدین فهرست افزود.
 

 ساختهای بنیادین تک ظرفیتی
 ||فا||( ١

 آمدن:]]علی فا[،]آمد[[
 رفتن:]]همه فا[،]رفتند[[

 ||فا بند||( ٢
 جاداشتن:]]جا دارد[،]که به دیدن او برویم فابند[[

 رسد[،]که بیمار است فابند[[بنظررسیدن:]]بنظرمی
 بایستن:]]باید[،]برویم فابند[[ 

 نماید[،]که او بیمار است فابند[نمودن:]]می
 ||فابند مرخم||(  ٣

 توان[،]رفت فابند م[توانستن:]]می
 بایستن:]]باید[،]سخن گفت فابند م[[

 شود[،]در را باز گذاشت فابند م[شدن:]]می
 

 یادین دوظرفیتیهای بنساخت
 ||فا بند، مس||(٤

 بودن:]]امید مس[،]است[،]که بیایید فابند[[
 گوید فابند[]]پیدا مس[،]ست[،]که دروغ می     
 ]]ضروری مس[،]است[،]که او را ببینم فابند[[     
 بکنیم فابند[[]]الزم مس[،]است[،]که اقدامی     
 ]]همان مس[،]است[،]که گفتم فابند[[     
 گویدفابند[[]]از چشمانش پیدامس[،]ست[،]که دروغ می     
 ||فا، مت||( ٥

 خواندن:]]ما فا[،]کتاب را مت[،]خواندیم[[
 خوردن:]]آنها فا[،]تمام شیرینی ها را مت[،]خوردند[[

 ||فا،متح||(  ٦
 کرد[[   تعریف کردن:]]او فا[،]از آرایش تو متح[،]تعریف می

 متح[،]رفتند[رفتن:]]آنها فا[،]از تهران 
 ||فا،متا||(  ٧
 کرد[[    می-]تورا متا[-تعریف کردن:]]او فا[،]تعریف 
 دادیم[[-]غذا متا[-سفارش دادن:]]ما فا[،]سفارش 
 ||فا،متب||(  ٨

 قصدداشتن:]]ما فا[،]قصدداریم[،]این خانه را بخریم متب[[
 گفتن:]]بچه ها فا[،]گفتند[،]برویم متب[[

 ||فا،مس||(   ٩
 بودن:]]خانه فا[،]زیبا مس[،]است[[
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 شدن:]]پسرم فا[،]بزرگ مس[،]شد[[
 ||فا،متق||(   ١٠
 رفتار کردن:]]او فا[،]مودبانه متق[،]رفتار کرد[[ 
 فروش کردن:]]این فیلم فا[،]خیلی متق[،]فروش کرده است[[ 

 ||فابند،متح||( ١١
 ابند[[افت داشتن:]]برای مامتح[،]افت دارد[،]که برویم دیدن اوف  
 آیدمتح[،]که او بیمار است فابند[[برآمدن:]]از شواهد[،]بر می   

 
 ساختهای بنیادین سه ظرفیتی

 ||فا،مت،متح||( ١٢
 پرسیدن:]]اوفا[،]راه رامت[،]ازمن متح[،]پرسید[ 

 دادن:]]دوستم فا[،]کتابش رامت[،]به من متح[،]داد[[
 ||فا،مت،متا||(  ١٣

 داد[[-]مامتا[ -ادارهفا[،]مدارک رامت[،]تحویلتحویل دادن:]]رییس 
 داد[[-]من متا[-یاددادن:]]اوفا[،]یاضی را مت[،]یاد

 ||فا،مت،متب||( ١٤
 خبرکردن:]]آنهافا[،]مردم رامت[،]خبرکردند[،]که جنگ شده است متب[[ 

 آزادگذاشتن:]]دولت فا[،]مردم رامت[،]آزادگذاشت[،]که خودشان تصمیم بگیرندمتب[[
 ||فا،مت،تم||( ١٥

 پنداشتن:]]مردم فا[،]او رامت[،]دیوانه تم[،]می پنداشتند[[
 دانست[دانستن:]]مادر فا[،]فرزندش رامت[،]نابغه تم[،]می

 ||فا،مت،متق||( ١٦
 الغرکردن:]]علی فا[،]خودش رامت[،]ده کیلومتق[،]الغرکرد[[

 ||فا،متح،متح||( ١٧
 [،]آمدیم[[ آمدن:]]مافا[،]از تهران متح[،]به همدان متح

 رفتن:]]مافا[،]از تهران متح[،]به همدان متح[،]رفتیم[[
 ||فا،متح،متا||( ١٨

 کرد[[-]کمک متا[-کردن:]]اوفا[،]از مامتح[،]درخواستدرخواست
 داد[[-]حمله متا[-دستوردادن:]]فرمانده فا[،]به سربازان متح[،]دستور

 ||فا،متح،متب||( ١٩
 گرفتند[،]که جلسه بعد را نیایندمتب[[تادمتح[،]اجازهگرفتن:]]دانشجوهافا[،]ازاساجازه
 کردن:]]آنهافا[،]به مامتح[،]کمک کردند[،]که اجازه اقامت بگیریم متب[[  کمک
 ||فا،متح،تم||(  ٢٠

 کنند[[اطالق کردن:]]آنهافا[،]به این کوچه هامتح[،]خیابان تم[،]اطالق می
 قصرتم[[؟گویی[،]گفتن:]]توفا[،]به این خرابه متح[،]می

  ||فا،متا،متب||( ٢١
 دادم متب[،]که صبور باشم متب[[-]من[-دادن:]]روزگارفا[،]یادیاد

 
 ساختهای بنیادین چهار ظرفیتی

 ||فا،مت،متح،متح||( ٢٢
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 فرستادن:]]اوفا[،]نامه رامت[،]از ایران متح[،]به آلمان متح[،]فرستاد[[
 متح[،]به فارسی متح[،]ترجمه کرد[[کردن:]]استادفا[،]کتاب رامت[،]از فرانسه ترجمه
 کردن:]]پلیس فا[،]دزدها را مت[،]از کرج متح[،]تا تهران متح[،]تعقیب کرد[تعقیب

 

 ها. تجزیه و تحلیل داده4
 ١ی سوم ابتدایی استخراج و ظرفیت فعلی آن به صورت اعداد ها ابتدا افعال کتاب مطالعات اجتماعی پایهبرای جمع آوری داده

دو یک طرفه استفاده شده است. نتایج حاصل از این -مشخص شده است. سپس برای بررسی ظرفیت افعال از آزمون کای ٤تا 
در جدول زیر ظرفیتی بوده است.  ٢داری ی سوم ظرفیت افعال به طور معنینشان داد که در کتاب مطالعات اجتماعی پایه آزمون

 ی سوم ابتدایی به عنوان نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است.ی اول کتاب مطالعات اجتماعی پایهجمله ١٠٠،

 
 

 ظرفیت فعلی

 
 ساخت ظرفیتی

 
 فعل

 
 بند

 
 ردیف

 ١ من امروز به دنیا پا گذاشتم پاگذاشتن فا + متح ٢

 ٢ درحالی که گریه می کردم کردنگریه فا ١

 ٣ پایم راگرفتخانم پرستار گرفتن فا + مت ٢

 ٤ و جوهری کرد کردنجوهری فا + مت ٢

 ٥ و روی یک کاغذ فشار داد. فشار دادن فا + مت + متح ٣

 ٦ نشوم. تا با نوزاد دیگری عوض عوض شدن فامجهول + متح ٢

 ٧ دوردستم یک نواربست.پرستارهم بستن فا + متح + مت ٣

 که روی آن نوشته بود نوشتن فا + مت ٢

 فاطمهنام خانوادگی: کاظمی نام مادر: 
 سانتی متر ٥١قد: 

 کیلوگرم ٣جنسیّت: پسر   وزن: 

٨ 

 ٩ فکر می کنم فکر کردن فا  +  متب ٢

ازدیدن کف پایم خیلی حتماپدرومادرم شدن فا  +  متح  +  مس ٣
 شدندخوشحال

١٠ 

 ١١ دادپا نشان می چون همان کف نشان دادن فا + مت ٢

 ١٢ که من بچه ی آنهاهستم. بودن فا + مس ٢

 ١٣ اولین بار که مرا توی بغل مادرم گذاشتند. گذاشتن فا + مت + متح ٣

 ١٤ چشمهایم بسته و دهانم باز بود بودن فا + مس ٢

 ١٥ چرخاندم.دائم سرم را به این طرف و آن طرف می چرخاندن فا + مت + متح ٣

 ١٦ مادرم مرا به سینه اش فشار داد فشار دادن فا + مت + متح ٣

 ١٧ و گفت: گفتن متبفا +  ٢

 ١٨ کوچولوی من، خدا را شکر می کنم شکر کردن فا + مت ٢

 ١٩ که تو را به ما داد. دادن فا + مت + متح ٣

 ٢٠ به خانواده ما خوش آمدی! آمدن فا + متح ٢

 ٢١ بعد ادامه داد: دادنادامه فا + متب ٢

 ٢٢ چشمهایت را باز کن. بازکردن فا + مت ٢

 ٢٣ نمی خواهی مادر را ببینی. خواستن فا + متب ٢

 ٢٤ پرستاری که مرا آورده بود، آوردن فا + مت ٢

 ٢٥ گفت: گفتن فا + متب ٢
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 ٢٦ نوزادها تا دوماهگی درست نمی بینند دیدن فا ١

 ٢٧ ولی صداها را می شنوند. شنیدن فا + مت ٢

 ٢٨ مرا از بیمارستان به جایی بردند بردن فا + مت + متح + متح ٤

 ٢٩ که اسمش خانه بود. بودن فا + مس ٢

 ٣٠ درخانه یک نفر بادیدن من جیغ کشید جیغ کشیدن فا + متح ١

 ٣١ و باال و پایین پرید. پریدن فا + متح ٢

 ٣٢ که فکر کنم فکر کردن فا + مت ٢

 ٣٣ بود. "خواهرجان"اسمش  بودن فا + مس ٢

 ٣٤ صورتم چسباند او لب هایش را روی چسباندن فا + مت + متح ٣

 ٣٥ و آنقدر فشار داد فشار دادن فا + مت ٢

 ٣٦ که این بار من جیغ کشیدم. جیغ کشیدن فا ١

 ٣٧ می خواست مرا بغل کند، خواستن فا + متب ٢

 ٣٨ که بابا به او گفت: گفتن فا + متح ٢

 ٣٩ مواظب سرش باش! بودن فا + مس ١

 ٤٠ نگه دارد.نمی تواند سرش را  توانستن فا + متب ٢

 ٤١ دستت را بگذار زیر گردن بچه. گذاشتن فا + مت + متح ٣

 ٤٢ آن وقت فهمیدم فهمیدن فا + متب ٢

 ٤٣ که اسم من بچه است. بودن فت + مس ٢

 ٤٤ چند روز بعد بابا از راه آمد آمدن فا + متح ٢

 ٤٥ و با خوشحالی گفت: گفتن فا + متب ٢

 ٤٦ حمید شناسنامه گرفتم.برای  گرفتن فا + متح + مت ٣

 ٤٧ برادرجان گفت: گفتن فا + متب ٢

 ٤٨ بابا چرا برای من نگرفتی؟ گرفتن فا + متح + مت ٣

 ٤٩ بعد پرید پریدن فا ١

 ٥٠ گرفتوآن راازدست مادر گرفتن فا + مت + متح ٣

 ٥١ و گفت: گفتن فا + مت ٢

 ٥٢ ببینم، دیدن فا + متب ٢

 ٥٣ شناسنامه چه شکلی است؟ بودن فا + مس ٢

 ٥٤ مادر جان گفت: گفتن فا + مت ٢

 ٥٥ بیا آمدن فا ١

 ٥٦ ببین دیدن فا + متب ٢

 ٥٧ تو خودت هم شناسنامه داری. داشتن فا + مت ٢

 ٥٨ مواظب باش بودن فا + مس ٢

 ٥٩ کثیفش نکنی. کثیف کردن فا + مت ٢

 ٦٠ خواهرجان پرسید: پرسیدن فا + متب ٢

 ٦١ شناسنامه به چه دردی می خورد؟ به درد خوردن + مت فا ٢

 ٦٢ بابا جواب داد: جواب دادن فا + متب ٢

 ٦٣ شناسنامه ی هرکس نشان می دهد نشان دادن فا + متب ٢

 ٦٤ که او کیست بودن فا + مس ٢

 ٦٥ و از کدام خانواده است. بودن فا + مس ٢

 ٦٦ نشان می دهدشناسنامه همچنین  نشان دادن فا + متب ٢

 ٦٧ که ما ایرانی هستیم. بودن فا + مس ٢
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بعدها برای خیلی کارها مانند ثبت نام در مدرسه،  کردناستفاده فا + متح + متح ٣
گرفتن دفترچه ی بهداشتی، ازدواج وکار از 

 شناسنامه استفاده می کنیم.

٦٨ 

 ٦٩ برای همین باید در نگهداری آن دقت کنیم. بایستن فا + متب ٢

 ٧٠ در کتاب علوم سال اول خواندید، خواندن فا + متح + متب ٣

 ٧١ که همه موجودات زنده رشد می کنند و رشد کردن فا ١

 ٧٢ کاملتر و بزرگتر می شوند. شدن فا + مس ٢

رشدکردن، تغییراتی در موجودات زنده به وجود  به وجود آوردن فا + مت + متح ٣
 می آورد.

٧٣ 

 ٧٤ شما نیز از زمان تولد تا کنون رشد کرده اید. رشد کردن فا ١

 ٧٥ چه تغییراتی در شما به وجود آمده است؟ به وجود آمدن فا + متح ٢

تغییرات بدن پس از زمان تولد تاکنون، قدشما  شدن فا + مس ٢
 بلندتر و وزن شما بیشتر شده است.

٧٦ 

در بدن شما به  از آن زمان چه تغییرات دیگری به وجود آمدن فا + متح ٢
 وجود آمده است؟

٧٧ 

 ٧٨ وقتی متولد شدید، متولد شدن فا ١

 ٧٩ به چه نوع غذایی نیاز داشتید؟ نیاز داشتن فا + متح ٢

 ٨٠ برای اینکه نیاز شما برطرف شود، برطرف شدن فامجهول ١

 ٨١ چه می کردید؟ کردن فا + مت ٢

 ٨٢ وقتی کودکی دوساله بودید، بودن فا + مس ٢

 ٨٣ با چه اسباب بازی هایی سرگرم می شدید؟ سرگرم شدن فا + متح ٢

آیا بازی های امروز شما با دو یا سه سالگی تان  فرق داشتن فا + متح ٢
 فرق دارد؟

٨٤ 

 ٨٥ آیا تغییراتی در نیازهای شما به وجود آمده است؟ به وجود آمدن فا + متح ٢

 ٨٦ وقتی به دنیا آمدید، آمدن فا + متح ٢

 ٨٧ خیلی از کارها را نمی توانستید انجام دهید. توانستن فا + متب ٢

 ٨٨ پدرومادر به شما یاد دادند دادنیاد فا + متح + متب ٣

 ٨٩ که راه بروید رفتنراه فا ١

 ٩٠ و حرف بزنید. حرف زدن فا ١

 ٩١ آیا می توانید بگویید توانستن فا + متب ٢

 ٩٢ ساله بودید،وقتی دو یا سه  بودن فا + مس ٢

 ٩٣ چه کارهایی را نمی توانستید انجام دهید؟ توانستن فا + متب ٢

چه کسانی برای انجام کارها به شما کمک می  کمک کردن فا + متح + متح ٣
 کردند؟

٩٤ 

 ٩٥ امروز چه کارهایی را می توانید انجام بدهید توانستن فا + متب ٢

 ٩٦ توانستید؟که در گذشته نمی  توانستن فا + متب ٢

 ٩٧ این کارها را از چه کسانی یاد گرفته اید؟ یاد گرفتن فا + مت + متح ٣

 ٩٨ بله، توانایی های شما تغییر کرده تغییر کردن فا ١

 ٩٩ و بیشتر شده است. شدن فا + مس ٢

 ١٠٠ مجید دیروز چه کاری انجام داده است؟ انجام دادن فا + مت ٢
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 دهد:ی سوم ابتدایی را نشان میافعال کتاب مطالعات اجتماعی پایه نمودار زیر ظرفیت فعلی

 
 ی سوم ابتدایی: توصیف ظرفیت افعال در کتاب مطالعات اجتماعی پایه١-٤نمودار 

 
دو یک  -کای خالصه نتیجه آزمون فراوانی مورد انتظار درصد فراوانی مشاهده شده ظرفیت فعل

 طرفه 

  ٣/١٧٤ ٩/٩ ٦٩ ظرفیتی ١
    ٦٨٣/٨٧٩=χ2            
٠٠١/٠=sig 

 ٣/١٧٤ ٦/٧٢ ٥٠٦ ظرفیتی ٢

  ٣/١٧٤ ٩/١٦ ١١٨ ظرفیتی ٣

  ٣/١٧٤ ٦/٠ ٤ ظرفیتی ٤

 دو یک طرفه برای بررسی ظرفیت افعال در کتاب مطالعات اجتماعی -: خالصه نتیجه آزمون کای٢-٤جدول 
افعال و تولید محتوا برای آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان،  در همین راستا و به منظور تسهیل در امر آموزش و یادگیری

است که در جدول اول، افعال براساس ظرفیت و در جدول دوم، افعال  های این پژوهش، دو جدول ارائه شدهبا استفاده از داده
 .اندی مطالعات اجتماعی آورده شدهپربسامد در رشته

 
برطههرف   -تولیههد شههدن   - کههردن رشههد - آمههدن - کشههیدن جیههغ - دیههدن –گریههه کههردن 

 - کههردن بههازی - خوابیههدن –خههوردن  -تغییههر کههردن  -حههرف زدن   -راه رفههتن    -شههدن 
 – شههدن وارد - خههوردن غصههه- دیههدن آسههیب - گههرفتن /کههردن درد - کههردن ازدواج
 دراز - بههردن - زدن زنههگ - آمههدن – شههدن تمههام  - شههدن بلنههد - کشههیدن آه - نشسههتن
 خجالههت – کههردن روی زیههاده –اتفههاق افتههادن  - کههردن فکههری هههم - بههودن - کشههیدن
 رخ – پوسههیدن  - کههردن کشههی سههیم – شههدن جهها بههه جهها -  کههردن اسههتراحت – کشههیدن
 - آمدن پیش – ایستادن – شدن گم – دادن

 افعال یک ظرفیتی

  -فکههر کههردن    -نوشههتن    -عههوض شههدن   -جههوهری کههردن   -گههرفتن  -پهها گذاشههتن 
بههاز کههردن    -ادامههه دادن    -آمههدن    -شههکر کههردن    -گفههتن    -بههودن    -نشههان دادن  

  -داشههتن    -فهمیههدن    -توانسههتن    -خواسههتن    -پریههدن    -شههنیدن    -آوردن    -
نیههاز   -بههه وجههود آمههدن    -شههدن    -واب دادن  جهه  -بههه درد خههوردن    -کیههف کههردن  

 -نگههاه کههردن   -انجههام دادن    -فههرق داشههتن    -سههرگرم شههدن    -کههردن    -داشههتن  
  -باعههث شههدن    -تفههاوت داشههتن    -فههرق کههردن    -نیههاز داشههتن   -وجههود داشههتن 

ن  بایسههت  -زنههدگی کههردن    -درسههت کههردن    -عالقههه داشههتن   -حفههک کههردن  -خههوردن 
سههخن   -نیکههی کههردن    -فرمههودن    -قصههه گفههتن    -دوخههتن    -مراقبههت کههردن    -

پههاک   -سههر زدن    -پهههن کههردن    -برگشههتن    -خریههدن     -دلتنههگ شههدن    -گفههتن  

 افعال دو ظرفیتی
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خیههره   -پخههتن    -پرسههیدن    -صههدا زدن    -برداشههتن    -طههول کشههیدن    -کههردن  
 -همکههاری کههردن  -اجههرا کههردن  -دن نههوازش کههر  -دانسههتن    -گذشههتن    -شههدن  

 بهه –کهار کهردن  –نهام بهردن  -در آوردن  -رعایهت کهردن  -توجهه کهردن  -مشاهده کردن 
 خههرج – کههردن اتههو – کههردن تمیههز – پوشههیدن – شسههتن – کههردن مصههرف – رفههتن کههار

 – افتههادن – بههازکردن  - کههردن محافظههت – گههرفتن تصههمیم – کههردن انههداز پههس – کههردن
 – رفههتن فههرو – کهردن اصههرار – انهداختن زحمههت بهه – کههردن مچالهه – انههداختن – مانهدن
 دفههن – سههوزاندن – کههردن آوری جمههع – کههردن دقههت – ریخههتن دور – داشههتن ضههرر
 دور – کهردن عبهادت – شهدن جمهع – کهردن سهالم – شهدن آمهاده – کهردن فراموش کردن
 نجههات – شههدن موجههب  - کههردن خههودداری – کههردن روشههن  - کههردن احسههاس – مانههدن
 قههرار – شههدن گههم  - شههناختن – شههدن آشههنا – کههردن خههاموش – کههردن بازدیههد – دادن

 زدن عالمههت – ایسههتادن – کههردن غههروب – کههردن طلههوع –یچیههدن پ – بخشههیدن – داشههتن
  شهدن نصهب – کهردن حرکهت – دویهدن  - کهردن آمهد و رفهت – کردن پست – رسیدن –
  گرفتن کمک – کردن برخورد – گذاشتن احترام -  شدن مطمئن - سپردن خاطر به -

اسههتفاده کههردن  -چسههباندن  -دادن  -چرخانههدن  -گذاشههتن  -شههدن  -فشههار دادن  -بسههتن 
 -بهردن  -یهاد گهرفتن  -بهودن  -کمهک کهردن  -یهاد دادن  -بهه وجهود آوردن  -خواندن  -

بههه دسههت  -مقایسههه کههردن -وجههود داشههتن  -تقسههیم کههردن  -گذشههتن  -پیشههنهاد کههردن 
 – دادن حهههرارت – کههردن جههویی فهصههر –اسههتخراج کههردن  -تهیههه کههردن   -آوردن 
 – گهرفتن انجهام – کهردن تعریهف – کهردن تشهکر – کهردن کهو  –ن کهرد خمیر – ساختن
 رساندن - زدن دست  - دادن عبور – کشیدن نقشه – داشتن مهارت – کردن ذخیره

 افعال سه ظرفیتی

 افعال چهار ظرفیتی آمدن - رفتن – کردن هدایت –بردن 

 : افعال مستخرج از کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم بر اساس ظرفیت فعل ٣-٤جدول 
 افعال پربسامد

 -توانسههتن -آوردن -رفههتن -آمههدن -گههرفتن -خوابیههدن -خههوردن -گفههتن -شههنیدن -دیههدن -شههدن -بههودن
بههه وجههود  -انجههام دادن -گفههت و گههو کههردن -کههردن -گذاشههتن -خواسههتن -فکههر کههردن -داشههتن -دانسههتن -بایسههتن
زنههدگی  -نگههاه کههردن -دقههت کههردن -توجههه کههردن -اسههتفاده کههردن -قرارگههرفتن -قههراردادن -وجههود داشههتن -آوردن
 -نوشههتن -خریههد کههردن -نشههان دادن -سههاختن -بههاز کههردن -بسههتن -خریههدن -تغییههر کههردن -نیههاز داشههتن -کههردن

 -تشههکیل دادن -افتههادن -مشههاهده کههردن -فهمیههدن -نگههه داشههتن -آوری کههردنجمههع -تشههکیل دادن -خوانههدن
 -حرکهت کهردن -شهباهت داشهتن -تفهاوت داشهتن -مشهخص کهردن -مانهدن -نتیجهه گهرفتن -رسهیدن -تشکیل شدن
بههه کههار  -کههارکردن -دوسههت داشههتن -درسههت کههردن -کمههک کههردن -هههل دادن -کشههیدن -بلنههد کههردن -وارد کههردن

 -تقسههیم کههردن -کههردن سههوال -پرسههیدن -برگشههتن -گذرانههدن -گذشههتن -فههرو کههردن -بریههدن -تهیههه کههردن  -بههردن
کامههل  -مقایسهه کهردن -فرسههتادن -تولیهد کهردن -ریخههتن -رسهاندن -بههه وجودآمهدن -گهزارش دادن -تصهمیم گهرفتن

 -احسههاس کههردن -خههودداری کههردن -مصههرف کههردن -رعایههت کههردن -نامیههدن -پیشههنهاد کههردن -برداشههتن  -کههردن 
 باقی ماندن -باعث شدن

 : افعال پربسامد٤-٤جدول 
 گیری. نتیجه 5

ظرفیت افعال در این کتاب ی سوم ابتدایی، اکنون به بررسی پس از توصیف و بررسی ظرفیت افعال کتاب مطالعات اجتماعی پایه
 پردازیم.می

 ٦٩فعل از کتاب علوم اجتماعی بدست آمده است که از این تعداد  ٦٩٧های انجام گرفته در فصل چهار، بر اساس آزمون  
فعل چهار ظرفیتی هستند. با توجه به این آمار، افعال به کار  ٤فعل سه ظرفیتی و  ١١٨فعل دوظرفیتی،  ٥٠٦فعل یک ظرفیتی، 

رفته در این کتاب به ترتیب از نوع دو ظرفیتی، سه ظرفیتی، یک ظرفیتی و چهار ظرفیتی هستند. در نتیجه بیشتر افعال فارسی 
آموزان از اهمیت شایانی هستند؛ از همین رو آموزش آنها به فارسی دارای اطالعات صرفی، نحوی، معنایی و کاربردی چشمگیری
لفان مواد آموزشی زبان فارسی و هم برای ؤهم برای معلمان و م ،برخوردار است. یکی از ابزارهای مفید برای نیل به این مقصود
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 الفبایی، آوایی، همکردی، ساختاری،"های هتوان به گروبندی افعال فارسی است. به صورت بالقوه افعال را میآموزان، طبقهفارسی
ای ای، تداومی، لحظه)لحظه ظرفیتی، موضوعی، موقعیتی، حوزه بندی معنایی، شخصی/ غیر شخصی، سببی/ غیر سببی، نمود

رفارسی ی مدرسان فارسی به غییکی از نیازهای عمده  (.١٣٨٨طبقه بندی کرد )میرزایی  "تداومی(، بند متمم پذیری، گفتاری و ...
آموزان، دسترسی به فهرستی جامع از فعل های زبان فارسی به همراه متمم های اجباری و اختیاری آنهاست. زبانان و فارسی

آموزان سطح میانی باشد. به همین تواند گامی موثر برای تهیه ی محتوا و مواد آموزشی مناسب برای فارسیپژوهش حاضر می
ارائه شده  هاتحلیل دادههای مختلف، مستخرج از کتاب مطالعات اجتماعی در قسمت ظرفیت منظور جدولی متشکل از افعال با

ای توان مقدمهاین پژوهش را می آموزان و تهیه محتوا برای ایشان از آن استفاده کرد.توان در امر آموزش به فارسیاست که می
 گرفت. برای تالیف کتاب علوم اجتماعی فارسی آموزان سطح میانی در نظر

ها ی سوم استخراج شده است که این دادهفعل از کتاب مطالعات اجتماعی پایه ٦٩٧های این پژوهش،  با توجه به داده
ای از افعال پربسامد، در امر آموزش زبان فارسی به غیر ی افعال باشد. چرا که داشتن پیکرهی پیکرهتواند گامی موثر تهیهمی

های مدرس آموزش زبان فارسی ای آموزشی و آزمون سازی ضروری است، همیشه یکی از دغدغهی محتوفارسی زبانان و تهیه
به غیر فارسی زبانان این است که چه افعال و چه تعدادی باید در سطوح مختلف و با توجه به نیاز زبان آموز باید آموزش داده 

ی ساخت در زبان فارسی مرکز ثقل جمله و تعیین کننده شود تا نیاز زبان آموز برطرف شود. بنابراین با توجه به اینکه فعل
ی های مختلف در کاربرد درست فعل و همچنین حروف اضافهبنیادین آن است اغلب زبان آموزان غیر فارسی زبان با ملیت

عرب زبانان به آموزان هم متغیر است. مثال شوند که این مشکالت با توجه به ملیت زبانها با مشکالت زیادی روبه رو میفعل
برند و گاهی شان و شباهت نوشتاری این دو زبان، افعال را در جای مناسب به کار نمیدلیل تداخل زبان فارسی با زبان مادری
شان، عالوه بر مشکل های خاص نحوی زبان مادریزبانان به دلیل ویژگیکنند. و یا چینیهم از لحاظ معنایی درست استفاده نمی

ی فرهنگ کاربردی افعال فارسی توان برای تهیههای این پژوهش هم میصرف فعل را نیز دارند. بنابراین از داده یاد شده، مشکل
ی تخصصی مطالعات اجتماعی می تواند ی غیر فارسی زبانان استفاده کرد. طبقه بندی افعال بر اساس ظرفیت آنها در رشتهویژه

مستخرج از این پژوهش می توان در تهیه ی پیکره ی زبان فارسی به عنوان ابزار عنوان پژوهش بعدی باشد. همچنین، از افعال 
تحقیقی برای مسایل آموزش زبان فارسی به خصوص در سطح میانی و آموزش فارسی برای اهداف ویژه به طور گسترده تر 

 استفاده کرد.
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