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 آموززبانان فارسیتحلیل خطاهای نحوی در نوشتار روسی
 

 1مریم اسالمی

 چکیده 
ی تحلیل یابی خطاها دارد. شاخهعنوان رویکردی در بررسی خطاها سعی در کشف، توصیف و علتبه 2تحلیل خطا

به  4شناسی کاربردیاز زبان ( شکل گرفت. این شاخه1970) 3فراگیری زبان دوم توسط کوردر و همکارانشخطا در 
-های آموزش زبانشده در شیوهپردازد. با مدنظر قرار دادن تحوالت ایجادی خطاها در فرایند یادگیری زبان میمطالعه

، هدف از این پژوهش،  زبانان فارسیغیر به  فارسی  آموزش زبان های های خارجی و نیز اهمیت و شناسایی پیچیدگی
آموز بزرگسال است. درواقع، هدف تعیین نیازهای آموزشی زبانان فارسیبررسی خطاهای نحوی در نوشتار روسی

باشد. در آموزان در سطح نحوی میزبان، شناسایی نقاط ضعف و رفع مشکالت این دسته از زبانآموزان روسیفارسی
های ها بر مبنای مؤلفهبندی آنها به دستهتا، این مقاله در چارچوب تحلیل خطا، ابتدا پس از گردآوری دادهاین راس

 6زبانی( و منشأ درون5زبانیپردازد و سپس، علت خطاها را براساس دو منشأ انتقال از زبان اول )منشأ میاننحوی می
-ضافه و زمان افعال بیشتر هستند و بیشتر خطاها علل دروندهند که خطاهای حرف اکند. نتایج نشان میبررسی می

 زبای دارند. 
 زبانیزبانی، درونآموز، میانزبانان فارسیتحلیل خطا، خطاهای نحوی، روسی واژگان کلیدی:

 . مقدمه1
های متفاوت آن رخ خطاها ممکن است در روند آموزش و یادگیری زبان دوم در سطوح مختلف زبانی و در حوزه

توانند ی این خطاها میناپذیر در فرایند یادگیری زبان هستند و معلمان با مطالعهدهد. در واقع، خطاها بخشی اجتناب
(. همچنین دانش 66: 1986ببرند )کوردر، ها پیآموز در آن مرحله و راهبردهای یادگیری آنبه سطح دانش زبان

نماید.  وین متون درسی متناسب با هر سطح و دوره یاری میشناسان را در تهیه و تدآموزان، زبانخطاهای زبان
ی زبان ، اشتباهاتی که از یادگیرنده60ی و اوایل دهه 50ی های دههکند که در سال( بیان می354: 1983) 7استرن
خطاها به  تدریج، به60ی شد، ولی در اواخر دههآموز در نظر گرفته میدادن به دانشزد، تنها عاملی در نمرهسرمی

 شدند و بیانگر فعالیت ذهنی فراگیر بودند. ناپذیر در کسب مهارت زبان دوم مؤثر واقع عنوان عاملی اجتناب
طور تحلیل خطا  همان( شکل گرفت. 1970ی تحلیل خطا در فراگیری زبان دوم توسط کوردر و همکارانش )شاخه

و شامل  داردتمرکز  آموز در تولید زبان دوم  زبان روی خطاهایبر تحلیل زبانی است که  ینوعپیداست، از نام آن  که
 باشد. آموزان میها برای شناسایی، توصیف و توضیح خطاهای زبانای از روشمجموعه

                                                             
 Maryam.eslami@mail.ru کارشناسی ارشد زبانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد 1

2 Error Analysis 
3 Corder Et Al 

4 Applied Linguistics 
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داند. در استخراج می  2و  هدفمند 1های تحلیل خطا را استخراج آزاد( دو نوع شیوه در استخراج داده19:1998جیمز )
-ی توانایی و محدودیتیابی به شناخت اولیهشود و هدف از آن دستطور کلی درنظر گرفته میا بهی خطاهآزاد همه

از های مستعد خطا در زبان دوم را شناسایی کرد. در این روش توان حوزهباشد که از این طریق میآموز میهای زبان
تا بدون توجه خاص به صورت  شودداده میآموزان و موضوعی به زبان شوداستفاده می یینوشتن آزاد و یا انشا

 (. 1387داری، )گله زبانی، به بیان نظر و عقیده خود بپردازند
بندی خطاها یک نوع آن بر حسب مقوالت زبانی است، به عبارت دیگر خطاها در نظام زبان مقصد بر اساس در طبقه

بندی که دوالی، برت و (. نوع دیگر طبقه146: 1982، 3گیرند )دوالی و برتموضوعات زبانی در جایگاهی قرار می
بندی چهار مقوله را دهند بر اساس ساختار سطحی خطاها است؛ آنان در این طبقه( پیشنهاد می150: 1982) 4کراشن
های تحلیل خطا شود. در بررسیکنند که شامل حذف، افزایش، صورت یا انتخاب نادرست، ترتیب نادرست میذکر می

باشند؛ اما زبانی از عوامل مهم خطاها میزبانی و میانباشد. عوامل درونهای تحلیل مییکی از فرایند کشف علل خطاها
توانند دخیل باشند؛ نیز می 6و ارتباطی 5هایی مانند راهبردهای یادگیری( معتقد است، علت185-188: 1998جیمز )

کاربردن ای در زبان دوم بر اساس زبان اول، بهدهخطاهای راهبرد یادگیری شامل قیاس نادرست، تحلیل نادرست قاع
کارگیری حشو، تعمیم افراطی و غیره، و خطاهای راهبرد ارتباطی شامل تغییر زبان، صورت ناقص، بهای بهقاعده

 باشند. الفظی، بیان غیرمستقیم و غیره میی تحتترجمه
آموز بر مبنای رویکرد تحلیل خطا نان فارسیزباپژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی خطاهای نحوی در روسی

آموزان طور کلی برای فارسیزبان و بهروسیآموزان یادگیری برای فارسی -گامی مثبت در جهت فرآیند یاددهی
 زبان بردارد.خارجی

 ها. آزمودنی2
-فارسی 10این دسته شامل نفر انتخاب شدند.  32طور تصادفی زبانی بهآموزان روسیدر این پژوهش، از میان فارسی

بورگ و پطرزهای روسیه )دانشگاه ملی مسکو، سنتدانشجوی سال سوم دانشگاه 22آموز سطح میانی مرکز دهخدا و 
 آستاراخان( بودند. 

 ها. روش گردآوری داده3
منظور  های ذکر شده در مقدمه، در این پژوهش از روش استخراج آزاد استفاده شده است. بدینبا توجه به روش

متن  87طور کلی، حدود های نوشتاری و تکالیف گردآوری شدکه بههای نوشتاری در قالب انشاء و آزموداده
 نوشتاری و انشایی گردآوری گردید. 

 . پیشینه پژوهش4
هایی صورت گرفته است. در یادگیری زبان دوم و در آموزش زبان فارسی پژوهش ی تحلیل خطاطورکلی در زمینهبه

 شود:ها اشاره میبه اختصار به برخی از آناین بخش، در 
، «خطاها آموزان ترکی: مطالعهکاربرد بندهای موصولی انگلیسی توسط زبان»( در پژوهشی با عنوان 2005) 7ایردوغان  

ها بود که این ها برای ترک زبانهای موصولی انگلیسی پیچیدگی آننشان داد که دلیل اصلی خطاها در کاربرد بند

                                                             
1 Broad  Trawl 

2 Scheduled Elicitation 
3 Dulay & Burt 

4  Krashen 
5 Learning-strategy 

6 Communication-strategy 
7 Erdogan 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 37/      آموززبانان فارسیتحلیل خطاهای نحوی در نوشتار روسی 

خطاهای دستوری در یادگیری »( پژوهشی با عنوان 2009) 1سیتالیننظام را مانند زبان انگلیسی در اختیار ندارند.   
 آموزان روسی مهارت در حالتانجام داد. نتایج نشان داد که مشکل اساسی زبان« عنوان زبان اول و دومزبان روسی به

زبان مشکل خاصی با یادگیری این مقوالت ندارند.  که کودکان روسیینرغم ااسامی و وجه فعل است، علی
-زبان در انگلیسی بهآموزان عربتحلیل خطاهای دستوری زبان»( پژوهشی با عنوان 2011و همکاران ) 2ابوشیهاب

% از کل 26د که ها بودناضافهی حرفترین خطاها در مقولهداد که بیش انجام دادند. نتایج نشان «عنوان زبان خارجی
ترتیب خطاهای ساختواژی، حرف تعریف، افعال مجهول، معلوم آفرین، بههای مشکلشدند. حوزهخطاها را شامل می

آموزان سطح تحلیل خطاهای نوشتاری فارسی»( در پژوهش 1385دادند.  مطبوعی بناب )ها را تشکیل میو زمان
های آن ی نحو و زیرمقولهین خطاها مربوط به امالء و سپس حوزهنشان داد که پربسامدتر  «زبانمقدماتی انگلیسی

هدایت نحوی فعل با حروف اضافه در زبان فارسی و مشکالت »( در پژوهش 1387) محمدی و اصغری است.  
، توجه به مقوله فعل و هدایت نحوی فعل در زبان فارسیاهمیت و  «زبان یکاربرد آن برای زبان آموزان روس

توجه به تأثیر زبان مادری )روسی( به ، های فارسی و روسیکاربرد فعل همراه با حرف اضافه در زبانهای تفاوت
آموزان تجزیه و تحلیل خطاهای نوشتاری فارسی»( در پژوهشی با عنوان 1389را نشان داند.   احمدوند ) زبان فارسی

زبان سطح مقدماتی را بررسی کرد. موزان آلمانیآنفر از فارسی 34، خطاهای نوشتاری «زبان در سطح مقدماتیآلمانی
خطاها را نشان دادند که این امر تأثیر بیشتر زبان فارسی را در بروز  8/37زبانی %و میان  2/62زبانی %خطاهای درون

 خطاها نسبت به زبان آلمانی نشان داد.
 . تحلیل خطاهای نحوی 5

های نحوی و ساختار سطحی خطاها آموزان بر اساس مقولهدر این بخش خطاهای نحوی در این دسته از فارسی
 شوند.یابی میبندی و سپس علتدسته

 خطاهای زمان افعال 5-1
های زیر خطاهای رود. نمونهشمار میآفرین در یادگیری زبان دوم بهیادگیری زمان افعال یکی از موضوعات مشکل

 باشد.زبان میآموزان روسیاین دسته در فارسی
 ی سادهی استمراری با گذشته( جایگزینی نادرست گذشته1-5ل )جدو

 صورت درست  نمونه خطا شماره

 .کردندگریه میها همیشه در مدرسه بچه .گریه کردندها همیشه در مدرسه بچه 1

 .رفتیممیروز در هفته به  مدرسه  5 .رفتیمروز در هفته به  مدرسه  5 2

 کردند.میو داشتند بچه را پیدا  کردند.و داشتند بچه را پیدا  3

، آنها به کنار دریا نشداگر پارسال هوا سرد  4
 رفتند.می

-، آنها به کنار دریا میشدنمیاگر پارسال هوا سرد 

 رفتند.

ی مستقیمی با زمان )گذشته، حال و آینده( و کامل است که رابطه 3در زبان روسی، وجه فعل در دو صورت ناکامل
وقوع پیوسته است، ولی دیگر تأثیری دهد که بهی ناکامل در روسی، عملی در گذشته را نشان میزمان گذشتهدارد. 

آموز بدون در نظر ( جدول باال، فارسی3و  2، 1های )ندارد ولی وجه کامل تأثیرش را همچنان تا حال دارد. در نمونه

                                                             
1 Ceytlin 

2 Abushihab 

3 Imperfective & Perfective Aspects (HCB - несовершенный вид, CB - совершенный вид ) 
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ی ساده و فعل معین )داشتن( زمان گذشته «روز در هفته همیشه و پنج»های گرفتن تکرار عمل در گذشته باوجود قید
کاربرده است. در خطای ای از زبان فارسی را براساس زبان خودش بهکار برده است. در واقع در اینجا قاعدهرا به

ت دلیل عدم دانش کافی در مورد ساختار شرطی در زبان فارسی، زمان دو جمله را در ساخآموز به( زبان4ی )شماره
های جمله  گذشته التزامی و یا ها زمانکه در این ساختکار برده است، در صورتیصورت نابرابر بهشرطی به

 رود.کار میصورت برابر در دو جمله بهی استمراری و بعید بههای مثبت و منفی گذشتهصورت
 ( جایگزینی نادرست زمان حال با زمان گذشته2-5جدول )

 درست صورت نمونه خطا شماره

خواست علی با یک چون دوست علی می 1
 آشنا کرد.پسر 

خواست الی را با یک پسر چون دوست الی می
 آشنا کند.

توانستند با یک علی و خواهرش فقط می 2
 .رفته باشندکفش به مدرسه 

توانستند با یک کفش به الی و خواهرش فقط می
 .بروندمدرسه 

انتخاب کرده روش زندگی را توانستم میاما  3
 باشم.

 انتخاب کنم.ام را روش زندگیتوانم میاما 

وقتی بچه بودم خیلی دوست داشتم به  4
 .نگاه کردمها رعدوبرگ

وقتی که بچه بودم خیلی دوست داشتم به 
 نگاه کنم.ها رعدوبرق

 .خرید کنندتوانند بعد از آن، می .خرید کرده باشند توانندمیبعد از این  5

 .زنگ بزنندآنها سعی کردند به خانواده الی  .زنگ زدآنها سعی کردند به فامیلی الی  6

 .که به کالس رسیدم آیدمییادم  ام.که به کلس رسیده آمدمییادم  7

 وقتی من بچّه بودم دوست نداشتم به مدرسه 8
 .رفتممی

 .بروموقتی من بچّه بودم دوست نداشتم به مدرسه 

رفتم چون ممکن بود بیرون نمیها در طعطیل 9
 .نتوانستم پیدا کردمکالسم را 

رفتم چون ممکن بود ها  بیرون نمیزنگ تفریح
 نتوانم پیدا کنم.کالسم را 

است. « توانستن»وجهی  ( اکثر خطاها مربوط به کاربرد نادرست زمان فعل پایه پس از فعل2-5های جدول )در نمونه
دهد که جای حال التزامی از گذشته در فعل پایه استفاده شده است. این نشان می( به7و  5، 4ی )در خطاهای شماره

ی زبان ی حال دانش کمتری نسبت به گذشته دارد. در واقع قاعدهآموز در بیان حال التزامی و ساخت فعل پایهزبان
آید و این صورت مصدر میهطور کلی فعل دوم بکار برده است. در زبان روسی بهصورت ناقص بهفارسی را به

کار کند که چه زمانی را بهفارسی  مشکل ایجاد می موضوع نیز برای  روسی زبانان در کاربرد زمان دوم افعال در زبان
زبانان کاربرد رود و برای روسیکار میصورت ناکامل بهببرند. از طرف دیگر، در زبان روسی زمان حال تنها به

 رسد.نظر میز مشکل بهالتزامی زمان حال نی
رسد چراکه در زبان روسی زمان نظر میزبانان مشکل بهگستردگی زمانی در زبان فارسی و یادگیری آنها برای روسی

گذشته، حال و آینده وجود دارد. زمان حال تنها وجه ناکامل دارد و دو زمان دیگر وجه کامل و ناکامل را دارند. با 
 خورد.چشم میویژه در زمان حال با کاربرد نادرست آن بهاین مورد بهها در جدول زیر توجه داده
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 ی اخباری( خطاهای جایگزینی حال التزامی با  حال ساده3-5جدول )
 صورت درست نمونه خطا شماره

غرق که آرش اسم است نزدیک  یک پسر 1
 .شودمی

غرق پسری که اسمش آرش است،  نزدیک بود 
 .بشود

 .بخوانمباید هر روز کتاب فارسی  .خوانممیباید هر روز کتاب فرسی  2

توانستند روی کس نمیبدون پدر و مادر هیچ 3
 .بنشنندمییک جا 

-توانست یک جا کس نمیبدون پدر و مادر هیچ

 .بنشیند

ولی بیشتر از همه چیز من دوست دارم در  4
 و غیر... کنممی، فکر مانممیخانه 

، بمانمولی بیش از هر چیز من دوست دارم در خانه 

 و غیره... کنمفکر

من در اوقات فراعت دوست دارم هر چیز  5
 .داهمآنجام می

انجام من در اوقات فراعت دوست دارم همه چیز 
 .بدهم

 . حرف بزنممن دوست ندارم با شما  . زنمحرف میمن دوست ندارم به شما  6

کنم که باید زبان گرجی بیشتر و حاال فکر می 7
 .خوانممی

 کنم که باید زبان گرجی را بیشترو حاال فکر می
 .بخوانم

زبانهای  توانممی و امیدوارم که تا آخر تحسیل 8
 فارسی و گرجی یاد بگیرم.

های زبان بتوانم و امیدوارم که تا آخر تحصیل
 فارسی و گرجی را یاد بگیرم.

 
 فعل خطاهای عدم کاربرد  5-2

 آموزان ذکر شده است.هایی از خطاهای عدم کاربرد فعل در این دسته از فارسیهای زیر نمونهدر جدول
 ( خطاهای عدم کاربرد  فعل رابط4-5جدول )

 صورت درست نمونه خطا شماره

 .استدر تابستان خیلی گرم  در تبستن خیلی قرم. 1

 .استکیف مرکز تجاری و بازرگانی مردم  کیف مرکز تجارت و بازرگننی مردم. 2

 .استبیشترین جشن در اوکراین سال نو  بیشترین جشن در اوکراین سال نو . 3

پس این از مدیر ایرانی مشهور اصغر  4
 فرهادی.

 پس این از مدیر ایرانی مشهور اصغر فرهادی
 .است

یک پسر که آرش اسم است نزدیک غرق  5
 شود.می

غرق  بودیک پسر که آرش اسم است نزدیک  
 شود.می

-وقتی ما بازی زیاد و ضدا خیلی بُلند معلّم 6

 مان عصبانی کرد .

کردیم و صدایمان خیلی وقتی ما زیاد بازی می
 شد.مان عصبانی می، معلّمبودبُلند 

 .استآن فیلم خیلی خوب  آن فیلم خیلی خوب. 7

جویان، زخمیان و یتیمان تعداد زیادی از پناه زخمیان و یتیمان.جویان، تعداد زیادی از پناه 8
 .بودند
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 .است قدش خیلی بلند .قدش خیلی بلند 9

 .استجا خیلی قشنگ نطبیعت آ جا خیلی قشنگ.نجای تبیت آ 10

وجود دارد « )هست(/’есть /jest »رود. تنها فعل استمراری کار نمیدر زمان حال به« بودن»در زبان روسی، فعل 
تنها در زمان گذشته و « )بودن(  /’быть /bɨt»رود و فعل کار میکه تنها جمالت خاصی که مفهوم مالکیت دارند، به

طور کلی فعل ربط با مفهومی که در زبان رود. بهکار میعنوان فعل معین( بهبه« خواهم بود»در آینده )در معنای 
زبان آموزان روسیدر زبان روسی وجود ندارد. بنابراین فارسی« ست و هستا»ویژه در معنای  فارسی وجود دارد به

اند. را حذف کرده« بود »هایی نیز فعل اند . البته در نمونهرا حذف کرده« است»( فعل 4-5در اکثر خطاهای جدول )
در   /Летом очень жарко / ljetom otʃen’ ʒɒrkɒ»معادل روسی آن« در تبستن خیلی گرم»مثالً در 

باشد. در این جمله فعل ربطی وجود ندارد که مسند و مسندالیه را به هم مربوط سازد. در می «تابستان خیلی گرم 
 واقع فعل اسنادی در زبان روسی وجود ندارد.

 خطاهای ساخت گروه 5-3
به روسی « زیبای مندختر »گیرد، مثالً های اسمی در جایگاه قبل از اسم قرار میدر زبان روسی صفات و وابسته

«моя красивая дочь /mɒjɒ krɒcivɒjɒ dotʃ’/   )شود. اعداد شمارشی و ترتیبی می« )مال من زیبا دختر
درس بیستم »، «   /два письма /dvɒ pis’mɒدو نامه »گیرد، مانند ی پیشین قرار میهم در جایگاه وابسته

двадцатый урок /dvɒdtcɒtɨj urok/  )چنین است، مانند ؛ حتی درمورد زمان هم این «)بیستمین درس
-اضافههای حرفدرواقع، در زبان روسی بیشتر وابسته«. )پنج ساعت(  /пять части /pjɒt’ tʃɒstiساعت پنج »

-آیند. در این بخش به نمونه خطاهای گروه اسمی و صفتی در  روسیی میای، بدل و بند موصولی پس از هسته

 پردازیم. زبانان می
 ( خطاهای ساخت گروه5-5جدول )

 صورت درست   نمونه خطا شماره

ها و بزرکترین خیابان مسالً در این روز در مرکز 1
 دارد. بزرک فستیوال و کنسرتدر همه شهر 

-مثالً در این روز در مرکز و بزرگترین خیابان

وجود  فستیوال و کنسرت بزرگهای شهر، 
 دارد.

 رسیدیم.ما  ساعت هشتحودود  رسیدیم.ما می هشت ساعتحودود  2

 داشتیم.اولین کالسمان را معلم آمد و  داشتیم. کلسمان اولینمعلم امد و  3

 است. میلیون نفر 46جمعیت اوکراین  است. نفر میلیون 46جمعیت اوکراین  4

در مدرسه من خیلی حجالت بودم و  اوّل روز 5
 گریه کردم.

کشیدم در مدرسه من خیلی خجالت روز اوّل 
 کردم.و گریه 

هفته ما دوباره جشن دریم به نام  2بعد از این  6
 ."قدیم جدید سال"

 "بعد از این دو هفته، ما دوباره جشنی به نام 
 داریم. " سال قدیم و جدید

چه که در ابتدای این به آن ( انتقال منفی از زبان روسی اتفاق افتاده است. با توجه5و  1،2ی )در خطاهای شماره
« بزرگ فستیوال»شده است. مثالً ها قبل از اسم قرار گرفتند و ساختارهای نادرستی تولیدبخش شرح داده شد، وابسته

-می« بزرگ فستیوال  /’большой фестиваль /bɒl’ʃoj festivɒl»صورت روسی « فستیوال بزرگ»جای به

و « ساعت هشت»جای ( بههاهشت ساعت /восемь часов /vocem’ tʃɒsof« )هشت ساعت»باشد. همچنین 
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ناشی از انتقال منفی از زبان روسی « روز اول»جای اولین روز(  به /’первый день /pjervjɨ djen« )اول روز»
متفاوت است. « اولین کالس»است که با « کالس اول» ( ناشی از قیاس نادرست با ساخت3ی )است. خطای شماره

که اضافه کرده است، ممیز را ابتدا آورده « میلیون»گرفتن واحد شمارش آموز بدون درنظر( زبان4ی )خطای شمارهدر 
است، که بازهم قیاس نادرست است. در « دو نفر، سه نفر و غیره»هایی مانند تأثیر ساخت است. این مورد تحت

قدیم »از ساختار « سال قدیم وجدید»اده است و به جای ای از زبان خودش را انتقال د( نیز ترجمه6ی )خطای شماره
 استفاده کرده است. « جدید سال

 خطاهای حرف اضافه  5-4
اضافه در فارسی صورت ثابتی دارند و درجلوی گروه ها گستردگی فراوانی دارند. حروفاضافهدر زبان فارسی حرف

واژه حروف اضافه روسی کند. تفاوتی که در ساختشوند. این موضوع در زبان روسی هم صدق میاسمی ظاهر می
که در زبان شکل ساده وجود دارند، درحالیو فارسی وجود دارد این است که در زبان روسی حروف اضافه تنها به

حروف اضافه در زبان فارسی به (. /после /posleدو شکل ساده و مرکب وجود دارند )مانند: پس از:  فارسی به
کند. از متفاوتی از قبیل متمم فعل، ابزار، ادات با مفهوم قید، متمم صفت، قید علت و غیره اشاره می مفاهیم دستوری

-های خاص خود میاضافههمراه حرفهای مختلف در زبان روسی وجود دارد که بههایی با حالتاین حیث شباهت

های متفاوتی از این خطاها های زیر دستهولپردازیم. جداضافه میآید. با این مقدمه، در این بخش به خطاهای حرف
 است. 

 اضافه( خطاهای کاربرد نادرست حرف6-5جدول )
 صورت درست نمونه خطا شماره

 رفتیم.او میبا باید  او برفتیم.به باید  1

 اوکراین خیلی جالب است.به مسافرت  اوکراین خیلی جلب است.در ماسفرت  2

 گذشت.ما خیلی خوش به ما خیلی خوشگذشت. برای 3

 او اتفاق افتاد. براییا چیزی دیگر  او اتفاق افتاد. بهیا چیزی دیگر  4

همه که من قبل از این دیده بودم فرق  ازاین  5
 داشت.

چه که من قبل از این دیده بودم، همه آن بااین 
 فرق داشت.

پدرومادرش  به دختر به نام ریتو با دوستش 6
 برگشت.

پدرومادرش  نزد ریتو با دوستشدختری به نام 
 برگشت.

دوستش از همه جایی خوش منضره بازدید  به 7
 بکند.

دوستش از همه جای خوش منظره بازدید  با
 بکند.

با فعل رفتن که در زبان روسی نیز وجود دارد، « به»دلیل کاربرد حرف اضافه آموز به( زبان1ی )در خطای شماره
تأثیر زبان آموز تحت ( زبان2ی )ی نادرستی را انتخاب کرده است. در خطای شمارهبدون توجه به معنی حرف اضافه

در روسی زمانی که برای تعیین سمت « /в /ve»استفاده کرده است. حرف اضافه « در»خودش از حرف اضافه 
است. معادل این جمله در زبان « در کجا؟»است ولی در اکثر موارد در مفهوم « به کجا؟»حرکت  باشد، در مفهوم 

ʃestvije v ukrɒinu otʃen/pute интересно очень Украинув  Путешествие’ » روسی 

interjesnɒ/ ای از زبان خود را انتقال داده آموز ترجمهشد، بنابراین زبانبامی« مسافرت در اوکراین خیلی جالب
تأثیر زبان مادریش انتخاب نادرستی از حرف اضافه داشته آموز باز هم تحت ( زبان3ی )در خطای شماره است. 
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 lo ɨɒm b/nбыло весело  cнаبرای ما بود خوش»صورت است، چراکه در زبان روسی این جمله به

vecelo/ »مفعول غیر مستقیم را برای این جمله دربردارد. این حالت در روسی در مفهوم شود که حالت می بیان
اضافه در این جمله آموز انتخاب نادرستی از حرفاست. بنابراین باتوجه به زبان روسی، زبان« کسیبرای یا به چه»

اتفاق »ول غیرمستقیم که پس از فعل آموز با توجه به حالت مفع( نیز فارسی4ی )داشته است. در خطای شماره
در « به و برای »آید در انتخاب حرف اضافه دچار خطا شده است. چراکه دو حرف اضافه در زبان روسی می« افتادن

آموز در انتخاب ای وجود ندارد، بنابراین زبانی جداگانهشود و حرف اضافهاین حالت، با صرف اسم مشخص می
که در « فرق داشتن»( فعل 5ی )شود. در خطای شمارههای قبل دچار خطا میانند نمونهم« به و برای»حرف اضافه 
 от кого-от»صورت باشد با حالت اضافی همراه است و بهمی«  /отличаться /ɒtlitʃɒt’cɒ»زبان روسی 

чего مادریش را انتقال داده آموز، صورت زبان خطا نیز فارسی آید. بنابراین در اینمی« چه چیزی( -)از چه کسی
( نیز مربوط به کاربرد  نادرست  7و  6ی )است که منجر به یک انتقال نادرست و منفی شده است.  خطاهای شماره

طور که گفتیم، این حرف اضافه در حالت مفعول غیرمستقیم در زبان روسی بسیار است، همان« به»ی حرف اضافه
های مختلف از این حرف زبانان در موقعیتیرا نیز در خود جای دارد، اما روسی« برای»رود و هرچند مفهوم کار میبه

دهد در این مورد تمایل به کاربرد این حرف اند که نشان میها استفاده نادرست کردهاضافهجای دیگر حرفاضافه به
 های متممی وجود دارد.ویژه در حالتاضافه به

 افه( خطاهای عدم کاربرد حرف اض7-5جدول )
 صورت درست نمونه خطا شماره

 این مرد زنگ زد. بهسپیده با تلفن الی  .سپیده با تلفن الی این مرد زنگ زد 1

 خوشمان آمده است.این زبان  ازو  خوشمام آمده است.این زبان و  2

-آموختن زبانهای خارجی خیلی خوشم می از آید.آموختن زبانهای خارجی خیلی خوشم می 3

 آید.

 هوا و تحرکت نیاز دارم.به چون  هوا و حرکت نیاز دارم. چون 4

خانم الی با موبایل مادرش صحبت کرد بعد با  5
 آقای آحمد مکالمه کرد.

مادرش صحبت کرد بعد  با خانم الی با موبایل
 با آقای احمد صحبت کرد.

 معماری است. ای ازمجموعه شهر پراگ معماری است. محموعه شهر پراگ 6

تونم اکنون زندگی من به دو قسمت من مییعنی  7
 قبل از گردش در این باغ و پس تقسیم بکیرم.

توانم اکنون زندگیم را به دو یعنی من می
 از آنقسمت قبل از گردش در این باغ و پس 

 تقسیم کنم.

 او کمک بکند. بهکه  که او کمک بکند. 8

 کنیم.بالکن لباس خود را خشک می درما  کنیم.ما بالکن لباس خود را خشک می 9

 حیوانات عاقل است. بهاو متعلق  او متعلق حیوانات عاقل است. 10

-گروهایم سعی میهم ازولی من و سه نفر  .کنیمولی من و سه نفر همگروهم سعی می 11

 .کنیم

اضافه در بسیاری موارد حرفحذف نادرست حرف اضافه، خطاهای بیشتری را در این گروه از خطاها دربردارد. در 
( انتقال منفی نیز صورت گرفته 3و  2ی )جمالت حذف شده است. همچنین در برخی موارد مانند خطاهای شماره
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اضافه را آموز حرفرود، بنابراین زبانکار میدر روسی با ساختاری متفاوت به« خوش آمدن و پسندیدن»است. فعل 
 Этот язык понравились. /etɒt jzɨkی روسی )ای از جملهت. و ترجمهکار نبرده اسدر جایگاه متممی به

pɒnrɒvilic’/  ( به10ی )این زبان خوشمان آمده است.( را آورده است. در بعضی موارد نیز مانند خطای شماره-

 کار نرفته است.علت دانش کافی از ساختار درست در زبان دوم حرف اضافه به
 

 کاربرد زاید حرف اضافه( خطاهای 8-5جدول )
 صورت درست نمونه خطا شماره

بیش از دویست سال  ازی من ساختمان دانشکده 1
 پیش ساخته شده بود.

ام بیش از دویست سال ساختمان دانشکده
 پیش ساخته شده بود.

 شبها همه جا خیلی آرام است. همه جا خیلی آرام است. درشبها  2

او  بهکه پدر دوستش را دید همان لحضه وقتی 3
 عاشق شد.

که پدر دوستش را دید همان لحظه وقتی
 عاشق او شد.

هایش و جاهای هایش و خیابانزیبایی باغ باولی  4
 دیدنیش عاشق شدم.

ها و جاهای ها، خیابانزیبایی باغعاشق ولی 
 دیدنیش شدم.

 قشنگ بود!قدر شیراز چه شیراز بود!در قدر قشنگ چه 5

( 2ی )( افزایش نادرست حرف اضافه، یا حشو تولید خطا کرده است. در خطای شماره8-5های جدول )در نمونه
ی غیرشخصی در جمله« آرام و ساکت»گرفته است. در زبان روسی با صفت انتقال منفی از ساختار روسی صورت

-جا زبانآید، بنابراین در اینمی« معنای: در، توی( )به в»همراه حرف اضافه به« ایاضافهتخصیص یا حرف»حالت 

در « عاشق بودن»( فعل 3ی )کاربرده است. در خطای شمارهتأثیر ساختار زبانیش بهرا تحت « در»ی اضافهآموز حرف
یا کسی »آید یعنی اسم یا ضمیر پس از این فعل که اشاره به همراه حالت مفعول مستقیم یا رایی میزبان روسی به

آموز از صورت زبان جا فارسیرود. بنابراین در اینای میاضافهدارد به حالت مفعول مستقیم بدون حرف« چیزی
ی مفعولی ای استفاده نکند یا از نشانهاضافهبایست حرفخودش استفاده نکرده است، چراکه در این صورت یا می

آیند، برای ی خود میاضافهافعال  فارسی که همراه با حرف آموز تحت قیاس برخیاستفاده کند. بنابراین فارسی« را»
( نیز در کاربرد نادرست 4ی )را قرار داده است. این مورد در خطای شماره« به»ی حرف اضافه« عاشق شدن»فعل 
 وجود دارد. « با»ی اضافهحرف

 "را"خطاهای کاربرد  5-5
رود. در شمار میفارسی به فارسی از ملزومات یادگیری نحو زباندر زبان « را»آگاهی از کاربرد حرف نشانه مفعولی 

 خطاهایی از این دسته ذکر شده است. این بخش نمونه
 ( خطاهای عدم کاربرد حرف را9-5جدول )

 صورت درست نمونه خطا شماره

توانم زبانهای و امیدوارم که تا آخر تحسیل می 1
 فارسی و گرجی یاد بگیرم.

های تا آخر تحصیل بتوانم زبانو امیدوارم که 
 یاد بگیرم. را فارسی و گرجی

 خیلی دوست دارم.را من دانشگاهم  من دانشگام خیلی دوست دارم. 2
های ها از کشورها و فرهنگتماشای فیلمها متفاوت های از کشورهای و فرهنگتماشا فیلم 3
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 دوست دارم. رامتفاوت  دوست دارم.
 گرفت چون هوا خیلی گرم بود.را او لباسم  هوا خیلی گرم بود.او لباسم گرفت چون  4
 رابعد با خوشحالی لباس و کفش جدیدم  بعد با خوشحالی لباس و کفش جدید من پوشیدم. 5

 پوشیدم.
 رابزرگترین رودخانه در اوکراین این شهر  بزرکتر رودخانه در اوکراین این شهر نصف کند. 6

 کند.نصف می
 معرفی کرد. رامعلم خودش  معرفی کرد.معلم خادش  7

ی مفعولی در زبان روسی برای که نشانهجاییاند. از آنرا حذف کرده« را»ی آموزان نشانه( فارسی9-5در جدول )
شود، بنابراین حالت مفعول مستقیم وجود ندارد و این حالت در روسی تنها با پایانه صرفی مشخص خود شناخته می

 کنند.را حذف میشوند و اغلب آنای دچار مشکل میروسی زبان  در کاربرد چنین نشانهآموزان زبان
 ( خطاهای کاربرد زاید حرف را10-5جدول )

 صورت درست نمونه خطا شماره

 یک دختر نامزد یک آقا است. یه آقا است. رایه دختر نامزد  1

 زیاد داشتیم. درس زیاد داشتیم. رادرسها  2

 آن در شرق اروپا قرار دارد. در شرق اروپایی قرار دارد. راآن  3

 بنابراین باهم دروغ گفتند. ساختند.را بنابرین باهم دروغ  4

« را»علت کاربرد فراوان آموز بهموارد نیز زبان( مربوط به کاربرد زاید این نشانه است. در این 10-5خطاهای جدول )
 کار برده است. در واقع، در این موارد حشو اتفاق افتاده است.به رادر جاهایی که نیاز نبوده است، آن

 خطاهای ترتیب نادرست جمله 5-6
وجود آمدن چنین کنند. علت بهآموز، در ترتیب واژگان در جمله، خطاهایی را تولید میزبانان فارسیروسی

در جدول مربوط نمونه خطاهای  خطاهایی، ناشی از عدم دانش کافی در ترتیب درست جمله در زبان فارسی است.
 است.از این دسته درج شده

 ( خطاهای ترتیب نادرست جمالت11-5جدول )
شمار

 ه
 صورت روسی صورت درست نمونه خطا

 .Г-жа  Путапова обещал нам خانم پوتاپووا به ما وعده داد. خانم پوتاپووا وعده داد به ما. 1
(SVO) 

 خانم پوتاپوا قول داد به ما.
امروز ماچوپیچو بسیار محبوب  2

 گردان است.میان جهان

-امروزه ماچوپیچو میان جهان

 گردان بسیار محبوب است.

сегодня Мачу-Пикчу очень 
популярен среди туристов. 

امروز ماچوپیچو خیلی محبوب میان 
 توریستان. 

  Добро пожаловать в школу به مدرسه خوش آمدی. خوش آمدی به مدرسه. 3
خوش آمدن به مدرسه                                

(VO) 
 Я ещё до сих пор помнию тотمن هنوز آن روز را  به یاد  من هنوز یاد دارم از آن روز. 4
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день. (SVO) دارم. من هنوز به یاد دارم آن  
 روز.

-سال نو از زمستان شروع می شد از زمستنسال نو سروع می 5

 شود. 

Новый год начинается зимой. 
شود از زمستان  جدید سال شروع می

(SVO) 
جای من دور بود از جای این  6

 دختر.

جای من از جای این دختر 
 دور بود.

Она была далеко от меня. 
(SVO) .او بود دور از من 

الی و احمد با هم رفتند به  7
 بقالی.

الی و احمد با هم به بقالی 
 رفتند.

Эли и Ахмед пошели вместе  
в продуктовый магазин. 
(SVO) 

 الی و احمد رفتند باهم به اغذیه مغازه.

من به دنیا آمدم در شهر کنار  8
 دریا. 

من در شهر کنار دریا به دنیا 
 آمدم. 

я родилась в приморском 
городе. (SVO) 

 من به دنیا آمدم در کنار دریا شهر.
-من خیلی دوست درم مسفرت 9

 ها...نو جایی ها،

، جاهای نو من خیلی مسافرت
 و ... را دوست درم.

Я  очень люблю путешествий 
.... (SVO) 

 من خیلی دوست دارم مسافرت را...
شناختی در زبان روسی بر دو نوع ترتیب جمالت در زبان روسی متغیر است، اما بیشترین نوع ترتیب از نظر رده

)فاعل+ مفعول + فعل( است. البته نوع اول ترتیب، بیشتر در مواقع خاصی مانند صحبت )فاعل + فعل + مفعول( و 
( خطاهای 11-5رود و کاربرد مفعول پس از فعل بیشتر است. بنابراین، اکثر خطاهای جدول )کار میاز سال تولد به

( چون در روسی در این 2)ی باشند. در خطای شمارهتأثیر ترتیب زبان روسی و میزبانی هستند که تحت میان
 رود، بنابراین این ساختار انتقال داده شده است.کار میساختارها پس از فاعل صفت به

 گیری نتیجه
ترتیب بسامد شد، خطاها بهدادهزبانان شرحی بررسی خطاهای نحوی روسیچه که تاکنون در زمینهآن باتوجه به

ترتیب نادرست جمله و خطاهای ، عدم کاربرد فعل، "را"برد حرف شامل خطاهای حروف اضافه، زمان افعال، کار
ی حالت در زبان زبانی هستند، چراکه وجود مقولهدر مورد حرف اضافه، اکثر خطاها میانباشند. ساخت گروه می

-رفکاربرد نادرست حروند، خطاهای کاربرد زاید یا حشو  و گانه میهای ششحالتکه تمام اسامی بهروسی و این

زبانی هستند. در خطاهای زمان افعال، بیشتر خطاها خطاهای عدم کاربرد هم بیشتر درون آوردند.وجود میاضافه را به
-زبانی هستند و ناشی از عدم دانش کافی و بهدر جایگزینی زمان حال با گذشته است. در این موارد خطاها درون

ردی هم انتخاب نادرست ناشی از گستردگی و پیچیدگی زمان صورت ناقص است. البته در موابه کاربردن قاعده
گونه نیست. خطاهای عدم کاربرد طور که اشاره شد در روسی ساختار زمانی ایندستوری در فارسی است که همان

ای زبانی داشته باشد چراکه در روسی نشانهتواند یک علت میانبیشتر از کاربرد زاید آن است و این می« را»حرف 
ی حالت مفعولی آنهاست. در ای حالت مفعولی وجود ندارد و تغییرات در حالت کلمات )اسم و صفت( نشانهبر

مورد کاربرد زاید هم حشو صورت گرفته است که یک راهبرد یادگیری است. عدم کاربرد فعل شامل عدم کاربرد 
جود ندارد. ترتیب نادرست جمله، زبانی است چرا که فعل ربط در زبان روسی وفعل ربط است که یک خطای میان

زبانی هستند، چرا که الگوی متغیر ترتیب کلمات در زبان روسی علتی برای این خطاها است. ندر اکثر موارد میا
 زبانی هستند. گروه ناشی از قیاس نادرست، انتقال منفی است که از خطاهای راهبرد یادگیری و میانخطاهای ساخت

 منابع
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