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 چکیده

ه ک شععناسععی شععناختیم نیرویکردده تا با تکیه بر دسععتاوردهای در این پژوهش سعع ی شعع

و هیاف  جدیدی جه  یادگیری م نادار ر،اسعع ها ترین آنهای تصععویری از مه وارهطرح

لذا ابتدا بر اسععام م یارهای تایلر و ارائه شععود  در زبان فارسععی« از» اضععافهحرفترماندگار

بر مبنای فرهنگ سعععان انوری  اضعععافهفاین حر و متفاوت مکانی م انی( ۳۰۰9) ایوانز

های کتاباین حرف اضععافه در های حاوی و عبارتها سعع ج جملهانتااب شععد ( 6936)

  در نهای ، بر مبنایقرار گرف  بررسیمورد مشهد المصعففیدرسعی مرکز آموزشعی جام ة

هععای تئوری حوزه(، ۳۰۰9ای تععایلر و ایوانز )نمونععههععای تع یین م نععای پیشمعلععا 

جه   پیشنهادیشیوه،(6331جانسعون )لیکاف و های تصعویری واره( و طرح6331لانگاکر)

مدل ،  روش مورد نظرطراحی شده اس رای غیر فارسی زبانان ب« از» آموزش حرف اضعافه

ین ا و پوسععتر( برای آموزش سععاختار م ناییپاور پوین   ترکیبی متن و تصععویر)با کم 

در د توانمی نتایج این تحقیقاسعع   م انی دیگر آنو اضععافه با توجه به م نای مرکزیفحر

های وارهتر به اهمی  طرحه بیشعععو توجاضعععافه فامر آموزش و یادگیری ماندگار این حر

  هدپیشنهاد د،راهکارهای مؤثری را در مبحث تهیه و تدوین مواد آموزشی تصویری

 یشناختشناسی تصویری، م نی وارهحاضافه، طرآموزش، حرف:هاکلیدواژه

 

D
O

I:
 1

0
.2

2
0

6
7
/l

j.
v
9

i1
7
.6

1
4

3
7

 

mailto:zahra.badamdari@gmail.com


 07/پیاپی 2های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                       شمارة مجلة زبانشناسی و گويش                              071
 

 مقدمه. 1

ه بودمورد بحث  آموزش در حوزهای اس  که همواره یادگیری زبان یکی از مباحث پیچیده

آموزان ن و زبانهای چالش برانگیز برای مدرسععاوضععو نیز یکی از مو آموزش زبان دوم  اسعع 

به عوامل مت ددی بسعععتگی دارد   ،آندر آموزش صعععحیب زبعان دوم و میزان موفقی اسععع   

کند  انتااب روش ثر و اصولی اس  که مدرم انتااب میؤترین عامل، روش آموزشی ماصلی

های آموزش زبان آشععنا باشععد  تواند مؤثر باشععد که مدرم با حوزهمناسععد در صععورتی می

شععناختی گوناگون اسععتوار هستند، های آموزشعی متفاوت که بر بنیادهای نظری و م رف نظریه

یکی از (  19: 6931)ج فری کوخالو و حمیدی، کنندوزشی متفاوتی را پیشنهاد میهای آمروش

هاى تدریج سعععنت  منظور از روشی اسععع   های آموزشعععی، روش سعععنتترین روشقدیمی

کار گرفته ههاى آموزشععع  دارند و از دیرباز بهعای  هسعععتند که سعععابقه طولان  در نظامروش

از بارزترین  مفالد درسعععیتکرار و پج دادن ، ر این روش، به حافظه سععع ردن د ندشعععدم 

فارسی از دیدگاه مدرسان برانگیز در حوزه زبان مسائل بحثیکی از .دنروشعمار م بهها ویژگی

عنوان مثال،آموزش حروف بهکاربرد صععحیب حروف اضععافه در باف  اسعع    ،آموزانو فارسععی

های سنتی هیچ وشو ر های درسعی به روش سعنتی ارائه شعده اسع فارسعی در کتاب اضعافه

ان آموززباندر حالی اس  که این   توجیهی برای م انی متفاوت حروف اضعافه ارائه نداده اس 

رویکرد شناختی نشان  ،در مقابلاما باشعند با کاربرد واق ی زبان در مکالمات روزمره مواجه می

  همچنین م انی متفاوت حروف اضافه که هستندمند داده که زبان و دسعتور زبان به شعکل نظام

سععانگ، )زین روند از این قاعده مسععتثنی نیسععتندشععمار میجزء واحدهای چندم نایی زبان به

ت داد محدودی از عناصععر زبانی را  فهرسععتی بسععته و فارسععی گرچه حروف اضععافه (۳: ۳۰69

  بسیاری هستند کاربردی پربسامد ازنظر  اما نقش بسیار اساسی در زبان دارند و دهندمیتشکیل 

شود و های فارسی با کم  حروف اضافه بیان میهای م نایی و دستوری مه  در جملهاز نقش

را به  آموزان که آنفارسععیاکثر،روازاین  کندتغییر می جمله ف اضعافه م نایگاه با تغییر ی  حر

ز اشوند  می دچار مشکل حروف اضعافهدر تشعای  و کاربرد  ،فرا می گیرند دوم زبانعنوان 

حفظ  تکرار و ،تمرینبرای بیشتر مقوله های زبانی مبتنی برن مدرسعاآموزش روشطرف دیگر، 
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خصععو  ، یادگیری دسععتور زبان و بهترتیدبدین  (9: ۳۰69، همان) اسعع 6واریکردن طوط

ین ا ک  علاقه و انگیزه خود را درو ک  اسععع  م نایب غالباحروف اضعععافه، برای فراگیران زبان 

هیچ تلاشعععی برای ایجاد ارتبای بین دانش جدید و قبلی خود  هاآندهند  یاز دسععع  مزمینعه 

یری جامع تحلیل و تفس نتوانسعتهسعنتی  آموزش یابندیها نم  زیرا هیچ ارتباطی بین آنکنندینم

 ارائه دهد اضععافهحرفحروف اضععافه و حتی بین مفاهی  ماتلی ی   متفاوت در مورد م انی

 شععناختی، نگاهی متفاوت شععناسععیم نی خصععو بهدر مقابل، رویکرد شععناختی و (  1 :همان)

 کاربرد صععحیبرویکرد شععناختی برای تشععای  و   به آموزش و یادگیری زبان دارد نسععب 

)برای فراگیران(  و یادگیری ن()برای مدرسا آموزش روش کارآمدی را در زمینه،حروف اضعافه

م نادار و ماندگار اسعع  و  ،یادگیری ،برخلاف رویکرد سععنتی رویکرداین   در دهدپیشععنهاد می

 ۳یبه سععاختار شععناختمراج ه با  توانندینیز م   لذا خود فراگیرانکندمیذهن فراگیران را درگیر 

و در صورت لزوم  در  کنندحروف اضعافه را  متفاوت ذهن خود و با اسعتدلال و تفکر، م انی

قبلی  به دانش، را در ساختار شناختی خود دانش جدید توانندیفراگیران م همچنین  به کار برند

آموزان در زبان در مورد مشععکلات(  3 :همان ) فراگیرند ارتبای دهند و مفالد آموزشععی را بهتر

یادگیری حروف اضعافه، تحلیل خفا بسعیار صعورت گرفته اسعع   اما در رویکرد سنتی،  زمینه

ارائه طرح درم  ،حاضر هدف مقاله مناسعبی برای این مشعکل ارائه نشعده اسع   حلراههنوز 

و نیز میزان کارآمدی « از»حرف اضافهای و برخی از مفاهی  حاشعیهاولیه  مفهومآموزشعی برای 

 آموزشی برای متون در تهیه تواندمی این پژوهش هاییافتهاین رویکرد در کلام درم اسع   

 حاضر توجه به مفالد فوق، پژوهشبا آموزش زبان فارسعی مفید باشعد   های چهارگانهمهارت

 تا به پرسش زیر پاسخ دهد:اس   تلاش در

روش ( 6331هعای لعانگاکر )( و نظریعه حوزه۳۰۰9بعا توجعه بعه الگوی تعایلر و ایوانز )(6

 در فارسی "از  "برای تدریج حرف اضعافه  نگاشع  مفاهی  عینی به انتزاعی نحوه آموزش و 

 چگونه اس ؟ 

                                                           
1. Rote learning 

2. Cognitive structure 
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اند، تهحروف اضافه پرداخشناسان ایرانی و غیر ایرانی که به مسألهآثار زبانابتدا در این باش 

در چارچوب « از» اضععافهفحربه طرح درم پیشععنهادی برای آموزش سعع ج   شععودمیم رفی 

 خواهد شد اشاره شناسی شناختی م نی 

 پژوهش پیشینه. 2

های م تبر آموزشعععی تا آنجا که نامهها و درمدر کتابشعععده بعا نگعاهی بعه مفعالد ارائه

 نچندا شناسی شناختییآموزش حروف اضعافه با رویکرد م ن نگارندگان اطلا  دارند موضعو 

رسی زبان فا مورد بحث و بررسی قرار نگرفته اس  و این موضو  در مباحث مربوی به آموزش

های انجام پژوهشمحدود  از جمله  سعع نادیده گرفته شععده اتا حدودی  زبانانبه غیر فارسععی

 توان به موارد زیر اشاره کرد:شده در این حوزه می

های وارهشععناسععی شععناختی لیکاف به بررسععی طرح( در قالد دیدگاه م نی6931فاری )غ

پرکاربرد در زبان فارسی اس  که  ف ل ساده 0۰های وی شعامل پرداخته اسع   داده 6تصعویری

شععود  به زع  ها ف ل سععاده یا جزء ف لی اف ال مرکد را شععامل میمورد وقو  آن 1۰۰بیش از 

های دیگری وارهدر زبان فارسی طرح ،لیکاف و جانسونتصعویری های وارهعلاوه بر طرح ،وی

نتقال اشاره کرد و و، گذر و اهای نیروارهتوان به طرحنیز  قابل طرح هسعتند که از آن جمله می

ر آن تتجارب فیزیکی و م انی عینی ،شععوددهی ف ل در کاربرد اسععت اری آن میآنچه باعث م نا

ترین شود  مه در ذهن ممکن می های تصویری مرتب وارهن توسع  طرحف ل اسع  که در  آ

در (6930یوسفی راد )گلفام و ای م نا اس  شعده در این بررسعی اشاره به عملکرد لایهذکرنکته

مکانی زبان فارسععی از منظر  اضععافه شععناختی به حروفشععناسععیرویکرد م نی»عنوان ای بامقاله

ه در ک سنتی ها روش دستوراند  به نظر آنپرداخته« در»به بررسی م انی حرف اضافه« آموزشعی

 روشععی ،شععودمکانی ارائه می آن ی  فهرسعع  طولانی از م انی غیرمرتب  برای حروف اضععافه

نظر اعلی اسععع   به نظر رمبتنیم نایی مرتب  و مب شعععبکه ارائه ،ناکارآمد اسععع   روش مؤثرتر

جهان  فیزیکی ما در تجربیات روزمره نتیجه ،م انی متفاوت و مرتب  حروف اضععافه نگارندگان،

شان داده شده اس  که نسعازی ما از این تجربیات اسع   همچنین در این مقاله خارج و مفهوم

کلی و طورهمکانی ب شعناسی شناختی تبیین بهتری از ساختار م نایی حروف اضافهرویکرد م نی

                                                           
1. Image Schema 
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ضععافه تواند در امر آموزش حروف ادهد  تبیینی که میبه طور خا  ارائه می« در» اضععافهحرف

بر رویکرد  در این پژوهش از حروف اضعععافععه ت ریی دقیق مبتنیمورد اسعععتفعاده قرار گیرد  

ای، مفاهی  اولیه و ( نیز در مقاله693۰ زاهدی و محمدی زیارتی )شععناختی ارائه نشععده اسعع 

شععناسععی م نیم نایی وسععاختار شعع اعی آن را در چارچوب و شععبکه« از»اضععافهمتفاوت حرف

وحیدی و بادامدری  ند( بررسعععی کرده ا۳۰۰9های ایوانز و تایلر )شعععنعاختی با توجه به ملا 

( 6331)های تصویری جانسون واره( و طرح6331لانگاکر) یهاتئوری حوزه بر اسعام( 6930)

شععناسععی شععناختی جه  آموزش و یادگیری یبه ارائه ی  روش آموزشععی مبتنی بر دیدگاه م ن

 ارسینفر از ف ۳1  بدین منظور اندپرداختهزبانان برای غیرفارسی«در»اضافه  م انی ماتلی حرف

آموزش زبعان فارسعععی به مرکز ویژه سعععفب میعانی سعععفوح ماتلی بعهسعععال بزرگآموزان 

 تأثیر تا انتااب شدند« کنترل»و « آزمایش»در دو گروه المصففی مشهد زبانان جام هغیرفارسعی

   شعیوه آموزشی پیشنهادی، مدل ترکیبی متن و تصویرشعیوه پیشعنهادی مورد ارزیابی قرار گیرد

   اس وم انی دیگر آن این حرف اضافه با توجه به م نای مرکزی اختار م ناییبرای آموزش سع

نتایج این تحقیق نشان داد که رویکرد م ناشناسی شناختی بر روی سفوح متفاوت، تأثیر م نادار 

زان آموفارسیاضافه، سفب یادگیری مفاهی  این حرفاز دارد و با افزایش زمان و آموزش برخی 

( در پژوهشی 6333) 6و دمیکلیر بوئرزکند تسریع مییابد و روند یادگیری آنان را نیز افزایش می

زش آموتوصععیی وهای ماتلی روش شععناسععی شععناختی به ارائههای م نیبا اسععتفاده از تحلیل

نه نشان دهند چگوتا بدین وسیله انددر زبان انگلیسعی و فرانسه پرداخته«behind»اضعافه حرف

تواند تا حدودی مشکلات درکی فراگیران اضعافه میرابفه مفهومی بین م انی متفاوت این حرف

 شناسی شناختی( به بررسی تأثیر رویکرد م نی۳۰66) ۳تیلر، مولر و هوکند را در این زمینه حل 

سعی شناختی را شعناها رویکرد م نیاند  آنپرداخته« to, at, for»اضعافه جه  آموزش حروف

ش این زاند و تأثیر این رویکرد را برای آموعنوان ابزاری جه  یادگیری م نادار درنظر گرفتهبعه

در ی  تحقیق به گروه آزمایش و کنترل م انی ماتلی این  اند  آنانحروف اضععافه نشععان داده

ایش و آزمون دو گروه آزمآزمون و پجحروف اضعععافه را آموزش دادند  مقایسعععه نمرات پیش

گر این اسع  که گروه آزمایش نسب  به گروه کنترل پیشرف  اساسی در در  م انی کنترل بیان

                                                           
1. Boers& Demecheleer 

2. Tyler, Mueller& Ho 
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سه آموزش  ( در رساله دکتری خود به۳۰69) 6سانگزیناند اضافه داشتهماتلی این سعه حرف

و مقایسعه روش شعناختی و روش سنتی پرداخته اس   این پژوهش «in, on, at»اضعافه حرف

د، در گرفتنعنوان زبان خارجی فرا میآموزان آلمانی که زبان انگلیسععی را بهاز زبان نفر 60۰بین 

که آموزش دو گروه آزمایش و کنترل انجام شععده اسعع   نتایج پژوهش وی حاکی از آن اسعع  

شعناسعی شناختی مؤثرتر از یادگیری حروف اضافه به روش سنتی حروف اضعافه برمبنای م نی

شناسی شناختی پج از آموزش به روش م نی ،آموزان گروه آزمایشزباناس   در این پژوهش 

( با استفاده از رویکرد ۳۰61) ۳براتوزپیشعرف  بهتر و مؤثرتری نسعب  به گروه کنترل داشعتند  

ارائه « in, on, at»افه مکانی شعناسعی شناختی ی  مدل آموزشی برای آموزش حروف اضم نی

های شعععناختی برای اهداف هایی که از طریق آن یافتهز روشداده اسععع   در این مقاله، برخی ا

های این پژوهش، در رویکرد رود، مفرح شععده اسعع   برطبق یافتهکار میآموزش زبان دوم به

ها را وان آنتطریق تکرار و تمرین می بینی هستند و تنها ازحروف اضعافه غیرقابل پیش ،سعنتی

 مند اس  یادگیری م نادار و نظام که در رویکرد شناختیفراگرف   در حالی

 . چارچوب نظری پژوهش3

اسع  و ریشه در علوم شناختی  شعناسعیزبانشعناختی، یکی از مکاتد نوین  شعناسعیزبان

ند مان یشناسانزبانو مفال ه موردتوجهشناختی شعناسعی انبه ب د، زب 633۰از سعال جدید دارد 

( قرار گرف   لیکاف و ۳۰۰6) 0یلراایوانز و ت( و 6336)1(، لانگاکر633۰)  9جانسعععونلیکاف و 

ان، زب ، مبنای این مدل شععامل سععه فرضععیه بنیادیلانگاکر از پیشععگامان این مکتد هسععتند  

 ، زبان الگوهایشناسانزبانبه نظر این گروه از های تصعویری و اصعول شناختی اس  وارهطرح

( به این نکته اشاره 11 : 6939قدم )دبیر م  کندمیذهن انسان را من کج  هایویژگیاندیشعه و 

 هگرا با ی  نظریگرا و نقشصورتشعناسی همچون زبان ،شعناسعی شعناختینکند که در زبامی

رو ند روببلکه با تنوعی از رویکردهایی که در بنیان، وجوه اشعععترا  دار  واحد مواجه نیسعععتی 

                                                           
1. Song 

2. Bratož 

3. Lakoff, G, Johnson, M. 

4. Langacker, R. 

5. Evans, V, & Tyler, A. 
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اس   در دستور شناختی،  6شعناسعی شناختی دستور شناختیزبان ترین جلوههسعتی   شعاخ 

ان از اسععتقلال زب شععود  بنابراین مسععألهزبان به عنوان نظامی ذهنی و شععناختی در نظر گرفته می

دیگر قوای شععناختی مفرح نیسعع  و در  جامع نظام زبان بدون در  و شععناخ  کامل نظام 

ی شناختی شناساز زبان ایشاخه عنوانبه« شناسی شناختییم ن» تدریجبهشعناختی میسعر نیس  

 کهبااینبه وجود آمد  « دانش م نایی» درموردخا  مفال ات بیشععتری  طوربهشععکل گرف  و 

د مکات ترینمه   اما این مکتد به یکی از گذردنمیشعناسعی شناختی نمدت زیادی از عمر زبا

، یشناسعصدشناسی، علمی ماتلی مانند روان هایشاخهاس  و با  شعدهتبدیلشعناسعی زبان

چارچوب نظری پژوهش حاضعععر با توجه به فلسعععفه و ادبیات نیز ت امل برقرار کرده اسععع   

( و 6331)های لانگاکرتئوری حوزه(،۳۰۰9ای تایلر و ایوانز )نمونهپیشم یعارهعای ت یین م نای 

شععناسععی های زبانترین نظریهمه   اسعع (6331لیکاف و جانسععون ) های تصععویریوارهطرح

ی و مفهوم مکان اند عبارتند از: نظریهگرفتهار وزش زبان دوم مورد اسععتفاده قرشععناختی که در آم

  در ادامهم نایی ، منظر اعلی و شععبکهاینمونهپیش های تصععویری، نظریهوارهاسععت اری، طرح

طرح درم پیشععنهادی برای آموزش  به ارائه هاین ابزاراز ابردن  بهرهبا  ،ضععمن م رفی ماتصععر

 پردازی  می« از» ای حرف اضافهبرخی م انی حاشیه مفهوم اولیه و

 مفهوم مکانی و استعاری. 1. 3

 «کنی ها زندگی میهایی که با آناسعععت اره»کتابی به نام در ( 9: ۳۰۰9)یکاف و جانسعععونل

یافته  سازمان ،صورت نظام است اریکنند که ساختار مفهومی، تا حدودی بهگونه استدلال میاین

کند  منسععجمی از مفاهی  ملموم و انتزاعی کسععد می های خود را از مجموعهویژگی  و اسعع

نسععان همواره در ت امل با محی  پیرامون خود اسعع  و بر بر این باورند که ا یکاف و جانسععونل

در ذهن خود را  اسام این ت امل و کسد تجارب فیزیکی از جهان خارج، ی  سری اطلاعات

ون از طریق ت امل با محی  بیر« مستقی »  این تجارب و اطلاعات یا   روش درکندبندیمیدسته

های قراردادی یا از طریق تداعیو « غیرمسععتقی »یا اسععتاز ذهن اسعع  که همان مفهوم مکانی 

« اسعععت اری»این حال  را  کهموجود بین قلمروهای ملموم و انتزاعی اسععع  ۳هاینگاشععع 

مفاهی  ذهنی و انتزاعی اسععع  که از روی مفاهی  منظور از مفاهی  اسعععت اری، همان گویند می

                                                           
1  . Cognitive grammar 

2  . mapping  
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بسیاری از اس ،  گونهیندر مورد حروف اضافه ه  هم شعوندمی سعاختاردهیعینی و ملموم 

 ( 601-196 )همان: شوندمی1«یسازمفهوم»مفاهی  انتزاعی بر اسام مفاهی  مکانی یا فیزیکی 

 3اعلیمنظر 2ای،نمونهمفهوم پیش،تصویری هایوارهطرح .2. 3

در کتابی با عنوان 1به باور کان  ها یا سعععاختارهای فکری در ذهن،ارهوتصعععور وجود طرح

کنند که به گوید مفاهی  وقتی م نا پیدا میگردد  وی میبرمی 6136به سعععال 0«نقعد خرد نعاب»

ر دکه شععا  ی  سععری مفاهی  کلی به کرده، پیوند باورند  ی نی اینآنچه شععا  قبلأ تجر

دهعد  تجعارب جعدید وقتی در  طور طبی ی بعه آن رب  میمفعاهی  جزئی را بعه ذهن دارد و

در کاربرد اصععفلاح  ها شععوندمرتب  و جزئی از آن ،وجودشععوند که به سععاختارهای فکری ممی

تصویری بیشتر به دریاف  دیداری  وارهطرح باید گف  که اگرچه واژه« تصویریهای وارهطرح»

تری اس  و کاربرد وسیعشعناسعی شعناختی دارای شعود  ولی این اصعفلاح در زبانمحدود می

شود و نیز گفته می1حسی حسعی اسع  که گاهی به آن تجربه -های دریافتیتجربه شعامل همه

های وارهطرح( 6331) از دیدگاه جانسعونشعامل نظام حسععی، بینایی، شعنیداری و غیره اسعع   

زیکی ما را فیت دهند و امکان ارتبای میان تجربیاشناخ  را تشکیل می ساختار اولیه ،تصعویری

 کند که تجربهوی بیان می  آورنعدتری نظیر زبعان فراه  میهعای شعععنعاختی پیچیعدهبعا حوزه

های هوارشود طرحهای تصویری در نظام مفهومی میوارهوجود آمدن طرحباعث به1شدهجسمی

ای هستند که حاصل حرکات جس  انسان در فضای شدهتصویری ساختارهای م نادار و جسمی

( 6)شکل  ( 00: 6331با اجسعام هستند )جانسون،  برخورد ب دی، ت املات ادراکی و نحوهسعه

 دهد را نشان می« از» اضافهتصویری حرف وارهطرح

 
 «از»اضافهتصویری حرف وارهطرح. 1شکل 

                                                           
1  . conceptualization 

2  . prototype 

3  . proto-scene 

4  . Critique of Pure Reason  

5  . Kant 

6  . sensory experience  

7  . embedding 
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 شیء متحر  در نظر شود و دایرهتلقی می)مبدأ( زمینه ثاب   ( مک د به منزله6در شعکل )

 ثاب  اس   دور شدن شیء متحر  نسب  به زمینه که نشان دهنده شودگرفته می

زبان  چندم ناییجزء عناصر دلیل دارای م انی مت ددی اسع  که به همین  اضعافهحرفهر 

مفهوم »که به آن م نای اصععلی و کانونی هسععتند  حروف اضععافه دارای ی  شععودمیمحسععوب 

با  ارتباییا  شععباه ، نوعی م انی متمایز() اضععافهگویند و دیگر م انی حروف « اینمونهپیش

مواردی مانند ، اینمونهپیش ای( در ت یین م ن۳۰۰9لر و ایوانز )تای دارنعد  اینمونعهمفهوم پیش

ستفاده در ا، م نایی غلبه و چیرگی ی  م نا در شبکه ،نمونه()مفهوم پیش ییدشدهاولین م نای تأ

 رضیهفاسام بر گیرند یمنی را در نظر مکا رابفه با دیگر حروف اضعافهو  ترکیبی یهاسعاخ 

مجموعه م انی مرتب  با هر حرف اضععافه با م نای مرکزی آن به نوعی در ارتبای  م نایی شععبکه

ه به بلک  شونداضافه محسوب نمیاز م انی مجزا برای هر حرف فهرستی شاملهسعتند و صرفأ 

م نایی مند با ه  به صعورت مسعتقی  یا غیر مسعتقی  در ارتبای هستند که به آن شبکهطور نظام

حروف اضععافه فرب بر این اسعع  که در رمزگذاری در  (91-93: ۳۰۰9)تایلر و ایوانز،  گویند

ای حاشیه ،مرکزی )برجسته( و دیگر مفاهی  ،ی  مفهوم6،مفهومی بین دو ماهی -فضعایی رابفه

 نهزمی»حاشیه یا زمینه را  قولهو م«شئ متحر »برجسته را  ( مقوله6331)زمینه( هستند  لانگاکر )

  حروف اضافه دارای ی  م نای گونه اس ف اضعافه نیز به همین وحر وضع ی نامد می«ثاب 

مرکزی در ارتبای  م نایای با ای هسعععتند که به نوعی م انی حاشعععیهمرکزی و م انی حاشعععیه

شععود اضععافه اسععتنبای می مفهومی انتزاعی که از م نای مکانی هر حرف واره  طرحباشععندمی

ه اضعععافرکزی هر حرفشعععود که اغلد با م نای اولیه یا معنوان منظر اعلی در نظر گرفته میبه

باشععد و به همان نسب  ثاب  می عاتی راجع به شعئ متحر  و  زمینهبرابر اسع  و شعامل اطلا

امل ش« از»م نایی  هر دو نیز هسع   شعبکه ترکیبی از-شعامل اطلاعاتی در مورد رواب  فضعایی

 هتوان دریاف  که چگونکوچکی از اصععول شععناختی می اسعع  که با کم  مجموعهاعلی منظر 

منظر  ( ۳19: ۳۰۰9شود )تایلر و ایوانز، استنبای می مذکور از منظر اعلی آن اضعافه م انی حرف

به خاطر بسامد وقو  یا آن  غیر اولیه و یا م نایاضافه ی  حرف م نای اولیه ممکن اس  اعلی

نشأ آن ی نی مبدأ و م م نای اولیه« از» اضعافهبرای حرفاعلی در اینجا منظر ر باشعدکاربرد بیشعت

 باشد می

                                                           
1  . entity  
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 اضافهفتعریف حر. 3. 3

یا گروهی را به ف ل یا به صف  برتر یا به  واژههایی هسعتند که م مولأ حروف اضعافه کلمه

عبارت دهند، بهآن قرار می وابسته یاها را متم  وو آن دادهها نسعب  های جمع و نظایر آناسع 

   مانند:کنندای را به ف ل م ین میدیگر نسب  کلمه

 با اتوبوم از خانه به مدرسه رفت   

و  «خانه»، «اتوبوم»که به ترتید « به»و « از»، «با» ،اضافه وجود دارددر این جمله سه حرف

رار داده قو یا وابسته آن ف ل   را متم  ها نسب  داده یا به عبارتی آن« رفت »را به ف ل « مدرسعه»

 ( ۳11 :693۰)انوری و گیوی، اند
 

  دهدرا نشان می« به کم  و توس »م نای « با» اضافهدر این مثال حرفبا اتوبوم رفت  

 

 د کنرا م رفی می« مبدأ و منشأ»طور کلی م نای به« از» اضافهدر این مثال حرف  از خانه رفت 

 

 دهد را نشان می «سوی مقصدبه»م نای « به» اضافهدر این مثال حرفبه مدرسه رفت  

 

شناسی شناختی، توصیی م نایی حروف اضافه اس   در یکی از مسائل مورد بحث در زبان

وسععی ی از مفاهی  متفاوت  ها، دارای گسععترهمیان واژگان چندم نا، حروف اضععافه در تمام زبان

ه فضایی و فیزیکی ب مند از حوزهصورت قاعدهها بهدهند که م انی آنبوده و به خوبی نشان می

ه شناختی، (  بر اسعام دیدگا693۰یابد )زاهدی و محمدی زیارتی، انتزاعی گسعترش می حوزه

مومأ حاصل بس  ای عای هسعتند  م انی حاشعیهمرکزی و حاشعیه حروف اضعافه دارای م نای

 ( 6933مهند، اند )راسخاست اری م انی مرکزی

 « از» ای حرف اضافهای و حاشیهنمونهپیش معنایروش تعیین . 4. 3

مکانی  حروف اضافه ها را برای تشعای  م نای اولیه ملااز ( برخی ۳۰۰9تایلر و ایوانز )

دیگر  برای ت یین م نای اولیه توانمیرا  هاهاب ضعععی از این ملا آن دهنعد  بعه عقیدهارائعه می

 ی  خا  حروف اضععافه  شععایان ذکر اسعع  که با توجه به ماهکار بردهبطبقات واژگانی نیز 

سایر طبقات واژگانی مانند اس ، صف ،  اولیهمکانی با م نای  حروف اضافه هاولی مکانی، م نای
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گر رواب  مکانی هسععتند که ممکن مکانی بیان اضععافهف ل و غیره متفاوت اسعع   زیرا حروف 

برای ت یین م نای  اسععع  طی سعععالیعان متمعادی تغییر نکرده بعاشعععنعد  برخی از این م یارها

 عبارتند از : اینمونهپیش

 م نایی به ،با در نظر گرفتن مفهوم رواب  مکانی در زبان :اضااافه اولین معناای هر حرف

لحاظ تاریای اولین م نا اسععع   اولین م نای شعععود که به میعنوان م نای اولیه در نظر گرفته 

شئ متحر   (۳) شکل شود ثاب  مربوی می و زمینه بندی بین شئ متحر تأیید شده به ترکید

 دهد را نشان می« از» اضافهثاب  حرف و زمینه

 
 

 (LMزمینه ثاب  )   (   TRشئ متحر  )
 «از» اضافهثابت حرف . شیء متحرک و زمینه2شکل 

 

ی م نای همنظور از چیرگی در شععبک:معنایی )بسااامد وعو ( . غلبه و چیرگی در شاابکه2

وقو   م نایی به دلیل بسامد بکهم انی متفاوت موجود در ش بندی مکانی اس   برخی از ترکید

 بر اسععام« با» اضععافهحرف برای مثال،شععوند: ای در نظر گرفته مینمونهعنوان مفهوم پیشبه

نسععب  به ،فرهنگ سععان انوری دومین م نای آن )همراهی و مجاورت( به خاطر بسععامد وقو 

 شود  ای در نظر گرفته مینمونهم نای پیشم انی آن  ردیگ

 . روش پژوهش4

  به رویکرد نسب شناسی شناختیاین پژوهش مبنی بر تأثیر م نی هایپرسش برای پاسعخ به

اعلی، نظر نمونه، مابزارهای شناختی نظیر مفهوم مکانی، است اری، پیشنیاز به اسعتفاده از سعنتی،

ر و هادی تایلهای پیشععنابتدا با توجه به ملا  در این پژوهشم نایی و غیره اسعع ، لذا  شععبکه

و ارتبای  ت یین شعععد ر اسعععام م نای مکانی آنب« از»اضعععافه حرف اولیه ( م نای۳۰۰9ایوانز )

ور طاضافه بهفراین ح د بررسی قرار گرف   م نای اولیهمور ای آناشعیهنای اولیه با م انی حم 

 های حاویها و عبارتملهس ج جای وجود دارد  مفاهی  حاشیه مستقی  یا غیر مستقی  در همه
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و فرهنگ سان المصعففی مشعهد آموزشعی مرکز جام ه هایبر اسعام کتاباضعافه این حرف

 های تصویریواره( و طرح6331لانگاکر)های تئوری حوزه اسامو بر ( گردآوری 6936انوری )

برای غیر فارسی « از» اضافه( شعیوه پیشعنهادی، جه  آموزش حرف6331جانسعون )لیکاف و 

پاورپوین  و پوسععتر(  )با کم 6مورد نظر، مدل ترکیبی متن و تصععویرزبانان ارائه شععد  روش 

  اس توجه به م نای مرکزی وم انی دیگر آن اضعافه باحرف این برای آموزش سعاختار م نایی

ر د  قرار گرفته اسعع  بررسعععیهای مکانی و انتزاعی موردترتید در حوزهکه در این شععیوه به

 نهای  طرح درم پیشنهادی ارائه شده اس  

 . طراحی روش آموزشی5

 المصففی مشهدهای آموزشی جام هاسام کتابهای پژوهش برداده ،طور که ذکر شدهمان

 های ت یین م نایملا  با توجه بهوری شععده اسعع  که در ادامه آو فرهنگ سععان انوری گرد

های تصویری واره( و طرح6331لانگاکر )ی هاتئوری حوزه (،۳۰۰9ای تایلر و ایوانز )نمونهپیش

برای غیر فارسی «از» ( شعیوه پیشعنهادی، جه  آموزش حرف اضافه6331لیکاف و جانسعون )

 گیرد مکانی و انتزاعی مورد بررسی قرار می زهدر حو زبانان

در چارچوب « از» اضععافهمفاهی  حرفاز آموزشععی برخی  نامهدر پژوهش حاضععر، درم

ستفاده از اشعناسعی شعناختی بر مبنای مدل ترکیبی متن، تصعویر و تمرین ارائه شده اس   م نی

ارتبای م ناداری بین دانش  تواندمی ،آموزانحاوی تجربیات حسععی و ادراکی فارسععیتصععاویر 

افه، اضععحرف اینجه  یادگیری بهتر مفاهی  شععود برقرار کند  پیشععنهاد می جدید وقبلی آنان

های مجزا انجام پذیرد  مدت در جلسعععه آموزانفارسعععی به آنهری  از مفاهی   آموزش و ارائه

مراه با تمرین و ه)دقیقه 9۰-90ها بین زمعان آموزش بعا توجعه بعه سعععفب فراگیران و نیعاز آن

آموزان  طرح درم آموزشععی فوق جه  فارسععیشععودپیشععنهاد میبرای هر مفهوم پرسععش( 

 گیری این روش آموزشععیکارهبا ب وویژه سععفب میانی در نظر گرفته شععده اسعع  بهسععال بزرگ

   در پایان هر جلسهیابداضافه کاهش می فحردر تشعای  و کاربرد صعحیب این  امکان خفا

شود داده میقرار  فراگیران برای انجام در اختیار های مرتب  با موضو  آموزش آموزشعی تمرین

ها شامل پر کردن جاهای خالی، ها در باش پیوسع  ضعمیمه شعده اسع   تمرینتمرین   این

                                                           
1  . Integrated model oftext and picture comprehension (the ITPC model) 
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در ادامه به روش آموزش برخی   اسععع ای و جور کردنی همراه با متن و تصعععویر چهارگزینه

 پردازی  و انتزاعی می مکانی در حوزه« از» فهحرف اضامفاهی  

 «از» اضافهبرخی معانی پرکاربرد حرف .1. 5

ارائه شده اس  که « از» اضافهگونی برای حرفا( م انی گون6936در فرهنگ سعان انوری )

 ها عبارتند از:   برخی از آن

 از چاه اس   ( مبدأ، منشأ و آغاز                               آب استار6

 آموزان دیر به کلام آمد  ( تفکی  جزء از کل                            ی  نفر از فارسی۳

 ( بیان مسیر                                      او از روی پل عبور کرد 9

 ( بیان مالکی                                    این کتاب از من اس  1

 ام پشیمان هست                                         از کاری که کرده( بیان عل0

 جنج                                     سقی خانه از آهن اس   ( بیان1

 ( همراه با صف  تفضیلی                       خ  مری  از خ  س ید بهتر اس  1

مقاله  در این« از»دگی انوا  م انی حرف اضافه البته لازم به ذکر اسع  که با توجه به گسعتر

 صرفاً دو م نای اول با توجه به بسامد بیشتر آن مد نظر اس  

 «  از» اضافهآموزش حرف. 2. 5

اضافه و قبل از شرو  آموزش، توضیحاتی در مورد اهمی  و کاربرد حروف اول، در جلسعه

ها ارائه آن به(9تصویر )زی ذهن فراگیران سعامادهمنظور آشعود و بهها داده میروش تدریج آن

با  مناسععد پر کنند  ا با حروف اضععافهتا جاهای خالی ر شععود ها خواسععته میگردد و از آنمی

 و هدف این پژوهش ارائهآموزان با برخی از حروف اضافه آشنایی دارند که فارسیتوجه به این

ها ایجاد شععود ابتدا طرح درسععی اسعع  که بر مبنای آن یادگیری ماندگار و م نادار در ذهن آن

 اس  « از» اضافهدف اصلی صرفاً آموزش حرفشود اما هاضافه م رفی می مفاهی  چند حرف
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من       پار        

 دوستان  بازی کردم 

 

 

 

 

 اس   لیوان......آب
 

 

 خانه.....مدرسه.....علی

 رف  

 

 
 

 «، از، بهبادر، »اضافههای تصویری حروفوارهطرحیا ای نمونهمفاهیم کلی، پیش. 3شکل 
 

تب  های مربا توضیبهمراه های صحیب را ، مدرم پاسخبالا سع ج با توجه به تصعویرهای 

 دقیقه(  0دهد )میارائه آموزان با رویکرد شناختی به فارسی

دوستان  همراه پار   داخلمن ، ی نی «دوسعتان  بازی کردمبا پار   درمن »اول،  در جمله

جای داده من و دوستان  )مظروف( را در خود  ،در این جمله پار  مانند ی  ظرف  بازی کردم

 رود کار میبه« همراهی»در م نای  «با»اضافهاس   همچنین حرف

لیوان اس  که لیوان مانند ی  )توی(  درون، ی نی آب «آب در لیوان اسع »دوم،  در جمله

 «درون»م نای  «در» اضععافهی داده اسعع   بنابراین حرفظرف آب )مظروف( را درون خود جا

 دهد  می

حرک  کردن )رفتن( علی مبدأ و آغاز ی نی « رف  خانه بهمدرسه از علی»سعوم،  در جمله

علی قصد داشته به  کهجاییدیگر، مقصد، هدف و پایان عبارتاس   به خانهساویبهمدرسعهاز 

 و مبدأ،درون، همراهی، »طورکلی با مفاهی  بهآموزان زبانبدین ترتید  اسعع  خانه،برسععدجا آن

تزاعی مفاهی  ان بدین گونه  شوندمیآشنا « از، بهدر، با، »به ترتید برای حروف اضعافه  «مقصعد

« از» اضعععافهطرح درم حرف در ادامعه بعه ارائعه شعععونعد نیز از روی مفعاهی  عینی در  می

 پردازی  می
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عبارتند  (6936) انوری «فرهنگ سان»با توجه به « از» اضافهخی از م انی پرکاربرد حرفبر

 از:

آغاز و شرو  عملی را  هفهوم نقف  این ممبدأ، منشأ )آغاز، اصل(ای(: نمونهمعنای )پیش -1

 دهد نشان می

اس  که در اینجا مبدأ، اصل  این مفهوم قسعمتی از کل ی  مجموعهمعنای جزء از کل: -2

 ای( مرتب  اس  نمونهو منشأ جزء همان کل مجموعه اس  و این مفهوم با مفهوم اولیه )پیش

 مبدأ، منشأ« از» اضافهای حرفنمونهمفهوم پیشآموزش . 1. 2. 5

پرداخته  منشععأمبدأ و ی نی « از» اضععافهحرف مفهوم اولیه ، به ارائهاول آموزش در جلسععه

نشععان داده  (1تصععویری آن مفابق با شععکل ) وارهطرح ،مفهوماین برای پی بردن به   شععودمی

  دقیقه( 9شود )می

 
 

هععا از روی تجربیععات و مفععاهی  عینی وارهاین طرح

 آموزان ایجادذهن فارسیاتلی در ساختار شناختی م

شعععونعد و کمع  بععه در  بهتر مفعاهی  انتزاعی می

 کنند می

 

 
 مبدأ                                 مقصد

 «از»و « به»های تصویری حروف اضافهواره. طرح4 شکل
 

دور شدن از واره تصویری طرح ،تصعویری مبدأ و مسععتفیل وارهدایره، طرح(1تصعویر )در 

حر  که موق ی  شئ مت شوددن به مقصد، در نظر گرفته میسعوی مقصد یا رسیبهمبدأ و رفتن 

بهتر اس  د کنمتفاوت تغییر می ثاب  )مدرسه( با توجه به حروف اضافه )علی( نسعب  به زمینه

ب داده در کنار ه  توضععی« از» اضععافهآیی با حرفبه دلیل باه  «به»اضععافهم نای مرکزی حرف

 شود  

 «:  از» (مکانیای )نمونهپیشمفهوم آموزش . 1. 1. 2. 5

پیش رف ،  ابتدا به م نای دشوار  سعاده بههر مبحث آموزشعی باید از سعفب از آنجا که در 

وی مفهوم مکانی و عینی، س ج از ر  پرداخته «از» اضافهرکزی(  و مکانی حرفای )منمونهپیش

ای و نمونهپیش( مفهوم 6936شععود  در فرهنگ سععان انوری )مفاهی  انتزاعی آن نگاشعع  می
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 مفاهی  آغاز، از روی این مفهوم شده اس  مبدأ و منشأ در نظر گرفته  ،«از» اضعافهمکانی حرف

از تکنی  ف ال کردن ،برای توضععیب بهتر مفالد آموزشععیشععود و اصععل نیز در ذهن تداعی می

از  عنوان مثالشعععود  بهمیبا اسعععتفاده از تجربیات عینی و ادراکی آنان اسعععتفاده  ذهن فراگیران

نام کشور خود را بیان پاسخ در ها و آن« ایدشعما از کدام کشور آمده»شعود فراگیران سعوال می

ما شدهد که کشعور شما مبدأ و منشأ مکانی اس  که کنند  در این باش مدرم توضعیب میمی

دهد نشان می را« از» اضافهفهای عینی و ملموم حرنمونه(0) تصویر  ایدآمده از آنجا به ایران

 دقیقه(  0)

 
 در این مثال:

آغاز و شرو   نقفه«  به خانه رف از مدرسه علی » 

اسعع   « خانهسععوی به»، «مدرسععهاز » علی« رفتن»

ای و نمونهبعدین ترتیعد مفهوم اولیه، مکانی، پیش

اصل برای  و تصعویری مبدأ، منشعأ، آغاز وارهطرح

 و معفهوم اولیععه، مکععانی،« از» اضععععافععهحعرف

د، سوی( مقصتصویری )بهوارهای و طرحنمونهپیش

در ذهن آنان « به» اضععافهبرای حرف پایانهدف و 

 شود می ف ال

 

 
 

  رف خانه    به   مدرسه    از   علی

 سوی( مقصد)به مفهوم مبدأ      مفهوم              

 

 «به»و « از» و مکانی حروف اضافه اینمونهمفهوم پیش.5شکل 
 

، زمینه برای اسععتفاده از تجربیات قبلی )تجربیات عینی، فیزیکی و ادراکی( آنان ترتیدبدین 

  ب د از ف ال کردن شعععودمیانتزاعی )اسعععت اری( دیگر آماده و برای رسعععیدن به مفاهی  عینی 

اش  توان نگذهن فراگیران از روی مفاهی  و تجربیات عینی و ادراکی آنان میسعاختار شناختی 

 فهضععااکه کاربرد حرف شععودمیآموزان توضععیب داده کرد  به فارسععی هی  انتزاعی را آغاز به مفا

 ل:   به عنوان مثاافتداتفاق میانتزاعی نیز  مکانی نیس   بلکه در حوزه مذکور تنها در حوزه

ر اسلام ومبدأ و آغاز ظه« از» اضافهگذرد  در این مثال حرفمیقرن  61هور اسلام زمان ظ زا

 دهد را نشان می
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 «از» اضافهو انتزاعی حرفای نمونهمفهوم پیش .2. 1. 2. 5

مفهوم « از» اضععافهای و مکانی حرفنمونهپیشآموزان با مفهوم پج از آشععنا شععدن فارسععی

 دقیقه(  1) شودنشان داده می (1)ای و انتزاعی آن در تصویر نمونهپیش
 

تر در ایععن تصعععویر، مفععاهی  انتزاعی

برگزیده شدن یا انتااب »گردد مانند می

) ( از سوی « شعدن حضعرت محمد

پیامبری وآغاز منشعععأ، خعداوند که مبدأ

 این باش با درآموزان فارسععیاسعع   

نیز آشعععنا « از سعععوی، از طرف»مفهوم 

 اضععافهکه حرفیابنددرمیو  شععوندمی

کععه این ایعن مفهوم را نیز دارد، « از»

سعععوی، به»در تقعابعل بعا مفهوم مفهوم 

 کاربه« به» اضعععافهبرای حرف« طرفبه

 رود می

 

 
 پیامبری                                                       خداوند

 

 مقصد                        پیامبریمبدأ              

 حضرت محمد ) (

 

 شد  برگزیده پیامبریبه خداوند  ازسویحضرت محمد ) ( 

 مفهوم مبدأ      مفهوم مقصد            

 مبدأ و مقصدمفاهیم  انتزاعی .6شکل
 

مفالد مکعانی و انتزاعی  در حوزه« از»اضعععافعهحرف اینمونعهپیش ب عد از آموزش مفهوم

 دقیقه(   6۰شود )میها تمرین داده آموزشی مرور و در پایان به آن

 )جزء از کل(« از» اضافهای حرفمفهوم حاشیه .2. 2. 5

 ی نی« از» اضافهمفهوم دیگر حرف قبل، به ارائه پج از مرور مفالد جلسعه، دوم در جلسعه

تصویری آن مفابق  وارهطرح ،بردن به مفهوم جزء از کلبرای پی شعود  جزء از کل پرداخته می

  دقیقه( 9شود )نشان داده می( 1)با شکل 
 

از روی تجربیات و مفاهی   تصعععویری وارهاین طرح

زان آموتی ذهن فارسیعینی ماتلی در ساختار شناخ

 د و کم  به در  بهتر مفاهی  انتزاعیشععوایجاد می

 د کنجزء از کل می
 

 ، مفهوم جزء از کل«از» اضافهتصویری حرف وارهطرح . 7 شکل
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 دهد کل دایره )مبدأ( را نشان میجزئی از  رنگی قسم  (1)در تصویر 

 آموزش معنای مکانی جزء از کل .1. 2. 2. 5

آن کل مبدأ و منشأ واق درکه اس  از ی  کل  یقسمتجزء یا « از» اضعافهمفهوم دیگر حرف

 آن ارتبای دارد  برای در با م نای اولیه « از» اضافهحرف دیگر م نای یدبدین ترتاجزاء اس   

 دقیقه(   0) شودارائه می( 3) بهتر این مفهوم، تصویر

 
 

از  در ایععن مععثععال یعع  نععفععر

از ی  قسععمتی  آموزانفارسععی

 آموزان( اس   فارسیکل )همه

 

 
 امتحان غاید بود  آموزان در جلسه فارسی  از ی  نفر

 مفهوم جزء از کل                

 جزء از کل مکانیمفهوم  . 8تصویر 
 

مفاهی  عینی نگاش  به مفاهی  انتزاعی در ذهن فراگیران بر اسام  بدیهی اس  در ادامه کار

 شود می پذیرامکان

 آموزش معنای انتزاعی جزء از کل .2. 2. 2. 5

نگاش   (3) شعود  تصعویرپج از در  کامل مفاهی  عینی، مفاهی  انتزاعی آموزش داده می 

 دقیقه(  1دهد )مفهوم انتزاعی جزء از کل را ازروی مفاهی  عینی نشان می
 

هوم مف، با توجه به تصعععویر در مثال مقابل

انعتزاعی جزء از کععل در ذهن فراگیران 

هوم ها از قبل با مفشود  چون آنتداعی می

 اند، لذاعینی و مکانی جزء از کل آشنا شده

ها مفهوم انتزاعی جزء از کل نیز در ذهن آن

 شود نگاش  می

 

 
 آموزان برای فارسی مفاهی  دستور زبانب ضی ازدر  

 جزء از کل        

 دشوار اس  

 مفهوم انتزاعی جزء از کل .9 تصویر
 

https://www.bing.com/images/search?q=one+students+was+absent+cartoon+image+&view=detailv2&&id=92C09E29D4DCAF939DAF8972D91569CF455C1E53&selectedIndex=23&ccid=D2prwh3B&simid=608010432258641421&thid=OIP.M0f6a6bc21dc150bd523e63ea16bc205dH0
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هایی تمرینایان کل مفالد آموزشی مرور و در پ« از» اضعافهب د از آموزش دو مفهوم حرف

ها در سععفوح دانش، در  و فه  و کاربرد   این تمرینشععودئه میامرتب  با موضععو  آموزش ار

یاد آوردن م لومات کسد شده اس   در طراحی شعده اس   هدف آموزشی در سفب دانش به 

مورد نظر را به زبان خود توضیب  حثامبآموز باید قادر باشعد فارسعی، در  و فه ،سعفب دوم

وارد سفب بالاتری از یادگیری آموزفارسی،  در سعفب کاربردبدهد و از سعفب حافظه فراتر رود

بتدایی آموختن فراتر می رود و بعه این ترتید فرد یادگیرنده از سعععفب م مولی و ا  می شعععود

 دقیقه(  6۰)ه اس  در عمل پیاده کندتواند آنچه را که آموختمی
 

 «از» اضافهرح درس آموزشی حرفط .1 جدول

های تعداد جلسه

 آموزشی
 زمان هاو فعالیت درس ارائه

 اول جلسه

 سازی ذهن فراگیران  آماده6

 اضافهحرفای نمونهو پیشتصویری  واره  آموزش طرح۳

 «از»

 «از» اضافهای )مکانی( حرفنمونه  آموزش مفهوم پیش9

 «از» اضافهحرف انتزاعی  ای ونمونه  آموزش مفهوم پیش1

    مرور و تمرین0

 دقیقه 0

 دقیقه 9

 دقیقه 0

 دقیقه 1

 دقیقه 6۰

 دوم جلسه

 قبل و پرسش   مرور مفالد جلسه6

 جزء از کل تصویری واره  آموزش طرح۳

 جزء از کل (عینیمکانی )  آموزش مفهوم  9

   آموزش مفهوم انتزاعی جزء از کل1

   مرور و تمرین0

 دقیقه 6۰

 دقیقه 9

 دقیقه 0

 دقیقه 1

 دقیقه 6۰

 

عینی و  در حوزه« از» اضععافهزمان آموزش مفاهی  ماتلی حرف( مدت6با توجه به جدول )

 ،آموزشی شودبرای هر جلسهطور که ملاحظه میانتزاعیبه تفکی  نشعان داده شعده اسع   همان

با  هایی متناسدآموزشی تمرین قبل از آموزش مروری بر مفالد گذشته و نیز ب د از هر جلسه

دید، ها علاوه بر مفالد جشود  البته باید خاطر نشان کرد که تمرینمی پیشنهادموضو  تدریج 

 گیرد مفالد گذشته را نیز در برمی
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 نتیجه گیری .6

طرح درم آموزشی برخی مفاهی   به ارائه شعناسی شناختیم نی این پژوهش در چارچوب

عینی و انتزاعی برای آموزش به غیر فارسی زبانان پرداخته اس   در  در حوزه« از» اضعافهحرف

اما در   شودمی انجام س ردن مفالد خاطرو به تمرین ،رویکرد سعنتی، یادگیری بر اسام تکرار

گیرد و یادگیری م نادار و ماندگار سعازی شعکل میرویکرد  شعناختی، یادگیری از طریق مفهوم

ر این کارآمد اس   د نسعبتاً افتد که از این لحاظهمراه با انگیزه و تلاش خود فراگیران اتفاق می

این رابفه را  مند میان واژه و م نا وجود دارد وای نظامبرخلعاف دیدگاه سعععنتی، رابفه ،رویکرد

های های تصعععویری و اسعععت ارهوارهای، طرحنمونهتوان از سعععازوکارهایی نظیر م نای پیشمی

مفهومی توضعیب داد  همچنین م نای ضمنی که با کاربرد برخی حروف اضافه در ذهن متداعی 

های پژوهش حاضر مبین این اس  که گیری م انی جدید نقش دارند  یافتهدر شعکل ،شعوندمی

ر این اسام، بای بیشتر کاربرد انتزاعی دارند  ، بیشتر کاربرد عینی و م انی حاشیهفاهی  مرکزیم

ها و در باف  هاحروف اضعععافه برای صعععورت واژگانی آنمنشعععأ پیدایش مفاهی  غیر مکانی 

ادراکی  اسععت اره (6331)گردد  بر مبنای توجیه لیکاف و جانسععونکاربردهای ماتلی پدیدار می

ن پژوهش سعع ی شععد ضععمن م رفی در ایزاعی م نای مکانی حروف اضععافه اسعع   نای انتزیرب

 و از م انی پربسامدیکی  «مبدأ، منشعأ، آغاز و اصعل»ی نی « از»اضعافهحرفای نمونهم نای پیش

مشععا  شععود این رویکرد تا چه اندازه  تا نیز تبیین شععود« جزء از کل»ای آن ی نی حاشععیه

ه بمدرسه  ازعلی » عنوان مثال جملهم کاربرد آموزشعی داشعته باشعد  بهتواند در محی  کلامی

« رفتن»آغاز و شععرو   م نای نقفه« از» اضععافهدر جهان واق ی  وجود دارد و حرف« رف خانه 

مفهوم  ،مکانی ای ونمونهپیش  بر اسععام همین م نایاسعع « سععوی خانهبه»، «از مدرسععه»علی 

حضرت محمد ) ( از سوی خداوند » مانند جمله ،شعودنگاشع  مینیز انتزاعی به حوزه مبدأ

رت برای حض« پیامبری»مبدأ و آغاز « ازسوی خداوند»که در این جمله « به پیامبری برگزیده شد

م انی متمایز « از» اضعععافهمرکزی، حرف ای ونمونهپیش علاوه بر م نای ( اسععع   ) محمد

 افهاضععیکی دیگر از مفاهی  حرفرکزی آن مرتب  اسعع  نوعی با م نای مدیگری نیز دارد که به

ی  »عنوان مثال در جملهبه اسعع  که در این پژوهش به آن پرداختی  « جزء از کل»مفهوم ، «از»

مفهوم جزء از کل )مبدأ( « از ی  نفر»عبارت « امتحان غاید بود آموزان در جلسهاز فارسعی نفر



 005 ...                      یشناختیشناس یمعن کردياضافه با روآموزش حروفنامهدرس              سال نهم                
 

در  ب ضی »جملهمانند  ،دنشوم انی انتزاعی مشابه آن نیز در ذهن انتزا  می دهد ورا نشعان می

در  ب ضععی از »عبارت که « آموزان دشعوار اسع از مفاهی  دسعتور زبان فارسعی برای فارسعی

 زوانتایلر و ای در  کل مفاهی  دسعتور زبان فارسی اس جزئی از« مفاهی  دسعتور زبان فارسعی

ای، مواردی مانند اولین م نای تأییدشده، غلبه و چیرگی ی  نمونهشدر ت یین م نای پی( ۳۰۰9)

نی را اضافه مکا های ترکیبی و رابفه با دیگر حروفم نایی، اسعتفاده در ساخ  م نا در شعبکه

م نای اولیه و  (۳۰۰9) های تایلر و ایوانزتوجعه بعه ملعا  در این تحقیق بعا  گیرنعددر نظر می

که نتایج این ت یین شد  (6936با توجه به فرهنگ سعان انوری)« از» اضعافهای حرفنمونهپیش

 باشععد  از سععوی دیگرهمسععو می ای تایلر و ایوانزنمونههای ت یین م نای پیشتحقیق با ملا 

تحقیق  ه  راسعععتا اسععع  نیزو انتزاعی مکانی  های( در حوزه6331های لانگاکر )حوزه بانظریه

 نگاش  م انی انتزاعی های لانگاکر،روش آموزش به شیوهحوزه یهبا الهام گرفتن از نظرحاضعر 

م هذا پیشععنهاد می کند،«از»اضععافه برای حرفاسععت اری )انتزاعی( را  مکانی به حوزه از حوزه

چون موضعو  پژوهش حاضعر صرفاً ارائه درسنامه آموزشی اس ، لذا  ارزیابی تأثیر این روش 

ملی و در مورد این حرف اضععافه خا  خود  می تواند آموزان  به صععورت عآموزشععی بر زبان

ا در ن رکارگیری آهکه نتایج ب با  تحقیق حاضععر باشععد موضععوعی برای  پژوهشععی دیگر مرتب  

 هاینتایج تحقیقات عملی نگارندگان در پژوهش اگر چه  عمل و در ی  کلام درم بسعععنجد

شععناختی بر مبنای دانش، در ،  شععناسععیم نی تأکید رویکرد دهد که به دلیلپیشععین نشععان می

شعععناخ  و مفاهی  ذهنی انسعععان، این رویکرد تأثیر م نادار و ماندگار در ذهن فراگیران ایجاد 

در امر آموزش و یادگیری حروف اضافه در مقابل رویکرد سنتی  هاییتواند راهکارکند و میمی

به نظر ری م نادار اسععع ، ز آنجا که هدف از آموزش ی  زبان، یادگیابا این وجود  ارائعه دهعد

رسی اندرکاران و مدرسان آموزش زبان فاایی از این نو  توسع  دس هرسعد توجه به روشمی

لبته   اای همچون حروف اضععافه راهگشععا باشععدبتواند برای تدریج مقوله ،زبانانبه غیر فارسععی

ت انی متفاورویکرد شعععناختی و نیز م  باید خاطرنشعععان کرد که به دلیل گسعععترده بودن حوزه

تری برخوردار هسععتند و نیز حروف هایی که از م انی انتزاعیخصععو  آنهبحروف اضععافه، 

  در این زمینه همچنان محسوم اس  مفال ات بیشترینیاز به  اضافه مرکد فارسی
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 پیوست

ه غیر برای آموزش ب شناختی شناسیاضافه با تمرکز بر رویکرد م ناهای حروفنمونه تمرین

 «از» اضافهموردی، حرف مفال هفارسی زبانان 

انتااب (ی مناسععد را ازستون )باضعافهحرف ی سعتون )الی(تصعویرهابا توجه به  الی(

 کنید 
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 ستون )ب(                                                                        ستون )الی(    

 

 درتوی / 

 

 

 

 به 

 

 

 از 

 

 

 روی 

 

 

  با 

 خانه                مدرسه 
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 صحیب را انتااب کنید ی گزینههای داده شده وارهب( با توجه به طرح

 

 میز برداش                                                       ----------م ل  کتاب را از  -6

       د( به                    ج( روی                             الی( در               ب( با

 

ایران  ----------وطن خود ----------آموزان برای آموختن زبان فارسععی فارسععی -۳

 آمدند 

 به       -در          د( از-با            ج( به-در           ب(  از-الی( با

 

 هایتان  قرار دهید کیی ----------های فارسی را  کتاب –9

          الی(  از          ب( درتدرون          ج( روی              د( با                      

 

 شود                                              محب  خارها گل می  ---------- -1

  الی( از               ب( به              ج( در                  د( روی            
 

 دوست  تلاش کردی  تا زبان فارسی را خوب یاد بگیری   ---------من  -0

 از                      ب( با                   ج( به                د(             الی( در   
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 کامل کنید  ی مناسدرا با حروف اضافه های زیرجمله با توجه به تصویرهاج( 
 
 

 خدا به پیامبری برگزیده شد  -----( حضرت محمد ) ( 6
 

 کند کام یوتر کار می -----------فرهاد  (۳
 

  

 ترم اژدها فرار کرد  -----------------( او9 
 

 

 ایستاده اس   ------------------ موش( 1

 

 

 

 

 

 چیده شده اس   -----------------( ی  قسم  0



 290 ...                      یشناختیشناس یمعن کردياضافه با روآموزش حروفنامهدرس              سال نهم                
 

 با حروف اضافه مناسد جمله بسازید  با توجه به تصویرهاد( 
 

   ----------------------دیروز ( 1
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 بنویسید مناسد  یدر جاهای خالی حروف اضافهد( 

 آب استار             چاه اس    -6

 پروین            نسرین رف   -۳

سالگی                جاند خداوند  به پیامبری برگزیده  1۰حضرت محمد) (                 -9

 شد 

 یکی              فارسی آموزان در جلسه امتحان غاید بود  -1

 امید در زندگی انسان را             موفقی  می رساند  -0

 شوند             هنگام طلو  آفتاب به کار مشغول میم مولاً کشاورزان      -1

 پسری که            دیوار تکیه داده اس ، محسن اس   -1

 ایران             قاره آسیا قرار دارد  -3

 دیروز                  پدرم                    بازار رفت  -3

 زندگی می کنند ب ضی از انسان ها همیشه                غفل    -6۰

 

 

 

 

 

 


