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  تقديم به 

  

  .همه وجودم، همه جانم از توست! ، مادرمسيمين عزيزتر از جانم

  .ام استسختكوشي را از تو آموختم، خرد تو سر مشق زندگي !بيكدكتر حسن رستم ،پدرم

  .هايم رمق نخواهند داشتبي تو و حمايتت گام !ساسان عزيز، برادرمدكتر 

  . به كمال ديدم شمابزرگ بودن را در   !الهيار دايي بزرگم

  

                   هر چه دارم و هستم از شماست، دوستتان دارم، از پروردگارم جز شادي و سالمتي شما هيچ
  هايمبه توانايي اناز حمايت و ايمانت .تان باشمآرزو دارم روزي موجب سرفرازي. خواهمنمي

  !سپاسگزارم
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  !استادانم! معلمان بزرگوارم! نيازي و از خودگذشتگيآوران دانش، بيپيام

هاي لرزان و كوتاه نفس شرافت را در شما به كمال ديدم، آزادگي را از شما آموختم، عشق را در صداي
   ترين عاشقانيد، وطن پرستي و نوع دوستي در شما به نهايت بزرگوارترين بزرگانيد، عاشق. امروزتان يافتم

اين . مانمشاگرد كوچك شما بودم، هستم و شاگرد كوچك شما مي. شودبي شما ايران من ويران مي. رسدمي
  .انم كه كوتاه است و پر خطا، بر من ببخشيد و از من بپذيريددمي. رساله، نامه سپاس من به تك تك شماست

دريغ بوديد و ره نماي من، صبور بوديد، بي! جناب آقاي دكتر محمد دبيرمقدم، استاد راهنماي بزرگوار من
ود، حفاظتش كرديد و پرورانديدش، امروز شعله عشق من به باي بيش ناز روزي كه فكر اين رساله در من جرقه

  .ست، بي نهايت سپاسگزارمكارم ا
هاست كه لسا! تراستاد ارجمندم سركار خانم دكتر ايران كلباسي، نامتان را دوست دارم و شما را دوست

  .قدردان زحمتتان و محبتتان هستم. هاست كه راهنمايم، مشاورم و رازدارم هستيدشاگرد شما هستم و شما سال
م كه به من راهاي درستان را نداشتم، سپاسگزسحضور در كالپور، افتخار جناب آقاي دكتر رضا نيلي

مند اعتماد كرديد و اجازه داديد به عنوان شاگردتان از نكته سنجي و دقت نظرتان در پيشبرد اين رساله بهره
  .شوم

سركار خانم دكتر نعمت زاده، سركار خانم دكتر محمد اسماعيل، جناب آقاي دكتر  از اساتيد بزرگوار
ها و پيشنهادهاي خود داوري اين رساله را پذيرفتند و من را از ديدگاهجناب آقاي دكتر صفارمقدم كه عاصي و 

  .كنمصميمانه قدرداني مي ،مند ساختندبهره
شناسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات همچنين از جناب آقاي دكتر مصطفي عاصي مدير گروه زبان

با دريغ زاده استادان عزيزم كه بينعمت دكتر و سركار خانم آقاي دكتر يحيي مدرسي بفرهنگي و جنا
 ثمره كه شنيدن ان و بزرگوار جناب آقاي دكتر يداهللاز استاد مهرب ياري دادند ومن را هاي خود راهنمايي

  .صدايشان و كالم شيرين و مهربانشان هميشه مايه دلگرمي من بوده است، سپاسگزارم
ام بي وجود شما ، خاطرات اين دوران زندگيگذرانديمزيادي را در كنار هم روزهاي ! همراهانم! دوستانم

  !سپاسگزارم.  نمودداشت و دشواري راه بر من هموار نميرنگ شادي نمي

  !استاد عزيز، مهربان و بزرگوار
كردم كه شما آرزو داشتم افتخار پيدا مي !شناسدانشمند بزرگ، جناب آقاي دكتر علي محمد حق

  !روحتان شاد. كرديد، جاي شما خالي است و ياد شما همه جا هستاين رساله را قبول ميداوري 
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به منظور بررسي  هاآن  توان ذهني و مقايسه هاي زباني، توانايي ادراكي و بياني افراد كم مطالعه ويژگي            

با توجه به توانايي . هاي زباني اين گروه با افراد عادي از دير باز مورد توجه جوامع علمي بوده است تفاوت

هاي زندگي توجه به آموزش اين در سوادآموزي و فراگيري مهارت "آموزش پذير"ذهني توانآموزان كمدانش

گرايي در زمينه ي اخير مطالعات بسياري با رويكرد نقشهادر سال. افراد از اهميت بسياري برخوردار است

ها صورت درسي و مقايسه آن هايكتابآموزان عادي و متون مختلف هاي زبان گفتار و نوشتار دانشويژگي

-توان ذهني و در نتيجه انتخاب مناسبآموزان كمهاي زباني دانشها و ويژگيبراي شناخت توانايي. گرفته است

  . شودشناختي مشابه براي اين گروه نيز احساس ميهاي زبانپژوهشانجام لزوم  ،هاموزشي براي آنترين متون آ

توان ذهني در چارچوب دستور آموزان كمتوصيف گفتمان نوشتاري دانشپژوهش حاضر نيز با 

هاي زباني اين اي ديگر براي شناخت ويژگيسعي دارد از يكسو با گشودن دريچه مند هليدينقشگراي نظام

افراد در ارتقاء متون آموزشي براي اين گروه نقشي ايفا كند و از سوي ديگر كارآمد بودن دستور نقشگراي 

آموز شامل دانش 311به اين منظور در مجموع گفتمان نوشتاري . هليدي را براي اين امر مورد بررسي قرار دهد

در  86-87آموزان در سال تحصيلي اين دانش. گرفتبند در چارچوب نظري هليدي مورد مطالعه قرار  2407

اي انتخاب شده بودند، در مقاطع ابتدايي، خوشه –دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه كه به شيوه تصادفي 

ها با حضور در مدارس و ارائه آزمون نوشتاري  آوري داده گرد. اي مشغول به تحصيل بودنداي و حرفهحرفهپيش

  . شدآموزان يك كالس انجام  تان مصور به صورت انفرادي به كل دانشدر قالب داس

ها، قلمرو هاي اصلي، فرضيهدر فصل اول اين رساله كليات پژوهش شامل ضرورت و هدف آن، پرسش

هاي فصل دوم پيشينه پژوهش. هاي متصور از آن و مفاهيم بنيادي مطرح شده استو روش پژوهش و كاربرد

مباني نظري و . شودشناسي كودكان استثنايي را شامل ميشناسي و رواندو حيطه زبانداخلي و خارجي در 

در فصل چهارم . اندنقش متني و تجربي در فصل سوم معرفي شدهگراي هليدي و دو فرااصول دستور نقش

 -صرفي نقش متني و تجربي و از سوي ديگر از جنبه خطاهايآوري شده از يكسو بر مبناي فراهاي گردداده

به اين ترتيب . اندنحوي، معنايي و اماليي به طور جداگانه و در قالب جدول و نمودار توصيف و مقايسه شده

اين بخش انواع آغازگرهاي ساده و مركب، فرايندها و خطاهاي نگارشي، فراواني و درصد رخداد هر يك در 
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- نتايج حاصل از تحليل و مقايسه داده و ها ضيهامكان رد يا تأييد فر. شودهاي تحصيلي مختلف را شامل ميپايه

هاي در ادامه اين فصل پيشنهادهايي نيز براي پژوهش. هاي مختلف در فصل پنجم مطرح شده استها در حيطه

  :توان ذهني به اين شرح استآموزان كمبرخي از نتايج حاصل از بررسي نوشتار دانش. آتي ارائه شده است

درصد  61و در  ترين آغازگر استي مختلف پررخدادهاي تحصيلدر پايه آغازگر فاعلي غير محذوف

درصد بندها  23درصد بندها و آغازگر متني در  34آغازگر فاعلي محذوف در . بندها  رخداد داشته است

حدود يك . يابددرصد رخداد آغازگر فاعلي محذوف با باالرفتن پايه تحصيلي افزايش مي. مشاهده شده است

درصد آغازگرهاي مركب از تركيب آغازگر متني و تجربي  96حدود . دها داراي آغازگر مركب استچهارم بن

در صورت وجود آغازگر بينافردي، عنصر بينافردي بعد از آغازگر متني و پيش از آغازگر . شكل گرفته است

درصد  58ت و حدود هاي تحصيلي مختلف پررخدادترين فرايند اسفرايند مادي در پايه. گيردتجربي قرار مي

درصد كل فرايندها را در بر  12و  13اي به ترتيب فرايند رفتاري و فرايند رابطه. شودكل فرايندها را شامل مي

-تر از يك دهم درصد كمدرصد رخداد و وجودي با كم 7درصد رخداد و ذهني با  10فرايند بياني با . گيرندمي

در  .معنايي هستند- بندها داراي يكي از انواع خطاهاي دستوري درصد 26حدود . رخدادترين فرايندها هستند

هاي ديگر روند كاهشي دارد و در رخداد خطا در پايه. پايه سوم ابتدايي حدود نيمي از بندها داراي خطا هستند

نحوي - درصد و خطاهاي صرفي 52خطاهاي نحوي حدود . رسددرصد مي 22اي به حدود حرفهپايه اول پيش

نحوي - پررخدادترين خطاها به مقوله صرفي. شونددرصد كل خطاها را شامل مي 8و  40به ترتيب و معنايي 

كاربرد وندهاي فعلي اشتباه، عدم مطابقه شناسه فعل با فاعل و حذف حرف اضافه، به ترتيب حدود . تعلق دارند

درصد كلمات  5حدود . شوند و پر رخدادترين خطاها هستنددرصد از كل خطاها را شامل مي 16و  20، 22

حذف نويسه پر رخدادترين خطاي اماليي به . آموزان دربردارنده خطاي اماليي استنگارش شده توسط دانش

 24درصد، افزايش  32كاربرد اشتباه حروف . شوددرصد كل خطاها را شامل مي 36آيد و حدود شمار مي

  .دهندتشكيل ميدرصد خطاها را  8درصد و قلب 

–خطاهاي دستوري  - فرانقش تجربي -فرانقش متني - گفتمان نوشتاري - توان ذهنيكم: يهاي كليدواژه

  نايي و امالييمع
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  19                بندي افراد بر پايه هوشبهرطبقه -5-1جدول 
  20              ماندگي ذهنيدامنه بهره هوشي و سطوح عقب -6-1جدول 

  فصل سوم
  70              شناختيسطوح زبان به مثابه يك نظام نشانه -1-3جدول 
  72              زبان دستور در آن نمودباز و هافرانقش -2-3جدول 
  73                  هاهاي گفتار و پاسخنقش -3-3جدول 
  74              عناصر فرا نقش بينا فردي در زبان انگليسي -4-3جدول 
  85     فارسي و انگليسي زبان در مركب هايتعبار يا هاگروه شامل ساده آغازگر از چند مثال -5-3 جدول
  85         فارسي و انگليسي در آغازگر عنوان به شده اسمي بند از هايينمونه -6-3 جدول
  86                   خبري بندهاي آغازگر -7-3 جدول
  90            بند موصولي در زبان انگليسي از منظر فرا نقش متني  -8-3 جدول
  91            بند موصولي در زبان فارسي از منظر فرا نقش متني -9-3 جدول
  91              آغازگر در ساخت اسنادي در زبان انگليسي -10-3جدول 
  91              آغازگر در ساخت اسنادي در زبان فارسي -11-3جدول 
  92            در زبان انگليسي در بندهاي مقيد زماندار آغازگر -12-3جدول
  92            در زبان فارسيآغازگر در بندهاي مقيد زماندار  -13-3جدول
  92            در زبان انگليسي زمان بدون مقيد بندهاي در آغازگر -14-3 جدول
  93            در زبان فارسي زمان بدون مقيد بندهاي در آغازگر -15-3 جدول
  95            ها در زبانعناصر فرا نقش تجربي و بازنمود آن -16-3جدول 
  97                نمونه يك بند داراي فرايند  -17-3جدول 
  97            بند دستوري ذهني از منظر زمانتفاوت فرايند مادي و  -18-3جدول 
  98            ايمادي، ذهني و رابطهتفاوت ديدگاه در سه فرايند  -19-3لجدو

  99                ايهاي اصلي بند رابطهمقوله -20-3جدول 
  101                بيانيتحليل بند داراي فرايند  -21-3جدول 
102          فرا نقش تجربي و انواع فرايندهاي مطرح در اين فرا نقش -22-3جدول 



  صفحه     جدولعنوان  

 ف 

 

 فصل چهارم 

  106          فرايندها در مدرسه اتقاييانواع فراواني رخداد هر يك از  - 1-2-4جدول 
  107          فرايندها در مدرسه اصالني انواعفراواني رخداد هر يك از  - 2-2-4جدول 
  107          فرايندها در مدرسه ساريخاني انواعفراواني رخداد هر يك از  - 3-2-4جدول 
  108        فرايندها در مدرسه صياد شيرازي انواعفراواني رخداد هر يك از  - 4-2-4جدول 
  109          فرايندها در پايه سوم ابتدايي انواعفراواني رخداد هر يك از  - 5-2-4جدول 
  110          فرايندها در پايه چهارم ابتداييهر يك از انواع د فراواني رخدا - 6-2-4جدول 
  111          فرايندها در پايه پنجم ابتداييهر يك از انواع فراواني رخداد  - 7-2-4جدول 
  113        ايحرفهفرايندها در پايه اول پيش انواعفراواني رخداد هر يك از  - 8-2-4جدول 
  114        ايفرايندها در پايه دوم پيش حرفه انواعفراواني رخداد هر يك از  - 9-2-4جدول 
  116        ايحرفهفرايندها در پايه سوم پيشاز انواع  فراواني رخداد هر يك - 10-2-4جدول 
  117          ايفرايندها در پايه اول حرفه انواعفراواني رخداد هر يك از  - 11-2-4جدول 
  118      هاي مربوط به كل مدارسدادهفرايندها در  انواعفراواني رخداد هر يك از  - 12-2-4جدول 
  119            فراواني رخداد انواع آغازگر در مدرسه اتقايي - 1-3-4جدول 
  119            فراواني رخداد انواع آغازگر در مدرسه اصالني  -2-3-4جدول 
  120            فراواني رخداد انواع آغازگر در مدرسه ساريخاني - 3-3-4جدول 
  121            انواع آغازگر در مدرسه صياد شيرازيفراواني رخداد  - 4-3-4جدول 
  122            فراواني رخداد انواع آغازگر در پايه سوم ابتدايي - 5-3-4جدول 
  122            فراواني رخداد انواع آغازگر در پايه چهارم ابتدايي -6-3-4جدول 
  131            فراواني رخداد انواع آغازگر در پايه پنجم ابتدايي - 7-3-4جدول 
  133          ايحرفهفراواني رخداد انواع آغازگر در پايه اول پيش - 8-3-4جدول 
  134            ايحرفهفراواني رخداد انواع آغازگر در پايه دوم پيش - 9-3-4جدول 
  135          ايحرفهفراواني رخداد انواع آغازگر در پايه سوم پيش -10-3-4جدول 
  137            ايه اول حرفهفراواني رخداد انواع آغازگر در پاي - 11-3-4جدول 
  138          هاي تحصيلي مختلففراواني رخداد انواع آغازگر در پايه - 12-3-4جدول 

    144          هاي مختلف تحصيليفراواني رخداد آغازگر مركب در پايه -13-3-4جدول  
  148          معنايي  -بندي و توصيف آماري خطاهاي دستوريطبقه - 1-4-4جدول 
  185                خطاهاي دستوري فراواني - 2-4-4جدول 
  190                نحوي-فراواني خطاهاي صرفي - 3-4-4جدول 
  191                فراواني خطاهاي معنايي - 4-4-4جدول 
  194                افزودن نويسه در جايگاه مياني  - 5-4-4جدول 
  195              افزودن يك يا چند نويسه به جايگاه پاياني - 6-4-4جدول 



  صفحه     جدولعنوان  

 ص 

 

  197              از جايگاه آغازي كلمهحذف نويسه  - 7-4-4جدول 
  198    اياي و حرفهحرفهپيش، مقطع ابتداييدر  حذف يك يا چند نويسه از جايگاه مياني كلمه - 8-4-4جدول 
  199              حذف يك نويسه از جايگاه پاياني كلمه - 9-4-4جدول 
  199        جاه حذف نويسه همخوان و واكه يا دو همخوان متوالي نماياننده يك - 10-4-4جدول 
 203        هاي تحصيلي مختلفها در پايهفراواني وقوع فرايند قلب نويسه - 11-4-4جدول 

  و    هايي كه هم شيوه نگارش نزديك به هم دارندنويسه - 12-4-4جدول 
  206          . هاي نزديك به هم اشاره دارندهايي با ويژگيهم به واج

  207            .به هم دارند هايي كه شيوه نگارش نزديكنويسه - 13-4-4جدول 
  207        .هايي با جايگاه توليد يكسان اشاره دارندهايي كه به واجنويسه - 14-4-4جدول 
  208              هاي پيشين بجاي هم كاربرد نويسه واكه - 15-4-4جدول 
  208            هاي واكه پسين و پيشين بجاي همكاربرد نويسه - 16-4-4جدول 
  208            به واج يكساني اشاره دارندهايي كه نويسه - 17-4-4جدول 
  209          . هايي با شيوه توليد يكسان اشاره دارندهايي كه به واجنويسه - 18-4-4جدول 
  هايي كه به لحاظ شيوه نگارش و واجي كه نويسه - 19-4-4جدول 

 209              .كنند شباهت روشني با يكديگر ندارندبه آن اشاره مي

  
  
  
 

  
 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  



  فهرست نمودارها

            صفحه     عنوان نمودار 

 ق 

 

  109     فرايندها در پايه سوم ابتدايياز انواع تعداد رخداد هر يك  -1-2- 4نمودار 
  109    فرايندها در پايه سوم ابتدايي انواعدرصد فراواني رخداد هر يك از  -2-2- 4نمودار 
  110     م ابتداييفرايندها در پايه چهاراز انواع تعداد رخداد هر يك  -3-2- 4نمودار 
  111     فرايندها در پايه چهارم ابتدايي انواعدرصد فراواني رخداد هر يك از  -4-2- 4نمودار 
  112     فرايندها در پايه پنجم ابتدايي انواعفراواني رخداد هر يك از  -5-2- 4نمودار 
  112    فرايندها در پايه پنجم ابتدايي انواعدرصد فراواني رخداد هر يك از  -6-2- 4نمودار 
  113    ايحرفهفرايندها در پايه اول پيشهر يك از انواع فراواني رخداد  -7-2- 4نمودار 
  114    ايحرفهفرايندها در پايه اول پيشهر يك از انواع درصد فراواني رخداد  -8-2- 4نمودار 
  115    ايحرفهفرايندها در پايه دوم پيش انواعفراواني رخداد هريك از  -9-2- 4نمودار 
  115    ايدرصد فراواني رخداد هر يك از فرايندها در پايه دوم پيش حرفه -10-2- 4نمودار 
  116    ايحرفهفرايندها در پايه سوم پيش انواعفراواني رخداد هر يك از  -11-2- 4نمودار 
  116    ايحرفهها در پايه سوم پيشدفراين انواعدرصد فراواني هر يك از  -12-2- 4نمودار 
  117     ايفرايندها در پايه اول حرفههر يك از انواع فراواني رخداد  -13-2- 4نمودار 
  118    ايفرايندها در پايه اول حرفههر يك از انواع درصد فراواني رخداد  -14-2- 4نمودار 
  119     هار مجموع دادهفرايندها د انواعفراواني رخداد هر يك از  -15-2- 4نمودار 
  119    هافرايندها در مجموع داده انواعدرصد فراواني رخداد هر يك از  -16-2- 4نمودار 
  120     هاي مختلف تحصيليدرصد رخداد فرايند مادي در پايه -17-2- 4نمودار 
  121     هاي مختلف تحصيليدرصد رخداد فرايند ذهني در پايه -18-2- 4نمودار 
  122     هاي مختلف تحصيلياي در پايهدرصد رخداد فرايند رابطه -19-2- 4نمودار 
  122      هاي مختلفدرصد رخداد فرايند رفتاري در پايه -20-2- 4نمودار 

  123     هاي مختلف تحصيليدرصد رخداد فرايند بياني در پايه -21-2- 4نمودار  
  129      ايه سوم ابتداييدر پ آغازگرفراواني هر يك از انواع  -1-3- 4نمودار 
  129     در پايه سوم ابتدايي آغازگردرصد رخداد هر يك از انواع  -2-3- 4نمودار 
  130      در پايه چهارم ابتدايي آغازگرفراواني هر يك از انواع  -3-3- 4نمودار 
  131     در پايه چهارم ابتدايي آغازگردرصد رخداد هر يك از انواع  -4-3- 4نمودار 
  132     در پايه پنجم ابتدايي آغازگرفراواني رخداد هر يك از انواع  -5-3- 4ار نمود

  132    در پايه پنجم ابتدايي آغازگرفراواني و درصد رخداد هر يك از انواع  -6-3- 4نمودار 
  133     ايدر پايه اول پيش حرفه آغازگرفراواني هر يك از انواع  -7-3- 4نمودار 
  133    ايدر پايه اول پيش حرفه آغازگرراواني هر يك از انواع درصد ف -8-3- 4نمودار 
  134     ايدر پايه دوم پيش حرفه آغازگرفراواني هر يك از انواع  -9-3- 4نمودار 
  135    ايحرفهدر پايه دوم پيش آغازگردرصد فراواني رخداد هر يك از انواع  -10-3- 4نمودار 
136     ايحرفهدر پايه سوم پيش آغازگرفراواني هر يك از انواع  -11-3- 4نمودار 



  صفحه     عنوان نمودار 

 ر 

 

  136    ايحرفهدر پايه سوم پيش آغازگردرصد فراواني رخداد هر يك از انواع  -12-3- 4نمودار 
  137      ايدر پايه اول حرفه آغازگرفراواني هر يك از انواع  -13-3- 4نمودار 
  137    ايدر پايه اول حرفه آغازگردرصد فراواني رخداد هر يك از انواع  -14-3- 4نمودار 
  139     هاي تحصيلي مختلف متني در پايه آغازگردرصد رخداد  -15-3- 4نمودار 
  139    هاي تحصيلي مختلف فاعلي محذوف در پايه آغازگردرصد رخداد  -16-3- 4نمودار 
  140    هاي تحصيلي مختلففاعلي غير محذوف در پايه آغازگردرصد رخداد  -17-3- 4نمودار 
     141                   هاي تحصيلي مختلفدر پايه شده ي پيشايندآغازگردرصد رخداد  -18-3- 4نمودار 
  141     هاي تحصيلي مختلفاي در پايهحاشيه آغازگردرصد رخداد  -19-3- 4نمودار 
  142     هاي تحصيلي مختلفبينافردي در پايه آغازگردرصد رخداد  -20-3- 4نمودار 
  143      نسبت به تعداد كل بندها آغازگردرصد رخداد هر  -21-3- 4نمودار 
  144   مركب در هر پايه تحصيلي نسبت به كل بندها در همان پايه آغازگردرصد رخداد  -22-3- 4نمودار 
  147      هاي مختلف خطاهافراواني و درصد رخداد مقوله -1-4- 4نمودار 
  149      هاي بررسي شدهتعداد رخداد هر خطا در كل داده -2-4- 4نمودار 
  150      فراواني و درصد رخداد خطاها در پايه سوم ابتدايي  -3-4- 4نمودار 
  151      فراواني و درصد رخداد خطاها در پايه چهارم ابتدايي -4-4- 4 نمودار
  152      تدايياب پنجم هيپا در خطاها رخداد درصدفراواني و  -5-4- 4نمودار 
  153     ايحرفهفراواني و درصد رخداد خطاها در پايه اول پيش -6-4- 4نمودار 
  154     ايحرفهفراواني و درصد رخداد خطاها در پايه دوم پيش -7-4- 4نمودار 
  155     ايحرفهرخداد خطاها در پايه سوم پيشفراواني و درصد  -8-4- 4نمودار 
  156      ايحرفه فراواني و درصد رخداد خطاها در پايه اول -9-4- 4نمودار 
  157    درصد رخداد خطا در هر پايه نسبت به تعداد كل بندها در همان پايه -10-4- 4نمودار 
  158    اد بند در هر پايهدرصد رخداد وندهاي اشتباه فعلي نسبت به تعد -11-4- 4نمودار 
  159   درصد رخداد عدم مطابقه شناسه فعل با فاعل نسبت به تعداد بند در هر پايه -12-4- 4نمودار 
  159    درصد رخداد حذف حرف اضافه نسبت به تعداد بند در هر پايه -13-4- 4نمودار 
  160     آميزي نسبت به تعداد بند در هر پايهدرصد رخداد هم -14-4- 4نمودار 
  161     معنا نسبت به تعداد بند در هر پايهدرصد رخداد كلمات بي -15-4- 4نمودار 
  161     معنا نسبت به تعداد بند در هر پايهدرصد رخداد جمالت بي -16-4- 4نمودار 
  162    اليه نسبت به تعداد بند در هر پايهدرصد رخداد قلب مضاف و مضاف -17-4- 4نمودار 
  195  فراواني و درصد رخداد افزايش نويسه همخوان و نويسه واكه در جايگاه مياني و پاياني -18-4- 4نمودار 
  196    هاهاي مختلف نسبت به تعداد كلمهدرصد رخداد افزايش نويسه در پايه -19-4- 4نمودار 
  200   هاي همخوان ، واكه و توالي نويسه همخوان و واكهفراواني حذف نويسه -20-4- 4نمودار 
  201     ها در جايگاه آغازي، مياني و پايانيفراواني حذف نويسه -21-4- 4نمودار 



  صفحه     عنوان نمودار 

 ش 

 

  202   فراواني و درصد رخداد انواع حذف نويسه واكه در جايگاه آغازي، مياني و پاياني -22-4- 4نمودار 
  202   يههاي مختلف نسبت به تعداد كلمه در هر پادرصد رخداد حذف نويسه در پايه -23-4- 4نمودار 
 204   هاي مختلف نسبت به تعداد كلمه در هر پايهدرصد رخداد قلب نويسه در پايه -24-4- 4نمودار 

  210      ها بجاي همفراواني و درصد كاربرد اشتباه انواع نويسه -25-4- 4نمودار 
  211  لمات هر پايههاي مختلف نسبت به تعداد كها در پايهدرصد رخداد كاربرد اشتباه نويسه -26-4- 4نمودار 
 211     مقايسه فراواني و درصد رخداد انواع خطاهاي اماليي -27-4- 4نمودار 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


