درس چهارم

جمله و اجزاى آن
مى دانىم که جمله به دو بخش نهاد و گزاره تقسىم مى شود.
نهاد جاىگاه گروه اسمى است که پىش از اىن با ساختمان آن آشنا شده اىد.
اکنون با ساختمان گزاره بىشتر آشنا مى شوىم.
به نمودارهاى زىر توجه کنىد.
نمودار ()1
جمله 		

نمودار ()3

نمودار ()2

جمله 	                 جمله

      نهاد              گزاره                  نهاد               گزاره                  نهاد                گزاره
گروه اسمى                فعل            گروه اسمى   گروه اسمى          فعل            گروه اسمى       گروه اسمى        گروه اسمى                   فعل
                      (گروه فعلى)                                           (گروه فعلى)     	

	                           (گروه فعلى)

خورشىد             مى درخشد     دانش آموزان  مطالب کتاب را   ىاد مى گىرند  آن مرد فرزانه و دانا   مطلب مهمى را     به من          ىاد داد
    …                     …                      هوا                سرد                شد                  على            دوست خود را   قهرمانى   بزرگ  مى دانست
	            دالوران ما         با دشمن          جنگىدند          مردم روستا         به او                    دکتر             مى گفتند
	                …                    …                 …                       او             فقرا را                  لباس              پوشانىد
				                …               …                      …                   …

مى بىنىم که ساختمان گزاره سه گونه (نوع) است.
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1ــ وجود مفعول ،متمم و مسند در گزاره به نوع فعل بستگى دارد.
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در نمودار ( :)1فعل «مى درخشد» به تنهاىى جاىگاه گزاره را اشغال کرده است.
فعل هاى ناگذر چنىن هستند.
در نمودار ( :)2فعل هاى «ىاد مى گىرند»« ،شد» و «جنگىدند» همراه ىک «گروه اسمى»
در گزاره به کار رفته اند ،که نقش «گروه اسمى» در چنىن گزاره هاىى ممکن است:
جمله «دانش آموزان مطالب کتاب را ىاد
1ــ مفعولى باشد ،مانند «مطالب کتاب» در ٔ
مى گىرند».
جمله «هوا سرد شد».
2ــ مسندى باشد ،مانند «سرد» در ٔ
جمله «دالوران ما با دشمن جنگىدند».
متممى باشد ،مانند «دشمن» در ٔ
3ــ ّ
متمم چه مى دانىد؟ نشانۀ آن چىست؟
ّ
توجه :دربارۀ ّ
متمم حرف اضافه است ،پس در جمله هاى:
در سال ّاول خواندىم که ٔ
نشانه (نقش نماى) ّ
دسته گل مى آىد
الف) وحىد با ٔ
دسته گل مى ماند
ب) وحىد به ٔ
نشانه (نقش نماى) حرف اضافه آمده است،
متمم است ،چون با ٔ
ٔ
«دسته گل» در هر دو جمله ّ
«دسته گل» را حذف کنىم به ساخت و معناى جمله
جمله (الف)
ٔ
با اىن تفاوت که اگر در ٔ
«دسته گل» را نمى توان
جمله (ب)
ٔ
آسىبى نمى رسد (فعل به آن نىازمند نىست) ،حال آنکه در ٔ
حذف کرد (فعل به آن نىازمند است).
«متمم قىدى» مى نامند که قىد محسوب مى شوند و همانند قىد
متمم هاى قابل حذف را ّ
متممى که فعل به آن نىاز
مى توان در هر جمله اى ىک ىا چند متمم قىدى را به کار برد ،اما ّ
متمم فعل نامىده مى شود و ىکى از اجزاى اصلى گزاره به حساب مى آىد و هر گزاره
داردّ ،
متمم فعل داشته باشد.
ىا جمله تنها مى تواند ىک ّ
متمم نىاز داشته باشند ،که هر چند وجودش براى
برخى از اسم ها نىز ممکن است به ّ
آن اسم ضرورى است ،اما فعل به آن نىاز ندارد لذا جزء جداگانه اى به حساب نمى آىد .بلکه
با اسم همراهش ىک گروه را تشکىل مى دهد مانند:
الف) مهارت او در خواندن ،ستودنى است.
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گروه اسمى

ب) «او در خواندن مهارت دارد».
                     
گروه اسمى

در نمودار ( )3فعل هاى «ىاد داد»« ،مى دانست»« ،مى گفتند» و «پوشانىد» براى تشکىل
گزاره به دو « گروه اسمى» نىازمندند.
نقش اىن گروه هاى اسمى چىست؟
نقش گروه هاى اسمى در چنىن گزاره هاىى ممکن است:
متمم« :آن مرد فرزانه و دانا مطلب مهمى به  من   ىاد داد».
1ــ مفعول ّ +
                                             نهاد                        مفعول                متمم      فعل
2ــ مفعول  +مسند« :على دوست خود را قهرمان بزرگى مى دانست».
                                   نهاد           مفعول                   مسند                    فعل
3ــ متمم  +مسند« :مردم روستا به او دکتر مى گفتند».
        نهاد              متمم  مسند     فعل
                              
ّ
4ــ مفعول  +مفعول« :او فقرا را لباس پوشانىد».
                                  نهاد مفعول      مفعول     فعل
توجه :در نمونه هاى پىش فعل هاى «مى دانست» و «مى گفتند» غىر از گروه اسمى
متمم ،گروه اسمى دىگرى را الزم دارند که آن را «مسند» نامىده اىم .پس عالوه بر
مفعول ىا ّ
مصدرهاى (بودن ،شدن ،گشتن و …) که سال پىش خواندىم ،فعل هاى دىگرى نىز هستند
که ممکن است «مسند» بپذىرند:
باران هوا را سرد (گردانىد  /کرد  /ساخت  /نمود)
                  مسند
من او را عاقل (پنداشتم  /دىدم  /دانستم  /ىافتم)
               مسند
همه او را على (مى نامىدند  /مى خواندند  /مى گفتند  /صدا مى زدند)
               مسند
مردم على را دانا (مى شمارند  /به شمار مى آورند  /به حساب مى آورند)
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                   مسند

خودآزماىى

دهنده هر جمله و نقش هر گروه را مشخص کنىد.
1ــ با رسم نمودار گروه هاى تشکىل ٔ
الف) زندگى هدف دار آرزوى آزادمردان است.
ب) رستم چهره اى محبوب و ملّى دارد.
پ) سهراب خود را به او مى شناساند.
ت) مطالب اضافى در اىن درس نمى گنجد.
ث) زبان شناسان زبان را ىک نظام مى دانند.
2ــ به هر کدام از جمله هاى باال ىک ىا چند متمم قىدى اضافه کنىد.
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