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معلّم پیش از پرداختن به درس، براي یادآوری آموخته ها به دانش آموزان 
کوچك ترکردن ذهن  و  طبقه بندی  نوشتن،  نقشة  تاکنون،  شما   گفت: 
موضوع را یادگرفته اید و با ساختار بند؛ یعنی جملة موضوع و جمله های 

تکمیل کننده، آشنا شده اید.
در این درس، باز هم می خواهیم دربارة ساختار بند، گفت وگو کنیم. 
بندی است که یك جملة  بند سالم وکامل،  در درس قبل، گفتیم یك 

موضوع و چند جملة تکمیل کننده دارد . 
یك بار دیگر به نمودار ساختار بند، توّجه کنید:

جملة تقویت کننده

جملة تقویت کننده

جملة تقویت کننده

جملة تقویت کننده

و ...

 جملة موضوع
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اهّمیت جملة موضوع، از جمله های تکمیل کننده، بیشتر است؛ به همین سبب، در این 
درس، تالش می کنیم تا جملة موضوع را بهتر و بیشتر بشناسیم. جملة موضوع و جمله های 

تکمیل کننده، ساختمان بندهاي بدنه را تشکیل مي دهند.
اکنون از بندهاي بدنه، آغاز مي کنیم. هر یك از بندهاي بدنه، یك موضوع اصلي دارد. 
موضوع اصلي هر بند، معمواًل در اولین جملة آن، آورده مي شود. به این جمله، جملة موضوع 

گفته مي شود. 
در نوشتة زیر که یك بند است، جملة نخست آن، » بهار، فصل روییدن و تازه شدن 

است « ، جملة موضوع است.
خواب  از  موجودات  همة  بهار  فصل  در  است.  تازه شدن  و  روييدن  فصل  »بهار، 
زمستاني بيدار مي شوند. خاك، هم تكاني به خود مي دهد و سبزه ها را مي روياند و شاخ 

و برگ خشكيدۀ درختان هم، سرسبز و پر شكوفه مي شوند«. 
جملة  موضوع مهم ترین جملة  بند است. از این رو، جملة  موضوع راهنمای خوبی برای 
را  مطالبي  چه  که  درمی یابد  موضوع،  جملة  نوشتن  با  نویسنده  است.  خواننده  و  نویسنده 
باید در جمله های بعد بگنجاند. خواننده نیز با خواندن جملة موضوع به آساني می  فهمد که 
موضوع بند چیست. در مثال باال وقتي نویسنده، بند را با این جمله » بهار، فصل روییدن 
و تازه شدن است« آغاز کند؛ مي داند که جمله هاي بعدي باید بیان کنندة موضوع بهار و 
بند  این  بند، متوّجه مطالب  ابتداي  با خواندن جملة موضوع، در  نیز  باشد. خواننده  رویش 

مي شود .
چه رابطه اي بين جمله موضوع با بقية جمالت بند وجود دارد؟

همان طور که در نمونة باال دیدیم در یك بند به جز جمله موضوع، جمله هاي دیگري نیز 
 وجود دارد که موضوع جملة نخست را تأیید و تقویت مي کنند. بند یا نوشته اي که تمام جمله هاي
آن در توضیح و شرح بیشتر فکر و موضوع جملة نخست )جملة موضوع( باشد؛ بند یا نوشتة 

منظّم و منسجم است.
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اکنون به دو بند زیر، توّجه کنید: 

دنیاي  مي شود.  کودکان  ذهنی  رشد  باعث  داستان،  خواندن  الف:»     
داستان با تخیل آمیخته است و دنیاي ذهني کودکان نیز دنیایي 
سرشار از زیبایي هاي تخیل است. کودکان در عالم خیال، خود را به 
جاي شخصیت هاي داستان مي گذارند و نقش آنها را بازي مي کنند. 
این همراهي با رویدادهاي داستاني برتجربه هاي آنها مي افزاید و 

آنها مي شود«. سبب رشد فکري 
   ب:» خواندن داستان، باعث رشد ذهنی کودکان مي شود. نّقاشي، 
تمرین درست نگاه کردن است. کاریکاتور، تمریِن جور دیگر دیدن 
زیبا نوشتن کالم  انگشتان و  بر  است. خوشنویسي، تمرین تسلّط 
اوقات  غني کردن  به  تابستان  تعطیالت  در  معمواًل  والدین  است. 

می کنند«. فکر  فرزندانشان  فراغت 
تکمیل  براي  مطالب  همة  الف،  بند  نوشتة  در  مي بینید؛  که  همان طور 
و گسترش موضوع جملة اّول )تأثیر داستان در رشد ذهني کودکان( آورده 
شده است و بین جمله ها ارتباط معنایي  کاملي وجود دارد. بنابراین، بند اّول، 
یك نوشتة منسجم است؛ اما در نوشتة دوم )بند ب(، همان گونه که خطوط 
نخست،  جملة  با  و  یکدیگر  با  متن  جمله هاي  مي دهد،  نشان  هم  گسسته 
ارتباط ندارند و هرکدام، موضوعي جداگانه را بیان مي کنند. این گونه نوشته ها 
به نوعي هذیان شبیه اند که با پراکنده گویي، موضوع را از یاد مي برد و خواننده 

را سردر گم مي کند.
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جملة  و  بند  موضوع  بخوانید،  را  زیر  متن هاي   
کنید. مشخص  را  موضوع 

موضوع بند: ......................................................................................

است.  غذا  و  از خوردن آب  بخش تر  لّذت  براي كودكان،  بازي  الف( 
كودكان، وقتي در شور و شادي بازي غرق مي شوند، غذاخوردن را فراموش 
زحمت  به  خود،  كودكان  به  غذا  خوراندن  براي  مادران  بيشتر  می كنند. 
به  بازی،  به  تشويق كودك  براي  مادري  نمي آيد،  پيش  اما هرگز  مي افتند؛ 
زحمت بيفتد. كودكان هنگام غذا خوردن، به سراغ بازي مي روند؛ ولي هنگام 

نمی روند.  غذا  دنبال  معموالً  بازی، 

جمله موضوع: ...................................................................................
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موضوع بند: ......................................................................................

جمله موضوع: ...................................................................................

ب( »كتاب ها، مثل آدم ها هستند. بعضي از كتاب ها ساده لباس 
دارند.  رنگارنگ  و  غريب  و  عجيب  لباس هاي  بعضي،  و  مي پوشند 
قّصه  بعضي  و  بخوابيم  تا  مي گويند  قّصه  ما  براي  كتاب ها  از  بعضي 
و  مي شوند  اّول  شاگرد  كتاب ها  از  بعضي  شويم.  بيدار  تا  مي گويند 
از  بعضي  تجديد؛  بعضي  و  مي شوند  مردود  بعضي  مي گيرند؛  جايزه 
حرفي  ولي  پرحرف اند  كتاب ها  از  بعضي  مي كنند...  تقلّب  كتاب ها 
عالم، حرف  يك  ولي  آرام اند  و  ساكت  بعضي  و  ندارند  گفتن  براي 

پريدن( بال  )بي   .»... دارند  دل  در  گفتني 



63

الف. تيم واليبال كالس ما  

ب. صداي زنگ آخر 

 براي هر یك از موضوع هاي زیر، یك بند بنویسید. 
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  نوشته هاي دوستانتان را که در کالس خوانده مي شود؛ بر اساس معیارهای 
زیر، بررسی و نقد کنید.

 معيارهاي ارزيابي :

 داشتن چند جمله  
   داشتن جملة موضوع 

 داشتن چند جملة تکمیل کننده 
 ارتباط و نظم بین جملة موضوع و جمله های تکمیل کننده

 شیوة خواندن 
 درست نویسي

نتيجة بررسي و داوری:
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 من، حتمًا در این گفت و گوي دوستانه، شرکت می کنم.

این گفت و گوي دوستانه،  در  احتمااًل    من، قول می دهم، 
می کنم. شرکت 

جمله،  این  اّول  قسمت  در  زیرا  است؛  نادرست  دوم،  جملة 
آمده  کلمة »  احتمااًل«  داده شده؛ سپس  قولي  تأکید،  با  نخست، 
است که بیانگر تردید است. یعني قسمت دوم جمله، بخش اول 

مي سازد. بي ارزش  را 

 جمله هاي زير را ويرايش كنيد: 

 یقینًا با شما ممکن است به سفر بیایم. 

............................................................................................................................................................

 مطّمئن هستم این کتاب را تا هفتة آینده شاید بخوانم.

............................................................................................................................................................
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حکايت:

�بود. ساده نويسي : ه  �گر�ف�ت �كرا�يه  �به  ه  ا�ف �ف صي  �ف �ش

مي داد.  صدا  ار  �بس�ي س�ت�ف  و�ب هاي  �چ

ن ��فن  هر مرمّ�ت �آ ه ا�ف �ب ا�ف ِد �ف داو�ف �به �ف

�كر  ، �ف و�ب هاي س�ت�ف ا��ف داد: �چ اد. �چ �گ�ش �ب

�يك اس�ت ؛ اّما : » �ف ك�ف�فد. �گ�ف�ت دا مي �  �ف

امد«. �ب �ف �ي ود �ب �كر، �به ��ب رسم ا�ين �ف مي �ت

في( اکا� د �ف �ي )ع�ب

 حکایت زیر را به نثرسادة امروزي، بنویسید.


