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معلّم پیش از پرداختن به درس ،براي یادآوری آموختهها به دانش آموزان
گفت :شما تاكنون ،نقشة نوشتن ،طبقهبندی ذهن و كوچكترکردن
موضوع را یادگرفتهاید و با ساختار بند؛ یعنی جملة موضوع و جملههای
تکمیل کننده ،آشنا شدهاید.
در این درس ،باز هم میخواهيم دربارة ساختار بند ،گفت وگو كنيم.
در درس قبل ،گفتیم یک بند سالم وكامل ،بندی است که یک جملة
موضوع و چند جملة تکمیل کننده دارد.
توجه كنيد:
يك بار ديگر به نمودار ساختار بندّ ،
جملة موضوع
جملة کامل کننده
جملة کامل کننده
جملة کامل کننده
جملة کامل کننده
و ...
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اه ّمیت جملة موضوع ،از جملههای تکمیلکننده ،بیشتر است؛ به همین سبب ،در این
درس ،تالش میکنیم تا جملة موضوع را بهتر و بیشتر بشناسيم .جملة موضوع و جملههای
تکمیلکننده ،ساختمان بندهاي بدنه را تشكيل مي دهند.
اكنون از بندهاي بدنه ،آغاز ميكنيم .هر يك از بندهاي بدنه ،يك موضوع اصلي دارد.
موضوع اصلي هر بند ،معمو ًال در اولين جملة آن ،آورده مي شود .به اين جمله ،جملة موضوع
گفته ميشود.
در نوشتۀ زير كه يك بند است ،جملة نخست آن « ،بهار ،فصل روييدن و تازه شدن
است »  ،جملۀ موضوع است.
«بهار ،فصل روييدن و تازه شدن است .در فصل بهار همة موجودات از خواب
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 مهمترين جملة بند است .از اين رو ،جمل ة موضوع راهنمای خوبی برای
نويسنده و خواننده است .نويسنده با نوشتن جملة موضوع ،درمیيابد که چه مطالبي را
بايد در جملههای بعد بگنجاند .خواننده نيز با خواندن جملة موضوع به آساني میفهمد که
موضوع بند چيست .در مثال باال وقتي نويسنده ،بند را با اين جمله « بهار ،فصل روييدن
و تازه شدن است» آغاز كند؛ ميداند كه جملههاي بعدي بايد بيان كنندة موضوع بهار و
متوجه مطالب اين بند
رويش باشد .خواننده نيز با خواندن جملة موضوع ،در ابتداي بندّ ،
ميشود .
چه رابطهاي بين جملۀ موضوع با بقية جمله های بند وجود دارد؟

همان طور كه در نمونة باال ديديم در يك بند به جز جمله موضوع ،جملههاي ديگري نيز
وجود دارد كه موضوع جملة نخست را تأييد و تقويت ميكنند .بند يا نوشته اي كه تمام جمله هاي
آن در توضيح و شرح بيشتر فكر و موضوع جملة نخست (جملة موضوع) باشد؛ بند يا نوشتة
منظّم و منسجم است.
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توجه كنيد:
اكنون به دو بند زيرّ ،

	 الف «:خواندن داستان ،باعث رشد ذهنی کودکان مي شود .دنياي
داستان با تخيل آميخته است و دنياي ذهني كودكان نيز دنيايي
سرشار از زيباييهاي تخيل است .كودكان در عالم خيال ،خود را به
جاي شخصيت هاي داستان ميگذارند و نقش آنها را بازي ميكنند.
اين همراهي با رويدادهاي داستاني برتجربههاي آنها ميافزايد و
سبب رشد فكري آنها ميشود».
	 ب «:خواندن داستان ،باعث رشد ذهنی کودکان ميشود .نقّاشي،
تمرين جور ديگر ديدن
تمرين درست نگاه کردن است .کاريکاتور،
ِ
است .خوشنويسي ،تمرين تسلّط بر انگشتان و زيبا نوشتن کالم
است .والدین معمو ًال در تعطیالت تابستان به غنيکردن اوقات
فراغت فرزندانشان فکر میکنند».
همان طور كه مي بينيد؛ در نوشتة بند الف ،همة مطالب براي تكميل و
گسترش موضوع جملة ا ّول (تأثير داستان در رشد ذهني كودكان) آورده شده
است و بين جملهها ارتباط معنايي كاملي وجود دارد .بنابراين ،بند ا ّول ،يك
نوشتة منسجم است؛ اما در نوشتۀ دوم (بند ب) ،جملههاي متن با يكديگر و
با جملة نخست ،ارتباط ندارند و هركدام ،موضوعي جداگانه را بيان ميكنند.
اين گونه نوشته ها به نوعي هذيان شبيهاند كه با پراكنده گويي ،موضوع را از
ياد ميبرد و خواننده را سردر گم ميكند.
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بند هاي زير را بخوانيد ،موضوع بند و جملة
موضوع را مشخّ ص كنيد.

الف) بازي براي كودكانّ ،لذت بخش تر از خوردن آب و غذا است.
كودكان ،وقتي در شور و شادي بازي غرق ميشوند ،غذاخوردن را فراموش
می کنند .بيشتر مادران براي خوراندن غذا به كودكان خود ،به زحمت
ميافتند؛ اما هرگز پيش نميآيد ،مادري براي تشويق كودك به بازی ،به
زحمت بیفتد .كودكان هنگام غذا خوردن ،به سراغ بازي ميروند؛ ولي هنگام
بازی ،معموالً دنبال غذا نمی روند.

					

موضوع بند...................................................................................... :
جمله موضوع................................................................................... :
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ب) «كتاب ها ،مثل آدم ها هستند .بعضي از كتاب ها ساده لباس
ميپوشند و بعضي ،لباسهاي عجيب و غريب و رنگارنگ دارند.
قصه
قصه ميگويند تا بخوابيم و بعضي ّ
بعضي از كتابها براي ما ّ
ميگويند تا بيدار شويم .بعضي از كتاب ها شاگرد ا ّول ميشوند و
جايزه مي گيرند؛ بعضي مردود ميشوند و بعضي تجديد؛ بعضي از
كتابها تقلّب ميكنند ...بعضي از كتابها پرحرفاند ولي حرفي
براي گفتن ندارند و بعضي ساكت و آراماند ولي يك عالم ،حرف
(بي بال پريدن)
گفتني در دل دارند .»...

موضوع بند...................................................................................... :
جمله موضوع................................................................................... :
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براي هر يك از موضوعهاي زير ،يك بند بنويسيد.
الف .تيم واليبال كالس ما

ب .صداي زنگ آخر
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نوشتههاي دوستانتان را كه در كالس خوانده ميشود؛ بر اساس معیارهای زیر،
بررسی و نقد كنيد.
سنجه های ارزيابي :

داشتن پیش نویس؛
داشتن پاک نویس (رعایت نشانه های نگارشی ،نداشتن غلط امالیی،
توجه به درست نویسی حاشیه گذاری)؛
 رعایت ساختار بند (داشتن جملۀ موضوع ،داشتن جمله های
تکمیلکننده)؛
شیوۀ خواندن.

نتيجة بررسي و داوری:
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الف) صبح زود از خانه بیرون می روم .وقتی به مدرسه می رسم ،بابای مدرسه
را می بینم که تازه د ِر مدرسه را باز می کند.
ب) صبح زود از خانه بیرون می روم .وقتی به مدرسه رسیدم ،بابای مدرسه
را می بینم که تازه د ِر مدرسه را باز می کرد.
جملۀ الف درست است .زیرا همۀ فعل ها در زمان «حال» جریان دارند.
توجه داشت .چرخش فعل ها از زمان حال به
هنگام نوشتن باید به زمان فعل ها ّ
زمان گذشته و برعکس ،نوشته را پیچیده و خواننده را سردرگم می کند.
جملههاي زير را ويرايش كنيد:

دوچرخه سواری در روزهای با صفای اردیبهشت ،دلپذیر بود .دوچرخه هم
انگار خوشش می آید .بهتر می رفت.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

گل را از روی شاخه می چیدم ،بو می کشم؛ ا ّما مثل همیشه از بوی آن
ل ّذت نمی بردم.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ضرب المثل زیر را بازآفرینی کنید.

�
ب ِ ج
ار ک�� ،ب�ه م� ن ز�ل نمی رسد»
ضرب المثل�« :
بازآفرینی
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