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معلّم نگارش، وارد كالس شد و روي صندلي خود مقابل بّچه ها نشست 
و كتابي از كيفش درآورد. جلد كتاب، آبي بود و روی جلدش با خط درشت 

نوشته شده بود:»ماتيلدا«.
معلّم، كتاب را باز كرد و گفت: بّچه هاي عزيز، به دو صفحة اوّل اين 
بگويم بين اين متن با درس جديد، چه ارتباطي  رمان، گوش دهيد تا بعداً 

اما داستان: هست؛ و 
باز  باشد،  عالم  موجود  بدترين  فرزندشان  اگر  مادرها حّتی  و  پدر 
فراتر  هم  اين  از  آنها  از  بعضي  بي همتاست.  تحفه اي  مي كنند؛  گمان 
آنها  هست.  فرزندشان  در  نبوغ  از  رگه هايي  مي كنند،  فكر  و  مي روند 

مي گويند. سخن  ما  براي  بّچه هايشان  سرشار  هوش  از  معموالً 
معلّمان مدرسه، در چنين مواقعي خيلي رنج مي كشند. آنها با اينكه 
دانش آموز  اين  با هوش  نسبتي  هيچ  تمجيدها  و  تعريف  اين   مي دانند؛ 
ندارد، مجبورند، همين طور گوش بدهند و با تكان دادن سرشان، تأييد 

كنند. در ظاهر بخندند و در باطن؛ غصه بخورند.
اگر من معلّم بودم، براي اين والدين چيزهايي مي نوشتم و به آنها 
نشان مي دادم كه اوضاع آن قدرها هم گل و بلبلي نيست! مثالً مي نوشتم: 
كسب  و كار  كند  خدا  است.  افتضاح  جداً  ماكسيميليان،  شما  »پسر 
خانوادگي داشته باشيد كه بتوانيد بعد از ترك تحصيل، آنجا بچپانيدش! 

وگرنه محال است جاي ديگري كاري گيرش بيايد!«
قبلي  مقابل گروه  نقطۀ  برمي خوريم كه  مادرهايي  و  پدر  به  گاهي 
ماتيلدا نمي دهند...  نشان  فرزندشان  به  عالقه اي  و  عشق  هيچ  هستند. 
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كه دختري باهوش بود، پدر و مادرش از اين دسته بودند و چنان سرگرم زندگي خود بودند 
كه متوّجه زيركي دخترشان نشده بودند... او دلش براي خواندن كتاب پرمي زد....)ماتيلدا، 

با تلخيص و اندكي تغيير(
معلّم به اين جاي داستان كه رسيد،كتاب را بست و بلند شد و گفت: اكنون اين بخش از 

رمان را در اختيار گروه ها مي گذارم تا دربارۀ آن، گفت وگو كنند. 
معلّم، برگ هاي چاپ  شده را بين گروه ها تقسيم كرد؛ سپس گفت: اّول بگوييد؛ اين متن 

چند بند دارد. 
تقريبًا همة كالس، جواب دادند: چهار بند. 

معلّم تأييد كرد و گفت: حاال به هر بند، به طور جداگانه نگاه كنيد و به اين پرسش ها فكر 
كنيد:

  آيا در هر بند، موضوع خاصي مطرح شده است؟
   جملة آغازين هر بند، چه فرقي با جمله هاي بعدي دارد؟

   بين موضوع هر بند با موضوع بندهاي ديگر، چه ارتباطي هست؟  

 دانش آموزان، مشغول بررسي و گفت وگو شدند. معلّم به هر گروه سر مي زد و سعي مي كرد،
به  معلّم  فرصت،  آمدن  پايان  به  از  بعد  راهنمايي كند.  بحث،  موضوع  با  ارتباط  در  را  آنها 

كنيد: توّجه  نكته،  چند  به  حاال  گفت:  دانش آموزان 
برای آنكه بخش هاي مختلف نوشتة شما ارتباط محكمي با هم داشته باشند؛ بايد اجزا و 

ساختار بند را بيشتر بشناسيد.

 هر بند، دو قسمت دارد: جملة موضوع، جمله های کامل کننده. 

هم  ديگر  بندهای  موضوع  با  استقالل،  عين  در  كه  دارد  موضوع  يک  بند، خودش  هر 
ارتباط دارد. برای نوشتن يک بند، فكر يا موضوع آن بند را در جمله ای بيان می كنيم. به اين 
از  بعد  می شود.  نوشته  بند،  آغاز  در  معمواًل   ، موضوع  جملة  جمله،»جملة موضوع«می گويند. 
جملة موضوع كه جملة اصلی بند است، چند جملة ديگر می آيد؛ اين جمله ها همان»جمله های 
کامل کننده« هستند. اين جمله ها برای تأييد، توضيح و يا براي روشن تر كردن مقصود جملة 

موضوع نوشته می شوند و كامل كنندۀ معناي آن هستند. 
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نمودار زير ساختار بند را نشان مي دهد:

حاال يک بار ديگر به متن قبلي، نگاه كنيد. هر گروه به ترتيب، يک بند آن را بررسی كند 
و نتيجه را در كالس بيان نمايد. 

بعد از چند دقيقه، معلّم، پشت ميز نشست و از گروه ها خواست تا نتيجة كارشان را 
گزارش دهند. نتيجة كار گروه ها به اين صورت بود:

مادرها،  و  پدرها  از  بعضي  حد  از  بيش  عالقة  اّول  بند  موضوع  اّول:  گروه     
بدترین فرزندشان  اگر  حتی  مادرها  و  »پدر  جمله،  اين  است.  فرزندانشان   به 

و  موضوع  جملة  بي همتاست«؛  تحفه اي  مي کنند؛  گمان  باز  باشد،  عالم  موجود 
هستند.  تكميلي  یا  کامل کننده  جمله هاي  بعدي،  جمله هاي 

است.  كوتاه تر  ديگر  بندهاي  از  و  است  اّول  بند  اندازۀ  دوم  بند  دوم:  گروه     
موضوع  بند دربارۀ رنجي است كه معلّم ها از عالقة زياد پدران و مادران نسبت 
به فرزندشان، تحّمل مي كنند. جملة »معلّمان مدرسه در چنين مواقعي، خيلي رنج 
مي کشند«؛ جملة موضوع است و جمله هاي ديگر هم تكميل كنندۀ جملة اّول 

. هستند

جملة کامل کننده

جملة کامل کننده

جملة کامل کننده

جملة کامل کننده

و ...

 جملة موضوع
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بند،  اين  اين متن است. موضوع  بند  بلندترين  بندسوم،  گروه سوم:     
واكنش نشان دادن به تعريف و تمجيدهاي اغراق آميز پدرها و مادرها از 
فرزندانشان است. جملة موضوع، »اگر من معلّم بودم، براي این والدین 
چيزهایي مي نوشتم و به آنها نشان مي دادم که اوضاع آن قدرها هم گل 
پيام  بعدي هم تكميل كنندۀ همين  ! « است. جمله هاي  بلبلي نيست  و 

هستند. 
   گروه چهارم: موضوع بندچهارم، برعكس موضوع بند اّول است؛ يعني 
موضوع  فرزندانشان. جملة  به  مادرها  و  پدر  اندازۀ  از  بيش  بي عالقگي 
كه مثل بندهاي ديگر در ابتدا آمده اين است:»گاهي به پدر و مادرهایي 
هم  بعدي  جمله هاي  قبلي هستند«.  گروه  مقابل  نقطة  که  مي خوریم  بر 
نوشته شده اند. تأييد جملة موضوع  و  تكميل  براي  است كه  مثال هايي 

درس  كه  خوشحالم  گفت:  و  كرد  تشويق  را  گروه ها  همة  معلّم،  سرانجام، 
نويسنده تالش مي كند،  هر  كه  آموختيم  اين درس  در  گرفته ايد.  ياد  به خوبي  را 
معمواًل، نخست حرف اصلي خود را در اّولين جملة نوشته، بياورد و در ادامه، همان 

بيان كند.  معنا و مقصود را كمي بيشتر گسترش بدهد و كامل تر 
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جملۀ موضوع:

جمله های کامل کننده:

و جمله های  زير، جملة موضوع  بند  از خواندن   پس 
كامل كننده را مشخص كنيد.

 سخن گفتن در  برابر جمع ، برای خيلی ها  با هيجان و هراس، همراه است.
 ريشۀ اين هيجان و هراس،  در دوران كودكی اين افراد، نهفته است. اين هيجان 
 و هراس،  با آنها به دنيا نيامده است. اين  گونه، يادگرفته اند يا از ديگران به آنها 
منتقل شده است. روان شناسان مي گويند: » بيشتر  مشكالت در بزرگسالي، 
باشد،  روان شناسان درست  اين سخن  اگر  برمي گردد«.  دوران كودكي  به 
پس هيجان و هراس، از سخن گفتن در برابر جمع هم، به تربيت و آموزش 

دوران كودكي ما برمي گردد.
       مؤلّفان
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 دربارۀ يكی از موضوع های زير، يک بند )با رعايت ساختمان بند(، بنويسيد: 

               کفش              ناخن            درد دندان

موضوع: 
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 هريک از بندهايي را كه دوستانتان در تمرين قبل نوشتند و در كالس خواندند،
با سنجه های زير، ارزيابی كنيد و نتيجه را بنويسيد.

  معيارهاي ارزیابي :
 پيش نويسی

 داشتن چند جمله  
   داشتن جملة موضوع 

 داشتن چند جملة كامل كننده
 ارتباط و نظم بين جملة موضوع و جمله های تكميل كننده

 پيراسته نويسی )رعايت نشانه های نگارشی، نداشتن غلط اماليی، توجه 
به درست نويسی، حاشيه گذاری(

 شيوۀ خواندن

نتيجة بررسي و داوری:
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  الف( كتابخانه ام را مرتّب كردم. كتاب هايی را كه نمی خواستم جمع كردم، توی 
جعبه گذاشتم و به كتابخانة محل هديه كردم.

  ب( كتابخانه ام را مرتب كردم و كتاب هايی را كه نمی خواستم جمع كردم و توی 
جعبه گذاشتم و به كتابخانه محل هديه دادم.

جمله ها(  ميان  پيوند  )حرف  ربط  »واو«  از  ب  جملة  در  است.  درست  الف  جملة 
است. شده  بی رويه  و  بی جا  استفادۀ 

 جمله هاي زیر را ویرایش کنيد:  

 مادرم خانه را تر تميز كرد و فرش ها را انداخت و وسايل را چيد.

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

 بازيكن در نوک حمله پابه پای توپ دويد و بازيكن های تيم حريف را جا گذاشت 
زد و به دروازه نزديک شد و گل زد.

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

............................................................................................................................................................   
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حكایت:
باز نویسي :

�بود.  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

 حكايت زير را به نثرسادۀ امروزي، بازنويسی كنيد.


