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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 کامل کننده

جملة کامل کننده

جملة کامل کننده

جملة کامل 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 
همان طور که مي بینید؛ در نوشتة بند الف، همة مطالب براي تکمیل 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(، جمله هاي متن با یکدیگر و 
با جملة نخست، 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  بند هاي   
کنید. مشّخص  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، 
       مؤلّفان

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 
گفتني در دل دارند ...«.                                      )بي بال پريدن(
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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 :

 پیش نویسی
 داشتن چند جمله  

   داشتن جملة موضوع 
 داشتن چند جملة تکمیل کننده 

 ارتباط و نظم بین جملة موضوع و جمله های کامل کننده
 پیراسته نویسی )رعایت نشانه های نگارشی، نداشتن غلط امالیی، 

توجه به درست نویسی، حاشیه گذاری(
 شیوة 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 دِر مدرسه را باز می کند.

ب( صبح زود از خانه بیرون می روم. وقتی به مدرسه رسیدم، بابای مدرسه 
را می بینم که تازه دِر مدرسه را باز می کرد.

دارند.  جریان  »حال«  زمان  در  فعل ها  همة  زیرا  است.  درست  الف  جملة 
هنگام نوشتن باید به زمان فعل ها توّجه داشت. چرخش فعل ها از زمان حال به 

زمان گذشته و برعکس، نوشته را پیچیده و خواننده را سردرگم می کند.

 جمله هاي 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؛ اّما مثل همیشه از بوی آن 
نمی بردم. لّذت 

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

  ............................................................................................................................................................
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 ضرب المثل زیر را بازآفرینی کنید.

ل �نمی رسد« ، �به م�ن�ن �ب اِر �ک ضرب المثل: »�ب

بازآفرینی


