د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
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جمله چیست ؟
درهرزبان با جمله ها سخن گفته می شود .
جمله یک یا چند کلمه است که یک پیام کامل را از گوینده به شنونده می رساند  ،مانند :
پدر خوابید .
چه وقت به من تیلفون می کنید ؟
پیش داکتر بروید .
چه خوب ویلن می نوازید !
ازاین چهار جمله  ،نخستین  ،از خوابیدن پدر خبر می دهد .
دومین  ،پرسشی را در بر دارد .
سومین بیانگر امریست .
چهارمین بیانگر حالتی عاطفیست .
از این چهار گونۀ جمله ،
نخستین را جملۀ خبری می گویند .
دومین را جملۀ پرسشی می گویند .
سومین را جملۀ امری می گویند .
جملۀ چهارمین را جملۀ تعجبی یا عاطفی می نامند .
درپایان جمله های خبری و امری نقطه گذاشته می شود .
درپایان جملۀ تعجبی یاعاطفی این نشانه ( ! ) را می گذارند .
درپآیان جملۀ پرسشی این نشانه ( ؟ ) گذاشته می شود .

صفحه »1 « :

نهاد و گزاره  :اجزای جمله
در جملۀ پدر خوابید  ،پدر نهاد است .
نهاد آن بخش جمله است که دربارۀ آن مطلبی گفته می شود .
نهاد را  ،در گذشته مبتدا یا مسند الیه می گفتند .
چون پدر کاری انجام داده است  ،پس نهاد درعین حال فاعل است .
خوابید  ،مطلبیست که در بارۀ نهاد گفته می شود  .این بخش جمله را گزاره می گویند .
گزاره را درگذشته  ،مسند یا خبر می نامیدند .
واژۀ بنیادین نهاد اسم یا ضمیر است .
واژۀ بنیادین گزاره فعل است .
نوشتیم که جمله یک یا چند کلمه است .
همان یک کلمه ییکه به تنهایی جمله شمرده شده می تواند چیست ؟
آن یکی از صیغه های فعل است .
فرهاد چی کرد ؟ پیام کاملی را به شنونده می  ، :دربرابر پرسشی که » رفت «به گونۀ مثال  ،واژۀ
رساند .
فعل پارۀ بنیادین جمله است  .هیچ جمله بدون فعل نمی باشد  .فرض کنید پرسشی در میان نیست .
درآن حال واژة رفت جمله شده نمی تواند  .ناگزیر واژة دیگری را برآن می افزاییم  .می گوییم :
رفیع رفت  .این یک جملة خبری شد  .رفیع نهاد است و رفت گزاره .
***
ادامه دارد
داکتر اسدهللا « حبیب »
بازگشت به صفحه اصلی
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