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 انواع جمله در پاراگراف پشتیبان
 :مثال

مسلمان، اندیشمندان از توجهی قابل تعداد  
  چه و دینی علوم در چه استثنا، چند جز به

  بنیان (1) .بودند ایرانی عقلی علوم در
  سیبویه، عربی، زبان در نحو علم گذاران
  ایرانی اصالتی همگی الزجاجی، و الفارسی
 حفظ در که محدثانی اکثر (2) .داشتند
  ائمه و اکرم پیامبر احادیث و روایات

 و بودند ایرانی یا نیز اند کوشیده معصومین
 (3) .یافتند پرورش ایران محیط در یا

  فقهای بزرگ، متکلمان بیشتر همچنین،
  .داشتند ایرانی نسبی قرآن مفسران و برجسته

  بسزایی سهم ایرانیان که بینیم می نتیجه در
  .داشتند اسالمی تمدن و علم پیشبرد در

 

 جمله موضوع 
 
 
 
 
 جمله های

 پشتیبان
 
 
 
 جمله نتیجه

 گیری
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 جمله موضوع
می تشکیل بخش دو از بوده، پاراگراف جمله اولین معموالً موضوع جمله  

 :شود
پاراگراف، بر ناظر اندیشه /پاراگراف مرکزی فکر  
مرکزی فکر فهم برای الزم بافت. 
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 جمله موضوع و فکر مرکزی
 چند مثال ساده

 بود انقالب دینیانقالب اسالمی ایران یک : 1مثال. 
 است صلح جویانهفعالیتهای هسته ای ایران : 2مثال. 
 است ناآرام و همواره در جنب و جوشانسان مدرن، انسانی : 3مثال. 
است آسانتریادگیری زبان خارجی در سنین پایین تر : 4مثال. 
 است مانعی برای کشورهای در حال توسعهجهانی شدن : 5مثال.   
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 ویژگیهای جمله موضوع

 در نباید نویسنده .دهد می خواننده به نویسنده که است قولی موضوع، جمله1.
  که را آنچه از غیر میگیرند، قرار موضوع جمله از بعد که پشتیبان، های جمله

   .کند بیان است کرده ادعا موضوع جمله در
  که باشد محدود آنقدر باید موضوع جمله .باشد کلی و عام نباید موضوع جمله2.

 .داد بسط پارگراف یک در را آن بشود
  بلکه نیست، ندارند اثبات به نیازی که واقعیاتی و بدیهیات بیان موضوع جمله3.

 .است برانگیز چالش ادعایی
 .باشد موضوع جمله تواند نمی پرسشی جمله یک .است خبری موضوع جمله4.
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 محدود سازی جمله موضوع

 در صورتی که جمله موضوع عام و کلی است، می توان از چند جهت آن را
 :محدود کرد

 به لحاظ موضوعی،1.
 به لحاظ زمانی،2.
 و به لحاظ مکانی3.

 
به مثال زیر توجه کنید: 

آلودگی های زیست محیطی یکی از معضالت بشر است. 
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 :محدود سازی جمله موضوع
 محدودسازی موضوعی

موضوع ما در این جمله آلودگی های زیست : محدودسازی موضوعی
یکی از . بودن آن است« معضل»محیطی است و فکر مرکزی مربوط به آن 

. راهکارهای محدودسازی موضوع، تقسیم بندی آن به انواع مختلف است
در این مثال بر اساس نوع آلودگی شاید بتوان آلودگی های زیست محیطی 

. را به سه نوع آلودگی صوتی، آلودگی هوا، و آلودگی زباله تقسیم کرد
سپس می توان یکی از انواع این آلودگی ها را موضوع قرار داد، به شکل 

 :زیر
1 .آلودگی صوتی یکی از معضالت بشر است. 
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 :محدود سازی جمله موضوع
 محدودسازی موضوعی

 اما این جمله هم هنوز بسیار کلی تر و عام تر از آن است که بتوان آن را در
شاید باز هم بتوان به لحاظ موضوعی آن را محدود . یک پاراگراف بسط داد

آلودگی صوتی را هم می توان بر اساس منبع آلودگی به گروههای . کرد
ریزتری تقسیم کرد؛ مانند آلودگی حاصل از بوق اتومبیل ها، سروصدای 

نتیجه چنین  . موتورسیکلتها، کارخانجات و کارگاههای کوچک، و غیره
 :خواهد بود

2 .   آلودگی صوتی ناشی از بوق اتومبیلها یکی از معضالت بشر
 .است
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 :محدود سازی جمله موضوع
 محدودسازی زمانی

حال می توان از . جمله موضوع ما کمی بهتر شده است ولی هنوز عام است
.  در این جمله هیچ قید زمانی وجود ندارد. محدودسازی زمانی استفاده کرد

در حقیقت، به لحاظ زمانی این جمله از اختراع اتومبیل تا امروز را شامل می 
 :می توان این جمله به ده ساله اخیر محدود کرد؛ به شکل زیر.  شود

3 . آلودگی صوتی ناشی از بوق اتومبیلها در ده سال اخیر به
 .یکی از معضالت بشری تبدیل شده است
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 :محدود سازی جمله موضوع
 محدودسازی مکانی

جمله موضوع ما بسیار بهتر شده است ولی هنوز یک مشکل باقی است .
در کجا؟ در کل جهان؟ در ایران؟ در شهرهای ایران؟ به  : سوال این است

. این ترتیب می توان به لحاظ مکانی نیز جمله موضوع را کامال محدود کرد
 .در اینجا می توان آن را به شهر تهران محدود کرد

4 . آلودگی صوتی ناشی از بوق اتومبیلها در ده سال اخیر به
 .یکی از معضالت بشری در شهر تهران تبدیل شده است
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 :محدود سازی جمله موضوع
 محدودسازی مکانی

 به این ترتیب، به نظر می رسد جمله موضوع ما معیار خبری بودن و محدود
اما آیا چالشی و بحث برانگیز نیز هست؟ قطعاً . بودن را به دست آورده است

احتماالً اکثراً به راحتی می پذیرند که بوق اتومبیل ها در تهران بسیار . خیر
بنا بر این، باید آن را مفروض بگیریم و ادعایی را درباره . آزاردهنده است

این ادعا را می توان به صورت زیر . آن مطرح کنیم که بحث برانگیز باشد
 :بیان کرد

5 . برای جلوگیری از آلودگی صوتی ناشی از بوق اتومبیلها در
سالهای اخیر در تهران باید جریمه ی سنگینی معادل پنجاه هزار  

 .  تومان برای بوق زدن در محل های ممنوع وضع کرد
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 :محدود سازی جمله موضوع
 

 به این ترتیب، یک جمله موضوع عام و کلی به کمک
محدودسازی موضوعی، زمانی، و مکانی ابتدا محدود شده 

سپس، از یک جمله ای که به بیان واقعییات بدیهی می . است
 .پرداخت به یک جمله چالشی تبدیل شده است
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 تمرین: مشخص کردن فکر مرکزی

توانیم می بدهیم، بدست زبان از تقریبی و ساده توصیفی بخواهیم اگر  
 .دهد می پیوند هم به را معنا و آوا زبان که بگوییم

توانیم می بدهیم، بدست زبان از تقریبی و ساده توصیفی بخواهیم اگر  
 .دهد می پیوند هم به را معنا و آوا زبان که بگوییم

بکوشند خانواده کل بقای جهت در باید خانواده اعضای. 
بکوشند خانواده کل بقای جهت در باید خانواده اعضای. 
است نوع هر از پیام انتقال بررسی شناسی، نشانه موضوع. 
است نوع هر از پیام انتقال بررسی شناسی، نشانه موضوع. 
طرح در بسزایی تاثیر هگل پدیدارشناسی و دیالکتیک که پذیرفت باید 

 .است داشته ساختگرا زبانشناسی
طرح در بسزایی تاثیر هگل پدیدارشناسی و دیالکتیک که پذیرفت باید 

 .است داشته ساختگرا زبانشناسی
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 تمرین: مشخص کردن فکر مرکزی
 
 سه جمله موضوع با شرایط زیر بنویسید و فکر مرکزی آنها را مشخص

 .کنید
 
بیان بدیهیات نباشد. 
چالش برانگیز باشد. 
خبری باشد. 
محدود باشد. 
ارزشی نباشد. 
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 جمله های پشتیبان
نوعند دو پشتیبان جمله: 
در شده مطرح ناظر اندیشه به مستقیما که است ای جمله :اصلی پشتیبان جمله  

 .پردازد می آن بسط به و است مربوط موضوع جمله
جمله واسطه به و غیرمستقیم طور به که است ای جمله :فرعی پشتیبان جمله 

 .کند می پیدا ربط موضوع جمله به اصلی پشتیبان
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 پاراگرافی با جمله های پشتیبان اصلی

         علوم در چه استثنا، چند جز به مسلمان، اندیشمندان از توجهی قابل تعداد 
  عربی، زبان در نحو علم گذاران بنیان (1) .بودند ایرانی عقلی علوم در چه و دینی

  که محدثانی اکثر (2) .داشتند ایرانی اصالتی همگی الزجاجی، و الفارسی سیبویه،
  ایرانی یا نیز اند کوشیده معصومین ائمه و اکرم پیامبر احادیث و روایات حفظ در

 بزرگ، متکلمان بیشتر همچنین، (3) .یافتند پرورش ایران محیط در یا و بودند
  ایرانیان که بینیم می نتیجه در .داشتند ایرانی نسبی قرآن مفسران و برجسته فقهای

  .داشتند اسالمی و تمدن و علم پیشبرد در بسزایی سهم
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 پاراگرافی با جمله های پشتیبان اصلی و فرعی

       چه و دینی علوم در چه استثنا، چند جز به مسلمان، اندیشمندان از توجهی قابل تعداد 
  و الفارسی سیبویه، عربی زبان در نحو علم گذاران بنیان (1) .بودند ایرانی عقلی علوم در

 می زندگی محیطی در چون آنها .داشتند ایرانی اصالتی همگی که بودند الزجاجی
  را آن زبان دستور قواعد و آموختند را زبان این بود عربی آن در رایج زبان که کردند
  روایات حفظ در که محدثانی اکثر (2) .کردند مبدل علمی رشته یک به و ساخته مدون

 ایران محیط در یا و بودند ایرانی یا نیز کوشیدند معصومین ائمه و اکرم پیامبر احادیث و
  از نجفی مرعشی اهلل آیت و مجلسی عالمه صدوق، شیخ طوسی، شیخ .یافتند پرورش

 فقهای بزرگ، متکلمان بیشتر همچنین، (3) .هستند محدثان این ترین برجسته جمله
 بزرگ متکلم بتوان شاید گروه این از  .داشتند ایرانی نسبی قرآن مفسران و برجسته
  و قمی، میرزای جواهر، صاحب انصاری، شیخ چون فقهایی طوسی، الدین نصیر خواجه
  و طبرسی عالمه کاشانی، فیض طبری، جریر محمد چون مفسرانی و خراسانی آخوند
  و علم پشبرد در بسزایی سهم ایرانیان که بینیم می نتیجه در .برد نام را طباطبایی عالمه
   .داشتند اسالمی تمدن
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 تمرین برای جلسه بعد

یک پاراگراف بنویسید که حد اقل متشکل از هشت جمله باشد: 
 جمله موضوع1.
 سه جمله پشتیبان اصلی2.
 سه جمله پشتیبان فرعی3.
 جمله نتیجه گیری4.
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معاونت پژوهشی

پاراگراف نویسی

سید علی اصغر سلطانی

3/10/2016
چاپ و انتشار آن به هر . این مطالب فقط برای استفاده شخصی است
سید علی اصغر سلطانی. شکل شرعاً مجاز نیست 1



بسط جمله موضوع
ولیاصپشتیبانهایجملهموضوع،جمله)پاراگرافساختاربااین،ازپیش

توانمیهاییروشچهبهببینیمبایدحال.شدیمآشنا(گیرینتیجهجملهوفرعی،

.دادبسطراموضوعجملهدرشدهمطرحمرکزیفکر

تیبان بعد از نوشتن یک جمله موضوع خوب و محدود، باید در قالب جمالت پش

دعا شده اصلی و فرعی به پشتیبانی از فکر مرکزی ای پرداخت که در جمله ا

پاراگراف علم برای چگونگی و شیوه های مختلف پشتیبانی از فکر مرکزی. است

.  به کمک نویسندگان می آید[modern rhetoric]بالغت نوین 
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بسط جمله موضوع
ازعبارتندکهکندمیارائهرامختلفیراهکارینوینبالغت:
،توصیف
آوری،مثال
،روایت
،استدالل
مقایسه،ومقابله
بندی،طبقه
فرآیند،تحلیل
مشکل،حل
جدلواستدالل
قیاس
...
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بسط جمله موضوع
بهنویسیهمقالقالبدربقیهونویسیپاراگرافقالبدرزیربالغیراهکارچهار

:شدخواهدمعرفیشما

 توصیفبسط جمله موضوع با

 مثال آوریبسط جمله موضوع با

 روایتبسط جمله موضوع با

 استداللبسط جمله موضوع با
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بسط جمله موضوع با توصیف
چیزیکایویژگیهبرشمردنیاکاریکانجامفرآیندبیانشاملتوصیف

پنجگانهواسحبرمبتنیهاییافتهازاستفادهباغالباًروش،ایندر.شودمی
.گرددمیبیاننظرموردموضوعشاخصویژگیهای

دقیقبازنماییوحواسواسطهبهجزئیاتدقیقمشاهدهواقعدرتوصیف
عمل.دانشدهانتخابوسواسباکهاستکلماتیواسطهبهجزئیاتاین

گاهبلکهست؛نیاعتنابیواحساسبیدوربینیککارشبیهلزوماًتوصیف
گونهدورو،ایناز.آمیزدمیدراحساساتباورودمیفراترایناز

:بازشناختهمازتوانمیراتوصیف
عینیتوصیف1.
ذهنیتوصیف2.
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بسط جمله موضوع با توصیف
توصیف عینی

ه خارج توصیف عینی کارآمد موضوع مورد نظر را به وضوح و عیناً همانگونه ک

یرشخصی توصیف عینی زبانی غ. از قلمرو احساسات وجود دارد بازنمایی می کند

.  ی کنددارد و نویسنده مانند ناظری بی احساس عیناً آنچه که هست را توصیف م

زای دیگر بدن اکثر متون علمی و فنی، مانند توصیف چگونگی کارکرد قلب و اج

.  و توصیف آزمایشات علمی و فنی توصیف عینی محسوب می شوند
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بسط جمله موضوع با توصیف
مثال: توصیف عینی

کربنازالماس(1).دانندمیراالماساصلیویژگیهایمردمازکمیعده

:دارندمختلفیاشکالالماسها(2).استبلورشکلبهوشودمیساختهخالص

الماسعالوه،به(3).اندوجهیهشتوچهلبعضیووجهیهشتبعضی

وراینازواستشدهشناختهجهاندرتاکنونکهاستایمادهترینسخت

ودرخشانایشیالماسحالعیندراما(4).ندارندآنبرتاثیریاسیدها

استفادهالماسپودروروغننوعیبایدازآندادنجالبرای(5).استشکننده

.کرد
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بسط جمله موضوع با توصیف
توصیف ذهنی

را در توصیف ذهنی نیز باید واضح و مستقیم باشد اما در عین حال نوعی حس

توصیف توصیف ذهنی، که گاه. مورد پدیده توصیف شده به خواننده القا کند

ال برانگیختن نیز نامیده می شود، همراه با توصیف دقیق جزئیات به دنباحساسی

صیف که این نوع تو. احساسات خواننده و رساندن پیامی جز توصیف صرف است

ر ادبیات دربردارنده نگرشهای شخصی نویسنده است کاربرد وسیعی به ویژه د

.داستانی دارد
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بسط جمله موضوع با توصیف
مثال: توصیف ذهنی

ندبکجاازرازمینخواستمیوانداختمیچنگباد.بودکردههنگامهباران.

رزجهکزنیشیونصدایجنگلاز.بودندافتادهیکدیگرجانبهکهندرختان

.بودکردهگسیختهافسارراخاموشیآوازهایبادغرش.آمدمیکشیدمی

ردهکطغیاننهرها.دوختمیآلودگلزمینبهراتیرهآسمانبارانهایرشته

.بودجاریطرفهرازهاآبو
 اثر بزرگ علویگیله مردپاراگراف آغازین داستان
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بسط جمله موضوع با توصیف

ردبه طور کلی برای نگارش توصیفی می توان از چهار فن زیر استفاده ک:

.فقط یک نکته را مورد تاکید قرار دهید: تاثیر واحد1.

ات و بیشتر از کلمات ذکلمات را به دقت انتخاب کنید : گزینش واژگان2.

.استفاده کنید نه معنا

.نیدبرای توصیف موضوع مورد نظرتان منظری خاص انتخاب ک: زاویه دید3.

.جزئیات را با نظمی مشخص ارائه کنید: انسجام4.
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بسط جمله موضوع با توصیف
زاویه دید

به برای توصیف، نویسنده مجبور است زاویه خاصی را انتخاب کرده، از آن منظر
نده باید منظور از زاویه دید این است که نویس. موضوعی که توصیف می کند بنگرد

رد خطاب تصمیم بگیرد که خود در صحنه حضور داشته باشد، مخاطب را مستقیما مو
از این . ندقرار دهد، همچون ناظری که به مثابه یک دانای کل است صحنه را توصیف ک

:رو، زاویه دید به سه دسته تقسیم می شود

اول شخص1.

دوم شخص2.

سوم شخص3.
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بسط جمله موضوع با توصیف
زاویه دید اول شخص

ضور اگر راوی یا توصیف کننده خود درگیر در ماجرا باشد و در صحنه ح

ل اصوالً زاویه دید او. داشته باشد، متن دارای زاویه دید اول شخص است

نین شخص غالباً برای ایجاد رابطه ای صمیمی و نزدیک با خواننده و همچ

شته های برای بیان تجربیات شخصی مورد استفاده قرار می گیرد و در نو

وی خود به دلیل این که نویسنده یا را. رسمی و علمی چندان کاربردی ندارد

ا ی« من»در داستان حضور دارد، در این نوع زاویه دید از ضمیر اول شخص 

. استفاده می شود« م-»و ضمیر متصل « ما»
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بسط جمله موضوع با توصیف
مثال: زاویه دید اول شخص

 اثر « ی نبودیکی بود و یک»از مجموعه « رجل سیاسی»نوشته زیر بخشی از داستان
:محمدعلی جمالزاده است

دانی خودت باید ب. می پرسی چطور شد مرد سیاسی شدم و سری میان سرها در آوردم
و هزار، روز می شد د. که چهار سال پیش مردم بودم، حالج و کارم حالجی و پنبه زنی

ج سیر روز می شد یک تومان در می آوردم و شام که می شد یک من نان سنگک و پن
زنش را اما زن ناقص العقلم هر شب بنای سر. گوشت را هر جور بود، به خانه می بردم

:گذاشته و می گفت
«وتی به خانه ، پنبه بزن و شب با ریش و پشم تارعنکب...هی برو زه زه زه سر پا بنشین

ا ناله سودا برگرد، در صورتی که همسایه مان حاج علی که یک سال پیش آه نداشت ب
ین روزها کند، کم کم داخل آدم شده و برو بیایی پیدا کرده و زنش می گوید که هم

تا اما تو! هم وکیل مجلس می شود با ماهی صد تومان دو هزاری چرخی و هزار احترام
.«!کاش کالهت هم یک خورده پشم داشت! لب لحد باید زه زه پنبه بزنی
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بسط جمله موضوع با توصیف
زاویه دید دوم شخص

ب زاویه دید دوم شخص ابزاری است برای مورد خطانوع دوم زاویه دید، یعنی

این زاویه دید بیشتر برای نگارش . قرار دادن مخاطب متن در درون متن

به در این زاویه دید افعال و ضمایر دوم شخص و امری. دستوالعمل مفید است

رای این کار ساختار مناسبی را ب»، «ابتدا، برنامه را نصب کنید»روند، مانند کار می

«  را بنویسید256فرهنگ لغت را باز کنید و کلمات راهنمای صفحه »، «اتخاذ کنید

.و غیره
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بسط جمله موضوع با توصیف
زاویه دید سوم شخص

له در زاویه دید سوم شخص، توصیف کننده یا راوی از صحنه و داستان فاص

از طور کهدر این زاویه دید همان. داشته، خارج از آن قرار دارد و فقط ناظر است

، «رفت»مانند ( مفرد و یا جمع)نامش پیداست از افعال و ضمایر سوم شخص 

.  شودو اسامی افراد استفاده می« آنها»، «او»، «آوردند»، «دید»
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بسط جمله موضوع با توصیف
مثال: زاویه دید سوم شخص

 ه کار کلمه ای یونانی است و به معنای دانش یا دوست دار دانش ب« فلسفه»واژه

اخوان . ددر زبان عربی کلمه حکمت و علم مترادف فلسفه می باش. رفته است

ب الصفا آغاز فلسفه را محبت دانش ها، وسط آن را شناخت موجودات به حس

یز فارابی ن. قدرت انسان و پایان آن را گفتار و کردار موافق دانش می داند

ران متصل فیلسوف کامل را کسی می داند که ادراکات را به افعال در خود و دیگ

.کند
«نوشته محمد پزشگی« چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسالمی
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بسط جمله موضوع با توصیف
توصیف در نوشته های علمی

یف در متون مهمترین انواع توص. در نوشته های علمی و دانشگاهی، توصیف باید مطابق با واقع و عینی باشد
:علمی عبارتند از

واد تشکیل دهنده، خصیصه های یک شیئ مانند مقوله، ابعاد، رنگ، م:توصیف ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی1.
...شکل، بافت، غلظت، چکالی

اجزایی که یک کل را می سازند: توصیف ترکیب2.

وضعیت جغرافیایی و مکانی: توصیف موقعیت3.

چگونکی عملکرد و کارکرد یک چیز: کاروِِِیژه/ توصیف کارکرد4.

مراحل انجام یک کار: توصیف فرآیند دستوری5.

مراحل اتفاق افتاد یک رویداد: توصیف فرآیند طبیعی6.

صفتها و خصیصه های یک امر انتزاعی: توصیف ویژگیهای یک امر انتزاعی7.
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بسط جمله موضوع با توصیف
توصیف در نوشته های علمی

ده، شکل، بافت، خصیصه های یک شیئ مانند مقوله، ابعاد، رنگ، مواد تشکیل دهن:توصیف ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
...غلظت، چکالی
اتمدوازآبمولکول.استویژهفیزیکیوشیمیاییخواصدارایآب

همبهکوواالنسپیوندهایباکهاستشدهتشکیلاکسیژناتمیکوهیدروژن
105هبنزدیکیزاویهبابوده،مثبتباردارایهیدروژناتم های.شده اندمتصل
نشدقطبیباعثوضعیتاین.گرفته اندقراراکسیژناتماطرافدردرجه

استعمبی طوبی رنگبی بو،ماده ایآبهمچنین،.شودمیآبمولکولپیوندهای
گرماییظرفیت.استکردهمتمایزمایعاتدیگرازراآنکهداردویژه ایخواصو

گرمایبودنباالوباال،سطحیکششانجماد،هنگامبهحجمغیرعادیافزایشباال،
 هاخاصیتاینازبسیاریدلیل.هستندویژهخواصاینازبرخیفازتغییرنهان

دماییمحدودةدرآب.استآبهایمولکولمیاندرهیدروژنیپیوندوجود
عماییکجوش،وانجماددمایبینیعنیسانتی گراد،درجة100تا0بینوسیعی،

حدودةمایندرهستند،حیاتدارایکهزمینیکرههایبخشاغلب.می ماندباقی
نیمعبدینکهداردباالییبسیارویژةگرمایآبانجام،سرو.دارندقراردمایی
دستبهیاودهددستازدمایشتغییرازقبلرابیشتریگرمایمی تواندکهاست
.آورد

. نوشته سیده طاهره فاطمی در کارگاه نگارش
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بسط جمله موضوع با توصیف
توصیف در نوشته های علمی

اجزایی که یک کل را می سازند: توصیف ترکیب
وی.ندکمیدنبالرااصلیمحورسه«خانوادهمطالعاتبهدرآمدی»کتابدربرناردزجان

کرده،شروعادهخانوبهراجعمدرنیستی-پستهایتحلیلایپارهباکتابابتداییهایفصلدر
راخانوادهازهیکپارچتعریفخانوادگی،هایهمزیستیازمختلفیمصادیقیارائهباکوشدمی

تاکندمیاشارهخانوادهشناختدرعملیونظریهایدشواریبهفصولهمیندر.کندتخریب
هایدرفصل.استتعریفازنیازبیوشدهشناختهواحدیخانوادهکهبگیردشکلتصوراینمبادا

ماندهدورانپژوه-خانوادهدیدازمعموالکهپردازدمیخانوادگیزندگیدرهاییمقولهبهمیانی
حفظدرآیینیمراسمتأثیرزنان،وکودکانباخریدیرابطهخرید،تأثیرنظیرموضوعاتیاست؛

نویسندهایانی،پهایفصلدر.انگلیسیاقلیتجوامعدرآنیمطالعهوخانوادگیهایهمبستگی
بهکهدهددستبهراهبردهایی«خانوادگیشهروندی»مانندنومفاهیمیابداعباکوشدمی

.بیانجامدآناشکالبهتریندرخانوادهپاسداشت
 .نوشته ی فریبا عالسوند در کارگاه نگارش
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بسط جمله موضوع با توصیف
توصیف در نوشته های علمی

وضعیت جغرافیایی و مکانی: توصیف موقعیت
یهشیوبهدروازهاین.شودمىبازخسروناصرخیابانبهروومدرسهشرقىشمالدربناورودىدر
ایناقطرنگاىنقرهاىاستوانهدوستوندرگاهسوىدودر.استبلندىاىزنجیرهطاقداراىسنتىمعمارى
سالودارالفنونیواژهمدرسه،رنگاىقهوهوچوبىاىلنگهدودرباالىدرست.استداشتهنگهرادروازه
ایىفضبهداردقرارمدرسهکنجچهارازیکىدرکهدراین.اندنوشتهکاشىبرراقمرى126۸آنتأسیس

شکلبهنىزمیدرمدرسهطبقهدوساختمان.داردراهحیاطفضاىبهدیگرسوىازکهشودمىبازمانندهشتى
باالیبقهطبهرامدرسهپایینیطبقهمارپیچى،پلکانچهارضلع،چهارهررأسدر.استشدهبنامستطیل

ساختمان.ودشمىافرادسقوطازمانعکهاستشدهنصبآهنىاینردههاپلهبیرونییدرحاشیه.کندمىمتصل
وبىغرضلعدراندازههمانبهوشرقىضلعیطبقهدودرکالسدوازده:دارددرسکالسدووسىکنونى
آنچه.اندهشدساختهجنوبىضلعدرنیزغذاخورىونمایشهاىسالن.شمالىضلعیطبقهدودرکالسهشت

امیرکبیر،آن،هاولیبنیانگذاروخوىخلقباسازگارپیرایگىبىومعناباسادگىشودمىدیدهدارالفنوندر
هافنیخانهفقطنهدارالفنونعبارتى،به.داردمىوااندیشهبهراپژوهىدانشودانشجوهرکهاىسادگى.است

.استاندیشیدنواندیشهیخانهودارالفکربلکههاتخصصو
 .نوشته ی علی ستاری در کارگاه نگارش
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بسط جمله موضوع با توصیف
توصیف در نوشته های علمی

چگونکی عملکرد و کارکرد یک چیز: کاروِِِیژه/ توصیف کارکرد
این.ستاکودکانبرایمنفیکارکردهاییدارایمثبتکارکردهایبرعالوهتلویزیون
ارکردهایکازیکی.هستندبیرونیو(محتوایی)درونیکارکردهایشاملمنفیکارکردهای

واذیتوآزارشتم،وضرب.استکودکاندرخشونتافزایشتلویزونیهایبرنامهمحتوایی
وآثارها،فیلموهابرنامهایندرخودازآمیزخشونتدفاعودیگرانبادائمیرقابت

کاهش.گرددمیخارجبزرگساالنکنترلازگاهکهداردهمراهبهکودکبرایکارکردهایی
بیرونیویمنفکارکردینتیجهعنوانبهتوانمیراکودکتحرکیبیوجسمیهایفعالیت

دهدمیاصاختصتلویزیونتماشایبهراروزاززمانیکهکودکی.گرفتنظردرتلویزیون
تحرکدازد،پرمیورزشوبازیجملهازدیگرهایفعالیتبهزمانایندرکهکودکیبهنسبت

ویچاقهمچونعوارضیبهکودکدرکاستیاینداشت؛خواهدتریکمجسمیفعالیتو
.شودمیمنجرجسمیهایبیماریبرخی

 .نوشته سمانه قربانی در کارگاه نگارش
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بسط جمله موضوع با توصیف
توصیف در نوشته های علمی

مراحل انجام یک کار: توصیف فرآیند دستوری

یک،.کنیدطیرازیرمراحلباید2007ورددرپاراگرافابتدایدرتورفتگیایجادبرای

کلیکHomeرویصفحهباالیمنویدردو،.بگذاریدنظرموردپاراگرافرویرانمامکان

،Generalقسمتدرشده،بازمستطیلدرسپس،.کنیدانتخابراپاراگرافمنویسه،.کنید

چپ-هب-راستازرامتنجهتخواهیدمیرافارسیزباناگر.کنیدمشخصرامتنجهتابتدا

یاچین،-چپچین،-راستشکلبهتوانیدمیرامتنچینشنوعقسمتهمیندر.کنیدانتخاب

مقداروتورفتگینوعIndentationقسمتدربعد،یمرحلهدر.سازیدمشخصچین-وسط

وکنیدکلیکOKروینهایت،در.کنیدتعیینباشدمترسانتییکیانیماستممکنکهراآن

.شویدخارج
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بسط جمله موضوع با توصیف
توصیف در نوشته های علمی

مراحل اتفاق افتاد یک رویداد: توصیف فرآیند طبیعی
شرویادگیریفرایندازاستعبارتکهشدناجتماعیشناسان،جامعهنظراز

اول،یمرحله.می پیونددوقوعبهکلییمرحلهدوطیدراجتماعیارزش  هایوزندگی
ایامایندر.می دهدرخکودکیدوراندرشود،مینامیدهاولیهشدناجتماعیکه

بعد،یمرحله.می آموزدخانوادهدراغلبرارفتاراساسیالگوهایوزبانکودک
کنشله،مرحایندر.می کندپیداادامهبلوغدورانتاکودکیازثانویه،شدناجتماعی
کمکافرادبهسازمان هاوهمآالنگروه  هایمدرسهچون،محیط هاییدراجتماعی

استام العمرمادفرآیندیشدن،اچتماعیبنابراین.بیاموزندرافرهنگیالگوهایمی کند
.پذیردمیصورتتدریجبهنسل هادرفرهنگانتقالآنطیکه

 .نوشته ی فاطمه سعیدی در کارگاه نگارش
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بسط جمله موضوع با توصیف
توصیف در نوشته های علمی

اعیصفتها و خصیصه های یک امر انتز: توصیف ویژگی های یک امر انتزاعی

کارهبدانشداردوستیادانشمعنایبهواستیونانیایکلمه«فلسفه»یواژه

آغازلصفاااخوان.استفلسفهمترادفعلموحکمتیکلمهعربیزباندر.استرفته

ایانپوانسانقدرتحسببهموجوداتشناختراآنوسطها،دانشمحبترافلسفه

داندمییکسراکاملفیلسوفنیزفارابی.داندمیدانشموافقکرداروگفتارراآن

.کندمتصلدیگرانوخوددرافعالبهراادراکاتکه
«نوشته محمد پزشگی« چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسالمی
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بسط جمله موضوع با توصیف

تمرین جلسه بعد:

 یب، فیزیکی، ترک)مورد از هفت مورد توصیف علمی چهار بر اساس

، (تزاعیموقعیت، کارکرد، فرآیند دستوری، فرآیند طبیعی، و امر ان

.پاراگراف توصیفی عینی بنویسیدچهار 
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 دوره اول

 
 دانشگاه باقرالعلوم•

 معاونت پژوهشی•
 

 پاراگراف نویسی•
 

•  سید علی اصغر سلطانی

10/17/2014 
این مطالب فقط برای استفاده شخصی است و انتشار آن 

سید علی اصغر سلطانی. به هر شکل شرعاً مجاز نیست  
1 



 بسط  جمله موضوع با مثال
 مرکزی فکر بسط های شیوه رایجترین از یکی آوری، مثال•

 روش، دراین .شود می بیان موضوع جمله در که است پاراگراف
 سخن اثبات برای کوتاه داستانی یا و مثال چند یا یک از نویسنده

 بیان با دادن، توضیح یا آوردن دلیل بجای او .گیرد می بهره خود
 به و کند می عمل با مواجه را خواننده واقعی نمونه چند یا یک
 برای .بقبوالند او به را خود سخن تر راحت تواند می ترتیب این

  ،«مثالً» مانند کلماتی از توان می آوری مثال روش صحت آزمودن
 .کرد استفاده آن مانند یا «نمونه عنوان به» ،«مثال عنوان به»
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 بسط  جمله موضوع با مثال

کرد استفاده مثال از توان می روش سه به: 

 کوتاه های مثال از استفاده1.

 مبسوط مثال از استفاده2.

 روایی مثال یک از استفاده3.

 

10/17/2014 3 
این مطالب فقط برای استفاده شخصی است و انتشار آن 

سید علی اصغر سلطانی. به هر شکل شرعاً مجاز نیست  



 بسط  جمله موضوع با مثال های کوتاه

  جامعه در دروغ ویژه به اخالقی بی وجود فرهادی، اصغر هایفیلم اصلی موضوع•
 «سوری چهارشنبه» فیلم اصلی تم .است آن اجتماعی و فردی پیامدهای و آثار و ایران

 مقابل در وی پی در پی هایدروغ و همسایه زن با مردی مخفیانه و پنهانی رابطه درباره
 فوق استرس و خانواده نابهنجار وضعیت و خانه زن عصبی بیماری .است همسرش شک

  دادخواست به سرانجام البته که هاستدروغ و کاریپنهان این اثر در داستان مرد العاده
-می را بیشتری گوهایدروغ «الی درباره» فیلم در همچنین .گرددمی ختم جدایی و طالق
 به الی دروغ .گویندمی دروغ هم به مختلفی دالیل به فیلم آخر تا اول از که بینیم

 حسینی شهاب هایدروغ گروه، بقیه و همسرش به فراهانی گلشیفته هایدروغ مادرش،
 به جمعی دسته دروغ بقیه، به الی نامزد دروغ ویال، صاحب زن به دروغ دیگران، به

 هایدرگیری آن اثر البته که کندمی ترسیم را تریوحشتناک اوضاع ... و الی نامزد
 باالخره و .است انسان یک مرگ ترمهم همه از و سفر شدن خراب دلخوری، شدید،

 و هابزنگاه در چگونه که کندمی گوشزد ما به «سیمین از نادر جدایی» فیلم در فرهادی
  پا فرهنگی و دینی و اخالقی هایارزش روی خانوادگی، و شخصی منافع افتادن خطر به

 .کنیم توجیه دیگران و خود برای را آن تا دهیممی انجام را خود سعی تمام و گذاریممی
 کریمی  •

10/17/2014 4 
این مطالب فقط برای استفاده شخصی است و انتشار آن 

سید علی اصغر سلطانی. به هر شکل شرعاً مجاز نیست  



 بسط  جمله موضوع با مثال های کوتاه

دستفراجوامعزبانمیشود،سببانسانیجوامعمیانقدرترابطهی
تحمیلدستفروجوامعزبانِبرراخودبیانیصورتهایواصطالحاتواژهها،

زبانِتاشدسببایرانیان،براعرابچیرگیاسالمی،ـایرانیتمدنحوزهیدر.کند
برتریفارسیزبانبرفرهنگیوعلمیزبانِسپسواسالمیزبانعنوانِبهعربی
فارسیبهآنبیانیصورتهایهمچنینوعربیواژهیهزارانطریقایناز.یابد
فارسی،زبانفرودستیوعربیزبانفرادستیسبببهکهجاییتایافت؛راه

وکالمیفقهی،فلسفی،علمی،واژگانوعربیزباندامنهیگسترشدرایرانیان
درنیزراخودنیازموردواژگانِاکثرآنها.کردندایفاتوجهقابلسهمیآنعرفانیِ

قدرتِبسطمعاصر،دورهیدرهمچنین،.گرفتندوامعربیزباناززمینههااین
فارسیزباندیگرکهکردامراینمتوجهراایرانیانغرب،جدیدتمدنجهانگیر

مامیاندارنمیتواندغرب،مدرنزباناصطالحاتومفاهیمجذبووامگیریبدون
زبانگستردهیوامگیریمشروطه،زمانازاینرو،از.باشدغربجدیدتمدنو

زبانازگرفتهوامواژهیهزارانباامروزماوشدآغازغربیمدرنزبانِازفارسی
.هستیمروبروگوناگونتخصصیِقلمروهایتاروزمرهزندگیحوزهیدرغربی

 محمودفالح
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 بسط  جمله موضوع با مثال مبسوط

 یک معنایی، جانشینی هنگام به که داشت توجه نکته این به باید•
 می پیوند نیز دیگری مدلول به خود، ی اولیه مدلول بر عالوه دال

 دال پیوند از «کنه» ینشانه کنید، فرض تر، ساده عبارت به .خورد
 نیز «سمج آدم» ینشانه و باشد؛ آمده پدید «کنه» مدلول به «کنه»
 .باشد شده تشکیل سمج آدم مدلول و دال پیوند از ترتیب، همین به

 مدلول به «کنه» مدلول بر عالوه «کنه» دال شرایطی، چنین در
 دو از «کنه» یواژه نتیجه، در و خورد خواهد پیوند «سمج آدم»

 معنایی جانشینی که است دلیل همین به .شد خواهد برخوردار معنی
 به چندمعنایی پیدایش عوامل ترینمهم از یکی استعاره، ویژه به و

 .آید می حساب
 درآمدی بر معناشناسی، کورش صفوی•
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 بسط  جمله موضوع با مثال مبسوط

 فیلم و سینما ادبیات یادگیری بدون فیلم، و سینما طریق از مفاهیم انتقال
  از سینما در زمان گذر مفهوم بیان برای مثال، برای .نیست پذیرامکان

  گذر مفهوم که است تدوین در شگردی دیزالو، .شودمی استفاده «دیزالو»
-می توضیح یکدیگر به نما دو اتصال چگونگی با بلکه گفتگو با نه را زمان
  آن جایگزین ب تصویر و محو تدریج به الف تصویر شیوه، این در .دهد
  و است متفاوت آن جای به بسته جایگزینی این زمان طول البته که شودمی
  برای زمان، گذشت بر عالوه دیزالو .کشدمی طول ثانیه چند تا ثانیه نیم از

 مقایسه مکانی، پیوند فوروارد، فالش بک، فالش چهره، تغییر صحنه، انتقال
 سریع تغییرات معنی به سریع دیزالو .شودمی استفاده نیز جزئیات بر تأکید و
 کریمی مهدی     .است سوژه تدریجی تغییر معنی به طوالنی دیزالو و
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 بسط  جمله موضوع با یک مثال روایی

  جهان و خود به انسان نگاه نوع به تنها اميد، و شادی آوردن دست به
  شادی، ی فرشته ديدارِ برای که يزد اهل داشتم مادربزرگی .دارد بستگی
  هنگام قرآن، تالوت و عبادت از بعد روز، هر .داشت روزانه ای برنامه
  جارو و آب را خانه جلوی و حياط کرد؛ می مرتّب را اتاق آفتاب، طلوع

 می حياط در دانه مشتی آخر در و کرد می دود اسپند قدری زد؛ می
  گنجشک اولين .نشست می انتظار به حياط ی گوشه در گاه آن .پاشيد

  مادر .بود شادی ی فرشته او برای نشست، می زمين روی که کبوتری يا
  فقط، .گفت نمی سخن شکايت به او با زمانه و زندگی وضع از بزرگ
 ی خانه فضای در را اميد و شادی !شادی ی فرشته ای :گفت می زيرلب

  امری چگونه مادربزرگ که آورم می ياد به امروز من .کن پخش ما
  خوب چقدر و ساخت می ممکن اش، مهربانی و سادگی با را غيرممکن

  ما ی خانه به را اميد و شادی شادی، ی فرشته کمک با توانست می
   .بياورد

محمود فالح  
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 بسط  جمله موضوع با یک مثال روایی

 در نرمش اسالم، گرامی پیامبر سیره در تربیتی و تبلیغی اصول از یکی•
 در پیامبر روزی .است بنیادی و اصولی مسائل در صالبت و شخصی مسائل
 .داشت او از طلبی ادعای که شودمی مواجه فردی با بود مسجد روانه که حالی
 بر شخص .نیست همراهم به پولی عالوه به نداری، طلبی من از تو فرمود پیامبر

 بیشتر پیامبر چه هر .شدمی پیامبر حرکت مانع و ورزیدمی اصرار خود ادعای
 و شد گالویز پیامبر با که آنجا تا ورزیدمی خشونت بیشتر او کردمی مدارا
 گردن در قرمزیش اثر که کشید و پیچید گردنش دور به را حضرت ردای
 فردی شوندمی متوجه شده نگران اصحاب پیامبر، تأخیر با .شد ظاهر پیامبر

 مانع پیامبر که دهند خرج به خشونت خواستند آنها .دارد ادعائی چنین یهودی
 نرمش، این مقابل در .گشت مسلمان فرد آن که داد نشان نرمش قدرآن و شد

 اجراء عدم برای هاوساطت و بود کرده دزدی قریش اشراف از زنی که وقتی
 تعطیل را اسالم قانون من که است ممتنع و محال فرمود پیامبر شد شروع حد
 .کنم

 نصراهلل آقاجانی•
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 بسط  جمله موضوع با یک مثال روایی

 مرد .برساند هدف به را ما ترراحت تواندمی هاخواسته و نیازها بیان در خالقیت کمی گاه•

  تابلو روی .بود داده قرار پایش کنار در را تابلویی و کاله و نشسته ساختمانی های پله روی کوری

 به نگاهی گذشتمی او کنار از خالقی نگارروزنامه «.کنید کمک لطفا هستم کور من» :شدمی خوانده

 اینکه بدون و انداخت کاله داخل دیگر یسکه چند او .بود کاله داخل در سکه چند فقط انداخت او

 را تابلو نوشت، آن روی دیگری چیز برگرداند، را آن برداشت، را او تابلوی بگیرد اجازه کور مرد از

  شد متوجه و برگشت محل آن به نگارروزنامه روز آن عصر . کرد ترک را آنجا و گذاشت او پای کنار

  و شناخت را خبرنگار او هایقدم صدای از کور مرد .است شده اسکناس و سکه از پر کور مرد کاله که

  جواب نگارروزنامه .است نوشته چه بگوید است نوشته را تابلو آن که است کسی همان او اگر خواست

 راه به و زد لبخندی بعد «.نوشتم دیگری شکل به را شما نوشته فقط من نبود، مهمی و خاص چیز» :داد

 :شدمی خوانده او تابلوی روی ولی است نوشته چه او که ندانست وقت هیچ کور مرد .داد ادامه خود

 «.ببینم را آن توانمنمی من ولی است، بهار امروز»

 نوشته ی سیده طاهره فاطمی در گارگاه نگارش با اندکی تغییر•
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 مثال آوری

 :تمرین جلسه بعد•

سه پاراگراف بنویسید که به کمک مثال کوتاه، مثال  •

 .مبسوط، و مثال روایی بسط یافته باشند
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مبانی نگارش علمی

دانشگاه باقرالعلوم
معاونت پژوهشی

پاراگراف نویسی

سید علی اصغر سلطانی

2/20/2016
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فکراثباتبرایروشهاموثرترینازیکیاستدالل
دهدهننشاناستداللقوت.استپاراگرافمرکزی

این،رببنا.استنویسندههایاندیشهدرنهفتهمنطق
واعاناستدالل.پرداختآنبهدقتبابسیارباید

تقرایی،اساستداللبهفقطاینجادرولیداردمختلفی
وضوع،مجملهدرستیاثباتبرایدلیلارائهمعنیبه

:شودمیپرداخته
استقراییاستدالل
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برایندهنویسآندرکهاستایگونهبهاستقراییاستدالل
است،شدهبیانموضوعجملهدرکهخود،ادعایاثبات

نوعینا.کندمیذکرپشتیبانهایجملهقالبدررادالیلی
اثباتبرایکهشودمینامیدهاستقراییروآنازپاراگراف

لهجمدرکهدالیلیاز(کلیگزاره)موضوعجملهدرستی
یماستفاده(جزءهایگزاره)شودمیارائهپشتیبانهای
یکورسیممیکلدرستیبهجزءدرستیازواقعدر.شود

.داردوجوداینجادرکلبهجزءازحرکت
ستفادهاباید«زیرا»کلمهازاستقراییاستداللآزمودنبرای

.کرد
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2/20/2016
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اصغر سلطانی 4

1جمله پشتیبان اصلی زیراجمله موضوع

2جمله پشتیبان اصلی 

3جمله پشتیبان اصلی 

و غیره4جمله پشتیبان اصلی 



گزاره ب درست است
(1پشتیبان )
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گزاره الف درست است
زیرا(جمله موضوع)

درست استج گزاره 
(2پشتیبان )

گزاره د درست است
...(3پشتیبان )



استدالل استقرایی
:مثال

هایهنوشتولیاست،دانشگاهیفردهراساسینیازهایازیکینوشتناگرچه
غمرعلی.استجدیمشکالتیدارایایراندانشگاههایآموختگاندانشبیشتر
مدارسشیآموزنظامدر[یک]آن،بهبیشترتوجهبهنیازونوشتنطبیعیسختی

تنپرداخجای.استنشدهنگارشاصولآموزشبهجدیتوجهدانشگاهیپیشو
گذردیمتفریحبهبیشترانشاءزنگ[الف]ولیاستانشاءدرسموضوعاینبه

معلمانبه[2]نهدارد؛وجودباشدنگارشاشتخصصکهمعلمینه[1]زیرا
ازمهمتر.استشدهدادهآموزشاصولاینشاندانشگاهیتحصیالتدرموجود
هباختصاصا  کهنداردوجودایدرسیواحدهیچنیزدانشگاهدر[دو]اینکههمه

«عمومیفارسی»درسدرشدهمطرحموضوعات[الف].بپردازدنگارشآموزش
ادبیاتبهمحدودپرداختمباحثاینبهشدمیکهاستواحدهاییازیکیکه

رافپاراگخصوصدربحثیهیچواستفارسیزباندستورحدودیتاوفارسی
روش»درسدر[ب]عالوه،به.شودنمیمطرحآنجادرنویسیمقالهونویسی
شودطرحمتحقیقیگزارشومقالهنگارشاصولازبعضیداردجاکهنیز«تحقیق
قتحقیچگونهشایددرس،ایندر.شودنمیمباحثاینبهتوجهیهیچدوباره
وببخشیمسامانراهایمانآموختهچگونهآموزندنمی[1]امابیاموزندراکردن
.بکشیمبندبهنوشتاردرپاراگرافبهپاراگرافجمله،بهجمله
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:استدالل استقرایی
آزمون وحدت موضوعی 

ت،اسجدیمشکالتیدارایایراندانشگاههایآموختگاندانشبیشترهاینوشته1.
اصولآموزشبهجدیتوجهدانشگاهیپیشومدارسآموزشینظامدرزیرا

.استنشدهنگارش
ت،اسجدیمشکالتیدارایایراندانشگاههایآموختگاندانشبیشترهاینوشته2.

نگارشآموزشبهاختصاصا کهنداردوجودایدرسیواحدهیچدانشگاهدرزیرا
.بپردازد
زیرابپردازد،نگارشآموزشبهاختصاصا کهنداردوجودایدرسیواحدهیچدانشگاهدر1.

اینبهشدمیکهاستواحدهاییازیکیکه«عمومیفارسی»درسدرشدهمطرحموضوعات
درثیبحهیچواستفارسیزباندستورحدودیتاوفارسیادبیاتبهمحدودپرداختمباحث

.شودنمیمطرحآنجادرنویسیمقالهونویسیپاراگرافخصوص
ردزیرابپردازد،نگارشآموزشبهاختصاصا کهنداردوجودایدرسیواحدهیچدانشگاهدر2.

ودشمطرحتحقیقیگزارشومقالهنگارشاصولازبعضیداردجاکه«تحقیقروش»درس
.شودنمیمباحثاینبهتوجهیهیچ
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 مباوی وگارش علمی
 

داوشگاٌ باقرالعلًم 
معايوت پژيَشی 

 

پاراگراف وًیسی 
 

سیذ علی اصغر سلطاوی 

11/12/2014 

چاج ٍ اًتشار آى تِ ّر شکل . ایي هطالة فقط ترای استفادُ شخصی است
سیذ علی اصغر سلطاًی. شرعاً هجاز ًیست  1 



 ترکیب ريشُای اصلی بسط پاراگراف

هَضَع جولِ تسط رٍشْای از کذام ّر چگًَِ کِ دیذین کٌَى تا 

 هی گرفتِ کار تِ چگًَِ استذالل، ٍ تَصیف، آٍری، هثال یعٌی پاراگراف،

  از کذام ّر تَاى هی راحتی تِ اگرچِ .شَد تثییي پاراگراف هذعای تا شًَذ

 هجرب ًَیسٌذگاى تیشتر ٍلی گرفت، کار تِ هستقل صَرت تِ را رٍشْا ایي

  تِ تستِ رٍشْا، ایي ترکیة در .گیرًذ هی  تْرُ رٍشْا ایي از ترکیثی از

  تِ است هوکي هختلفی حالتْای ًَیسٌذُ، ترجیح ٍ هَضَع جولِ هحتَای

 .تیایذ ٍجَد

11/12/2014 2 

چاج ٍ اًتشار آى تِ ّر شکل . ایي هطالة فقط ترای استفادُ شخصی است
سیذ علی اصغر سلطاًی. شرعاً هجاز ًیست  



 ترکیب ريشُای اصلی بسط پاراگراف

داًص رضذ بز فزاٍاًی تاثیز اسالهی توذى ًخستیي قزٍى در تزجوِ ًْضت  
 در فالسفِ، ٍیژُ بِ اسالهی بشرگ ًَیسٌذگاى توام .داضت توذى ایي در

  تزجوِ راُ اس کِ اٍائل، علَم اس گستزدُ ای گًَِ بِ خَد هْن آثار تذٍیي
  ابًَػز راسی، سکزیای بي هحوذ  .بزدًذ بْزُ بَد، ضذُ هٌتقل آًْا بِ

  تاثیز بز عالٍُ کِ ّستٌذ خزدهٌذاًی جولِ اس سیٌا ابي ٍ هقفع ابي فارابی،
 بسیار ّا داًص ایي کزدى تز غٌی جْت در یًَاى، ٍحکوت علن اس پذیزی

 خاظ طَر بِ ٍ  هسلواًاى کِ است بَدُ ایي تعاهل ایي علت .کَضیذًذ
  هی اسالهی ای آهَسُ را ّزجا ٍ ّزکس اس داًص فزاگیزی ایزاًی ضیعیاى

  کاهلی دیي را اسالم سیزا ًذاضتٌذ دیگزاى افکار طزح اس ّزاسی ٍ ضوزدًذ
  هػَى تفکزات ایي سَی اس احتوالی خطزات بِ ًسبت کِ داًستٌذ هی

 .است
 (کارگاُ ًگارش)احوذ بستاًی 
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ترکیب ريشُای اصلی  
 بسط پاراگراف

تًصیف، مثال، استذالل   

 جولِ هَضَع
 تَصیف
 
 هثال
 
 دلیل

تاثیز اسالهی توذى ًخستیي قزٍى در تزجوِ ًْضت 
 توام .داضت توذى ایي در داًص رضذ بز فزاٍاًی

 تذٍیي در فالسفِ، ٍیژُ بِ اسالهی بشرگ ًَیسٌذگاى
 کِ اٍائل، علَم اس گستزدُ ای گًَِ بِ خَد هْن آثار

   .بزدًذ بْزُ بَد، ضذُ هٌتقل آًْا بِ تزجوِ راُ اس
 ٍ هقفع ابي فارابی، ابًَػز راسی، سکزیای بي هحوذ

 تاثیز بز عالٍُ کِ ّستٌذ خزدهٌذاًی جولِ اس سیٌا ابي
 تز غٌی جْت در یًَاى، ٍحکوت علن اس پذیزی
 تعاهل ایي علت .کَضیذًذ بسیار ّا داًص ایي کزدى

 ضیعیاى خاظ طَر بِ ٍ  هسلواًاى کِ است بَدُ ایي
 آهَسُ را ّزجا ٍ ّزکس اس داًص فزاگیزی ایزاًی

 افکار طزح اس ّزاسی ٍ ضوزدًذ هی اسالهی ای
 داًستٌذ هی کاهلی دیي را اسالم سیزا ًذاضتٌذ دیگزاى

 تفکزات ایي سَی اس احتوالی خطزات بِ ًسبت کِ
 .است هػَى

 (کارگاُ ًگارش)احوذ بستاًی 
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پاراگراف بعذی از سٍ جملٍ پشتیبان اصلی تشکیل شذٌ است کٍ َر کذام از آوُا 
مشخص سازیذ َر کذام از ایه جملٍ َای . بٍ ريشی متفايت بسط یافتٍ است

 .پشتیبان اصلی بر اساس چٍ ريشی بسط پیذا کردٌ است
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 ترکیب ريشُای اصلی

ًزخ اٍالً، .است آٍردُ دست بِ دٍبارُ را خَد سالهتی آهزیکا اقتػاد کِ ضذ هطخع 1983 سال تا  

  داضتٌذ ثابتی درآهذ کِ آًْایی اس بعضی اخیز سالْای طی در بار اٍلیي بزای سپس، .یافت کاّص بسیار تَرم

  رقوی دٍ تَرم ًزخ هقابل در اش ساالًِ حقَق افشایص درغذ 8 کِ بگیزیحقَق .کطیذًذ راحتی ًفس

 خزیذار .بَد افشایص ٍاقعاً حقَق افشایص کِ ضذ هتَجِ ًاگْاى کزد، ًوی اش ًػیب ضزر جش چیشی

  گذضتِ سالْای بِ ًسبت استخذام ًزخ ثاًیاً، .است آهذُ بٌذ خزیذش سبذ تِ ًطتی دیگز کِ بزد پی خَاربار

  درآهذّایطاى اساس بز بلکِ گطتٌذبز کار سز بِ تٌْا ًِ بیطتزی عذُ کِ بَد ایي خَش خبز .ضذ بیطتز خیلی

  بذ خبز اها .ضذًذ بزخَردار ًیش است هعوَلی ضغل یک السهِ کِ باالتزی سًذگی سطح اس ٍ پزداختٌذ هالیات

  ٍیژُ بِ ٍضعیت .ضذ ّن بذتز بلکِ ًطذ بْتز تٌْا ًِ آهزیکاییْا طبقات اس بعضی بزای استخذاهی آیٌذُ بَد ایي

  .ضذ کوتز خیلی قبل سالْای بِ ًسبت بْزُ ًزخ ًْایتاً، .بَد تزٍخین جَاى ّای اسپاًیایی ٍ سیاّپَستاى بزای

 کذاهیک اٍل کِ گفت تَاى هی هطکل .آهذ پاییي بْزُ ًزخ ًاگشیز بیکاری ٍ تَرم آهذى در کٌتزل تحت با

  ٍ بخزًذ اقساطی غَرت بِ را دیگز احتیاجات ٍ هاضیي، خاًِ، تَاًستٌذ هزدم کوتز بْزُ ًزخ با اها داد، رٍی

  .ضذ تقاضاّا آى بزآٍردى بزای بیطتزی عذُ رفتي کار سز بِ باعث ٍ کزد ایجاد را بیطتزی تقاضای خَد ایي

  در اقساطی خزیذ بزای بیطتزی هبالغ پَل، گزدش ضذى بیطتز با .بَد تقاضا هساٍی پَل ٍ پَل هساٍی کار

 .ضذ کوتزی بْزُ ًزخ باعث ایي ٍ گزفت قزار هزدم دستزس
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چاج ٍ اًتشار آى تِ ّر شکل . ایي هطالة فقط ترای استفادُ شخصی است
سیذ علی اصغر سلطاًی. شرعاً هجاز ًیست  



 تمریه
  برای جلسٍ بعذ دي پاراگراف بر اساس ترکیب ريش َا بىًیسیذ کٍ در

آن از دي یا سٍ ريش شامل تًصیف، مثال، ريایت یا استذالل بٍ خًبی 
ترکیبُای مختلف را امتحان کىیذ ي بُتریه حالت . استفادٌ شذٌ باشذ

 .را قالب پاراگراف خًد قرار دَیذ
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