
1 

 

 *هقالِ کلٖ ساختار
 

 ٗر است:ز اصلٖ ّر هقبلِ دارإ بخشْبٕ

 ( ِهقذهintroduction) 

 ( ًِهتي ٗب بذbody) 

 ( ًِت٘جconclusion) 

 گراف ببشذ.اتَاًذ ٗک ٗب چٌذ پبر بذًِ اغلب شبهل چٌذ پبراگراف است هقذهِ ٍ ًت٘جِ ّرکذام هٖ

 بخشْبٕ دٗگر هقبلِ ػببرتٌذاز:

 ػٌَاى  (title)  

 ٖکتببشٌبس  (bibliography) 

( ّدن داشدتِ ببشدذ. اٗدي بخشدْب ب٘شدتر در       notesٗبدداشدتْبٖٗ ) ٍ ( footnotesتَاًدذ پبًَٗشدْب )   بِ جس کتببشٌبسٖ، هقبلِ هٖ

 ٕ ػلوٖ د تخصصٖ کبربرد دارًذ.ّب هقبلِ

٘لدٖ کَتبٌّدذ ًدِ    ّبٕ ًدِ    إ دارًذ. چٌ٘ي هقبلِ ّبٕ پٌج پبراگرافٖ اّو٘ت آهَزشٖ ٍٗژُ هقبلِ ،ًَٗشٖ در راٌّوبّبٕ هقبلِ

ِ    ٘لٖ بلٌذ ٍ اصلْبٖٗ کِ ّدبٕ بلٌدذتر اسدت. درٍابدغ بدِ اػتبدبر        ببٗذ در ًَشتي آًْب رػبٗت شَد ّوبى اصلْبٕ حبکن بدر هقبلد

( هقبلدِ اسدت.  هصدِ آًآدِ آًردِ دربدبرٓ       bodyّب شوبرٓ پبراگرافْبٕ بذًدٔ )  ّبٕ بلٌذتر بب اٗي هقبلِ سب تبر، تٌْب تفبٍت هقبلِ

 آٍرٗن تؼو٘ن بر ّر هقبلٔ دٗگر است. پٌج پبراگرافٖ هٖبخشْبٕ هقبلِ 

تدک   رّدي داشدت. پدز از اٗدي ًودَدار بدِ شدرح تدک         رطرح سبدٓ زٗر ًوَدارٕ است کِ پ٘ش از ًَشتي ّر هقبلِ ببٗدذ د 

 کٌ٘ن. پردازٗن ٍ ًوَدار کبهل آى را در پبٗبى رسن هٖ بخشْبٕ آى هٖ
 

 ساختار هقالٔ پٌج پاراگرافٖ            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                           
 ، تْراى: ً٘لَفر(8811)ض٘بء هَحذاثر  البتِ ٍاضح ٍ هبرّي است کِ ... ًقل از هقبلٔ ارزشوٌذبِ .  *

 ػٌَاى

 پاراگراف هقذهِ

 ْإ تذًِ پاراگراف

 ًت٘جِ  پاراگراف

 شٌاسٖ کتاب
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 ّإ ػلوٖ ـ تخصصٖ طرح کلٖ هقالِ

 الف( هقذهِ

 ّذف از هقذهِ رٍشي کردى هشبئل زٗر است:

 هؼرفٖ هَضَع هقبلِ .8

 بِ دست دادى زهٌِ٘ ٍ سببقٔ هَضَع .2

 جولِ کل٘ذٕ .8

 شرح کلٖ هقبلِ .4

ٖ      دٍ بخش اصلٖ دارد. بخشٖ کِ از هطبلب کلٖ درببرٓ هَضَع آغبز ٍ بِهقذهِ  شدَد ٍ   تذرٗج بدِ هطلدب جسئدٖ  دتن هد

( اسدت. هؼودَ آ آ درٗي جولدٔ هقذهدِ را بدِ جولدٔ کل٘دذٕ         thesis statementبخشٖ کِ شبهل تس هقبلِ ٗؼٌٖ جولٔ کل٘دذٕ ) 

ب شدرح چدِ   ٗد دّذ کدِ ًَٗشدٌذُ در پدٖ اثبدبت      لِ ًشبى هٖاٗي جو .ترٗي جولٔ هقبلِ است کل٘ذٕ هْن ٔدٌّذ. جول ا تصبص هٖ

هقبلِ ببٗذ در ارتببط بب جولٔ کل٘ذٕ ببشذ. تَجِ بِ اٗي هشئلِ ًَٗشدٌذُ را از حبشدِ٘ رفدتي ٍ طدرح      هطبلب هَضَػٖ است. توبم

 دارد. هببحث زائذ در اهبى هٖ

 شَد. آًرِ گفت٘ن در شآل هخرٍطٖ زٗر ًشبى هٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

  تذًِ ب(

ٖ  اترٗي بخش هقبلِ است. در ػول هقذهِ را بذٍى آگبّٖ کبفٖ از هطبلب اٗي پبر پبراگرافْبٕ بذًِ اصلٖ تدَاى ًَشدت.    گرافْدب ًود

 بِ طَر کلٖ چٌ٘ي است:گراف اب اثببت ٗب شرح جولٔ کل٘ذٕ ببشٌذ. سب تبر ّر پبرٗگرافْب ّوِ ببٗذ بشتِ بِ ًَع هقبلِ در تأٗ٘ذ اپبر

 (topic sentenceجولِ هَضَػٖ ) .8

 (argumentدل٘ل ) .2

 (evidenceشبّذّب ) .8

 (linking paragraphجولٔ رابط ) .4

إ، جولٔ  گراف در جولِاگراف ببٗذ شبهل هَضَػٖ درتأٗ٘ذ جولٔ کل٘ذٕ ببشذ. اٗي هَضَع را اغلب در آغبز پبراّر پبر

ٖ   هَضَػٖ، ب٘بى هٖ ٖ     آآٍرًدذ ٍ بدرإ    کٌٌذ سپز دل٘لٖ بدرإ آى هد  درٗي جولدٔ   آکٌٌدذ.   ى دل٘دل ً٘دس شدَاّذ آى را رکدر هد

 گراف بؼذٕ بِ ًَػٖ هتصل کٌذ.اگراف را بِ پبرراگراف ببٗذ اٗي پباپبر

 هطالة کلٖ

 هطلة جسئٖ

 جولٔ کل٘ذٕ
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ِ  شتّب هَضَػٖ در هجوَع هؤٗذ جولِ کل٘ذٕ ّشتٌذ ٍ جولٔ کل٘ذٕ چ٘سٕ ً٘ جولِ ّدبٕ   جس ادػبٕ ًَٗشٌذُ ّوراُ جولد

ٕ  هقبلِ برترٕ هَضَػٖ، برإ هثبل اگر ادػبٕ ًَٗشٌذٓ برتدرٕ  اٗدي   هٌطق جذٗذ ببشذ بر هٌطق بذٗن ٍ ًَٗشٌذُ چْبر دل٘ل بدرا

گراف ّدن شدبهل   اهَضَػٖ ّدر پدبر   ٕ است ّوراُ اشبرُ بِ آى چْبر دل٘ل. جولٔترراٗي بداشتِ ببشذ جولٔ کل٘ذٕ شبهل رکر 

ٖ  اآى دل٘دل  َاّدذ بدَد. در پبٗدبى ّدر پدبر       ٗک دل٘ل سپز ب٘بى شبّذّبٕ هؤٗذرکر  تدَاى زهٌ٘دِ را بدرإ دل٘دل      گراف ّدن هد

 گراف بؼذٕ آهبدُ کرد.اپبر

 

 

 ًوَدار ّر پبراگراف بِ شآل زٗر است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (conclusionج( ًت٘جِ )

 گراف ًت٘جِ شبهل هَردّبٕ زٗر است:راپب

 ّبٕ اصلٖ بٌذٕ ًآتِ جوغ .8

 ُب٘بى دٍببرٓ جولٔ کل٘ذٕ بب تقرٗر تبز .2

 بٌْ٘٘بٕ ٍ پ٘شٌْبدّب آ رٗي اظْبرًظر ّوراُ پ٘بهذّب، پ٘ش .8

 

 

 

 

 

 

 جولٔ هَضَػٖ

 دل٘ل

 شاّذاٍل

 شاّذدٍم

 شاّذسَم

 جولٔ راتط
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 ساختار کلٖ هقالِ

 

 

 

 

 

 دل٘لْا، شاّذ هْن ّإ تٌذٕ ًکتِ جوغ

 تقرٗر تازُ از جولٔ کل٘ذٕ

آخرٗي اظْارًظر، پ٘اهذّا، 
 تٌْ٘٘ا ٍ پ٘شٌْاد پ٘ش

 هطالة کلٖ درتارٓ هَضَع

 هَضَع خاص هقالِ

 جولٔ کل٘ذٕ

 1جولٔ هَضَػٖ پاراگراف 

 1دل٘ل 

 شَاّذ

 2تِ  1جولٔ راتط پاراگراف 

 2جولٔ هَضَػٖ پاراگراف 

ّإ هْن ٍ  تٌذٕ ًکتِ جوغ
 دالٗل ٍ شَاّذ

 تقرٗر تازُ از جولٔ کل٘ذٕ

آخرٗي اظْارًظر، پ٘اهذّا، 
 پ٘شٌْادّاتٌْ٘٘ا،  پ٘ش


