
 

  



آشنا خواهید شد. سنجش یپاراگراف  نوشتن در این جزوه با نحوه  

 

 در آخر نیز تعدادی تمرین قرار داده 

 شده است تا بتوانید خود را 

 .محک بزنید 

 

 این جزوه توسط گروه انگلیش 

 توسکا تهیه شده و متعلق به هیچ 

 .گروه دیگری نیست 

 

  



 

 

 

  (Comparative Essaysنحوه نوشتن مقاالت سنجشی )
  انگلیش توسکا سایت باشد. از همین جهت, در  می مقاالت های رایتینگ انگلیس ی, توانایی نوشتن انواع مختلف ترین رکنیکی از مهم

سازی  در ادامه مسیر یادگیری بهینه( وجود دارند.  پاراگراف توصیفیمثل  )پاراگراف    مقاالت و   مقاالت زیادی درباره انواع مختلف

برایتان    (Compare or Contract Essayسنجش ی )  مقالهبه نام    مقالهنوع دیگری از    درباره  رایتینگ انگلیس ی, امروز قصد داریم

 بنویسیم. با ما همراه باشید. 

 

 ( چیست؟Compare or Contrast Paragraph/Essayسنجشی )  یا مقاله  پاراگراف

موضوعاتی که نویسنده    دهد.بین دو موضوع را شرح می  (Contrast( و تفاوت ) Comparison)  قیاس, نویسنده  نوشتهدر این نوع  

 ها باشد. به عنوان مثال: سه کردن آنی مقا مقالهد, اگر هدف ند باشنتوانها بپردازد درباره هر چیزی میبه آن تواندمی

 ای کوچک. و دهکده )یا شهری بزرگ(  تفاوت شرایط زندگی در پایتخت 

 شباهت زندگی نوجوانان کنونی و نسل پیش. 

اید. برای این گونه سواالت نویسنده باید مشخصات  بهی را دیدههای آیلتس و تافل سواالت مشامطمئنا در بخش رایتینگ آزمون 

و در آخر نتیجه گیری کند. اگر با فرمول نوشتن پاراگراف   مقایسهبا موضوع مقابل ها را هر موضوع را به صورت کافی شرح دهد, آن

یی داشته باشید )برای اطالعات  ( آشناConcluding Sentenceو در آخر    Supporting Sentences, بعد  Topic sentence)اول  

تر خواهد بود. اکنون با  , نحوه نوشتن اینگونه پاراگراف برایتان سادهمراجعه کنید(  اجزای پاراگراف بیشتر به این مقاله درباره  

 دهیم.اراگراف را برایتان توضیح مینحوه نوشتن این گونه پ  ,دهای مختلفمتشرح 

 نحوه نوشتن مقدمه در مقاله سنجشی 

 Topicهمانطور که در مقاله مرتبط به نحوه نوشتن پاراگراف اشاره شد, هر پاراگراف و بدین ترتین هر مقاله و متنی باید با یک  

sentence  آغاز شود. به همین دلیل, ابتدا ازTopic Sentence کنیم:شروع می 

The lifestyle of people living in villages is quite different from the ones living in a capital 

city. 

 کامال متفاوت است. تختیمردم روستا با ساکنان پا یسبک زندگ

اراگراف و مقاله را مشخص کردیم. اکنون با دادن توضیحات بیشتر, فونداسیون مقاله را با این جمله, ما موضوع و ایده اصلی پ

 ای را داشته باشد. به این مقدمه توجه کنید:فهمانیم که باید انتظار چه نوع نوشتهتقویت بخشیده و به خواننده می
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The lifestyle of people living in villages is quite different from the ones living in a capital 

city. There are so many pros and cons to being a villager and a metropolitan and because of  

that, it becomes difficult to identify the objectively better lifestyle. Therefore, it's 

essential to talk about all the aspects of living in a village and a capital city (or a big city).  

 

دارد و به  یادیز  بیو معا ایبودن مزا ی شهرو بودن  ییکامال متفاوت است. روستا تختیمردم در روستاها با ساکنان پا یسبک زندگ

روستا و  کیدر  یزندگ یهاصحبت در مورد تمام جنبه ن،ی. بنابرااستبهتر دشوار  ینیاز نظر ع یسبک زندگ صیتشخ ل،یدل نیهم

 است. ی ( ضرورگشهر بزر  کی ای) تختیپا کی

 

توانیم درباره زندگی توریستی در این دو  اکنون ما فونداسیون مقاله را ساخته و به هیچ وجه نباید از آن دور شویم )مثال دیگر نمی

 های مختلف گسترش دهیم. دمت وسیلهمکان حرف بزنیم(. بیایید این مقدمه را ب

 

 Alternating Methodد اول:  مت 

ای کوچک" استفاده  در باال ذکر شد یعنی "تفاوت شرایط زندگی در پایتخت و دهکده  که  د, از موضوع اول اکنون برای تعریف این مت

)اگر درباره    حساب کنیم  Contrastدرباره تفاوت دو چیز سوال کرده, پس ما باید فرمت پاراگراف را    چونکه این تاپیک  خواهیم کرد. 

   .دادیم(به آن ترتیب ادامه می , بود تشباه

 به مثال زیر توجه کنید:

Villagers are often considered traditional. They preserve the traditions that have been 

handed down to them from previous generations. Traditions like religious celebrations, 

cuisines, hobbies, way of life, etc. Because of these traditions, villagers often enjoy a simple 

life of peace and prosperity with their family members and friends (provided that they don't 

lack essential amenities like water or food). 

On the other hand, people who live in a capital city have a very modern lifestyle. Celebrating 

traditions is not that rare in big cities, but it is not very common for the people of a big city 

to come together and celebrate an occasion as one family. They are more concerned with 

their daily lives, jobs, and paying the bills. When people are more worried about their annual 

income, they are less interested in preserving traditions and living conservatively.    



 

 

 

 

 ییهاکنند. سنتیاست حفظ م دهیگذشته به آنها رس یرا که از نسل ها ییها. آنها سنتهستند یسنتمردمی اغلب  انییروستا

از  با اعضای خانواده و دوستان خود انیی، روستااز همین جهت. رهیو غ یزندگ وهیش ها،یغذاها، سرگرم ،یمذهب یهامانند جشن

 (.غذا نباشند ایمانند آب  ی که فاقد امکانات ضرور ی)به شرط برندیسرشار از آرامش و رفاه لذت م ساده و یزندگ

آنقدرها بزرگ  یها در شهرهادارند. جشن گرفتن سنت یمدرن اریبس یکنند سبک زندگیم یزندگ تختیکه در پا یافراد دیگر, یاز طرف

خانواده  کیمناسبت را به عنوان  کیشهر بزرگ دور هم جمع شوند و  کیکه مردم  ستیمعمول ن یلیخاین ، اما هم به ندرت نیست

نگران درآمد ساالنه  شتریکه مردم ب یهستند. هنگام خود شغل و پرداخت قبوض ,زمرهرو  یبه فکر زندگ شتری. آنها برندیجشن بگ

 کنند.فکر میمحافظه کارانه  زندگی ها و، کمتر به حفظ سنتباشندخود 

 

دو پاراگراف در وصف یک مشخصه زندگی شهری و روستایی )شیوه زندگی مدرن یا سنتی(  ور که خواندید, در ادامه نوشته  همانط

شیوه زندگی سنتی در روستاها و پاراگراف دوم شیوه زندگی مدرن    یعنی وجود داشتند. پاراگراف اول به طور کامل درباره موضوع اول  

. اگر میخواستیم درباره موضوع دیگری مثل درآمد در شهرها و روستاها بنویسیم, به دو پاراگراف دیگر نیاز  توضیح دادند در شهرها

شود. این روش برای منظم  گفته می  Alternating Methodداشتیم که به این موضوع بپردازیم. به این نوع نوشتن مقاالت سنجش ی  

دو موضوع بسیار موثر است. زمانی که نیاز به مقایسه جزئی داشته باشیم یا  کردن مقاله سنجش ی ما و راحت کردن درک قیاس بین 

توانیم از این متود استفاده کنیم. اکنون برای تمرین, سعی کنید با موضوع  در سوال امتحان جزئیات مقایسه داده نشده باشند, می

 بنویسید.  Alternating Methodزیر یک مقاله سنجش ی با روش  

 وانان کنونی و نسل پیش. شباهت زندگی نوج 

 

 Mixed Paragraphs Methodد دوم:  مت 

د قبلی این است که به جای استفاده از  پردازیم. فقط فرق آن با متهای دو موضوع میها و یا شباهتد نیز به شرح تفاوتدر این مت

 جه کنید:کنیم. به این مثال تو دو پاراگراف برای شرح یک موضوع, از یک پاراگراف استفاده می

 

Living in a village is usually very peaceful. People in villages don't have to worry about rent 

or paying the bills because they are mostly homeowners. They enjoy stress-free lives with 

their families and friends. On the contrary, people who live in big cities are constantly 

 



 

 

 

 

 dealing with several issues like stressful jobs and rent. Earning enough money to sustain life 

is their number one priority.  

When it comes to careers and money, big cities definitely take the cake. If one intends to 

pursue their dreams in business or art or anything else, they would want to move into a big 

city. The number of job opportunities (for essential skills, that is) in cities like New York or 

Shanghai is astounding. By Contrast, villages don't offer that many job opportunities. 

Villagers aren't exactly known for being ambitious.   

پرداخت قبوض باشند  اینگران اجاره خانه  ستندیاست. مردم روستاها مجبور ن آمیزو صلح آرام اریروستا معموال بس کیدر  یزندگ 

که  ی، افرادروستاییان برند. برعکس یبدون استرس با خانواده و دوستان خود لذت م یاکثرا صاحب خانه هستند. آنها از زندگ رایز 

 با چندیم یبزرگ زندگ یدر شهرها
ً
هستند. کسب درآمد  ریدرگ خانه مانند مشاغل پر استرس و اجاره مختلف ن موضوعیکنند، دائما

 هاست.آن کیماره ش تیاولو یحفظ زندگ یبرا یکاف

  یشهرها د،یآیم انیصحبت از شغل و پول به م یوقت
ً
هنر  ایخود را در تجارت  یاهایقصد دارد رو  ی. اگر کس بهتر هستندبزرگ قطعا

( در ی ضرور یهامهارت یبرا بیشتر) یشغل یهاشهر بزرگ نقل مکان کند. تعداد فرصت کیبه  بایددنبال کند،  ی گرید زیهر چ ای

 انییدهند. روستایرا ارائه نم یادیز  یشغل یهااست. در مقابل، روستاها فرصت زیشگفت انگ یشانگها ای ورکیویمانند ن ییشهرها

 یدق
ً
 .ستندیبه جاه طلب بودن معروف ن قا

 

استفاده شد. ما از دو پاراگراف استفاده کردیم و در هر کدام به یک موضوع پرداختیم     Mixed Paragraph Methodدر این مثال, از  

های شغلی این دو مکان( و دو مورد را با هم مقایسه کردیم. در ادامه مقاله  )اول درباره استرس زندگی در این دو مکان و دوم فرصت

تر تفاوت  کنیم. این روش برای شناسایی سریعورد سوال استفاده میهم از هر پاراگراف برای بررس ی یک موضوع و مقایسه آن با دو م

با استفاده از این روش برای این موضوع یک    ن ها و پرداختن کافی نویسنده به هرکدام از این موضوعات مفید است. اکنو یا شباهت

 پاراگراف بنویسید: 

 شباهت زندگی نوجوانان کنونی و نسل پیش.  

 Block Methodد سوم: مت 

د چون در بعض ی سواالت بلند و پیچیده این مت  ترین روش برای نوشتن یک مقاله سنجش ی است.د ساده ترین ولی خطرناکاین مت

شود. بخش اول به طور کامل  در این متود, مقاله به دو بخش تقسیم می خورد و شاید با استفاده از آن نمره از دست دهید.بدرد نمی

 دهد. به این مثال توجه کنید: توضیح می  )شهر( و بخش دوم به طور کامل درباره مورد دوم )روستا( درباره مورد اول 



 

 

 

 

Villagers are often considered traditional. They preserve the traditions that have been 

handed down to them from previous generations. Traditions like religious celebrations, 

cuisines, hobbies, way of life, etc. Because of these traditions, villagers often enjoy a life 

of peace and prosperity with their family members and friends (provided that they don't 

lack essential amenities like water or food). But it's not to say that village life is perfect. 

It can be monotonous at times. There aren't many job opportunities and the resources to 

increase the quality of life are scarce. Ambition isn't a top priority for villagers and following 

dreams isn't exactly encouraged. 

On the other hand, people who live in a capital city have a very modern lifestyle. Celebrating 

traditions is not that rare in big cities, but it is not very common for the people of a big city 

to come together and celebrate an occasion as one family. They are more concerned with 

their daily lives, jobs, and paying the bills. When people are more worried about their annual 

income, they are less interested in preserving traditions and living conservatively. But living 

in a big city is not that bleak. If you are smart and hardworking, there are a lot of 

opportunities that you can take advantage of in order to increase your quality of life and 

achieve your lifelong dreams of success. 

 ییها. سنتکنندیاست حفظ م دهیگذشته به آنها رس یرا که از نسل ها ییهاهستند. آنها سنت یسنت یاغلب مردم انییروستا

خانواده و دوستان خود از  یبا اعضا انییجهت، روستا نی. از همرهیو غ یزندگ وهیش ها،یغذاها، سرگرم ،یمذهب یهامانند جشن

که  ستین اینگونهاما  غذا نباشند(. ایمانند آب  ی که فاقد امکانات ضرور ی)به شرط برندیمسرشار از آرامش و رفاه لذت  یزندگ

 یشغل یهافرصتدر روستاها باشد.  کنواختی این شیوه زندگی اوقات ممکن است ی. گاهو بی نقص باشد یعال ییروستا یزندگ

و دنبال کردن  ستین یاصل تیاولو انییروستا یبرا یطلباست. جاه ابیکم یزندگ تیفیک شیافزا یوجود ندارد و منابع برا یادیز 

 شود. ینم قیتشوخیلی  اهایرو 

بزرگ آنقدرها  یها در شهرهادارند. جشن گرفتن سنت یمدرن اریبس یسبک زندگ کنندیم یزندگ تختیکه در پا ی, افرادگرید یاز طرف

خانواده  کیمناسبت را به عنوان  کیشهر بزرگ دور هم جمع شوند و  کیکه مردم  ستیمعمول ن هم یلیاما خ ست،یهم به ندرت ن

نگران درآمد ساالنه  شتریکه مردم ب یشغل و پرداخت قبوض خود هستند. هنگام ,روزمره یزندگ کربه ف شتری. آنها برندیجشن بگ

. اگر ستیهر بزرگ چندان هم بد نش کیدر  یاما زندگ .کنندیمحافظه کارانه فکر م یها و زندگخود هستند، کمتر به حفظ سنت

 یاهایبه رو  دنیو رس یزندگ تیفیک شیافزا یها برااز آن دیتوانیوجود دارد که م یادیز  یهافرصت د،یکوش هستباهوش و سخت

 .دیاستفاده کن خود تیمادام العمر موفق



 

 

 

 

تر و  کوتاه  د برای مقاالتهمانطور که خواندید, از دو پاراگراف برای توصیف دو مورد به طور کامل استفاده کردیم. این نوع مت

 بنویسید:  Block Methodشود. اکنون با این موضوع یک پاراگراف با شیوه تر استفاده میت سادهاموضوع

  . ش یو نسل پ  ینوجوانان کنون ی شباهت زندگ 

 دن مقاله سنجشیتمام کر

برای پایان دادن مقاله, باید به تمامی متن یک اشاره ریز زده شود و نتیجه گیری انجام شود. فقط توجه کنید که نتیجه نهایی باید  

 براساس نوشته باشد, نه نظر شخص ی نویسنده. به این پاراگراف پایانی توجه کنید:

To summarize, there are many notable differences between the villager and the 

metropolitan lifestyle. While it's not clear which one is objectively the better way of life, 

it's important to consider every aspect of both, especially if we want to decide where to 

live. At the end of the day, it all comes back to personal preferences. 

از  کیکدام  ستیکه مشخص ن یوجود دارد. در حال ی و شهر ییروستا یسبک زندگ نیب یادیقابل توجه ز  یهابه طور خالصه، تفاوت

 یمبخواهخودمان به خصوص اگر  ،گرفتهر دو را در نظر  یهااست، مهم است که همه جنبه یزندگ یبرا ی روش بهتر ینینظر ع

 گردد.یمبر  فرد یشخص  حاتیبه ترج زی، همه چدر آخر. کنیم یزندگ خواهیممیکه کجا  بگیریم میتصم

 

شود. نتیجه نظر شخص ی نویسنده نبود و در رابطه با خود نوشته  گیری نهایی انجام میرسد و نتیجهبه این ترتیب, مقاله به پایان می

 ون نوشتید, یک پاراگراف نهایی بنویسید:  ای که تا کنبود. اکنون با این موضوع و مقاله

 . ش یو نسل پ  ینوجوانان کنون ی شباهت زندگ 

 نکات 

 , از کلمات زیر استفاده کنید:یا شباهتبرای بهتر نشان دادن تفاوت . 1

“in addition,” “furthermore,” “moreover,” “in contrast,” “similarly,” “however,” and 

“nevertheless” 

های خود را ابتدا در چکنویس بنویسید و بعدتر از  کنید )به این معنا که تمام ایده  brainstorm. همیشه قبل از شروع راتینگ  2

   (.  . این کار برای نظم بخشیدن به افکار شما قبل از شروع مفید استها استفاده کنیدآن



 

 

 

 های دو مورد بنویسید, فقط آن کار را انجام دهید. از شما خواستند که درباره تفاوت  دور نشوید. اگر   امتحان . به هیچ وجه از سوال  3

 کند. ها نیز صدق می. مثالی که در این مقاله آورده شد در رابطه با تفاوت دو مورد بود ولی این درس در رابطه با شباهت4

 ز شما این را بخواهد(. . به هیچ وجه در رابطه با نظر شخص ی خود ننویسید )مگر اینکه سوال ا5

تر  سه متود استفاده کنید. متود سوم مقاله شما را منظم. اگر سوالی از شما هم شباهت و هم تفاوت را بخواهد, میتوانید از هر  6

استفاده کنید. همه چیز    توانیدولی از دیگر متودها هم می  ها(ها و یک پاراگراف درباره تفاوت)یک پاراگراف درباره شباهت  کندمی

 گردد. به نحوه نوشتن شما و سوال برمی

 

 سواالت

1. A comparative essay is used when we want to…. 

A) talk about the most important aspects of two things. 

B) identify the contrast between two things. 

C) compare two subjects in detail. 

D) say which one of two subjects is better. 

 

2. TRUE OR FALSE: Each one of these writing methods for comparative essays is 

different and must be used only in specific situations. 

A) TRUE   B) FALSE 

 

3) The first sentence of a comparative essay must be a/an… 

A) main idea   B) paragraph   C) supporting sentence   D) topic sentence 

 

4) In the mixed paragraphs method… 

 



 

 

 

 

A) each paragraph talks about one point of comparison and uses it to compare the two 

subjects. 

B) it's essential that every paragraph is different and talks about different things. 

C) the purpose is to divide the essay into two different parts 

D) each comparison must be made according to the question 

 

5) Alternating method is used to… 

A) compare two subjects in one paragraph 

B) talk about the differences only 

C) compare two subjects in two paragraphs 

D) talk about similarities only 

 

6) Block method is good for … essays. 

A) bigger   B) more complicated   C) descriptive   D) shorter 

 

7) TRUE OR FALSE: It's ok to summarize the essay using your own opinion if it is 

based on the results of the essay itself. 

A) TRUE   B) FALSE 

 

8) Brainstorming is good for …  

A) organizing your thoughts before the essay. 

B) coming up with new ideas before the essay. 

C) coming up with new comparisons in your summary 



 

 

 

 

D) A&B  
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