
 
 

  



 به زبان  opinion paragraphنحوه نوشتن این جزوه 

 انگلیس ی را 

 کند. به شما معرفی می 

 

 

 

 در آخر پاسخ سواالت قرار گرفته شده است. 

 

 

 

 این جزوه توسط گروه انگلیش 

 توسکا تهیه شده و متعلق به هیچ 

 .گروه دیگری نیست 

 
  



 
 

 Opinion Paragraphنحوه نوشتن 
 

اید, حاال وقت آن رسیده است که نوع  ی را یاد گرفته یفو پاراگراف توص  اجزای مختلف پاراگرافنحوه نوشتن  تاکنون  

نظر یا  به معنای    opinionبگیرید. از آنجایی که شاید بدانید,    را یاد  Opinion Paragraphدیگری از پاراگراف یعنی  

نیم,  عقیده است. همانطور که باید در پاراگراف توصیفی چیز یا کس ی را توصیف کنیم و نظر خود را درباره آن بیان نک

, ما نظر و عقیده  Opinion Paragraph  یک  در   ای برعکس آن عمل کنیم.بایستی به گونه   Opinion Paragraphدر  

مناسب )برای اطالعات بیشتر, به اولین لینک این مقاله مراجعه    Topic Sentenceخود را در قالب یک پاراگراف با  

نام دارند    Supporting Sentencesکنیم. بعد از آن, جمالتی که  کنید( شروع کرده که در آن عقیده خود را مطرح می

که یا   Concluding Sentenceوریم. در نهایت, با یک آمی دیده خو قها دلیل و مدرک برای ع نویسیم و بوسیله آن را می

شود. شاید فکر کنید که نوشتن  تمام می پاراگراف    کنیم,عقیده خود را دوباره مطرح می   گیری کرده و یادر آن نتیجه 

به همین سادگی باشد و نیازی به ادامه خواندن مقاله نباشد, یا شاید فکر کنید که این    Opinion Paragraphیک  

اه باشید  ر چیست(. ایرادی ندارد. در هر صورت با ما هم  Topic Sentenceد  فرآیند خیلی پیچیده باشد )شاید ندانی 

 و نحوه نوشتن آن را برایتان باز کنیم.   Opinion Paragraphتا موضوع 

 

Opinion Paragraph    چیست؟ 

دادیم,   توضیح  که  در    Opinion Paragraphهمانطور  را  نظر خود  و  آن عقیده  در  ما  که    با  ارتباطپاراگرافی است 

های رایتینگ آیلتس به این گونه  معموال یکی از تست   دهیم.شرح می  خود را  دلیل و مدرک  کرده و سپس  یانبموضوعی  

 سال چیست؟  18زنم: نظر شما درباره رانندگی نوجوانان زیر است. برایتان مثال می 

بعض ی  باش  هاشاید  این  می   ندمخالف  آن  دالیل  از  کنند.  رانندگی  گواهینامه  گرفتن  بدون  نوجوانان  به  که  توان 

آن و احتمال رشد در تصادفات   به طور کامل    17اشاره کرد. از طرفی, شاید یک نوجوان  غیرقانونی بودن  ساله که 

بت نام گواهینامه,  پول ث پرداخت  پدر و مادرش در خریدن ماشین و حتی    تفاوتیرانندگی بلد است و فقط به خاطر بی 

افق رانندگی افراد همسن خودش است. در اینجا, هر کدام از این   توانایی رانندگی را ندارد. ولی این نوجوان کامال مو

 ها نگاه کنیم:نویسد. بیایید به آن خود را می  Opinion Paragraphافراد 

 

1) I believe teenagers under the age of 18 must not drive. It is illegal and irresponsible 

and people always get hurt when it happens. For example, one of my cousins who is 16 

stole my uncle's cars and went travelling. He had an accident and because he didn't have  
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a driving license, he was fined and the car got confiscated. Teenagers who don't have a 

driving license must not drive at all!  

 این یوقت شهیاست و هم رمسئوالنهیو غ یرقانونیغ نیکنند. ا یرانندگ دیسال نبا 18 رینوجوانان ز  که من معتقدم

و  دیرا دزد میعمو نیسال دارد، ماش 16که  میاز پسرعموها یکیبه عنوان مثال, . نندیبیم بیمردم آس ,افتدیاتفاق م

که  نوجوانانیشد.  فیتوق ش نیزنیشد و ماش مهینداشت جر نامهیتصادف کرد و چون گواهاو به مسافرت رفت. 

 !کنند یرانندگ دیندارند اصال نبا یرانندگ نامهیگواه

 

2) I think there is no issue with underage people driving a car. Most of the time nothing 

bad happens! I myself have been driving since I was 12 and I am pretty good at driving. 

I have never had an accident and the police never bother me! I think you can drive a car 

without a driving license, you just have to be a good driver! 

افتد!  ی نم  ی اتفاق بد  چیاوقات ه   شتر یوجود ندارد. ب   یسن قانون  ر ی افراد ز   یدر مورد رانندگ   ی مشکل  چیکنم هی من فکر م

هیچ وقت    س یام و پل حال تصادف نکردهخوب هستم. من تابه   ی لیخ  ی کردم و در رانندگ   یرانندگ   یسالگ   12من خودم از  

نداشته  کاری  من  بدون  استبا  من  نظر  به  م  یدگ رانن  نامه یگواه!  با  , کرد  یرانندگ   ودشی هم   ی راننده خوب  د یفقط 

 ! دیباش

 

ها, از نظر نوشتاری کامال شبیه به  است که عالرغم تفاوت عقاید نویسندگان آن   Opinion Paragraphاین دو مورد از  

 ها جزء به جزء نگاه کنیم. هم هستند. بیایید به آن 

 

Topic Sentence 

 

 Iو    I believeکنیم. دو پاراگراف باال با چه چیزی شروع شدند؟ جواب  شروع می   Topic Sentenceاز بخش اول یعنی  

think    .کنیم  دهیم. چیزی را توصیف نمی دلیل آن فرمت عقیدتی پاراگراف ماست. ما داریم عقایدمان را شرح میاست

 Topicدهیم. این نکته نباید فراموش شود. در نتیجه,  قاید خود را شرح می زنیم. ما فقط داریم عو از حقایق حرف نمی 

Sentence   که همان نظر ما درباره موضوعی را شرح می( دهدControlling Idea  و بعد از آن, تمام  محسوب می )شود

 جمالت باید مربوط به عقیده ما باشند.     

 



 

 

 

 

Supporting Sentences 

 

دانیم که وظایف جمالت  پاراگراف شما مشخص شد, زمان پر و بال دادن به آن است. می  Topic Sentenceکنون که  ا

اولیه است و از آنجایی که ایده اولیه ما یک نظر بود, باید    در حقیقت ساپورت کردن ایده  Topic Sentenceبعد از  

ه قابل توجه این است که دو نوع جمله در  نیم. یک نکتدالیل و شواهد و تجربیات شخص ی خود در مورد آن را بیان ک 

 یا حقیقت است. به این جمالت دقت کنید:  Factیا نظر و دومی  Opinionاین شرایط وجود دارد. اولی 

 

 

 SOURCE 

Facts Opinions 

The sun rises in the east The sunrise was beautiful this 

morning. 

This lake’s temperature is under 10oC The lake is too cold for swimming. 

Based on the police reports, it is 

dangerous to use a cell phone while 

driving. 

Using a cell phone while driving is 

dangerous. 

It was forbidden for women to vote in 

the United States until 1920 

Everyone should vote. 

Mr. Vance said, “I am a bad father.” Mr. Vance is a bad father. 

 

 Mr. Vance said, “I amآخر ردیف چپ )  جمالت ردیف راست نظر هستند و جمالت ردیف چپ حقیقت. حتی جمله 

a bad father.". ای است که  ( نیز حقیقت است, چونکه درباره جملهMr. Vance    گفته. ولی جمله آخر سمت راست

 یک نظر است. 

بعد از آوردن دلیل برای نظرتان, خیلی مهم است که آن دلیل را باز کنید. اینکه فقط بگویید "من با رانندگی نوجوانان  

مخالفم چونکه کار بدی است" کافی نیست. باید دلیل بیاورید و آن دالیل را با حقایق یا عقاید خود ثابت  سال    18زیر  

های باال استفاده شد را بنویسید یا جمالت قوی دیگری بنویسید. مثال آمار بیاورید  توانید جمالتی که در مثالکنید. می 

". )این آمار کامال Almost 70% of underage teenagers get into an accident while driving a carو بگویید: " 

 من درآوردی است.( 
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 ! دور نشوید Topic Sentenceفقط به هیچ وجه از 

 

Concluding Sentence 

 

ه  پاراگراف, خالصه کردن نکات اشار   تمام کردناست. وظیفه این جمله    Concluding Sentenceآخر پاراگراف    جمله

دوباره   بیان کردن  و  در مورد    Controlling Ideaشده  اول    Opinion Paragraph)که  در  نظر شما  و  همان عقیده 

در مقاالت قبلی بیشتر صحبت شده و از همین جهت خیلی    Concluding Sentencesباشد. در مورد  پاراگراف است( می

نمی  آن  به  به  باید  شما  آخر  جمله  که  بدانید  فقط  خوبی  خپردازیم.  به  جمله  دو  این  دهد.  پایان  را  پاراگراف  وبی 

 های خود را تمام کردند: پاراگراف 

People who don't have a driving license must not drive at all!  

I think you can drive a car without a driving license, you just have to be a good driver! 

 

(!  duhکند ) کنید این موضوعات را تمرین کنید. خوانندن به تنهایی مهارت نوشتن شما را بهتر نمی در آخر, حتما سعی  

ها را در اسپیکینگ خود استفاده کنید. برای کمک بیشتر,  بیاورید و آن   حتما نظرات خود را به صورت پاراگراف در 

 کاملی بنویسید:   هایها پاراگراف Topic Sentenceاکنون سعی کنید با این 

I think video games turn kids into violent individuals. 

In my opinion, women should be presidents. 

I believe children shouldn't be beaten by their parents. 

 دهیم که بوسیله آن یک پاراگراف بنویسید: می  Concluding Sentenceحاال به شما یک 

…All in all, the best way to become successful is to work as hard as you can. 

 

 سواالت 
 

1) In an opinion paragraph, the author writes about… 

A) something's description   B) his/her political beliefs   C) his/her opinion about 

something   D) a story 



 

 

 

 

2) The first part of a paragraph is … 

A) a topic sentence   B) a supporting sentence   C) an opinion or controlling idea   D) a 

factual statement 

 

3) It is important that we express our…and…in an opinion paragraph. 

A) feelings-opinions   B) feelings-beliefs   C) ideas-descriptions   D) ideas-beliefs 

 

4) The controlling idea of the topic sentence in these paragraphs is our… 

A) feeling   B) idea   C) factual statement   D) opinion 

 

5) A topic sentence in these paragraphs usually starts with… 

A) The best way to do something is…   B) I think/believe…   C) A&B   D) We need to… 

 

6) Supporting sentences must support the… 

A) concluding sentence   B) controlling idea   C) our opinion   D) B&C 

 

7) "Everyone must be able to work" is… 

A) a feeling   B) a fact   C) an opinion   D) a topic sentence    

 

8) "Some people can't play football" is… 

A) a feeling   B) a fact   C) an opinion   D) a topic sentence    

 

9) A concluding sentence must do three things. One of them is… 

A) asking the reader to express their opinion   B) finishing the paragraph   C) express 

the writer's opinion again   D) B&C    
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