
  



   problem-solutionپاراگراف در این جزوه با نحوه نوشتن 

 خواهید شد.

 

 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 

 

  



 

 problem-solutionروش نوشتن پاراگراف 

 

 : مقدمه

بسیاری از    تمرین مستمر است.، آگاهی از اصول نوشتن ، و    و منسجم مستلزم دانش زبانی کافی  پاراگراف خوبنوشتن یک  

  کافی  های دیگر کرده و در نتیجه با وجود تسلطی یادگیری زبان بیشتر وقت خود را صرف مهارت زبان آموزان در مراحل اولیه 

به یاد داشته باشید که یادگیری اصولی زبان انگلیس ی نیازمند تقویت  قادر به نوشتن یک پاراگراف استاندارد نیستند.  بر زبان  

ی  و نیاز کمتر به نوشتن دلیل خوبی برای نادیده گرفتن این مهارت نیست. در مقاله   ی بصورت همزمان استهر چهار مهارت زبان

 را به شما آموزش دهیم.   problem solutionی نوشتن پاراگراف رو قصد داریم نحوه پیش

 چگونه پاراگرافی است؟  problem solutionپاراگراف 

توانیم بگوییم که  بنابراین می   به معنای راه حل است.  solutionبه معنای "مشکل" و    problemدانید که  می به احتمال زیاد  

شود و سپس راه حل مناسب برای رفع  شود که در آن مشکلی مطرح می می به پاراگرافی گفته   problem solutionپاراگراف  

 نین پاراگرافی است.  ی ساده از چشود. متن کوتاه زیر یک نمونه آن مشکل ارائه می 

     Pollution is one of the major threats to the environment in the 21st century. The air is 

constantly being polluted by the smoke released from factories and vehicles.  Household 

waste is usually transferred to the outskirts only to damage castles and crops. Also, 

construction and hospital waste are thrown into rivers and pollute aquatic habitats.  In order 

to prevent further pollution, practical measures should be taken throughout the country. 

Fossil fuel use should be limited and, if possible, banned as these fuels release a lot of smoke 

and countless toxic gasses into the air. In the same vein, Arboriculture should be promoted 

as a principle in society as trees release Oxygen through the process of photosynthesis and 
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 make the air cleaner. Household waste should also be moved to the most remote areas and 

buried there to cause the least damage to nature. Any institution or organization that dumps 

its waste into rivers must be suspended and face serious financial punishments. This will 

prevent other organizations from dumping their waste in nature. As a result of such 

measures, the level of pollution is expected to reduce and the environment’s survival will be 

guaranteed.  

از   " یکی  قرن  تهدید  ترینبزرگ آلودگی  در  محیطی  زیست  می   21های  واسطه شود.  محسوب  به   
ً
دایما از  هوا  حاصل  دود  ی 

 به اطراف شهرها  خانگیهای  شود. زبالهتر میها آلودهها و ماشین کارخانه
ً
محصوالت  و    احشام   به   شوند ومنتقل می   معموال

شوند و ها ریخته می های بیمارستانی به درون رودخانهضایعات ساختمانی و زبالهاز طرف دیگر  رسانند. می  آسیب کشاورزی 

به کار گرفته    اقدامات کاربردی در کشور   بیشتر، باید از آلودگی  شوند. به منظور جلوگیری  باعث آلوده شدن زیستگاه آبزیان می 

زیرا    اید محدود و در صورت امکان ممنوع شودهای فسیلی باستفاده از سوخت   ،به منظور جلوگیری از آلودگی بیشترشوند.  

درختکاری باید به عنوان یک اصل در جامعه ترویج   در همین راستا. کنندمی   هوا سمی زیادی وارد گازهایها دود و این سوخت 

  های شهری نیز بایدزبالهشوند.  تر شدن هوا می کنند و باعث پاک اکسیژن تولید می فرایند فتوسنتز    طی    درختان   زیرا   داده شود

به دورافتاده ترین مناطق منتقل شده و در آنجا مدفون شوند تا کمترین خسارت را به طبیعت وارد کنند. هر نهاد، یا سازمانی  

این    .ی فعالیت منع شودروبرو شده و از ادامه مالی های سنگین ریزد باید با مجازات هایش را به دریا یا رودخانه میهم که زباله

رود که  ی چنین اقداماتی انتظار می در نتیجه   های خود را در طبیعت رها نکنند. ها زبالهشود که دیگر سازمان کار باعث می 

 تضمین شود" محیط زیستو بقای میزان آلودگی در طبیعت کمتر شده 

 

 

 



 

 

 

 بنویسم؟ problem solutionچگونه یک پاراگراف 

 topic sentence.  ی آن خالی از فایده نیست، اما ذکر دوبارهایمرا توضیح داده   topic sentenceدر مقاالت پیشین  اگرچه  

گوید که موضوع اصلی  کند و به خواننده می شود که محوریت اصلی یک پاراگرف و یا متن را مشخص می ایی گفته می به جمله 

   topic sentenceبه یاد داشته که  متن چیست.  آن 
ً
رود. در پاراگراف بکار می   ه، به عنوان اولین جمله، اما نه همیشمعموال

مثال فوق جمله  اول  در  می   topic sentenceی  پاراگراف  شود.  پاراگراف محسوب  یک  نوشتن  برای   problemبنابراین 

solution    ابتدا یکtopic sentence  آوریم تا خواننده بیشتر با  هایی مینویسیم. سپس در قالب چند جمله مثال میtopic 

sentence  ما آشنا شود. این جمالت را   controlling ideas/sentences  سومم،  نامیم. در پاراگراف فوق جمالت دو می 

 چنین ماهیتی دارند.   و چهارم

حل های مناسب برای برطرف    ی متن خود باید راه اید و در ادامه یا مشکل موجود را مطرح کرده  problemتا اینجای کار شما  

 مطالبی که شما در این قسمت بیان می 
ً
کنید حالت عقیده و  کردن آن مشکل را ارائه دهید. به خاطر داشته باشید که معموال

 بهترین  دهید  می  نهادنظر دارند. در واقع شما به عنوان یک فرد چند راه حل پیش 
ً
ها  راه حل ترین    و درست که قرار نیست لزوما

را هم    opinion paragraphی نوشتن  را خوب بنویسید، باید نحوه    solutionباشند. بنابراین برای اینکه بتوانید قسمت  

  supporting ideaخالصه، شما در اینجا باید یک یا چند راه حل ارائه داده و برای هر راه حل یک یا چند بطور بلد باشید. 

هایی هستند که این جمله را  مثال بعدی    یپنج جمله پیشنهاد شده و    solutionبه عنوان    پنجم ی  در متن باال، جمله بکار ببرید.  

support  کنند.  می 

  انجام دهید نوشتید، تنها کاری که باید  supporting ideaچند  راه حل آن پس از آنکه راه حل مناسب را ارائه دادید و برای 

 به   شما هنامند. با نوشتن این جملمی  concluding sentenceرا  هحسن ختام است. این جملجمله به عنوان  نوشتن یک

https://englishtouska.com/how-to-write-opinion-paragraph/


 

 

 

ی آخر  کنید. در پاراگراف باال، جمله نیز ذکر می ی بحث و استدالل خود را  نتیجه   کنید وی اصلی متن دوباره اشاره میایده

concluding sentence  کنید. جدول زیر ساختار پاراگراف باال را نشان می شود. محسوب می 



 

Problem Solution 

 Paragraph 

Pollution is one of the major threats 
to the environment in the 21st 
century 

Topic sentence  

1. The air is constantly being polluted 
by the smoke released from factories 
and vehicles.   
2. Household waste is usually 
transferred to the outskirts only to 
damage castles and crops.  
 3. construction and hospital waste 
are thrown into rivers and pollute 
aquatic habitats.    

Supporting sentences  

Note: Each supporting 

sentence gives more 

information about the topic 

sentence and provides some 

examples. 

 

 

 

Problem 

 

In order to prevent further pollution, 
practical measures should be taken 
throughout the country. 

 Solution  

1. Fossil fuel use should be limited 
and, if possible, banned as these fuels 
release a lot of smoke and countless 
toxic gasses into the air. 
2. Arboriculture should be promoted 
as a principle in society as trees 
release Oxygen through the process 
of photosynthesis and make the air 
cleaner. 
3. Household waste should also be 
moved to the most remote areas and 
buried there to cause the least 
damage to nature.  
4. Any institution or organization that 
dumps its waste into the sea or river 
must be suspended and face serious 
financial punishments.   
 

Supporting sentences:  

Address the 

 first example 

(Air pollution) 

Addresses the 

Second example 

(household waste) 

 

Addresses the  

third example 

(Construction and  

Hospital waste) 

 

As a result of such measures, the level 
of pollution is expected to reduce and 
the environment’s survival will be 
guaranteed. 

 Concluding 

sentence 



 

 

 

 کار کنیم؟ باید چ problem solutionراف گی نوشتن پارا پس از آشنایی با نحوه

آشنا شده باشید. اما برای    problem solutionبا ساختار یک پاراگراف  بطور کامل  ی این مقاله  انتظار میرود پس از مطالعه 

می  توصیه  این مطلب  بهتر  پاراگراف  یادگیری  یا سه  دو  هفته  در   
ً
ر صورتیکه  دبنویسید.    problem solutionکنیم حتما

نمی  ذهنتان  به  نوشتن  برای  می موضوع  به  رسد،  و  گرفته  اینترنت کمک  از  تاپیک توانید    problem solutionهای  بهترین 

ایم، عدم تمرین و تکرار کافی از اصلی ترین دالیل فراموش ی  همانطور که بارها در مباحث قبلی ذکر کردهید.  دسترس ی داشته باش 

کند. چنانچه دست به قلم نشده و تمرین نکنید، پس از مدت  زبان انگلیس ی است و این امر در مورد نوشتار هم صدق می 

 .  یدخور زمان اندگی در نوشتن یک پاراگراف استاندارد به مشکل می 

 تست 

 ی دقیق این مطلب سعی کنید به سواالت زیر پاسخ دهید. پس از مطالعه

1. The topic sentence always comes as the first sentence in the paragraph. 

A) Correct             B) Incorrect 

2. Controlling sentences come ……………….. the topic sentence. 

A) after                 B) before 

3. In order to write the solution part, it’s better to know how the………………… 

paragraph is written. 

A) An opinion             B) a descriptive  

4. What you write in the solution part must be based on research. 



 

 

 

A) correct              B) incorrect 

5. The ………….. should be restated in the concluding sentence. 

A) Main idea           B) topic sentence 

Answer key: 

1. B          2. A       3. A       4. B      5. A  
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