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 پيشگفتار

 

ت و احساسرا ، تجرارب ، اطالعات انتقال امكان که های تولیدی زبان است نوشتن از مهارت

شرك    خرود  هدف بامتناسب  تواند می . اگرچه نویسندهکند میفراهم باورها را به سایرین 

کمک به  نویسنده اما نوشتن اصول و استانداردهایی دارد که، متفاوتی از نوشتار را برگزیند

 دهد. و به بهترین شك  ارائه  دادهسازماندهی خود را  ،نوشتهبه سهولت  تواند می ها آن



یكرری از  بنررابراین، اسررتپرراراگراف  چنرردینمررتن نوشررتاری شررام     کرره ازآنجررایی

کتاب حاضرر  است.  نویسی پاراگرافشیوه  آشنایی با، نوشتنبرای  نیاز مورداستانداردهای 

در فص  اول شش فص  است. و شام   درآمده است تألیفبه این استانداردها برای معرفی 

در فصر  دوم  ، اسرت  شده پرداختهبه اهمیت نگارش و ارتباط آن با تفكر انتقادی و خالق 

 بحر   مرورد ضوع در پراراگراف  مو ی چگونگی نوشتن جمله و آن یاجزا، تعریف پاراگراف

 کردهرا محدود خود عنوان ، با مشخص کردن مقوالت کند میکمک فرد  به که قرارگرفته

و انواع  شده مطرح پاراگراف های گسترش در فص  سوم روشو پاراگرافی منسجم بنویسد. 

معرفری  ، استو وقایع و آمار ، حكایات، جزئیات، مثال کننده که شام  ارائه جمالت تقویت

هایی را  روشابزارها و و  پرداختهبندی محتوای پاراگراف  . فص  چهارم به صورتاست شده

را بره شركلی منطقری و     کننرده  تقویرت تروان جمرالت    مری  هرا  آنکه به کمک  کردهارائه 

ر نویسری د  عالئرم فهرسرت  ، هانما فهرستانواع  این ابزارها شام مرتب کرد.  پیوسته هم به

نزولری و   با ترتیبکننده  تقویتچگونگی ارائه جمالت و  های فرآیندی و تقویمی پاراگراف

 -مقایسه، معلولی -علی، توصیفی، های روایتی اراگرافپفص  پنجم انواع در  است.صعودی 

. جهت رفع ابهام در است شدهمتنوع ارائه  های مثالو تعریفی به همراه  بندی طبقه، مقابله

و  انرد  شرده  وتحلیر   تجزیهبا استفاده از نمودار  شده ارائه های مثال، خصوص انواع پاراگراف

 هرایی  مثرال به همرراه ارائره    کام  ی نحوه بسط پاراگراف به مقالهم ششفص  در  درنهایت

 . 1است قرارگرفته موردبح 

  1397 مهر                                     
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