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Literature of Examples 

 هاادبیات نوشتن مثال

 

 

 

for example 

People watch huge amounts of television. In the United States, for example, many children 
spend more hours watching television than they do attending school. 

بسیاری از کودکان بیشتر از زمانی که در مدرسه می گذرانند،  ،به عنوان مثال، مردم تلویزیون زیاد می بینند. در آمریکا
 ند.تلویزیون می بین

 معموال در وسط جمله استفاده میشود تا در ابتدای جمله. For Exampleتوجه کنید که از 

The influence of Eastern music can be heard in Western classical music, for example in the 
piano works of Debussy. 

 در آثار پیانوی دبیوسی. به عنوان مثال ،تاثیر موسیقی شرقی در موسیقی غربی کالسیک نیز شنیده می شود

  

for instance 

 دارد. for exampleبرخالف تصور خیلی از دانشجویان، این عبارت رسمیت کمتری نسبت به 



Our climate is already showing signs of change. Last year, for instance, was one of the 
hottest summers on record. 

ما عالئمی از تغییر را از خود نشان می دهد. به عنوان مثال، سال گذشته، یکی از گرمترین تابستان ها را  آب و هوای
 داشتیم.

There is a great deal we can do to reduce the amount of pollution we produce. For instance, 
we can use our cars less, and use public transport instead. 

کارهای زیادی وجود دارد که میتوان برای کاهش آلودگی هایی که ما تولید میکنیم، انجام داد. به عنوان مثال، میتوانیم 
 از ماشین کمتر استفاده کرده و به جای آن بیشتر از حمل و نقل عمومی استفاده کنیم.

  

particularly/in particular 

 وضیح بیشتر در مورد موضوع استفاده میشود.عبارت قیدی بوده و معموال از آن برای ت

Tourism is very important for the economy, particularly in the south of the country. 

 در جنوب کشور. خصوصا توریست برای اقتصاد بسیار مهم است،

  

be a good/typical/classic/obvious etc example: 

The United Kingdom is a good example of a country that consists of several smaller states. 

 از کشوری است که ایالت های کوچکتری را شامل میشود. یک مثال خوبانگلیس 

  

be a case in point 

The government has consistently ignored basic human rights. A case in point is the recent 
policies about the environment. 

در این زمینه، سیاست های اخیر در ارتباط با محیط  یک مثال خوبدولت پیوسته حقوق بشر را نادیده گرفته است. 
 زیست است.



  

take/consider verb 

ر ابتدای جمله استفاده هستند. همچنین دقت کنید که اینها همیشه د transitiveتوجه داشته باشید که این فعل ها 
 میشوند.

Science has yet to answer some important questions. Take, for instance, the theory that the 
universe started with the 'big bang'. What came before the big bang? 

که براساس آن، کهکشان با بیگ  ر نظر بگیریددتئوری را  ،به عنوان مثال. علم هنوز باید سواالت زیادی را پاسخ دهد
 بنگ شروع شد. اما قبل از بیگ بنگ چه اتفاقی افتاده بود؟

  

by way of illustration 

Revolutions often lead to dictatorships. By way of illustration, consider the events that 
followed the French Revolution. 

 رویدادهای پس از انقالب فرانسه را در نظر بگیرید. به عنوان مثال،. منجر به دیکتاتوری میشوند انقالب ها اغلب

  

be shown by 

 مثالی برای توضیح درستی و تاکید جمله قبل

The people who live there are quite rich. This is shown by the size of their houses. 

 نسبتا ثروتمند هستند. این را میتوان از بزرگی خانه هایشان فهمید. افرادی که آنجا زندگی میکنند

 


