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شرح مفردات
األسئلة الكتابية
شرح مفردات األسئلة الكتابية
قبل شروعك بكتابة موضوع ما ،تحتاج إلى فهم السؤال أوالً .للقيام
بذلك ،تحتاج إلى تحديد مفردات التعليمات  -أي الكلمات ضمن السؤال
مفردات التوجيه/التعليمات

درج أدناه بعض التعليمات الشائعة التي قد
التي تقول لك ماذا تفعلُ .ن ِ
تعترضك في األسئلة الكتابية.

المعنى

حلِّل

أعثر على األفكار األساسية ،وكيف هي ذات صلة ولماذا هي هامة.

قيِّم

عليك تقييم إلى أي مدى يكون شيء ما صحيحً ا .عليك تبيان وإظهار أي عيوب وحجج إعتراضية .عليك اإلنتهاء
بتحديد ما إذا كنت توافق مع النقطة األساسية/الموقف األصلي.

قارن
ِ

عليك تحديد نقاط التشابُه واإلختالف بين األمرين ،الطرحين أوالفكرتين .عليك إدراج ما هي نقاط التشابُه
واإلختالف األكثر أهمية من غيرها.

ميّز

عليك تحديد نقاط ال َفرق واإلختالف والسمات الفريدة أو المميزة.

قيّم نقديا ً أو قيّم

قدَّم رأيًا بخصوص ما إذا كان تصريح ما وارد في بحث هو عبارة عن تصريح صحيح وما إذا كنت متفقا معه.
عليك تقديم األدلة التي توافق مع التصريح أو تدحضه .عليك اإلنتهاء عبر إدراج أهم العناصر والعوامل وتبرير
موقفك بالموافقة /أو الرفض.

عرِّ ف

وأدرج السمات النوعية والميزات.
ح ِّدد بوضوح المعنى،
ِ

أوصف

ق ِّدم شرحً ا تفصيليًا حول كيفية وسبب حدوث شيء ما.

ناقش

ق ِّدم الحجج المقنعة تبريرً ا لموقفك الموافق أو الرافض ثم توصَّل إلى خالصة .عليك إدراج نقاط القوة والضعف.

توسَّع في الشرح

ق ِّدم المزيد من التفاصيل والمعلومات حول موضوع ما.

إستكشف

متنوع من وجهات النظر المختلفة.
تب َّنى طرح التساؤالت وادرس
ٍ

فسِّر

أظهر تفهُّمك واستيعابك لقضية أو موضوع ما.
ِ

برِّ ر

ق ِّدم تصريحا تبرِّ ر فيه رأيك بأمر ما .ق ِّدم األسباب الموجبة والحجة المتوازنة عبر دراستك لآلراء التي تعارض
درج إستنتاجك وخالصتك.
موقفك قبل أن ُت ِ

راجع

قُم بتلخيص النقاط الهامة وإنتقدها إن كان ذلك ضروريًا.

ِّ
لخص

ق ِّدم ملخصًا مكث ًفا يوجز النقاط األساسية ويُهمل المعلومات غير الضرورية .إن األمثلة الموجزة والعامة ستكون
وافية لهذا النوع من األجوبة.
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