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اصطالحات مقاله
توضیح داده میشود
اصطالحات مقاله توضیح داده میشود
قبل ازان که به نوشتن مقاله شروع کنید باید سوال را بفهمید .برای
این کار شما باید کلمات رهنما را شناسایی کنید – کلماتی موجود
در سوال که به شما میگوید که چه باید بکنید .در زیر تعدادی ازین
کلمات رهنما

کلمات معمول رهنما که شما ممکن است در سواالت مقاله با آنها
مواجه شوید توضیح داده شده است.

معنا

تحلیل

ایده های اصلی را پیدا کنید ،چگونه آنها باهم مرتبط اند و چرا مهم میباشند .

ارزیابی

بررسی کنید که تا چه حد یک چیز حقیقت دارد هرگونه نقص و استدالل مخالف را نشان دهید .با بیان این که آیا با
موقف اصلی موافق هستید یانه نتیجه گیری کنید.

مقایسه

مشابهت ها و تفاوت ها بین دو چیز ،مفاهیم یا ایده ها را شناسایی کنید .به شمول این که کدام مشابهت ها و اختالف
ها مهمتر از دیگران اند.

تضاد

عدم مشا بهت ها ،تفاوتها و خصوصیات منحصر به فرد یا عمده را شناسایی کنید.

نقادانه
ار زیابی کنید

در بارۀ این که آیا بیانیه ای در بخشی از تحقیق صحیح است و آیا شما با آن موافقید یا نه نظر بدهید .شواهد موافق
و مخالف با تقریر را شامل سازید با فهرست کردن مهمترین عوامل و توجیه اینکه چرا شما موافق  /مخالف هستید
نتیجه گیری کنید.

تعریف

طور واضیح معنای آنرا بیان کنید و کیفیت ،صفات و ویژگی ها را فهرست کنید.

شرح

در بارۀ این که چگونه چیزی اتفاق می افتد و چرا اتفاق می افتد شرح مفصل بدهید.

گفتگو

به تائید یا برخالف یک استدالل بحث کرده و نتیجه گیری نمایید .به مزایا و معایب اشاره کنید.

دقیق و با جز ئیات
شرح دهید

جزئیات بیشتر و معلومات بیشتر در مورد یک موضوع بدهید.

کاوش

یک رویکرد پرسشگر اتخاذ کنید و انواع دیدگاهای مختلف را مدنظر بگیرید.

تعبیر

درک خود از یک مسئله یا موضوع را نشان دهید.

توجیه

بیان کنید که چرا شما فکر میکنید که یک چیز آن طوری است .دالیل بگویید و با مورد توجه قرار دادن نظراتی که
مخالف نظر شما است یک استدالل متعادل را قبل از بیان نتیجه گیری های خود ارائه کنید.

مرور

نقاط مهم را خالصه کنید و در صورت لزوم انتقاد کنید.

خالصه کردن

یک نسخه فشرده را که شامل حقایق و حذف معلومات بی ربط است ارائه کنید .به طور معمول مثالهای مختصر و
عمومی برای این نوع پاسخ کافی است.
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