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توضیح اصطالحات
استفاده شده در مقاالت
توضیح اصطالحات استفاده شده در مقاالت
پیش از شروع به نوشتن مقاله ،باید سؤال را درک کنید .برای انجام
این کار ،نیاز به شناسایی کلمات دستوری دارید  -کلماتی که در
سؤال وجود دارند و به شما میگویند که باید چه کاری انجام دهید.
کلمات دستوری

در زیر تعدادی از این کلمات دستوری که ممکن است در سؤالهای
مقاله با آنها بر بخورید آورده شده است.

معنا

تحلیل کردن

ایدههای اصلی را بیابید ،چه ارتباطی با هم دارند و اهمیت آنها چیست.

ارزیابی کردن

این که چیزی تا چه اندازه حقیقت دارد را بررسی کنید .به هر گونه نقص یا بحثهای مخالف اشاره کنید .با ذکر این
که آیا با موضع اولیه موافق هستید یا خیر نتیجه گیری کنید.

مقایسه کنید

شباهتها و تفاوتها میان دو شی ،مفهوم یا ایده را شناسایی کنید .این که کدام شباهتها یا تفاوتها دارای اهمیتی
بیشتر نسبت به سایر موارد هستند را نیز بگنجانید.

تقابل

ناهمگنی ها ،تفاوت ها ،خصوصیات واحد و متمایز را شناسایی کنید.

نظر خود را درباره این که آیا یک گزاره در یک موضوع تحقیقی درست است یا خیر را بیان کنید و بگویید آیا با آن
با دید نقادانه
ارزیابی کنید یا موافق هستید یا خیر .شواهد خود درباره موافق یا مخالف بودن با آن گزاره را نیز بگنجانید .با فهرست کردن مهمترین
تنها ارزیابی کنید عوامل و توجیه موافقت یا مخالفت تان نتیجه گیری کنید.
تعریف کنید

به صورت واضح معنا را ذکر و کیفیت ها ،خصوصیات و مشخصهها را فهرست کنید.

توصیف کنید

توضیحی دقیق درباره چگونگی و دلیل اتفاق افتادن چیزی ارائه کنید.

بحث کنید

در موافقت یا مخالفت با یک موضوع بحث و نتیجه گیری کنید .به مزایا و کاستیها اشاره کنید.

تشریح کنید

جزییات و اطالعات بیشتری درباره موضوع فراهم کنید.

اکتشاف کنید

رویکردی پرسشگرایانه اتخاذ کنید و تنوعی از نقطه نظرات را مد نظر قرار دهید.

تعبیر کنید

درک خود از یک مسئله یا موضوع را نشان دهید.

توجیه کنید

گزاره ای درباره دالیل خود در مورد این که چرا چیزی آنگونه است که هست ارائه دهید .پیش از این که نتیجه گیری
خود را اعالم کنید ،با در نظر گرفتن نظرات مخالف نظرات خود ،دالیل و بحثی متوازن ارائه دهید.

بازنگری کنید

نکات مهم را خالصه کنید و در صورت نیاز نقد کنید.

خالصه کنید

متنی فشرده ارائه دهید که در بر گیرنده حقایق اصلی است و اطالعات بی ربط را حذف کنید .مثالهای کوتاه و کلی
عموما برای این گونه پاسخ ها کفایت می کند.
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