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چكليست نگارش رياضيات
چكليست زير به شما كمك ميكند تا در نگارش رياضيات خود به مواردي كه در باﻻ ذكر شد،
عمل كنيد.
□ آيا برگهتان تميز تايپ شده است؟

١

اگر معادﻻت را دستي مينويسيد ،دقت كنيد كه تمام معادﻻت را نوشتهايد .همچنين مطمئن
شويد كه تمام نمودارها و گرافهاي موردنظر خود را نيز در مقاله گنجاندهايد .از نگارش
يك خط در ميان و حاشيه مناسب صفحه اطمينان حاصل كنيد.
□ آيا برگهتان بازخواني و تصحيح شده است؟
در دانشگاه ،كارهاي كثيف و نامرتب پذيرفته نيست .تمام موارد را حتم ًا بررسي كنيد.
□ آيا مقالهتان مقدمه دارد؟
حتم ًا مسئله را براي خواننده توضيح دهيد .فرض كنيد كه خواننده از مسئله آگاهي ندارد .در
مقدمه بايد دليل جالب بودن مسئله و مواردي كه قرار است در طول مقاله به آن پرداخته
شود نيز براي خواننده بازگو شود.
□ آيا تمام فرضيات خود را بيان كردهايد؟
تمام فرضيات فيزيكي خود را بنويسيد) .آيا فرض كرديد كه هيچ اصطكاكي وجود ندارد؟
آيا جمعيت با منابع نامحدود رشد كرده است؟ آيا نرخ سود ثابت باقي مانده است؟( تمام
فرضيات رياضي خود را بنويسيد) .آيا فرض كرديد كه تابع پيوسته است؟ خطي است؟ آيا
 xعددي حقيقي است؟(
□ آيا قواعد دستوري ،امﻼ و نشانهگذاريها درست هستند؟ آيا نوشتهتان واضح و قابلفهم
است؟
مطمئن شويد كه هيچ جمله ناقصي در نوشتهتان وجود ندارد .فرمولها و معادﻻت نيز بايد
در جمﻼت كامل قرار بگيرند .معادﻻت و فرمولها )و همچنين كلمات( بايد بهطور صحيح

WWW.TRANSNET.IR

نشانهگذاري شوند .دقت كنيد كه روند نگارشتان يكنواخت باشد و خوانش خوبي داشته
باشد .لطف ًا بيدقت نباشيد! امﻼي كلمات را بررسي كنيد!
□ آيا تمام متغيرها را بهاندازه كافي تعريف و توصيف كردهايد؟
غيرها
دقت كنيد كه تمام متغيرهايي را كه در مقاله خود استفاده كردهايد بايد معرفي كنيد .مت ٢
را تا حد امكان دقيق معرفي كنيد .هيچ واحدي را از قلم نيندازيد!

□ آيا از نمادهاي رياضي بهدرستي استفاده كردهايد؟
عﻼمت »=« را خارج از فرمول استفاده نكنيد .مراقب باشيد كه نمادها را اشتباه استفاده نكنيد.
معادﻻت و فرمولها را در جاي مناسب استفاده كنيد.
□ آيا از كلمات درست و دقيق استفاده كردهايد؟
از جمﻼت مبهم و ضماير زياد بپرهيزيد .كلمات را در جاي مناسب استفاده كنيد.
□ آيا نمودارها ،جداول ،گرافها و ساير تصاوير استفاده شده در مقاله بهدرستي
برچسبگذاري شدهاند؟
گرافها را بايد با خطكش )يا كامپيوتر( ترسيم كنيد ،محورها بهطور واضح برچسبگذاري
شوند )در صورت لزوم با واحد( .مقياسها را نيز مشخص كنيد .نمودارها نيز بايد تميز ترسيم
و بهدرستي برچسبگذاري شوند.
□ آيا رياضيات صحيح است؟
اين مسئله بايد مشخص باشد.
□ آيا مسئله را حل كرديد؟
گاهي اوقات در هياهوي كار ،افراد فراموش ميكنند كه مسئله را پاسخ دهند .پرسش خود
را حتم ًا پاسخ دهيد! همچنين ببينيد اگر ميتوانيد راهحل مسئله را با اصطﻼحات دنياي واقعي

بنويسيد.

