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سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ األطروحة
بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل

このエッセイ／論文では、・・・・を調べた／審査し
た／調査した。

افتتاحية عامة لمقالة \ أطروحة

لإلجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة
فاحصة على...

この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていく
ことする。

لتقديم مجالٍ معيّن لموضوع تريد التركيز عيله

السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء
لبعض الوقت.

問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられ
たかどうかだ。

افتتاحية عامة لتقديم موضوعٍ ما

من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ... これは周知の事実だが、・・・

افتتاحية عامة لتقديم موضوع شائع

لقد كُتب وقيل الكثير حول... ・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた
。

افتتاحية عامة لتقديم موضوع ما

من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ... ・・・・と言われているが、・・・

افتتاحية عامة لتقديم موضوع متفق عليه بشكل عام، ولكنك تريد أن تضعه موضع السؤال

سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل... ・・・・という事実について検討すると、・・・

العمل على تطوير افتتاحيتك لتقوم بوصف ما تنطوي عليه األطروحة بالضبط

سنقوم باالعتماد على هذا التحليل
بتحديد...

・・・・を確認するためにこの調査を行った。

العمل على تطوير افتتاحيتك لتقوم بوصف ما تنطوي عليه األطروحة بالضبط

أحد المواضيع الملحّة... هو... ・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。

تقديم أهم الموضوعات
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كظاهرة تجريبية، ... وقع مالحظتها بشكل
متكرر.

・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基
づいた事実である。

إلبراز أهمية دراستك

السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه
الورقة هو: ...

これを背景にして、この論文を書いている最も大きな
理由は・・・・

يأتي بيان محدد يشرح موضوع دراستك بعد معلومات ذات صبغة عامة حول خلفية العمل 

يستعرض هذا البحث أسباب... ・・・・の理由でこれの調査を行った。

بيان أهداف محدد لبحثك

اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ... 最近では・・・・と言われているが、

وقع استخدامه لتقديم التفكير األكاديمي الشائع حول الموضوع الذي اخترته

هدفنا هو أنْ... 私たちの目的は・・・・

وقع استخدامه لتقديم األهداف الرئيسية للبحث

من خالل فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن
نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...

実験的に・・・・を研究することで、・・・・につい
てより深く理解したいと思っている。

وقع استخدامه لوصف منهجك ولتقديم النقطة الرئيسة في البحث
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تعني... بحكم التعريف... 定義により、・・・・は・・・・を表す。

يقع استخدامه لتعريف كلمة معينة

سيتمّ، ألجل أهداف هذه المقالة، فهمُ
المصطلح... على أساس أنه يعني...

この論文の中では、・・・・という語句は・・・・と
いう意味で使われている。

تُستخدَم لتعريف كلمة معيّنة

من المهم توخّي الوضوح عند تعريف... ・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。

تُستخدَم لتعريف كلمة معينة
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يشير مصطلح... إلى... ・・・・という語句は・・・・を参照していただきた
い。

تُستخدَم لتعريف كلمة مُعيّنة

يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن
تعريفُه بِـ...

・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・と
も解釈できる。

تُستخدَم لوصفِ كلمةٍ قدْ تمَّ اقتراحُ تعريفٍ لها، ولكن إمكانية التأويلِ الشخصيّ تبقى مفتوحة

وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ... ・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられ
る。

تُستخدم لوصفِ كلمة قَدْ تمَّ اقتراحُ تعريفٍ لها، ولكن إمكانية التأويلِ الشخصي تبقى مفتوحة

...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ
الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...

・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・
を意味するとも言われている。

تُستخدَم لوصفِ كلمةٍ قدْ تمَّ اقتراحُ تعريفٍ لها، ولكن إمكانية التأويلِ الشخصيّ تبقى مفتوحة

...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني... ・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられてい
る。

تُستخدمُ لوصفِ كلمةٍ قدْ تمَّ اقتراحُ تعريفٍ لها، ولكنّ إمكانيةَ التأويلِ الشخصي تبقى مفتوحة

ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ
عن...هو

・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・で
ある。

تُستخدمُ لِوصف كلمةٍ قد تمَّ اقتراحُ تعريفٍ لها، ولكنّ إمكانية التأويل الشخصيّ تبقى مفتوحة

مثاالن قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا
هذا المفهوم.

２つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。

بيان، تستطيع على إثْرِهِ أنْ تستخدم أمثلة لتعريف فكرةٍ

من المهم التأكيد على... ・・・・を強調することは重要である。

يستخدم حين تريد أن تلفت االنتباه إلى تعريفك

سنَصُبّ تركيزنا على... 私たちは・・・・に重点を置いている。

طريقة بسيطة لتعريف كلمة معينة

Página 3 22.05.2023



Académico
Introducción

ال بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا
لـ...

最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければい
けない。

تُستخدَم في نهاية الفقرة، ألجل تعريف كلمة معيّنة

ما نَعْنيه هو أنّ ذلك... 私たちが意味しているのは・・・・

تُستخدَم من أَجل تفسير تعريف ما أو إعطاء أمثلة لذلك التعريف

تم اقتراحُ العديد من التفسيرات. 複数の例が見受けられる。

بيان تستطيع على إثْرِه أنْ تفسّر تعريفك

نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات
توجد في...

・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らか
にすることができる。

تُستخدم لتوضيح األساس الذي يقوم عليه تعريفك

هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض
وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...

これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・とい
う現象を明らかにする手がかりになる。

تُستخدَم بعد تقديم مثاليْنِ متشابهيْنِ يمكنُ استعمالهما معا لتعريف كلمة ما

بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ... 後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・
と議論している。

تُستخْدَمُ عندما يكون هناك خبير معروف في مجال بحثك ولكنّ اآلخرين ساهموا في صياغة التعريف الذي وضعه
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يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف
يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影
響しているのだろうか？

تُستخدَمُ لتقديم الفرضية األساسية

نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة
العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.

・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響
を及ぼしている要素の調査は保証されているように見
える。

يُستخدَم لتقديم الفرضيّة الرئيسيّة
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منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا
نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...

１０年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・か
どうかということに関して議論を始めた。

تُستخدَم لتقديمِ الفرضيّة الرئيسيّة

يتناول البحثُ... من خالل تطوير واختبار
مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى

كيفية تأثير... على...

この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響し
ているかという仮説を発展させることで・・・・とい
う問題に対処している。

تُسْتخدَم لتقديمِ الفرضيّة الرئيسيّة

هكذا، ومن خالل التفكير المنطقيّ المقترح
مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...

・・・・によって説明される次の推論によって、私た
ちは・・・・と仮説を立てる。

تُستخدَم لتقديمِ الفرضيّة الرئيسيّة

تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...،
ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.

・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式
化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。

تستخدم لتقديم الفرضية وتبيان أنّ دراستك فريدة من نوعها

تشير االدلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة
إلى مجموعة متنوعة من العوامل

المتعلقة بـ...

この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示
している。

تُستخدَم لتقديمِ العواملِ ذاتِ الصلةِ بدراستك وفرضيّتك

وجد ارتباطا كبيرا بين... و... ・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係
を発見した。

تُستخدَم لإلشارة إلى عملِ شخصٍ آخر له صلة بعملك
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