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

在这篇论文/报告中，我将研究/调查/评估/分析…

افتتاحية عامة لمقالة \ أطروحة

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

要回答这个问题，我们首先来看一下...

لتقديم مجالٍ معيّن لموضوع تريد التركيز عيله

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

是否...的问题，相关领域的专家已经关注一段时间了。

افتتاحية عامة لتقديم موضوعٍ ما

من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ... 众所周知...

افتتاحية عامة لتقديم موضوع شائع

لقد كُتب وقيل الكثير حول... 关于...已有大量书面和口头的讨论。

افتتاحية عامة لتقديم موضوع ما

من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ... 如今，大家普遍认为...

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

سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل... 我们审视...等方面。

العمل على تطوير افتتاحيتك لتقوم بوصف ما تنطوي عليه األطروحة بالضبط

سنقوم باالعتماد على هذا التحليل
بتحديد...

在此分析基础上，我们论证...

العمل على تطوير افتتاحيتك لتقوم بوصف ما تنطوي عليه األطروحة بالضبط

أحد المواضيع الملحّة... هو... 在...领域，学者们普遍认为...

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

根据实证研究，...现象已被重点关注。

إلبراز أهمية دراستك

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

据此背景，写这篇论文要解决的核心问题是...

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

يستعرض هذا البحث أسباب... 这项研究探寻...的原因

بيان أهداف محدد لبحثك

اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ... 近期相关研究的作者建议...

وقع استخدامه لتقديم التفكير األكاديمي الشائع حول الموضوع الذي اخترته

هدفنا هو أنْ... 我们的目的是...

وقع استخدامه لتقديم األهداف الرئيسية للبحث

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

通过对...实证研究，我们希望能够对...有一个更全面的
理解

وقع استخدامه لوصف منهجك ولتقديم النقطة الرئيسة في البحث
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تعني... بحكم التعريف... 根据定义，...的意思是...

يقع استخدامه لتعريف كلمة معينة

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

在这篇论文中，术语...的意思是...

تُستخدَم لتعريف كلمة معيّنة

من المهم توخّي الوضوح عند تعريف... 明确...的定义很重要

تُستخدَم لتعريف كلمة معينة
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يشير مصطلح... إلى... 术语...指...

تُستخدَم لتعريف كلمة مُعيّنة

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

根据标准模型，...可以被定义为...

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

وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ... 根据...，...被定义为...

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...

...有很多种定义。有些人认为此术语指...

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

...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني... ...普遍被认为是指...

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

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

提到...，通常我们想到的是...

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

مثاالن قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا
هذا المفهوم.

两个简短的例子可以解释这一概念。

بيان، تستطيع على إثْرِهِ أنْ تستخدم أمثلة لتعريف فكرةٍ

من المهم التأكيد على... 强调...很重要

يستخدم حين تريد أن تلفت االنتباه إلى تعريفك

سنَصُبّ تركيزنا على... 我们的关注点在...

طريقة بسيطة لتعريف كلمة معينة

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

最后，我们应该明确对...的定义

تُستخدَم في نهاية الفقرة، ألجل تعريف كلمة معيّنة
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ما نَعْنيه هو أنّ ذلك... 我们的意思是...

تُستخدَم من أَجل تفسير تعريف ما أو إعطاء أمثلة لذلك التعريف

تم اقتراحُ العديد من التفسيرات. 就此可以提供几种解释。

بيان تستطيع على إثْرِه أنْ تفسّر تعريفك

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

我们可以定性这些解释，它们是基于...

تُستخدم لتوضيح األساس الذي يقوم عليه تعريفك

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

这些解释相互补充，有助于阐明...的现象

تُستخدَم بعد تقديم مثاليْنِ متشابهيْنِ يمكنُ استعمالهما معا لتعريف كلمة ما

بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ... 根据...，其他学者认为...

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... ؟

那么核心问题是：...将如何影响...?

تُستخدَمُ لتقديم الفرضية األساسية

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

根据对...的证据，对...的影响因素的研究看起来是有必
要的。

يُستخدَم لتقديم الفرضيّة الرئيسيّة

منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا
نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...

十多年前，...和...就是否...的问题展开一场争论。

تُستخدَم لتقديمِ الفرضيّة الرئيسيّة
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يتناول البحثُ... من خالل تطوير واختبار
مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى

كيفية تأثير... على...

这项研究涉及...，通过建立和检验一系列假设说明...是
如何影响...

تُسْتخدَم لتقديمِ الفرضيّة الرئيسيّة

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

因此，根据...阐述的推理，我们推测...

تُستخدَم لتقديمِ الفرضيّة الرئيسيّة

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

其中一些论点已被...规范化，但并没有被检测过。

تستخدم لتقديم الفرضية وتبيان أنّ دراستك فريدة من نوعها

تشير االدلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة
إلى مجموعة متنوعة من العوامل

المتعلقة بـ...

研究表明多种因素与...相关

تُستخدَم لتقديمِ العواملِ ذاتِ الصلةِ بدراستك وفرضيّتك

وجد ارتباطا كبيرا بين... و... ...发现...和...存在重要关联

تُستخدَم لإلشارة إلى عملِ شخصٍ آخر له صلة بعملك
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