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

ในการเขียน
เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉัน
จะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห
์

افتتاحية عامة لمقالة \ أطروحة

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

เพื่อตอบคำถามนี้
เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่

لتقديم مجالٍ معيّن لموضوع تريد التركيز عيله

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

ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูค
ำถามสักครู่....

افتتاحية عامة لتقديم موضوعٍ ما

من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ... เป็นที่รู้จักกันดีว่า...

افتتاحية عامة لتقديم موضوع شائع

لقد كُتب وقيل الكثير حول... มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขีย
นเเละกล่าวถึง..

افتتاحية عامة لتقديم موضوع ما

من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ... เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...

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

سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل... เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...

العمل على تطوير افتتاحيتك لتقوم بوصف ما تنطوي عليه األطروحة بالضبط

سنقوم باالعتماد على هذا التحليل
بتحديد...

เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...

العمل على تطوير افتتاحيتك لتقوم بوصف ما تنطوي عليه األطروحة بالضبط
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أحد المواضيع الملحّة... هو... รูปแบบคงที่...คือ...

تقديم أهم الموضوعات

كظاهرة تجريبية، ... وقع مالحظتها بشكل
متكرر.

ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูก
สังเกตหลายๆครั้ง

إلبراز أهمية دراستك

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

คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คื
อ:...

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

يستعرض هذا البحث أسباب... การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ.
..

بيان أهداف محدد لبحثك

اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ... ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เส
นอว่า...

وقع استخدامه لتقديم التفكير األكاديمي الشائع حول الموضوع الذي اخترته

هدفنا هو أنْ... จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...

وقع استخدامه لتقديم األهداف الرئيسية للبحث

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

หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เ
ราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให
้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแ
ท้

وقع استخدامه لوصف منهجك ولتقديم النقطة الرئيسة في البحث

Opening - 
Arabic Thai

تعني... بحكم التعريف... ในความหมาย... หมายถึง...

يقع استخدامه لتعريف كلمة معينة

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

เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้
คำศัพท์...นี้หมายถึง

تُستخدَم لتعريف كلمة معيّنة

Page 2 22.05.2023



Academic
Opening

من المهم توخّي الوضوح عند تعريف... มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนก
ับความหมายของคำว่า...

تُستخدَم لتعريف كلمة معينة

يشير مصطلح... إلى... คำนี้...หมายถึง...

تُستخدَم لتعريف كلمة مُعيّنة

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

โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามาร
ถนิยามได้ว่า...

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

وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ... เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า.
..

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...

...สามารถให้นิยามได้หลายทาง
บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...

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

...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني... ...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหม
ายถึง...

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

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

สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คื
อ...

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

مثاالن قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا
هذا المفهوم.

ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้
คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น

بيان، تستطيع على إثْرِهِ أنْ تستخدم أمثلة لتعريف فكرةٍ

من المهم التأكيد على... มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย

يستخدم حين تريد أن تلفت االنتباه إلى تعريفك
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سنَصُبّ تركيزنا على... เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...

طريقة بسيطة لتعريف كلمة معينة

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

ในท้ายที่สุด
เราควรนิยามความหมายของ...

تُستخدَم في نهاية الفقرة، ألجل تعريف كلمة معيّنة

ما نَعْنيه هو أنّ ذلك... เราหมายถึงว่า...

تُستخدَم من أَجل تفسير تعريف ما أو إعطاء أمثلة لذلك التعريف

تم اقتراحُ العديد من التفسيرات. คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้าม
า

بيان تستطيع على إثْرِه أنْ تفسّر تعريفك

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

เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็
น...

تُستخدم لتوضيح األساس الذي يقوم عليه تعريفك

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

คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งก
ันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์
ของ...

تُستخدَم بعد تقديم مثاليْنِ متشابهيْنِ يمكنُ استعمالهما معا لتعريف كلمة ما

بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ... อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้
แย้งไว้ว่า...

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... ؟

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกร
ะทบต่อ...อย่างไร?

تُستخدَمُ لتقديم الفرضية األساسية

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

ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การต
รวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดู
เหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว

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

เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่
มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี
้: ว่า...

تُستخدَم لتقديمِ الفرضيّة الرئيسيّة

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

كيفية تأثير... على...

การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โ
ดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่าง
ๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต
่อ...

تُسْتخدَم لتقديمِ الفرضيّة الرئيسيّة

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

ดังนั้น
เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย...
เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...

تُستخدَم لتقديمِ الفرضيّة الرئيسيّة

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

มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย...
แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ

تستخدم لتقديم الفرضية وتبيان أنّ دراستك فريدة من نوعها

تشير االدلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة
إلى مجموعة متنوعة من العوامل

المتعلقة بـ...

หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปั
จจัยที่เกี่ยวข้องกับ...

تُستخدَم لتقديمِ العواملِ ذاتِ الصلةِ بدراستك وفرضيّتك

وجد ارتباطا كبيرا بين... و... ...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...แ
ละ...

تُستخدَم لإلشارة إلى عملِ شخصٍ آخر له صلة بعملك
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