
Akademiker
Öppning

Öppning - 
esperanto arabiska
En tiu eseo/papero tezo, mi
ekzamenas/enketas/komputas/analizas...

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

Ĝenerala eko por tezo

Por respondi tiun demandon, ni komencas per
prenante pli proksiman rigardon ĉe...

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

Enkonduki specifa areo de subjekto, sur kiu vi estos enfokusigi

La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj
por iu tempo.

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

Ĝenerala eko por enkonduki temon

Estas konata fakto, ke... من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Ĝenerala eko por enkonduki temon, kiu estas konata

Multa estas verkita kaj dirita pri... لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Ĝenerala eko por enkonduki temon

Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke... من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Ĝenerala eko por enkonduki temon, kiu estas ĝenerale interkonsentita sur, sed kion vi volus pridemandi

Ni tiam reekzamenos la faktoroj... سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Disvolvi vian eko por priskribi precize, kion via tezo engaĝas

Ni dependas sur ĉi analizo por identigi... سنقوم باالعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Disvolvi vian eko por priskribi precize, kion via tezo engaĝas

Daura temo en... estas... أحد المواضيع الملحّة... هو...
Enkonduki la ĉeftemojn
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Kiel empiria fenomeno, ... observis ree. كظاهرة تجريبية، ... وقع مالحظتها بشكل متكرر.

Emfazi la gravecon de via studo

Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu
motivas ĉi paperon estas: ...

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

Specifa komunikaĵo pri via studado, post ĝenerala foninformo

Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de... يستعرض هذا البحث أسباب...
Specifa deklaro de intenco por via esploro

La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis,
ke...

اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Uzata por prezenti la aktuala akademia pensado ĉirkaŭ via elektita temo

Nia celo estas... هدفنا هو أنْ...
Uzata por indiki la ĉefajn celojn de la studo

Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti
pli kompletan komprenon de...

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

Uzata por priskribi vian metodon kaj enkonduki la centran aspekton de la studo

Öppning - 
esperanto arabiska
Per difino... signifas... تعني... بحكم التعريف...

Uzata por difini certan vorton

Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos
prenita por signifi...

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

Uzata por difini certan vorton

Estas grave, havi certe la difino de... من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Uzata por difini certan vorton
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La termino... rilatas al... يشير مصطلح... إلى...

Uzata por difini certan vorton

La norma modelo sugestas, ke... povas esti
difinita kiel...

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

Uzata por priskribi vorton, por kiu difino sugestis, sed lasas la eblon por persona interpreto

Laŭ..., ...estas difinita kiel... وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Uzata por priskribi vorton, por kiu difino sugestis, sed lasas la eblon por persona interpreto

...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj
personoj argumentas, ke la termino signifas...

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

Uzata por priskribi vorton, por kiu difino sugestis, sed lasas la eblon por persona interpreto

...estas kutime komprenita por signifi... ...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
Uzata por priskribi vorton, por kiu difino sugestis, sed lasas la eblon por persona interpreto

Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas
pri ... estas...

ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Uzata por priskribi vorton, por kiu difino sugestis, sed lasas la eblon por persona interpreto

Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun
koncepton.

مثاالن قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا
المفهوم.

Komunikaĵo, post kiu vi povas uzi ekzemplojn por difini ideon

Gravas emfazi... من المهم التأكيد على...
Uzata kiam deziri atentigi vian difinon

Nia fokuso estas sur... سنَصُبّ تركيزنا على...
Hazarda maniero por difini certa vorto

Fine, ni devas klarigi nian difinon de... ال بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Uzata direkte al la fino de alineo, por difini certan vorton
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Kion ni volas diri, estas ke... ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...

Uzata por plue klarigi difinon aŭ donas ekzemplojn de tiu difino

Pluraj klarigoj estis proponitaj. تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Komunikaĵo, post kiu vi povas plu klarigi vian difinon

Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj
en...

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

Uzata por klarigi la bazo por via difino

Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas
lumigi la fenomeno de...

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

Uzata post doninte du similajn ekzemplojn, kiuj kune povas kutimi difini vorton

Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke... بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Uzata kiam estas unu klara sperto en via kampo, sed aliaj kontribuis al lia difino

Öppning - 
esperanto arabiska
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas...
influas...?

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع...
أنْ يُؤثّر... ؟

Uzata por prezenti la ĉefa hipotezo

Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la
faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.

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

Uzata por prezenti la ĉefa hipotezo

Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis
debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...

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

Uzata por prezenti la ĉefa hipotezo
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Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi
serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...

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

تأثير... على...
Uzata por prezenti la ĉefa hipotezo

Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni
hipotezas, ke...

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

Uzata por prezenti la ĉefa hipotezo

Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed
neniu estis provitaj.

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

Uzata por enkonduki la hipotezon kaj staton, ke via studo estas unika

La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de
faktoroj rilatigitaj al...

تشير االدلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى
مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...

Uzata por prezenti la signifajn faktorojn al via studo kaj via hipotezo

...trovis signifan korelacion inter... kaj... وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
Uzata por rilati al alies laboro, kiu havas gravecon al via propra
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