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افتتحنا هذه الورقة بمالحظة... ・・・・に触れることで論文を書き始めたが、

تُستخدَم للبدء في تلخيص لألطروحة

وقد حاولت المناقشة المذكورة أعاله أنْ... 前述の議論は・・・・するためのものだった。

تستخدَمُ لوصف ما سعيت إلى تحقيقه في األطروحة

تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن
البيانات

この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。

تستخدم لوصف البيانات التي استعملتها وكيف ساعدت في براهينك

لتلخيص ما سبق... 結論として、・・・・

تستخدم كافتتاحية عامة لوصف ما حاولت بلوغه في هذه األطروحة

إجماالً، ... まとめると、・・・・

تستخْدَمُ كافتتاحية عامة لوصف ما حاولت بلوغه في األطروحة

Lopetus - 
Arabia Japani

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم األكاديمي
للعوامل...

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固な
ものにした。

تستخدم إلعطاء لمحة عامة عن األطروحة وذكرِ النتائج الرئيسية المتمخّضة عنها

إجماال... 全体に目を向けると、・・・・

تستخدَم إلعطاء تقييم عامّ لألطروحة

إذا أخذنا كل شيء بعين االعتبار... 全般的に見て、・・・・

تستخدَم إلعطاء تقييم عام لألطروحة

...يقودنا إلى االستنتاج أنّ... ・・・・は・・・・という結果を導いている。

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه
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تكشف البراهين المقدمة أعاله أنّ... 前述の議論は・・・・を証明している。

يستخدم إلعطاء استناج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه

نستطيع أن نرى أنّ... ・・・・ということが見て取れる。

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ... これらの全てが・・・・という事実を示している。

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ... ・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてく
れる。

تستخدم إلعطاء دليل يدعم االستنتاج الذي توصلت إليه

في نهاية األمر... あらゆる点から見て、・・・・

تستخدم إلعطاء تقييم غير متحيّز، للنتائج التي توصلت إليها

يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا
ومجاالت بحثنا ألجل مشاريع بحثية

مستقبلية...

私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・
で述べられる。

تستخدم في خاتمة األطروحة إلعالن أي عوامل تسببت في بعض القصور

هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة
عوامل...

したがって、・・・・という事実がある。

تستخدم لتقديم استنتاج قاطع

من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي
عرضناها ليست فريدة...

確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れている
わけではないが、・・・・

تستخدم لإلعالن عن أفكار مُستعارة

ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا
تقوم على ثالثة مجاالت...

しかしながら、私たちの提議は次の３つの分野に基づ
いている。

تستخدَم لتأكيد االستنتاجات الرئيسية لألطرووحة
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تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم
عملية...

私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる
。

تستخدَم للتعبير عما تهدف األطروحة إلى تفسيره
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