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افتتحنا هذه الورقة بمالحظة... Ni komencis ĉi paperon kun...

تُستخدَم للبدء في تلخيص لألطروحة

وقد حاولت المناقشة المذكورة أعاله أنْ... La antaŭa diskuto provis...

تستخدَمُ لوصف ما سعيت إلى تحقيقه في األطروحة

تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن
البيانات

La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...

تستخدم لوصف البيانات التي استعملتها وكيف ساعدت في براهينك

لتلخيص ما سبق... Por resumi…

تستخدم كافتتاحية عامة لوصف ما حاولت بلوغه في هذه األطروحة

إجماالً، ... En resumo,...

تستخْدَمُ كافتتاحية عامة لوصف ما حاولت بلوغه في األطروحة
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نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم األكاديمي
للعوامل...

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian
komprenon de la faktoroj...

تستخدم إلعطاء لمحة عامة عن األطروحة وذكرِ النتائج الرئيسية المتمخّضة عنها

إجماال... Entute...

تستخدَم إلعطاء تقييم عامّ لألطروحة

إذا أخذنا كل شيء بعين االعتبار... Ĝenerale...

تستخدَم إلعطاء تقييم عام لألطروحة

...يقودنا إلى االستنتاج أنّ... ...kondukas nin al la konkludo, ke...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه
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تكشف البراهين المقدمة أعاله أنّ... La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...

يستخدم إلعطاء استناج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه

نستطيع أن نرى أنّ... Ni povas vidi, ke...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ... Ĉiuj kondukas al la fakto ke...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ... Kompreni... povas helpi malkaŝi...

تستخدم إلعطاء دليل يدعم االستنتاج الذي توصلت إليه

في نهاية األمر... Entute...

تستخدم إلعطاء تقييم غير متحيّز، للنتائج التي توصلت إليها

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

مستقبلية...

Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta
esplorado devus esti nomata...

تستخدم في خاتمة األطروحة إلعالن أي عوامل تسببت في بعض القصور

هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة
عوامل...

Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...

تستخدم لتقديم استنتاج قاطع

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

Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute
solaj...

تستخدم لإلعالن عن أفكار مُستعارة

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

Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas
sur tri areoj...

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

Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la
procezo...

تستخدَم للتعبير عما تهدف األطروحة إلى تفسيره
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