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افتتحنا هذه الورقة بمالحظة... Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...

تُستخدَم للبدء في تلخيص لألطروحة

وقد حاولت المناقشة المذكورة أعاله أنْ... Edellinen keskustelu on pyrkinyt...

تستخدَمُ لوصف ما سعيت إلى تحقيقه في األطروحة

تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن
البيانات

Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...

تستخدم لوصف البيانات التي استعملتها وكيف ساعدت في براهينك

لتلخيص ما سبق... Yhteenvetona...

تستخدم كافتتاحية عامة لوصف ما حاولت بلوغه في هذه األطروحة

إجماالً، ... Yhteenvetona...

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

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden
akateemista ymmärtämistä...

تستخدم إلعطاء لمحة عامة عن األطروحة وذكرِ النتائج الرئيسية المتمخّضة عنها

إجماال... Kaiken kaikkiaan

تستخدَم إلعطاء تقييم عامّ لألطروحة

إذا أخذنا كل شيء بعين االعتبار... Yleisesti ottaen

تستخدَم إلعطاء تقييم عام لألطروحة

...يقودنا إلى االستنتاج أنّ... ...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه
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تكشف البراهين المقدمة أعاله أنّ... Yllä olevat perustelut todistavat, että...

يستخدم إلعطاء استناج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه

نستطيع أن نرى أنّ... Näemme siis, että...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ... Kaikki tämä viittaa siihen, että...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ... ... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...

تستخدم إلعطاء دليل يدعم االستنتاج الذي توصلت إليه

في نهاية األمر... Kaiken kaikkiaan

تستخدم إلعطاء تقييم غير متحيّز، للنتائج التي توصلت إليها

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

مستقبلية...

Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita
tulevia tutkimuksia varten...

تستخدم في خاتمة األطروحة إلعالن أي عوامل تسببت في بعض القصور

هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة
عوامل...

Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...

تستخدم لتقديم استنتاج قاطع

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

Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin
omaperäisiä...

تستخدم لإلعالن عن أفكار مُستعارة

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

Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos
vaikuttaa kolmella alueella...

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

Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin
parempaa ymmärtämistä...

تستخدَم للتعبير عما تهدف األطروحة إلى تفسيره
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