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افتتحنا هذه الورقة بمالحظة... Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.

تُستخدَم للبدء في تلخيص لألطروحة

وقد حاولت المناقشة المذكورة أعاله أنْ... Süregelen tartışma ...'a yönelikti.

تستخدَمُ لوصف ما سعيت إلى تحقيقه في األطروحة

تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن
البيانات

Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.

تستخدم لوصف البيانات التي استعملتها وكيف ساعدت في براهينك

لتلخيص ما سبق... Özetlemek gerekirse ...

تستخدم كافتتاحية عامة لوصف ما حاولت بلوغه في هذه األطروحة

إجماالً، ... Kısacası ...

تستخْدَمُ كافتتاحية عامة لوصف ما حاولت بلوغه في األطروحة

Afsluiting - 
Arabisch Turks

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم األكاديمي
للعوامل...

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan
anlaşılma sürecini geliştirmiştir.

تستخدم إلعطاء لمحة عامة عن األطروحة وذكرِ النتائج الرئيسية المتمخّضة عنها

إجماال... Sonuç olarak ...

تستخدَم إلعطاء تقييم عامّ لألطروحة

إذا أخذنا كل شيء بعين االعتبار... Genel olarak ...

تستخدَم إلعطاء تقييم عام لألطروحة

...يقودنا إلى االستنتاج أنّ... ... bizi ... sonucuna götürür.

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه
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تكشف البراهين المقدمة أعاله أنّ... Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...

يستخدم إلعطاء استناج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه

نستطيع أن نرى أنّ... Daha sonra görebiliriz ki ...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ... Tüm bunların işaret ettiği üzere ...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ... ...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.

تستخدم إلعطاء دليل يدعم االستنتاج الذي توصلت إليه

في نهاية األمر... Tarafsız olarak düşünürsek ...

تستخدم إلعطاء تقييم غير متحيّز، للنتائج التي توصلت إليها

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

مستقبلية...

Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç
sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...

تستخدم في خاتمة األطروحة إلعالن أي عوامل تسببت في بعض القصور

هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة
عوامل...

Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...

تستخدم لتقديم استنتاج قاطع

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

Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...

تستخدم لإلعالن عن أفكار مُستعارة

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

Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek
de ...

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

Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir
pencere olarak hizmet veriyor.

تستخدَم للتعبير عما تهدف األطروحة إلى تفسيره
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