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افتتحنا هذه الورقة بمالحظة... เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...

تُستخدَم للبدء في تلخيص لألطروحة

وقد حاولت المناقشة المذكورة أعاله أنْ... การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุด
มุ่งหมายเพื่อ...

تستخدَمُ لوصف ما سعيت إلى تحقيقه في األطروحة

تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن
البيانات

สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการคร
อบคลุมข้อมูล...

تستخدم لوصف البيانات التي استعملتها وكيف ساعدت في براهينك

لتلخيص ما سبق... สรุปทั้งหมด...

تستخدم كافتتاحية عامة لوصف ما حاولت بلوغه في هذه األطروحة

إجماالً، ... โดยสรุป...

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

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พ
ัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการขอ
งปัจจัยต่างๆ...

تستخدم إلعطاء لمحة عامة عن األطروحة وذكرِ النتائج الرئيسية المتمخّضة عنها

إجماال... ทั้งหมด...

تستخدَم إلعطاء تقييم عامّ لألطروحة

إذا أخذنا كل شيء بعين االعتبار... โดยภาพรวมแล้ว...

تستخدَم إلعطاء تقييم عام لألطروحة

...يقودنا إلى االستنتاج أنّ... ...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه
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تكشف البراهين المقدمة أعاله أنّ... ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...

يستخدم إلعطاء استناج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه

نستطيع أن نرى أنّ... เราสามารถเห็นได้ว่า...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ... ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห
็นข้อเท็จจริงที่ว่า...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ... การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย.
..

تستخدم إلعطاء دليل يدعم االستنتاج الذي توصلت إليه

في نهاية األمر... โดยสมดุลแล้ว...

تستخدم إلعطاء تقييم غير متحيّز، للنتائج التي توصلت إليها

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

مستقبلية...

การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับ
การวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...

تستخدم في خاتمة األطروحة إلعالن أي عوامل تسببت في بعض القصور

هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة
عوامل...

ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมี
ปัจจัยที่...

تستخدم لتقديم استنتاج قاطع

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

อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประก
ารที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่
เหมือนใครเสมอไป...

تستخدم لإلعالن عن أفكار مُستعارة

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

อย่างไรก็ตาม
เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด
3 สาขางาน

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

การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสม
ือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้า
ใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ

تستخدَم للتعبير عما تهدف األطروحة إلى تفسيره

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Side 3 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

