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يبدو جليًّا من.... أنّ... ...에서 ....를 볼 수 있습니다.

تُستخدَمُ لوصف بيانات خام

كما يبدو جليًّا من...، ... ...에서 보다시피, ...

تُستخدَم لوصفِ بياناتٍ خام

تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى... 이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.

تُستخدَم لوَصْفِ بياناتٍ خام

تكشف األرقامُ أنّ... 이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.

تُستخدَم لوصْفِ بياناتٍ خام

يَبْدو واضحاً من خالل األرقامِ أنّ... 이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.

تُستخدَم لوَصْفِ بياناتٍ خام

.몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다 كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالمالحظة...

تُستخدَم لوَصْفِ بياناتٍ خام ذاتِ أهميّةٍ خاصّةٍ

تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ... 오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.

تُستخدَم لِوَصْفِ بياناتٍ خام
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العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ ... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다.
/변동이 없습니다.

تُستخدَم لوصفِ بياناتٍ وأيّ اتجاهاتٍ ذات صلة

تبيّنُ اإلحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد
تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ

통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가
되었습니다./ 반으로 줄었습니다.

تُستَخْدَم لوصفِ البياناتِ بشكل دقيقٍ وأيّ اتجاهاتٍ ذاتِ صلةٍ بين فترة زمنية معيّنة
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تُظهِر األرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً
من... إلى...

숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고
있음을 알 수 있습니다.

تُستخدَمُ لوصفِ البياناتِ بشكلٍ دقيقٍ وأيّ اتجاهاتٍ ذات صلة

قد ارتفع \ تراجع رقم... في عالقته بـ... ...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.

تُستخدَمُ لوصْفِ البياناتِ بِشكلٍ دقيقٍ وأيّ اتجاهات ذاتِ صلةٍ

بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد
اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.

...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이
증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을
볼 수 있습니다.

تُستخدَم لوصف البيانات بشكل دقيق وأي اتجاهات ذات صلة خالل فترة زمنية معينة

...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ... ...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.

تُستخدمُ لوصْفِ العالقةِ بينَ مَجموعتينِ من البياناتِ

كما هو متقّع، ... 예상 했던 데로, ...

تُستخدَم لوصف البيانات بشكل أدقّ ولتأكيد توقعاتك األصلية

هذه االستنتاجات متوافقة مع ما يذهب
إليه أحدهم وهو أنّ...

연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.

تُستخدَم للمقارنة بين نتائج بحثك والنتائج التي وصلها إليها شخص آخر

هذه االستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ... 이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.

تُسْتخدَم لتكشف أن نتائج بحثك تتوافق مع نتائج بحث شخص آخر

متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة
ارتباطا إيجابيّا مع...

X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례
관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.

تستخدم لتبيّن أن نتائج بحثك متوافقة مع نتائج بحث شخص آخر
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تبيّن اإلحصائيات أنّ... 통계자료에 따르면...

تُستخدَم لتطوير أفكارك والستنتاج ما تعنيه اإلحصائيات بمعنى أوسع
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وفقاً لإلحصائيّات... 통계에 의하면, 

تُستخدَم لتطوير أفكارك والستنتاج ما تعنيه اإلحصائيات بمعنى أوسع

عندما ننظر إلى اإلحصائيّات، فإننا نستطيع
أنْ نالحظ أنّ...

통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.

تُستخدَم لتطوير أفكارك والستنتاج ما تعنيه اإلحصائيّات بمعنى أوسع

من الناحية اإلحصائيّة 통계적으로 말하면,

تُستخدَم لتطوير أفكارك والستنتاج ما تعنيه اإلحصائيّات بمعنى أوسع

لو أخذنا البيانات اإلحصائية بعَينِ االعتبار
فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...

통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수
있습니다.

تستخدَمُ لتطوير أفكارك والستنتاج ما تعنيه اإلحصائيّات بمعنى أوسع

اآلثار المترتبة عن هذا البحث متعددة.
أوال، ... بالغ األهمية بسبب...

이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은
비판적이라는 것입니다. 왜냐하면, 

تُستخدَم لتطوير أفكارك ولتقديم عدة استنتاجات من النتائج التي وصلت إليها في بحثك

للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أوال،
... مثير لالهتمام وسهل الفهم من قِبِل

اإلستراتيجيين.

현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은
전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고
있습니다.

تستخدم لتطوير أفكارك ولتقديم استنتاجات من النتائجِ التي وصلت إليها في بحثك
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