
Bilimsel
Giriş

Giriş - Başlangıç
Türkçe Arapça
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik
edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/
değerlendireceğim/ analiz edeceğim.

سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ األطروحة بدراسة
\ فحص \ تقييم \ تحليل

Tez / deneme için genel giriş

Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından
bakarak ulaşabilirz. 

لإلجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة
على...

Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için

... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları
belli bir süredir meşgul etmekte.

السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض
الوقت.

Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş

Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ... من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş

... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor. لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş

Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş
durumda.

من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş

Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama

Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak
çıkarmak için kuruyoruz.

سنقوم باالعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama

... konusundaki kalıcı bir tema ... أحد المواضيع الملحّة... هو...
Ana konuları tanıtma
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Bilimsel
Giriş
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar
gözlendi.

كظاهرة تجريبية، ... وقع مالحظتها بشكل متكرر.
Çalışmanızın önemini vurgulamak için

Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen
asıl soru: ...

السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة
هو: ...

Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama

Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor. يستعرض هذا البحث أسباب...
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama

Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu
söyledi: ...

اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır

Amacımız ... هدفنا هو أنْ...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır

...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ...
konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü
üretebilmişizdir.

من خالل فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل
إلى فهم أكثر إلماماً بـ...

Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım
Türkçe Arapça
... tanımı ile ... denmek isteniyor. تعني... بحكم التعريف...

Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır

Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi
... anlamında kullanılacaktır.

سيتمّ، ألجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح...
على أساس أنه يعني...

Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır

... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça
önemlidir.

من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır
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... terimi ...'a gönderme yapıyor. يشير مصطلح... إلى...

Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır

... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart
model aslında ...'u öngörüyor.

يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن
تعريفُه بِـ...

Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.

...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır. وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.

... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı
kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını
savunuyorlar.

...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ
إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...

Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.

...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır. ...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.

... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak
olan yargı ...

ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.

İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza
yardım edebilir.

مثاالن قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا
المفهوم.

Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama

Şunu vurgulamak önemlidir ki ... من المهم التأكيد على...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır

Bizim odaklandığımız nokta ... سنَصُبّ تركيزنا على...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol

Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz. ال بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır
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Bilimsel
Giriş
Demek istediğimiz şu ki ... ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...

Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır

Birçok farklı açıklama sunuldu. تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama

Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini
düşünebiliriz.

نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد
في...

Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır

Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ...
fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.

هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في
إلقاء الضوء على ظاهرة...

Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır

Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı
tartıştılar.

بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez
Türkçe Arapça
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl
etkileyebilirdi?

يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع...
أنْ يُؤثّر... ؟

Ana hipotezi sunarken kullanılır

... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki
gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.

نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل
التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.

Ana hipotezi sunarken kullanılır

On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel
alan bir tartışma başlattılar: ya ...

منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا
يتمحور حول هذا السؤال: هل...

Ana hipotezi sunarken kullanılır
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Bilimsel
Giriş
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir
seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak
yapılmaktadır.

يتناول البحثُ... من خالل تطوير واختبار
مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية

تأثير... على...
Ana hipotezi sunarken kullanılır

Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya
konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.

هكذا، ومن خالل التفكير المنطقيّ المقترح مِن...،
فإنّنا نفترضُ أنّ...

Ana hipotezi sunarken kullanılır

Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından
formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.

تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن
لم يتمّ اختبار أيّ منها.

Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır

Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili
olarak bir sürü faktör öne sürüyor.

تشير االدلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى
مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...

Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır

... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu. وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için
kullanılır
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