
Akadémiai / Tudományos
Kezdés

Kezdés - Bevezetés
magyar arab
Ebben az
esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a
következőket fogom
megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...

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

Általános esszé/szakdolgozat kezdés

Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először
vessünk egy közelebbi pillantást a...

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

A dolgozat fókuszában lévő téma bevezetése

A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a
szakértőket.

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

Általános kezdés a téma bemutatására

Közismert tény, miszerint... من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Általános kezdés egy jól ismert téma bevezetésére

Rengeteg anyag szól arról... لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Általános kezdés a téma bemutatására

Általánosan elfogadott tény, hogy... من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Általános kezdés egy általánosan elfogadott témára, amelyet meg szeretnél kérdőjelezni

Utána áttekintjük a tényezőket... سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát

Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk... سنقوم باالعتماد على هذا التحليل بتحديد...
A bevezetés szerkesztése, hogy pontosan leírja a szakdolgozat tartalmát

A...egy állandó téma a ...-ban. أحد المواضيع الملحّة... هو...
A főbb témák bevezetése
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Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően
megfigyelhető.

كظاهرة تجريبية، ... وقع مالحظتها بشكل متكرر.
A tanulmányaid fontosságának hangsúlyozása

A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat
központi kérdése:

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

A szakdolgozat témáját tömören összefoglaló mondat az általános háttérinformációk után következik

Ez a kutatás feltárja a .... okait. يستعرض هذا البحث أسباب...
Kutatási szándékot kifejező nyilatkozat

Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják,
hogy...

اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Az adott témáról szóló jelenlegi akadémiai álláspontok bemutatására használják

A célunk, hogy... هدفنا هو أنْ...
A tanulmány fő céljának kijelentésére szolgál

Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy
jobban érthetővé válik a....

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

A módszer és a tanulmány központi témájának leírására szolgál

Kezdés - Definíció
magyar arab
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy.... تعني... بحكم التعريف...

Egy adott szó definiálásra szolgál

A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést
a következő jelentésként használom:...

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

Egy adott szó definiálásra szolgál

Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ...
definíciójával kapcsolatban.

من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Egy adott szó definiálásra szolgál
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A .... kifejezés arra utal, hogy... يشير مصطلح... إلى...

Egy adott szó definiálásra szolgál

A standrard modell javaslata szerint a ....
értelmezhető úgy, hogy...

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

Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a
személyes értelmezésre.

.... szerint a .... jelentése, hogy.... وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a
személyes értelmezésre.

A .... többféleképpen értelmezhető. Számos
szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.

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

Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a
személyes értelmezésre.

A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt
jelenti, hogy....

...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a
személyes értelmezésre.

Ami általában a fejünkben van amikor
beszélünk róla az az, hogy...

ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Egy olyan szó definiálására szolgál, amelyre létezik javasolt jelentés, de meghagyja a lehetőséget a
személyes értelmezésre.

Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a
koncepciót.

مثاالن قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا
المفهوم.

Egy állítás, ami után használhatsz példákat a gondolat érzékeltetésére

Fontos hangsúlyozni, hogy... من المهم التأكيد على...
A definíciód felé irányuló figyelem felkeltésére szolgál
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Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk سنَصُبّ تركيزنا على...

Egy alkalmi módszer egy adott szó definiálására

Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról ال بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
A bekezdés vége felé használatos, egy adott szó definiálására

Amit ezalatt értünk az az, hogy.... ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Egy definíció további magyarázatára vagy példákkal való bemutatására szolgál

Számos magyarázat áll rendelkezésre. تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Egy állítás, ami után tovább magyarázhatod a definíciódat

Meghatározhatjuk úgy ezeket a
magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben
gyökereznek.

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

A definíciód alapjainak magyarázatára szolgál

Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és
segítenek megvilágítani a .... jelenségét.

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

Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájárultak a definíciójához

Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják,
hogy...

بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Akkor használatos, ha egy egyértelmű szakértő adott a területeden, de többen hozzájarultak a definíciójához

Kezdés - Hipotézis
magyar arab
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy
befolyásolja a ...?

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

A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál

A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t
érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.

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

A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál
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Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a
kérdést, hogy vajon...

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

A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál

Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy
különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel
mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....

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

تأثير... على...
A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál

Így ....által kifejtett következő érvelés alapján,
mi feltételezzük, hogy...

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

A fő hipotézis/feltevés bemutatására szolgál

Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett
hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.

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

A hipotézis és a tanulmány egyediségének bemutatására szolgál

Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak
számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt

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

A tanulmányod és a hipotézis szempontjából releváns faktorok bemutatására szolgál

.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és .....
között

وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
Valaki másnak a munkájára való rámutatásra szolgál, amelynek köze van a te munkádhoz
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