
Scrittura accademica
Statistiche

Statistiche - 
arabo ceco

يبدو جليًّا من.... أنّ... To může být vidět z..., že...

تُستخدَمُ لوصف بيانات خام

كما يبدو جليًّا من...، ... Jak je možno vidět z..., ...

تُستخدَم لوصفِ بياناتٍ خام

تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى... Zdá se, že údaje naznačují...

تُستخدَم لوَصْفِ بياناتٍ خام

تكشف األرقامُ أنّ... Čísla ukazují, že...

تُستخدَم لوصْفِ بياناتٍ خام

يَبْدو واضحاً من خالل األرقامِ أنّ... Z údajů je zřejmé, že...

تُستخدَم لوَصْفِ بياناتٍ خام

...Některé pozoruhodné výsledky byly كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالمالحظة...

تُستخدَم لوَصْفِ بياناتٍ خام ذاتِ أهميّةٍ خاصّةٍ

تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ... Výsledky této studie ukazují, že...

تُستخدَم لِوَصْفِ بياناتٍ خام

Statistiche - 
arabo ceco

العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.

تُستخدَم لوصفِ بياناتٍ وأيّ اتجاهاتٍ ذات صلة

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

Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a...
zdvojnásobil/snížil o polovinu.

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

Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.

تُستخدَمُ لوصفِ البياناتِ بشكلٍ دقيقٍ وأيّ اتجاهاتٍ ذات صلة

قد ارتفع \ تراجع رقم... في عالقته بـ... Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...

تُستخدَمُ لوصْفِ البياناتِ بِشكلٍ دقيقٍ وأيّ اتجاهات ذاتِ صلةٍ

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

Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se
snížil/zůstal nezměněný.

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

...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ... ...pozitivně koreloval(a) s...

تُستخدمُ لوصْفِ العالقةِ بينَ مَجموعتينِ من البياناتِ

كما هو متقّع، ... Jak se dalo předpokládat,...

تُستخدَم لوصف البيانات بشكل أدقّ ولتأكيد توقعاتك األصلية

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

Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...

تُستخدَم للمقارنة بين نتائج بحثك والنتائج التي وصلها إليها شخص آخر

هذه االستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ... Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...

تُسْتخدَم لتكشف أن نتائج بحثك تتوافق مع نتائج بحث شخص آخر

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

V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...

تستخدم لتبيّن أن نتائج بحثك متوافقة مع نتائج بحث شخص آخر
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تبيّن اإلحصائيات أنّ... Dané statistiky ukazují, že...

تُستخدَم لتطوير أفكارك والستنتاج ما تعنيه اإلحصائيات بمعنى أوسع
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وفقاً لإلحصائيّات... Podle daných statistických údajů...

تُستخدَم لتطوير أفكارك والستنتاج ما تعنيه اإلحصائيات بمعنى أوسع

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

Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět,
že...

تُستخدَم لتطوير أفكارك والستنتاج ما تعنيه اإلحصائيّات بمعنى أوسع

من الناحية اإلحصائيّة Statisticky řečeno...

تُستخدَم لتطوير أفكارك والستنتاج ما تعنيه اإلحصائيّات بمعنى أوسع

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

Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme
předpokládat, že...

تستخدَمُ لتطوير أفكارك والستنتاج ما تعنيه اإلحصائيّات بمعنى أوسع

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

Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je
velmi důležité zmínit, protože...

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.

Současná studie také ukázala praktické implikace. Za
prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné
pro dané odborníky.

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