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يبدو جليًّا من.... أنّ... 从...可以看出...

تُستخدَمُ لوصف بيانات خام

كما يبدو جليًّا من...، ... 从...可以看出...

تُستخدَم لوصفِ بياناتٍ خام

تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى... 这些数据可以表明...

تُستخدَم لوَصْفِ بياناتٍ خام

تكشف األرقامُ أنّ... 数据表明...

تُستخدَم لوصْفِ بياناتٍ خام

يَبْدو واضحاً من خالل األرقامِ أنّ... 从这些数据可以看出...

تُستخدَم لوَصْفِ بياناتٍ خام

...几个值得注意的结果是 كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالمالحظة...

تُستخدَم لوَصْفِ بياناتٍ خام ذاتِ أهميّةٍ خاصّةٍ

تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ... 目前研究结果表明...

تُستخدَم لِوَصْفِ بياناتٍ خام
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العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ ...的数字上升/下降/保持不变。

تُستخدَم لوصفِ بياناتٍ وأيّ اتجاهاتٍ ذات صلة

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

统计表明，从...至...，...的量翻倍了/减半了。

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

数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降

تُستخدَمُ لوصفِ البياناتِ بشكلٍ دقيقٍ وأيّ اتجاهاتٍ ذات صلة

قد ارتفع \ تراجع رقم... في عالقته بـ... 与...有关的数据...上升/下降了

تُستخدَمُ لوصْفِ البياناتِ بِشكلٍ دقيقٍ وأيّ اتجاهات ذاتِ صلةٍ

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

从...至...，...的量明显上升/下降/保持不变。

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

...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ... ...和...呈正相关

تُستخدمُ لوصْفِ العالقةِ بينَ مَجموعتينِ من البياناتِ

كما هو متقّع، ... 正如所预测的，...

تُستخدَم لوصف البيانات بشكل أدقّ ولتأكيد توقعاتك األصلية

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

这一发现和X的论点是一致的，即...

تُستخدَم للمقارنة بين نتائج بحثك والنتائج التي وصلها إليها شخص آخر

هذه االستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ... 此发现进一步确认X的主张，即...

تُسْتخدَم لتكشف أن نتائج بحثك تتوافق مع نتائج بحث شخص آخر

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

与X的发现一致，...和...呈正相关

تستخدم لتبيّن أن نتائج بحثك متوافقة مع نتائج بحث شخص آخر
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تبيّن اإلحصائيات أنّ... 统计数据显示...

تُستخدَم لتطوير أفكارك والستنتاج ما تعنيه اإلحصائيات بمعنى أوسع
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وفقاً لإلحصائيّات... 根据数据统计，...

تُستخدَم لتطوير أفكارك والستنتاج ما تعنيه اإلحصائيات بمعنى أوسع

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

通过数据统计，可以看出...

تُستخدَم لتطوير أفكارك والستنتاج ما تعنيه اإلحصائيّات بمعنى أوسع

من الناحية اإلحصائيّة 据数据统计，...

تُستخدَم لتطوير أفكارك والستنتاج ما تعنيه اإلحصائيّات بمعنى أوسع

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

据统计数据，我们可以推测...

تستخدَمُ لتطوير أفكارك والستنتاج ما تعنيه اإلحصائيّات بمعنى أوسع

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

此项研究的意义是多方面的。首先，...至关重要，因为.
..

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.

目前的研究也有实际影响。首先，
...具有相关直观的吸引力，很容易被战略家理解。

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