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يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في االرتفاع
بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ

عند مستوى...

Le graphique montre que... a commencé à augmenter,
atteignant... et se stabilisant à un niveau de...

تستخدم عند وصف اتجاه في رسم بيانيّ

وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد
ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل االنزالق

مرّة أخرى إلى مستواه األصلي.

Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté
considérablement entre...et..., avant de retomber à son
niveau initial.

يستخدم عند وصف اتجاه في رسم بيانيّ

تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة
على مستوى...

Le graphique montre un plateau au niveau de...

يستخدم لوصف استقرار رسم بيانيّ عندى مستوى معيّن

تحتوي الصورةُ على... L'image contient...

تستخدم عند وصفِ صورة

يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك...
أكثر من... بين.... و...

Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que
de...entre...et...

تستخدم عند وصفِ المعلومات في رسم توضيحي
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يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو
يبيّنُ أنّ...

Le diagramme représente...et, par conséquent, montre
que...

يستخدم لتأويل رسم توضيحي تأويال أعمق ولتفسيره

يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ... La forme du graphique démontre que...

يستخدم لتأويل الرسم التوضيحي تأويال أعمق ولتفسيره
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للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم
ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه

يعني...

Le graphique a une forme bien définie, et on peut
interpréter cela comme...

يستخدم لتأويل الرسم البيانيّ تأويال أعمق ولتفسيره

يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ
بـ...

On peut ainsi prédire à travers le graphique...

يستخدم لإلشارة على أنّه يمكن افتراض اتجاه مستقبلي للرسم البياني

نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال
عديدة. هو أوالً يبيّنُ...

Le graphique peut être interprété de plusieurs façons.
Tout d'abord, il montre que...

تستخدم عندما تكون هناك عِدّة طرق لتفسير رسم بيانيّ
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الشكل... يمثل... Figure...représentant...

تستخدم كَنصٍّ أسفل رسم توضيحي

الشكل... يبيّن... Figure...montrant...

يستخدم كَنَصٍّ أسفل رسم توضيحيّ

الرسم التوضيحي... يدرس... Diagramme...examinant...

يستخدم كَنَصٍّ أسفل رسم توضيحيّ

الرسم التوضيحي...يصوّر... Diagramme...indiquant...

يستخدم كّنَصٍّ أسفل رسم توضيحي
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