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افتتحنا هذه الورقة بمالحظة... इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...

تُستخدَم للبدء في تلخيص لألطروحة

وقد حاولت المناقشة المذكورة أعاله أنْ... इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...

تستخدَمُ لوصف ما سعيت إلى تحقيقه في األطروحة

تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن
البيانات

... से यह नतीजा निकलता है कि...

تستخدم لوصف البيانات التي استعملتها وكيف ساعدت في براهينك

لتلخيص ما سبق... संक्षेप में...

تستخدم كافتتاحية عامة لوصف ما حاولت بلوغه في هذه األطروحة

إجماالً، ... मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...

تستخْدَمُ كافتتاحية عامة لوصف ما حاولت بلوغه في األطروحة
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نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم األكاديمي
للعوامل...

हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर
देता है.

تستخدم إلعطاء لمحة عامة عن األطروحة وذكرِ النتائج الرئيسية المتمخّضة عنها

إجماال... अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...

تستخدَم إلعطاء تقييم عامّ لألطروحة

إذا أخذنا كل شيء بعين االعتبار... इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...

تستخدَم إلعطاء تقييم عام لألطروحة

...يقودنا إلى االستنتاج أنّ... ... इससे हमे यह पता चलता है कि...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه
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تكشف البراهين المقدمة أعاله أنّ... इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...

يستخدم إلعطاء استناج قاطع مصحوبا ببراهين قوية لدعمه

نستطيع أن نرى أنّ... हम यह देख सकते हैं कि...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ... यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...

تستخدم إلعطاء استنتاج قاطع بعد االنتهاء من كتابة البراهين الداعمة

الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ... ... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...

تستخدم إلعطاء دليل يدعم االستنتاج الذي توصلت إليه

في نهاية األمر... ... के अनुसार

تستخدم إلعطاء تقييم غير متحيّز، للنتائج التي توصلت إليها

يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا
ومجاالت بحثنا ألجل مشاريع بحثية

مستقبلية...

हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन
करना उपयोगी होगा, जैसे...

تستخدم في خاتمة األطروحة إلعالن أي عوامل تسببت في بعض القصور

هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة
عوامل...

इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...

تستخدم لتقديم استنتاج قاطع

من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي
عرضناها ليست فريدة...

यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.

تستخدم لإلعالن عن أفكار مُستعارة

ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا
تقوم على ثالثة مجاالت...

तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.

تستخدَم لتأكيد االستنتاجات الرئيسية لألطرووحة

Pagina 2 23.05.2023



Academisch schrijven
Afsluiting

تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم
عملية...

हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...

تستخدَم للتعبير عما تهدف األطروحة إلى تفسيره
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