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

इस निबंध मे मैं... के विषय मे विश्लेषण करना चाहता/चाहती हूँ.

افتتاحية عامة لمقالة \ أطروحة

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

इसका उत्तर हमे मिलेगा जब हम... पर एक गहरी नज़र दालें.

لتقديم مجالٍ معيّن لموضوع تريد التركيز عيله

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

... के बारे में विशेषज्ञों की चर्चा अभी भी जारी है.

افتتاحية عامة لتقديم موضوعٍ ما

من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ... ... यह बात जाना-माना है.

افتتاحية عامة لتقديم موضوع شائع

لقد كُتب وقيل الكثير حول... ... इस विषय मे बहुत कुच लिखा पढ़ा जा रहा है.

افتتاحية عامة لتقديم موضوع ما

من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ... आज कल सभी सहमत है इस बात से कि...

افتتاحية عامة لتقديم موضوع متفق عليه بشكل عام، ولكنك تريد أن تضعه موضع السؤال

سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل... अब हम कारकों की समीक्षा करेंगे...

العمل على تطوير افتتاحيتك لتقوم بوصف ما تنطوي عليه األطروحة بالضبط

سنقوم باالعتماد على هذا التحليل
بتحديد...

इस विश्लेषण पर विस्तार करते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा/चाहूँगी
कि...

العمل على تطوير افتتاحيتك لتقوم بوصف ما تنطوي عليه األطروحة بالضبط

أحد المواضيع الملحّة... هو... एक विषय जो... में बारबार दिखाई देता है, वह है...

تقديم أهم الموضوعات
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كظاهرة تجريبية، ... وقع مالحظتها بشكل
متكرر.

प्रयोगसिद्ध रूप से यह बात अक्सर मानी जाती है कि...

إلبراز أهمية دراستك

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

इस तवारीख को जानते हुए, इस निबंध में मैं मूल तौर पर... का प्रश्न
प्रदर्शित करना चाहूँगा.

يأتي بيان محدد يشرح موضوع دراستك بعد معلومات ذات صبغة عامة حول خلفية العمل 

يستعرض هذا البحث أسباب... यह अनुसंधन... के कारक तलाशता है.

بيان أهداف محدد لبحثك

اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ... आधुनिक अध्ययनों के प्रणेताओं का मानना है कि...

وقع استخدامه لتقديم التفكير األكاديمي الشائع حول الموضوع الذي اخترته

هدفنا هو أنْ... हमारा लक्ष्य है कि...

وقع استخدامه لتقديم األهداف الرئيسية للبحث

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

... का प्रयोगाश्रित अध्ययन कर के हम ... का एक विशिष्ट विवरण
दिखाना चाहेँगे.

وقع استخدامه لوصف منهجك ولتقديم النقطة الرئيسة في البحث
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تعني... بحكم التعريف... ... की परिभाषा है...

يقع استخدامه لتعريف كلمة معينة

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

इस निबंध के संदर्भ के लिए हम... का अर्थ... लेँगे.

تُستخدَم لتعريف كلمة معيّنة

من المهم توخّي الوضوح عند تعريف... ... इस शब्द के अर्थ को ठीक तरह समझना इस निबंध के लिए बहुत
ज़रूरी है.

تُستخدَم لتعريف كلمة معينة
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يشير مصطلح... إلى... ... का अर्थ है...

تُستخدَم لتعريف كلمة مُعيّنة

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

सामान्य रूप से... का अर्थ... हो सकता है.

تُستخدَم لوصفِ كلمةٍ قدْ تمَّ اقتراحُ تعريفٍ لها، ولكن إمكانية التأويلِ الشخصيّ تبقى مفتوحة

وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ... ... के अनुसार, ... का अर्थ है...

تُستخدم لوصفِ كلمة قَدْ تمَّ اقتراحُ تعريفٍ لها، ولكن إمكانية التأويلِ الشخصي تبقى مفتوحة

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

... के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं. कछ लोगों का मानना है कि इस शब्द
का अर्थ है...

تُستخدَم لوصفِ كلمةٍ قدْ تمَّ اقتراحُ تعريفٍ لها، ولكن إمكانية التأويلِ الشخصيّ تبقى مفتوحة

...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني... ... का साधारणतः अर्थ होता है...

تُستخدمُ لوصفِ كلمةٍ قدْ تمَّ اقتراحُ تعريفٍ لها، ولكنّ إمكانيةَ التأويلِ الشخصي تبقى مفتوحة

ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ
عن...هو

जब हम... के बारे में बात करते है, तो बहुधा हमारे मन में... होता है.

تُستخدمُ لِوصف كلمةٍ قد تمَّ اقتراحُ تعريفٍ لها، ولكنّ إمكانية التأويل الشخصيّ تبقى مفتوحة

مثاالن قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا
هذا المفهوم.

इस विचार को मैं दो छोटे उदाहरणों की मदद से स्पष्ट करना चाहूँगा

بيان، تستطيع على إثْرِهِ أنْ تستخدم أمثلة لتعريف فكرةٍ

من المهم التأكيد على... यह ध्यान मे रखना जरूरी है कि...

يستخدم حين تريد أن تلفت االنتباه إلى تعريفك

سنَصُبّ تركيزنا على... हमारा मूल विषय है...

طريقة بسيطة لتعريف كلمة معينة

ال بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا
لـ...

अंत में... का अर्थ हमे स्पष्ट करना जरूरी है.

تُستخدَم في نهاية الفقرة، ألجل تعريف كلمة معيّنة
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ما نَعْنيه هو أنّ ذلك... हमारा मतलब है कि...

تُستخدَم من أَجل تفسير تعريف ما أو إعطاء أمثلة لذلك التعريف

تم اقتراحُ العديد من التفسيرات. ... के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण का उपयोग किया जा सकता है.

بيان تستطيع على إثْرِه أنْ تفسّر تعريفك

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

हम इन स्पष्टीकरणों को... पर आधारित बता सकते हैं.

تُستخدم لتوضيح األساس الذي يقوم عليه تعريفك

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

इन दोनो उदाहरणों को मिलकर देखें  तो यह स्पष्ट होता है कि...

تُستخدَم بعد تقديم مثاليْنِ متشابهيْنِ يمكنُ استعمالهما معا لتعريف كلمة ما

بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ... ... के बाद, विद्वानों ने तर्क किया है कि...

تُستخْدَمُ عندما يكون هناك خبير معروف في مجال بحثك ولكنّ اآلخرين ساهموا في صياغة التعريف الذي وضعه
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يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف
يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟

मुख्य प्रश्न यह बन जाता है कि..., ... को किस तरह प्रभावित करता है.

تُستخدَمُ لتقديم الفرضية األساسية

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

... को देखा जाए तो, ... को प्रभावित करनेवाली चीज़ों पर एक गहरी नज़र
डालना उचित सिद्ध होता है.

يُستخدَم لتقديم الفرضيّة الرئيسيّة

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

कई वर्षों पहले,  ... और ... ने इस विषय पर विवाद आरंभ किया था कि...

تُستخدَم لتقديمِ الفرضيّة الرئيسيّة
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يتناول البحثُ... من خالل تطوير واختبار
مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى

كيفية تأثير... على...

... के प्रश्न पर अध्ययन करने के लिए, ... का प्रभाव ...पर किस तरह
होता है, इसका अनुमान लगाएँगे, और इन अनुमानों का परीक्षण करेंगे.

تُسْتخدَم لتقديمِ الفرضيّة الرئيسيّة

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

इस तरह, ... की दी गई युक्तियों को ध्यान में रखकर, हम यह अनुमान
लगा सकते हैं कि...

تُستخدَم لتقديمِ الفرضيّة الرئيسيّة

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

इनमें से कुछ शास्त्रार्थों का... के द्वारा निरूपण किया गया है, लेकिन
इनका किसी ने परीक्षण नहीं किया है.

تستخدم لتقديم الفرضية وتبيان أنّ دراستك فريدة من نوعها

تشير االدلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة
إلى مجموعة متنوعة من العوامل

المتعلقة بـ...

इन परीक्षणों के नतीजे दिखाते हैं कि कई सारी चीजें... संबंधी है.

تُستخدَم لتقديمِ العواملِ ذاتِ الصلةِ بدراستك وفرضيّتك

وجد ارتباطا كبيرا بين... و... ... ने ... और ... के बीच में एक उल्लेखनीय सहसंबंध पाया.

تُستخدَم لإلشارة إلى عملِ شخصٍ آخر له صلة بعملك
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