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Introducere

Introducere - Introducere
Română Hindi
În acest eseu/această lucrare/teză voi
examina/investiga/evalua/analiza...

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

Introducere generală pentru un eseu/o lucrare

Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie
să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...

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

Pentru a introduce un anumit domeniu sau subiect care urmează a fi dezbătut

Ideea de...preocupă experții de ceva vreme. ... के बारे में विशेषज्ञों की चर्चा अभी भी जारी है.
Introducerea generală a unui subiect

Este cunoscut tuturor faptul că... ... यह बात जाना-माना है.
Introducerea generală a unui subiect bine cunoscut

Multe s-au spus și s-au scris despre... ... इस विषय मे बहुत कुच लिखा पढ़ा जा रहा है.
Introducerea generală a unui subiect

Este unanim acceptat astăzi faptul că... आज कल सभी सहमत है इस बात से कि...
Introducerea generală a unui subiect care este unanim tratat dar la care aveți ceva de obiectat

Trecând din nou în revistă factorii... अब हम कारकों की समीक्षा करेंगे...
Dezvoltarea introducerii pentru a vă exprima intenția cu privire la implicațiile lucrării dvs.

Am conceput această analiză pentru a
identifica...

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

Descrierea exactă în introducere a conținutului lucrării

O temă recurentă in domeniul...este... एक विषय जो... में बारबार दिखाई देता है, वह है...
Introducerea temelor principale

Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate
rânduri

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

Accentuarea importanței studiului dvs.

Din acest considerent, întrebarea centrală în
jurul căreia se articulează întreaga lucrare
este...

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

Afirmația specifică care expune tema studiului și urmează după informațiile generale din fundal.

Pagină 1 23.05.2023



Academic
Introducere
Această lucrare explorează cauzele... यह अनुसंधन... के कारक तलाशता है.

Afirmație specifică pentru a exprima intenția urmărită în lucrare

Autorii mai multor studii recente au propus... आधुनिक अध्ययनों के प्रणेताओं का मानना है कि...
Se folosește pentru a prezenta felul de gândire actual care există în domeniul academic în legătură cu
subiectul ales

Scopul nostru în lucrarea de față este de a... हमारा लक्ष्य है कि...
Se folosește pentru a arăta scopurile principale ale studiului

Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la
o înțelegere mai complexă a...

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

Folosit pentru a descrie metoda de lucru utilizată și pentru a prezenta aspectul central al studiului

Introducere - Definiții
Română Hindi
Prin definiție, ... înseamnă... ... की परिभाषा है...

Definirea unui anumit cuvânt

Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi
tratat cu înțelesul de...

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

Definirea unui anumit cuvânt

Este important ca îninte de utilizare să
clarificăm definiția termenului...

... इस शब्द के अर्थ को ठीक तरह समझना इस निबंध के लिए बहुत
ज़रूरी है.

Definirea unui anumit cuvânt

Termenul...se referă la... ... का अर्थ है...
Definirea unui anumit cuvânt

Modelul standard sugerează că...poate fi definit
ca...

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

Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare

Conform ..., ...este definit ca fiind... ... के अनुसार, ... का अर्थ है...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare
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...poate fi definit în mai multe moduri. Unii
oameni consideră că termenul denotă...

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

Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare

...este înțeles ca... ... का साधारणतः अर्थ होता है...
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare

Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la... जब हम... के बारे में बात करते है, तो बहुधा हमारे मन में... होता है.
Se folosește pentru descrierea unui cuvânt a cărei definiție lasă loc de interpretare

Două exemple scurte ar putea clarifica
conceptul de faţă.

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

O afirmație după care poți folosi exemple pentru a exemplifica ideea

Este important să accentuăm... यह ध्यान मे रखना जरूरी है कि...
Se folosește atunci când vrem să atragem atenţia asupra definiţiei noastre

Atenţia noastră este acum asupra... हमारा मूल विषय है...
O modalitate informală de a defini un anumit cuvânt

Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția
termenului...

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

Folosit spre finalul paragrafului pentru a defini un anumit cuvânt

Ceea ce vrem să spunem este... हमारा मतलब है कि...
Folosit pentru a explica o definiţie sau pentru a introduce exemple acelei definiţii

Mai multe explicaţii au fost oferite. ... के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण का उपयोग किया जा सकता है.
O afirmaţie menită să introducă explicarea definiţiei

Putem caracteriza aceste explicaţii ca
provenind din...

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

Se folosește pentru a clarifica definiţia

Aceste exemple sunt complementare şi ajută la
clarificarea fenomenului de...

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

Se folosește după ce s-au dat două exemple similare pentru a defini un cuvânt
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Urmând..., experții au demonstrat că... ... के बाद, विद्वानों ने तर्क किया है कि...

Atunci când există o definiţie dată de un expert în domeniu, definiţie la care au contribuit şi alţii

Introducere - Ipoteze
Română Hindi
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va
avea...asupra...?

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

Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale

Având în vedere dovezile asupra..., o examinare
a factorilor cu impact decisiv asupra...este
justificată.

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

Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale

Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o
dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...

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

Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale

Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă
şi testează o serie de ipoteze legate de modul
cum...afectează...

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

Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale

Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de...,
putem emite ipoteza că...

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

Se folosește pentru prezentarea ipotezei principale

Unele dintre argumentele prezentate aici au fost
expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost
testat.

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

Se folosește pentru introducerea ipotezei şi a afirma originalitatea studiului

Dovezile aduse de aceste studii sugerează o
varietate de factori aflaţi în legătură cu...

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

Se folosește pentru a prezenta factorii relevanţi pentru studiul şi ipoteza ta

...a găsit o relație semnificativă între...şi... ... ने ... और ... के बीच में एक उल्लेखनीय सहसंबंध पाया.
Se folosește pentru a semnala cercetarea altei persoane care are relevanță pentru lucrarea ta
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