
Bilimsel
Giriş

Giriş - Başlangıç
Türkçe Hintçe
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik
edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/
değerlendireceğim/ analiz edeceğim.

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

Tez / deneme için genel giriş

Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından
bakarak ulaşabilirz. 

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

Bir konunun sizin odaklanacağınız belli bir alanını tanıtmak için

... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları
belli bir süredir meşgul etmekte.

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

Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş

Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ... ... यह बात जाना-माना है.
Çok iyi bilinen bir konunun tanımı için yapılan genel giriş

... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor. ... इस विषय मे बहुत कुच लिखा पढ़ा जा रहा है.
Bir konuyu tanıtmak için yapılan genel giriş

Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş
durumda.

आज कल सभी सहमत है इस बात से कि...

Genellikle kabul görmüş bir konuyu sorgularken yapılan konuya genel giriş

Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz अब हम कारकों की समीक्षा करेंगे...
Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama

Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak
çıkarmak için kuruyoruz.

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

Girişinizi geliştirerek tezinizin tam olarak neyi konu aldığını açıklama

... konusundaki kalıcı bir tema ... एक विषय जो... में बारबार दिखाई देता है, वह है...
Ana konuları tanıtma

Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar
gözlendi.

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

Çalışmanızın önemini vurgulamak için
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Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen
asıl soru: ...

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

Genel temel bilgi verilmesinden sonra gelen, çalışmanın neyle ilgili olduğunu belirten açıklama

Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor. यह अनुसंधन... के कारक तलाशता है.
Araştırmanızın amacı ile ilgili özel açıklama

Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu
söyledi: ...

आधुनिक अध्ययनों के प्रणेताओं का मानना है कि...

Çalışman için seçtiğin konu hakkında günümüz bilimsel yargısının ne olduğunu sunarken kullanılır

Amacımız ... हमारा लक्ष्य है कि...
Çalışmanın temel amaçlarının açıklanmasında kullanılır

...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ...
konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü
üretebilmişizdir.

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

Methodunuzun ve konuya genel yaklaşımınızın açıklanmasında kullanılır

Giriş - Tanım
Türkçe Hintçe
... tanımı ile ... denmek isteniyor. ... की परिभाषा है...

Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır

Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi
... anlamında kullanılacaktır.

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

Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır

... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça
önemlidir.

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

Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır

... terimi ...'a gönderme yapıyor. ... का अर्थ है...
Belli bir kelimeyi tanımlarken kullanılır

... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart
model aslında ...'u öngörüyor.

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

Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.
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...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır. ... के अनुसार, ... का अर्थ है...

Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.

... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı
kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını
savunuyorlar.

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

Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.

...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır. ... का साधारणतः अर्थ होता है...
Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.

... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak
olan yargı ...

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

Daha önce tanımı yapılmış ama yeni yorumlara açık olan bir kelimeyi tanımlarken kullanılır.

İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza
yardım edebilir.

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

Ardından örneklerle fikrinizi belirtebileceğiniz bir açıklama

Şunu vurgulamak önemlidir ki ... यह ध्यान मे रखना जरूरी है कि...
Tanımınıza dikkat çekmek istediğinizde kullanılır

Bizim odaklandığımız nokta ... हमारा मूल विषय है...
Belli bir kelimeyi tanımlamak için sıradan bir yol

Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz. अंत में... का अर्थ हमे स्पष्ट करना जरूरी है.
Bir paragrafın bitimine doğru belli bir kelimeyi tanımlamak için kullanılır

Demek istediğimiz şu ki ... हमारा मतलब है कि...
Bir tanımı daha derinlemesine açıklamada ya da örnek vermede kullanılır

Birçok farklı açıklama sunuldu. ... के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण का उपयोग किया जा सकता है.
Ardından tanımınızı daha detaylı belirtebileceğiniz bir açıklama

Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini
düşünebiliriz.

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

Tanımınız için oluşturduğunuz temeli açıklamada / netleştirmede kullanılır
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Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ...
fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.

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

Bir kelimeyi açıklamak adına verilmiş birkaç örnekten sonra kullanılır

Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı
tartıştılar.

... के बाद, विद्वानों ने तर्क किया है कि...

Bir alanın yaratıcısı denecek uzmanlıkta bir kişiden bahsederken kullanılır

Giriş - Hipotez
Türkçe Hintçe
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl
etkileyebilirdi?

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

Ana hipotezi sunarken kullanılır

... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki
gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.

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

Ana hipotezi sunarken kullanılır

On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel
alan bir tartışma başlattılar: ya ...

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

Ana hipotezi sunarken kullanılır

Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir
seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak
yapılmaktadır.

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

Ana hipotezi sunarken kullanılır

Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya
konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.

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

Ana hipotezi sunarken kullanılır

Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından
formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.

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

Hipotezini tanıtmak ve çalışmanın özgün olduğunu belirtmek için kullanılır

Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili
olarak bir sürü faktör öne sürüyor.

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

Çalışmanla ve hipotezinle örtüşen faktörleri sunarken kullanılır
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... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu. ... ने ... और ... के बीच में एक उल्लेखनीय सहसंबंध पाया.

Senin çalışmanla ilintisi bulunan başka birinin çalışmasına gönderme yapmak veya dikkat çekmek için
kullanılır
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