
Akateemiset fraasit
Lopetus

Lopetus - Yhteenveto
Suomi Hindi
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla... इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...

Tutkielman yhteenvedon aloitus

Edellinen keskustelu on pyrkinyt... इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa

Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski... ... से यह नतीजा निकलता है कि...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi

Yhteenvetona... संक्षेप में...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen

Yhteenvetona... मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä
Suomi Hindi
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ...
tekijöiden akateemista ymmärtämistä...

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

Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen

Kaiken kaikkiaan अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Yleinen arvio tutkielmasta

Yleisesti ottaen इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Yleinen arvio tutkielmasta

...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että... ... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut

Yllä olevat perustelut todistavat, että... इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut

Näemme siis, että... हम यह देख सकते हैं कि...
Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen
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Lopetus
Kaikki tämä viittaa siihen, että... यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...

Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen

... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa... ... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi

Kaiken kaikkiaan ... के अनुसार
Löydöstesi puolueeton arviointi

Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä
mainita tulevia tutkimuksia varten...

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

Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa

Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät... इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Selkeä johtopäätös

Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole
täysin omaperäisiä...

यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.

Muilta lainatut ajatukset

Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme
panos vaikuttaa kolmella alueella...

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

Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen

Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ...
prosessin parempaa ymmärtämistä...

हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...

Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sivu 2 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

