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يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في االرتفاع
بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ

عند مستوى...

यह रेखांकन हमे बताता है कि... पर बढना शुरू हुआ, और अपनी पराकाष्ठा
पर पहुँचा..., और फिर घटते हुए... के स्तर पर पहुँचा.

تستخدم عند وصف اتجاه في رسم بيانيّ

وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد
ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل االنزالق

مرّة أخرى إلى مستواه األصلي.

रेखांकन के अनुसार, ...के अंक ...और ... के बीच तेजी से बढे और फिर
से घिरकर अपने मूल स्तर पर पहुँचे.

يستخدم عند وصف اتجاه في رسم بيانيّ

تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة
على مستوى...

रेखांकन में पठार दिखाई देता है, ...के स्तर पर.

يستخدم لوصف استقرار رسم بيانيّ عندى مستوى معيّن

تحتوي الصورةُ على... इस चित्र में दिखाई देता है...

تستخدم عند وصفِ صورة

يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك...
أكثر من... بين.... و...

यह आरेख हमे बताता है कि... और... के बीच,.... ...से ज्यादा थे

تستخدم عند وصفِ المعلومات في رسم توضيحي
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يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو
يبيّنُ أنّ...

यह आरेख बताता है कि... और इस लिए हम कह सकते हैं कि...

يستخدم لتأويل رسم توضيحي تأويال أعمق ولتفسيره

يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ... ये रेखाएँ हमे बताती है कि...

يستخدم لتأويل الرسم التوضيحي تأويال أعمق ولتفسيره
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للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم
ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه

يعني...

इन रेखाओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि...

يستخدم لتأويل الرسم البيانيّ تأويال أعمق ولتفسيره

يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ
بـ...

यह रेखांकन को देखकर हम बता सकते हैं कि...

يستخدم لإلشارة على أنّه يمكن افتراض اتجاه مستقبلي للرسم البياني

نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال
عديدة. هو أوالً يبيّنُ...

इस रेखांकन के कईं सारे मतलब निकल सकते हैं.

تستخدم عندما تكون هناك عِدّة طرق لتفسير رسم بيانيّ
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الشكل... يمثل... आकार... ...का वर्णन करता है.

تستخدم كَنصٍّ أسفل رسم توضيحي

الشكل... يبيّن... यह आकार ...दिखाता है.

يستخدم كَنَصٍّ أسفل رسم توضيحيّ

الرسم التوضيحي... يدرس... यह आकार ...को स्पष्ट करता है.

يستخدم كَنَصٍّ أسفل رسم توضيحيّ

الرسم التوضيحي...يصوّر... यह आकार ...दिखाता है.

يستخدم كّنَصٍّ أسفل رسم توضيحي
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