Akadémiai / Tudományos
Lezárás
Lezárás - Összefoglalás
török

arab

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.

...ﺍﻓﺘﺘﺤﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ

A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.

...ْﻭﻗﺪ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ

A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.

ﺗﻢ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Özetlemek gerekirse ...

...ﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ

Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Kısacası ...

... ،ًﺇﺟﻤﺎﻻ

Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés
török

arab

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan
anlaşılma sürecini geliştirmiştir.

ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﺗﻌﺰّﺯُ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
...ﻟﻠﻌﻮﺍﻣﻞ

A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Sonuç olarak ...

...ﺇﺟﻤﺎﻻ

A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
Genel olarak ...

...ﺇﺫﺍ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻛﻞ ﺷﻴء ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ

A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... bizi ... sonucuna götürür.

...ّﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ...

Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
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Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...

...ّﺗﻜﺸﻒ ﺍﻟﺒﺮﺍﻫﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻥ

Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Daha sonra görebiliriz ki ...

...ّﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ

Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...

...ّﻳﺸﻴﺮ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ

Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.

...ّ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﺸﻒ ﺃﻥ...ﺍﻟﻔﻬﻢ

Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Tarafsız olarak düşünürsek ...

...ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ

Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç
sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...

ﻳﺠﺐ ﺫﻛﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﻭﻣﺠﺎﻻﺕ
...ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻷﺟﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...

... ﺗُﻈﻬﺮ ﺃﻃﺮﻭﺣﺘﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺛﻤﺔ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ،ﻫﻜﺬﺍ

Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil
...

ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢِ ﺃﻥّ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﻨﺎﻫﺎ
...ﻟﻴﺴﺖ ﻓﺮﻳﺪﺓ

Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul
etsek de ...

ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﻠّﻢ ﺑﺄﻥّ ﻣﺴﺎﻣﻬﻤﺔ ﻭﺭﻗﺘﻨﺎ ﺗﻘﻮﻡ
...ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺠﺎﻻﺕ

A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir
pencere olarak hizmet veriyor.
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk

...ﺗﻘﻮﻡ ﺩﺭﺍﺳﺘﻨﺎ ﺑﺪﻭﺭِ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
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