
Akadémiai / Tudományos
Lezárás

Lezárás - Összefoglalás
magyar arab
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a
dolgozatba, hogy ...

افتتحنا هذه الورقة بمالحظة...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos

Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte
meg, hogy ...

وقد حاولت المناقشة المذكورة أعاله أنْ...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál

A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: .... تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor
használatos

Összefoglalva, ... لتلخيص ما سبق...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Összefoglalva ... إجماالً، ...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés
magyar arab
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ...
szakmai megértését.

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم األكاديمي للعوامل...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos

Összességében ... إجماال...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél

Egészében véve ... إذا أخذنا كل شيء بعين االعتبار...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél

.... ahhoz a következtetéshez vezet minket,
hogy ...

...يقودنا إلى االستنتاج أنّ...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk
őket alá
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A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ... تكشف البراهين المقدمة أعاله أنّ...

Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk
őket alá

Láthatjuk, hogy ... نستطيع أن نرى أنّ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le

Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ... يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le

A .... megértése segíthet felfedni .... الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet

Összevetve... في نهاية األمر...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó

A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és
jövőbeli kutatási területeket is meg kell
említenünk ...

يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجاالت
بحثنا ألجل مشاريع بحثية مستقبلية...

A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők
elfogadására/beismerésére

Így a dolgozatban számos tényező található,
amely ...

هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk

Természetesen néhány felvetés, amelyeket
tettem nem teljesen eredetiek/újak ...

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

Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk

Mindamellett a tanulmány eredményei három
területre bonthatóak ...

ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم
على ثالثة مجاالت...

A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
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A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban
megérteni a ... működését/folyamatát

تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk
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