
Akadémiai / Tudományos
Lezárás

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

इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...

A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos

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

इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...

A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál

A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: .... ... से यह नतीजा निकलता है कि...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor
használatos

Összefoglalva, ... संक्षेप में...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Összefoglalva ... मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

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

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

A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos

Összességében ... अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél

Egészében véve ... इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél

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

... इससे हमे यह पता चलता है कि...

Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk
őket alá
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A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ... इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...

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

Láthatjuk, hogy ... हम यह देख सकते हैं कि...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le

Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ... यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le

A .... megértése segíthet felfedni .... ... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet

Összevetve... ... के अनुसार
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó

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

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

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

Így a dolgozatban számos tényező található,
amely ...

इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...

Határozott következtetések megállapításánál használjuk

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

यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.

Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk

Mindamellett a tanulmány eredményei három
területre bonthatóak ...

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

A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor

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

हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...

A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk
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