
Akadémiai / Tudományos
Lezárás

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

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、

A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos

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

前述の議論は・・・・するためのものだった。

A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál

A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: .... この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor
használatos

Összefoglalva, ... 結論として、・・・・
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Összefoglalva ... まとめると、・・・・
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

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

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固な
ものにした。

A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos

Összességében ... 全体に目を向けると、・・・・
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél

Egészében véve ... 全般的に見て、・・・・
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél

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

・・・・は・・・・という結果を導いている。

Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk
őket alá
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A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ... 前述の議論は・・・・を証明している。

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

Láthatjuk, hogy ... ・・・・ということが見て取れる。
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le

Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ... これらの全てが・・・・という事実を示している。
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le

A .... megértése segíthet felfedni .... ・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてく
れる。

Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet

Összevetve... あらゆる点から見て、・・・・
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó

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

私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・
で述べられる。

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

Így a dolgozatban számos tényező található,
amely ...

したがって、・・・・という事実がある。

Határozott következtetések megállapításánál használjuk

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

確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れている
わけではないが、・・・・

Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk

Mindamellett a tanulmány eredményei három
területre bonthatóak ...

しかしながら、私たちの提議は次の３つの分野に基づ
いている。

A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor

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

私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる
。

A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk
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