
Acadêmico
Corpo principal

Corpo principal - 
esperanto árabe
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar... بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...

Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar... من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Mi povas vidi lian/ŝian punkton. أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Uzata kiam vi kredas aliulaj vidpunkto estas valida, sed vi ne tute samopinias

Mi tute konsentas, ke... أتفق تماماً على أنّ...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Mi aprobas elkore la opinion, ke... أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Corpo principal - 
esperanto árabe
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar... أختلف عموما مع... ألنّ...

Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar... من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

Mi povas kompreni lian punkton, sed mi
malkonsentas tute kun ĝi.

أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل
كامل.

Uzata kiam vi komprenas aliulaj vidpunkto estas valida, sed vi ne tute samopinias

Mi tute malkonsentas, ke... ال أتفقُ معك أبداً أنّ...
Uzata kiam en kompleta malkonsento kun aliulaj vidpunkto
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Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke... أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...

Uzata kiam en kompleta opozicio kun aliulaj vidpunkto

Corpo principal - 
esperanto árabe
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ... ... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...

Neformala maniero de deklari specifaj similecojn aŭ komparojn inter du aferoj

En kontrasto al..., ...montras... على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Uzata kiam volante emfazi la diferencon inter du aferoj

...per kontrasto kun...estas... على النقيض من... هو \ هم...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

...estas simila al... rilate... يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

...kaj... malsamas en terminoj de... ...و ... يختلف من حيثُ...
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

La unua..., kontraste, la dua... األول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj...
estas, ke...

أحد التشابهات \ االختالفات الرئيسية بين... و...
هو أنّ...

Uzata kiam deklari specifaj similecojn aŭ komparoj inter du aferoj

Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum
kiu...

أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Uzata por reliefigi la diferencon inter du aferoj, ĝi povas esti la komenco de longa listo de diferencoj

Corpo principal - 
esperanto árabe
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Mi dirus, ke... أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...

Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Ŝajnas al mi, ke... يبدو لي أنّ...
Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Miaopinie… في رأيِي...
Uzata por doni personan opinion

El mia vidpunkto... مِنْ وجهة نظري...
Uzata por doni personan opinion

Mi estas de la opinio, ke... أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Uzata por doni personan opinion

Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,... أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أوالً،... ثانياً...
Uzata kiam deziranta listi multajn kialojn por io

Estas mia kredo, ke... ĉar... في اِعتقادي أنّ... ألنّ...
Uzata por doni personan opinion, ke vi estas certa pri kaj por doni eksplikon de ĉi opinio

Corpo principal - 
esperanto árabe
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos... دَعْنا اآلن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian
atenton al...

يبدو جليّا اآلن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas
esti ignorita:...

عالوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة
والتي ال يمكن تجاهلها هي: ...

Uzata kiam aldonanata gravajn informojn al jam disvolvatan argumenton
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Certe..., sed... ال بُدَّ من االعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...

Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke... صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Koncedita, ..., tamen... صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Kontraŭe, ... على العكس، ...
Uzata kiam korektanta equivocadan kredon, post ĉi estis deklarita

Unuflanke... من جهةٍ...
Uzata por enkonduki unu flankon de argumento

Aliflanke… من جهةٍ أخرى...
Uzata por montri alian flankon de argumento. Ĉiam uzata post "unuflanke..."

Malgraŭ… على الرغم من...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Malgraŭ la fakto ke... على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Science/Historie parolanta... عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Uzata kiam rilatado al scienco aŭ okazintaĵoj en historio

Parenteze... وبالمناسبة فإنّ...
Uzata kiam plia punkto estas pensata de kiu povas subteni vian analizon

Krome... عالوة على ذلك...
Uzata kiam estiganta punkton ĝis alta analiza nivelo
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