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Corpo principal - 
esperanto italiano
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar... Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la

tesi sostenuta da... dato che...
Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar... Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in
quanto...

Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Mi povas vidi lian/ŝian punkton. Si può comprendere il punto di vista di...
Uzata kiam vi kredas aliulaj vidpunkto estas valida, sed vi ne tute samopinias

Mi tute konsentas, ke... Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Mi aprobas elkore la opinion, ke... Sostengo l'idea secondo la quale...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Corpo principal - 
esperanto italiano
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar... Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con

la tesi sostenuta da... dato che...
Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar... Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

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

Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il
punto di vista di...

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

Mi tute malkonsentas, ke... Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Uzata kiam en kompleta malkonsento kun aliulaj vidpunkto

Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke... Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Uzata kiam en kompleta opozicio kun aliulaj vidpunkto

Corpo principal - 
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...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ... ... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...

Neformala maniero de deklari specifaj similecojn aŭ komparojn inter du aferoj

En kontrasto al..., ...montras... A differenza di..., ... mostra...
Uzata kiam volante emfazi la diferencon inter du aferoj

...per kontrasto kun...estas... In contrasto con..., .... è...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

...estas simila al... rilate... ... è simile a ... in quanto entrambi...
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

...kaj... malsamas en terminoj de... ... e... differiscono in termini di...
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

La unua..., kontraste, la dua... Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

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

Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si
riscontra...

Uzata kiam deklari specifaj similecojn aŭ komparoj inter du aferoj

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

Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...

Uzata por reliefigi la diferencon inter du aferoj, ĝi povas esti la komenco de longa listo de diferencoj

Corpo principal - 
esperanto italiano
Mi dirus, ke... Si potrebbe dunque affermare che...

Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Ŝajnas al mi, ke... Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la
quale...

Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Miaopinie… Secondo il mio punto di vista...
Uzata por doni personan opinion
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El mia vidpunkto... Da una prospettiva prettamente personale...

Uzata por doni personan opinion

Mi estas de la opinio, ke... Sono dell'idea che...
Uzata por doni personan opinion

Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,... Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò.
Fra esse...

Uzata kiam deziranta listi multajn kialojn por io

Estas mia kredo, ke... ĉar... Ritengo di poter affermare con certezza che... in
quanto...

Uzata por doni personan opinion, ke vi estas certa pri kaj por doni eksplikon de ĉi opinio

Corpo principal - 
esperanto italiano
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos... Spostando l'attenzione verso...

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

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

Avendo confermato questo punto, è possibile ora
concentrarsi su...

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

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

È, inoltre, necessario prendere in considerazione una
fondamentale argomentazione contro...

Uzata kiam aldonanata gravajn informojn al jam disvolvatan argumenton

Certe..., sed... Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke... Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se
sia...

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

Koncedita, ..., tamen... Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra
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Kontraŭe, ... Al contrario...

Uzata kiam korektanta equivocadan kredon, post ĉi estis deklarita

Unuflanke... Da un lato...
Uzata por enkonduki unu flankon de argumento

Aliflanke… Dall'altro...
Uzata por montri alian flankon de argumento. Ĉiam uzata post "unuflanke..."

Malgraŭ… A dispetto di...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Malgraŭ la fakto ke... Nonostante si ritenga che...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Science/Historie parolanta... Scientificamente/Storicamente...
Uzata kiam rilatado al scienco aŭ okazintaĵoj en historio

Parenteze... A tal proposito...
Uzata kiam plia punkto estas pensata de kiu povas subteni vian analizon

Krome... Inoltre...
Uzata kiam estiganta punkton ĝis alta analiza nivelo
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