
Akateemiset fraasit
Tekstiosa

Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen
Esperanto Suomi
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar... Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...

Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar... Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Mi povas vidi lian/ŝian punkton. Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Uzata kiam vi kredas aliulaj vidpunkto estas valida, sed vi ne tute samopinias

Mi tute konsentas, ke... Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Mi aprobas elkore la opinion, ke... Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Tekstiosa - Väitteen kieltäminen
Esperanto Suomi
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar... Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...

Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar... On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

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

Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri
mieltä asiasta.

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

Mi tute malkonsentas, ke... Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Uzata kiam en kompleta malkonsento kun aliulaj vidpunkto

Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke... Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Uzata kiam en kompleta opozicio kun aliulaj vidpunkto

Tekstiosa - Vertailu
Esperanto Suomi
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Tekstiosa
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ... ... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...

Neformala maniero de deklari specifaj similecojn aŭ komparojn inter du aferoj

En kontrasto al..., ...montras... Verrattuna ..., ... näyttää...
Uzata kiam volante emfazi la diferencon inter du aferoj

...per kontrasto kun...estas... Päinvastoin kuin ..., ... on...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

...estas simila al... rilate... ... muistuttaa ... suhteessa...
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

...kaj... malsamas en terminoj de... ... ja ... eroavat ... perusteilta...
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

La unua..., kontraste, la dua... Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

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

Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ...
välillä on...

Uzata kiam deklari specifaj similecojn aŭ komparoj inter du aferoj

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

Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...

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

Tekstiosa - Mielipiteet
Esperanto Suomi
Mi dirus, ke... Voisin sanoa, että...

Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Ŝajnas al mi, ke... Vaikuttaa siltä, että...
Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Miaopinie… Mielestäni...
Uzata por doni personan opinion
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El mia vidpunkto... Omalta näkökantiltani katsoen...

Uzata por doni personan opinion

Mi estas de la opinio, ke... Olen sitä mieltä, että...
Uzata por doni personan opinion

Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,... Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Uzata kiam deziranta listi multajn kialojn por io

Estas mia kredo, ke... ĉar... Uskon, että..., sillä...
Uzata por doni personan opinion, ke vi estas certa pri kaj por doni eksplikon de ĉi opinio

Tekstiosa - Yhdistävät elementit
Esperanto Suomi
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos... Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

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

...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

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

Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...

Uzata kiam aldonanata gravajn informojn al jam disvolvatan argumenton

Certe..., sed... Kieltämättä..., mutta...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke... On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Koncedita, ..., tamen... Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Kontraŭe, ... Päinvastoin...
Uzata kiam korektanta equivocadan kredon, post ĉi estis deklarita
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Unuflanke... Toisaalta...

Uzata por enkonduki unu flankon de argumento

Aliflanke… Toisaalta...
Uzata por montri alian flankon de argumento. Ĉiam uzata post "unuflanke..."

Malgraŭ… Huolimatta...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Malgraŭ la fakto ke... Huolimatta siitä, että...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Science/Historie parolanta... Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Uzata kiam rilatado al scienco aŭ okazintaĵoj en historio

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

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