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En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar... व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...

Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar... ... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Mi povas vidi lian/ŝian punkton. मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Uzata kiam vi kredas aliulaj vidpunkto estas valida, sed vi ne tute samopinias

Mi tute konsentas, ke... मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Mi aprobas elkore la opinion, ke... मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto
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En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar... व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...

Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar... मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

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

मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.

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

Mi tute malkonsentas, ke... मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Uzata kiam en kompleta malkonsento kun aliulaj vidpunkto

Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke... मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Uzata kiam en kompleta opozicio kun aliulaj vidpunkto
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...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ... ... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं

Neformala maniero de deklari specifaj similecojn aŭ komparojn inter du aferoj

En kontrasto al..., ...montras... ... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Uzata kiam volante emfazi la diferencon inter du aferoj

...per kontrasto kun...estas... ... की तुलना मे, ... ... है.
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

...estas simila al... rilate... ... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

...kaj... malsamas en terminoj de... ... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

La unua..., kontraste, la dua... पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

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

... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...

Uzata kiam deklari specifaj similecojn aŭ komparoj inter du aferoj

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

... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...

Uzata por reliefigi la diferencon inter du aferoj, ĝi povas esti la komenco de longa listo de diferencoj
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Mi dirus, ke... मेरा मानना है कि...

Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Ŝajnas al mi, ke... मुझे लगता है कि...
Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Miaopinie… मेरी राय है कि...
Uzata por doni personan opinion
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El mia vidpunkto... मेरे दृष्टिकोण से

Uzata por doni personan opinion

Mi estas de la opinio, ke... मेरा मानना है कि
Uzata por doni personan opinion

Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,... मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Uzata kiam deziranta listi multajn kialojn por io

Estas mia kredo, ke... ĉar... मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Uzata por doni personan opinion, ke vi estas certa pri kaj por doni eksplikon de ĉi opinio
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Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos... चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

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

अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

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

और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...

Uzata kiam aldonanata gravajn informojn al jam disvolvatan argumenton

Certe..., sed... यह सच है कि..., लेकिन...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke... यह सच है कि..., लेकिन...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Koncedita, ..., tamen... माना कि..., लेकिन फिर भी...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Kontraŭe, ... इसके विपरीत
Uzata kiam korektanta equivocadan kredon, post ĉi estis deklarita

Page 3 22.05.2023



Académique
Corps de texte
Unuflanke... एक तरफ से...

Uzata por enkonduki unu flankon de argumento

Aliflanke… दूसरी तरफ से
Uzata por montri alian flankon de argumento. Ĉiam uzata post "unuflanke..."

Malgraŭ… इन... के होते हुए भी...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Malgraŭ la fakto ke... इन... के होते हुए भी...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Science/Historie parolanta... वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Uzata kiam rilatado al scienco aŭ okazintaĵoj en historio

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

Krome... इसके अतिरिक्त...
Uzata kiam estiganta punkton ĝis alta analiza nivelo
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