
Написание научной работы
Основная часть

Основная часть - 
Эсперанто Французский
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar... D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce

que...
Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar... On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce
que...

Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Mi povas vidi lian/ŝian punkton. Je comprends son point de vue.
Uzata kiam vi kredas aliulaj vidpunkto estas valida, sed vi ne tute samopinias

Mi tute konsentas, ke... Je suis entièrement d'accord que...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Mi aprobas elkore la opinion, ke... Je cautionne entièrement l'idée que...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Основная часть - 
Эсперанто Французский
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar... D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec...

parce que...
Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar... On pourrait facilement tomber en désaccord avec...
parce que...

Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

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

Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce
point de vue.

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

Mi tute malkonsentas, ke... Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Uzata kiam en kompleta malkonsento kun aliulaj vidpunkto

Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke... Je suis fermement opposé à l'idée que...
Uzata kiam en kompleta opozicio kun aliulaj vidpunkto
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Написание научной работы
Основная часть

Основная часть - 
Эсперанто Французский
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ... ...and... sont similaires/différents au regard de...

Neformala maniero de deklari specifaj similecojn aŭ komparojn inter du aferoj

En kontrasto al..., ...montras... En opposition avec..., ...montre...
Uzata kiam volante emfazi la diferencon inter du aferoj

...per kontrasto kun...estas... ..., par contraste avec..., est/sont...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

...estas simila al... rilate... ...est similaire à... en ce qui concerne...
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

...kaj... malsamas en terminoj de... ...et... diffèrent en termes de...
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

La unua..., kontraste, la dua... Le premier..., a contrario, le second...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

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

Une des principales similarités/différences entre... et...
est que...

Uzata kiam deklari specifaj similecojn aŭ komparoj inter du aferoj

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

Une différence entre...et... est que..., tandis que...

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

Основная часть - 
Эсперанто Французский
Mi dirus, ke... Je dirais que...

Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Ŝajnas al mi, ke... Il me semble que...
Uzata por doni personan opinion, kun dubo
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Написание научной работы
Основная часть
Miaopinie… À mon sens...

Uzata por doni personan opinion

El mia vidpunkto... Selon mon point de vue...
Uzata por doni personan opinion

Mi estas de la opinio, ke... Je suis d'opinion que...
Uzata por doni personan opinion

Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,... Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,...
Deuxièmement...

Uzata kiam deziranta listi multajn kialojn por io

Estas mia kredo, ke... ĉar... Je suis persuadé intimement que... parce que...
Uzata por doni personan opinion, ke vi estas certa pri kaj por doni eksplikon de ĉi opinio

Основная часть - 
Эсперанто Французский
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos... Analysons/tournons-nous vers/examinons...

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

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

Il est désormais clair que... . Tournons notre attention
sur...

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

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

De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...

Uzata kiam aldonanata gravajn informojn al jam disvolvatan argumenton

Certe..., sed... De l'avis général..., mais...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke... Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins
que...

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

Koncedita, ..., tamen... Il va de soi que..., cependant...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Страница 3 24.05.2023



Написание научной работы
Основная часть
Kontraŭe, ... Au contraire, ...

Uzata kiam korektanta equivocadan kredon, post ĉi estis deklarita

Unuflanke... D'un coté...
Uzata por enkonduki unu flankon de argumento

Aliflanke… D'un autre côté...
Uzata por montri alian flankon de argumento. Ĉiam uzata post "unuflanke..."

Malgraŭ… En dépit de...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Malgraŭ la fakto ke... En dépit du fait que...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Science/Historie parolanta... Scientifiquement/Historiquement parlant...
Uzata kiam rilatado al scienco aŭ okazintaĵoj en historio

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

Krome... En outre...
Uzata kiam estiganta punkton ĝis alta analiza nivelo
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