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En tiu eseo/papero tezo, mi
ekzamenas/enketas/komputas/analizas...

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...

Ĝenerala eko por tezo

Por respondi tiun demandon, ni komencas per
prenante pli proksiman rigardon ĉe...

Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...

Enkonduki specifa areo de subjekto, sur kiu vi estos enfokusigi

La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj
por iu tempo.

La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace
algún tiempo.

Ĝenerala eko por enkonduki temon

Estas konata fakto, ke... Ya es bien sabido que...
Ĝenerala eko por enkonduki temon, kiu estas konata

Multa estas verkita kaj dirita pri... Mucho se ha escrito sobre...
Ĝenerala eko por enkonduki temon

Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke... Actualmente se concuerda en términos generales con...
Ĝenerala eko por enkonduki temon, kiu estas ĝenerale interkonsentita sur, sed kion vi volus pridemandi

Ni tiam reekzamenos la faktoroj... Examinaremos los factores...
Disvolvi vian eko por priskribi precize, kion via tezo engaĝas

Ni dependas sur ĉi analizo por identigi... Nos basaremos en este análisis para identificar...
Disvolvi vian eko por priskribi precize, kion via tezo engaĝas

Daura temo en... estas... Un tema persistente en... es...
Enkonduki la ĉeftemojn

Kiel empiria fenomeno, ... observis ree. Como fenómeno empírico,... ha sido observado
repetidamente.

Emfazi la gravecon de via studo

Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu
motivas ĉi paperon estas: ...

En este contexto, la interrogante central que da pie a
este trabajo es...

Specifa komunikaĵo pri via studado, post ĝenerala foninformo
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Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de... Esta investigación explora las causas de...

Specifa deklaro de intenco por via esploro

La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis,
ke...

Los autores de los más recientes estudios han
propuesto que...

Uzata por prezenti la aktuala akademia pensado ĉirkaŭ via elektita temo

Nia celo estas... Tenemos como propósito...
Uzata por indiki la ĉefajn celojn de la studo

Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti
pli kompletan komprenon de...

Al analizar empíricamente..., esperamos generar un
mejor entendimiento de...

Uzata por priskribi vian metodon kaj enkonduki la centran aspekton de la studo
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Per difino... signifas... ...es por definición...

Uzata por difini certan vorton

Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos
prenita por signifi...

Para efectos de este ensayo, el término... se definirá
como...

Uzata por difini certan vorton

Estas grave, havi certe la difino de... Es importante entender correctamente la definición de...
Uzata por difini certan vorton

La termino... rilatas al... El término... se refiere a...
Uzata por difini certan vorton

La norma modelo sugestas, ke... povas esti
difinita kiel...

El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a)
como...

Uzata por priskribi vorton, por kiu difino sugestis, sed lasas la eblon por persona interpreto

Laŭ..., ...estas difinita kiel... De acuerdo con..., ... se define como...
Uzata por priskribi vorton, por kiu difino sugestis, sed lasas la eblon por persona interpreto

...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj
personoj argumentas, ke la termino signifas...

... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos
sostienen que el término denota...

Uzata por priskribi vorton, por kiu difino sugestis, sed lasas la eblon por persona interpreto
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...estas kutime komprenita por signifi... ... se entiende como...

Uzata por priskribi vorton, por kiu difino sugestis, sed lasas la eblon por persona interpreto

Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas
pri ... estas...

Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...

Uzata por priskribi vorton, por kiu difino sugestis, sed lasas la eblon por persona interpreto

Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun
koncepton.

Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.

Komunikaĵo, post kiu vi povas uzi ekzemplojn por difini ideon

Gravas emfazi... Es importante enfatizar...
Uzata kiam deziri atentigi vian difinon

Nia fokuso estas sur... Nuestro punto de enfoque será...
Hazarda maniero por difini certa vorto

Fine, ni devas klarigi nian difinon de... Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Uzata direkte al la fino de alineo, por difini certan vorton

Kion ni volas diri, estas ke... Queremos decir...
Uzata por plue klarigi difinon aŭ donas ekzemplojn de tiu difino

Pluraj klarigoj estis proponitaj. Se han ofrecido varias explicaciones...
Komunikaĵo, post kiu vi povas plu klarigi vian difinon

Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj
en...

Podemos decir que estas explicaciones tienen su base
en...

Uzata por klarigi la bazo por via difino

Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas
lumigi la fenomeno de...

Estas explicaciones se complementan y ayudan a
aclarar el fenómeno de...

Uzata post doninte du similajn ekzemplojn, kiuj kune povas kutimi difini vorton

Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke... Basados en las afirmaciones de X, los expertos han
alegado que...

Uzata kiam estas unu klara sperto en via kampo, sed aliaj kontribuis al lia difino
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La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas...
influas...?

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...

Uzata por prezenti la ĉefa hipotezo

Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la
faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.

Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un
análisis de los factores que tienen efecto en...

Uzata por prezenti la ĉefa hipotezo

Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis
debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...

Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate
centrándose en la interrogante de si...

Uzata por prezenti la ĉefa hipotezo

Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi
serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...

Esta investigación se ocupa de... por medio del
desarrollo y la experimentación con una serie de
hipótesis que indican cómo... afecta...

Uzata por prezenti la ĉefa hipotezo

Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni
hipotezas, ke...

Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos
suponer que...

Uzata por prezenti la ĉefa hipotezo

Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed
neniu estis provitaj.

Algunos de estos argumentos han sido formalizados por
X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.

Uzata por enkonduki la hipotezon kaj staton, ke via studo estas unika

La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de
faktoroj rilatigitaj al...

La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una
variedad de factores relacionados con...

Uzata por prezenti la signifajn faktorojn al via studo kaj via hipotezo

...trovis signifan korelacion inter... kaj... X encontró una relación significativa entre... y ...
Uzata por rilati al alies laboro, kiu havas gravecon al via propra
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