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En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar... En términos generales, coincido con X porque...

Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar... Uno tiende a concordar con X ya que...
Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Mi povas vidi lian/ŝian punkton. Comprendo su planteamiento...
Uzata kiam vi kredas aliulaj vidpunkto estas valida, sed vi ne tute samopinias

Mi tute konsentas, ke... Coincido totalmente en que...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Mi aprobas elkore la opinion, ke... Respaldo completamente la idea de que...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto
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esperanto spansk
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar... En términos generales, no concuerdo con X ya que...

Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar... Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

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

Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.

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

Mi tute malkonsentas, ke... Difiero completamente en relación a...
Uzata kiam en kompleta malkonsento kun aliulaj vidpunkto

Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke... Me opongo firmemente a la idea de que...
Uzata kiam en kompleta opozicio kun aliulaj vidpunkto
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...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ... ... y...  son similares/diferentes en cuanto a...

Neformala maniero de deklari specifaj similecojn aŭ komparojn inter du aferoj

En kontrasto al..., ...montras... En contraste con..., ... muestra...
Uzata kiam volante emfazi la diferencon inter du aferoj

...per kontrasto kun...estas... ... en contraste con... es/son...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

...estas simila al... rilate... ... es similar a... en lo referente a...
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

...kaj... malsamas en terminoj de... ... y... difieren en relación a...
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

La unua..., kontraste, la dua... El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la
segunda...

Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

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

Una de las principales similitudes/diferencias entre... y...
es que...

Uzata kiam deklari specifaj similecojn aŭ komparoj inter du aferoj

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

Una de las diferencias entre... y... es que... mientras
que...

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

Hoveddel - 
esperanto spansk
Mi dirus, ke... Podría decir que...

Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Ŝajnas al mi, ke... A mi parecer...
Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Miaopinie… En mi opinión...
Uzata por doni personan opinion
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El mia vidpunkto... Desde mi punto de vista...

Uzata por doni personan opinion

Mi estas de la opinio, ke... Soy de la opinión de que...
Uzata por doni personan opinion

Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,... Considero que existen varias razones, en primer
lugar,... en segundo lugar,...

Uzata kiam deziranta listi multajn kialojn por io

Estas mia kredo, ke... ĉar... A mi parecer... debido a que...
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... Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

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

No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

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

Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...

Uzata kiam aldonanata gravajn informojn al jam disvolvatan argumenton

Certe..., sed... Es cierto que..., pero...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke... Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Koncedita, ..., tamen... Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Kontraŭe, ... Por el contrario,...
Uzata kiam korektanta equivocadan kredon, post ĉi estis deklarita
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Unuflanke... Por una parte...

Uzata por enkonduki unu flankon de argumento

Aliflanke… Por otra parte...
Uzata por montri alian flankon de argumento. Ĉiam uzata post "unuflanke..."

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

Malgraŭ la fakto ke... A pesar de que...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Science/Historie parolanta... Desde el punto de vista científico / histórico...
Uzata kiam rilatado al scienco aŭ okazintaĵoj en historio

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

Krome... Además,...
Uzata kiam estiganta punkton ĝis alta analiza nivelo
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