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بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب... 일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면,
...

تُستخدَم عندما يَكونُ هناك اتفاقٌ عامٌّ مع وجهةِ نظرِ شخصٍ آخر

من السهل أن نتّفق مع... بسبب... 대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...

تُستخدَم عندما يكونُ هناك اتفاقٌ عامٌّ مع وجهةِ نظرِ شخصٍ آخر

أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها 그 분의 요지는 잘 알겠습니다.

يُستخدَم عندما تعتقد أن وجهة نظر شخص آخر وجيهة، ولكنك ال تتفق معه بشكل كامل

أتفق تماماً على أنّ... 저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.

يُستخدَم في حالة االتّفاق التامِّ مع وجهة نظر شخص آخر

أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ... ...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.

يُستخدَم في حالة االتفاق التامِّ مع وجهة نظر شخص آخر
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أختلف عموما مع... ألنّ... 일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다.
왜냐하면, ...

يُستخدَم في حالة االختالف التام مع وجهة نظر شخص آخر

من السهل أنْ نختلف مع... بسبب... 대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...

يُستخدَم في حالة االختالف التامِّ مع وجهة نظر شخص آخر

أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها
بشكل كامل.

그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로
동의할 수 없습니다.

يُستخدَم عندما تفهمُ وجهة نظر شخص آخر ولكنك ال تتفق معه البتّةَ

ال أتفقُ معك أبداً أنّ... ....라는 의견에 강하게 반대합니다.

تُستخدَم في حالة االختالف التامِّ مع وجهة نظر شخص
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أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ... ....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.

تُستخدَم في حالة االختالف التامِّ مع وجهة نظر شخص أخر
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... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق
بـ...

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/
차이점을 갖고 있습니다.

طريقة غير رسميّة لإلعالن عن أوْجه شبهٍ أو مقارنات معيّنة بين شيئينِ

على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ... ....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.

تُستخدَم عند الرغبة في التأكيد على االختالف بين شيئين

على النقيض من... هو \ هم... ....와는 다르게, ...는 ...입니다.

تُستخدَم عند الرغبة في التأكيد على االختالف بين شيئين

يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ... ...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.

تُستخدَم عند الرغبةِ في التأكيد على التشابه بين شيئينِ وشرْحهِ

...و ... يختلف من حيثُ... ...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.

تُستخدَم عند الرغبة في التأكيدِ على اختالفٍ بينَ شيئينِ وشرْحِهِ

األول...، أما الثاني، فهو على النقيض... 처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.

تُستخدَم عند الرغبة في التأكيد على االختالف بين شيئين

أحد التشابهات \ االختالفات الرئيسية
بين... و... هو أنّ...

...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.

تُستخدَم عند اإلعالن عن تشابهات أو مقارنات معيّنة بين شيئينِ

أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما... ...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은
차이점으로는 .... 이 있습니다.

تُستخدَم لتسليط الضوء على فرْقٍ بين شيئينِ، فرقٍ يمكنُ أن يكون بداية قائمة طويلة من الفروقِ
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أَوَدُّ أنْ أقول إنّ... .....라고 말하고 싶습니다.

تُستخدَم إلعطاء رأيٍ شخصيّ، رأيٍ لستَ متأكِّداً منه بشكلٍ تامّ

يبدو لي أنّ... 제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.

تُستَخْدَمُ إلعطاء رأيٍ شخصيٍّ، رأيٍ لستَ متأكِّداً منه بِشكلٍ تامٍّ

في رأيِي... 제 생각에는, ...

تُستخدَم إلعطاء رأيٍ شخصيٍّ

مِنْ وجهة نظري... 저의 관점에서는, ...

تُستخدَم إلعطاءِ رأيٍ شخصيٍّ

أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ... 저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.

تُستخدَم إلعطاء رأيٍ شخصيِّ

أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أوالً،... ثانياً... 이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ...
둘째로, ...

تُستخدَم عند الرغبةِ في إدراج عِدّة أسبابٍ ألجْلِ شيءٍ

في اِعتقادي أنّ... ألنّ... 저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, .... 

تُستخدَمُ إلعطاء رأيٍ شخصيِّ أنتَ متأكِّد منه باإلضافة إلى إعطاءِ تفسيرٍ لذلك الرأي
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دَعْنا اآلن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ... 그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.

تُستخدَم عند تغييرِ الموضوع والبدء في فقرة جديدة

يبدو جليّا اآلن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا
إلى...

... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을
돌려봅시다.

تُستخدَم عند تغيير الموضوعِ والبدْءِ في فقرة جديدة

عالوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج
المضادة والتي ال يمكن تجاهلها هي: ...

게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수
없습니다.

تُستخدَم عند إضافة معلومات مُهمة لحجة مُكتملة األركان
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ال بُدَّ من االعْتِرافِ بأنّ...، ولكن... ... 을 인정합니다. 하지만, ...

تُستخدَم عند القبول بِحُجّة مُضادّة ولكن مع الرغبة في اقتراح تحليلك الشخصيّ األعمق

صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ... ... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은
유효합니다.

تُستخْدَم عند االعتراف بِحُجة مُضادّة ولكن مع الرغبة في اقتراح تحليلك الشخصيّ األعمق

صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ... ... 라고 하더라도, .... 입니다.

تُستخدَم عند االعتراف بِحُجّة مُضادّة ولكن مع الرغبة في اقتراح تحليلك الشخصيّ األعمق

على العكس، ... 반대로, ...

تُسْتخدم عِند تصحيحِ اعتقادٍ خاطئٍ بعد أنْ تمّ ذكرُ هذا االعتقاد

من جهةٍ... 한편으로는 ...

تستخدمُ لتقديم أحدِ وجوه حُجّة ما

من جهةٍ أخرى... 다른 한편으로는 ...

تستخدم إلظهار وجهٍ آخر من الحُجة. تُستخدَم دائما بعد عبارة "من جهةٍ..."

على الرغم من... ... 에도 불구하고, ...

تُستخدمُ عند تقديم حجة تتعارضُ مع بعض البيانات أو المعتقدات

على الرغم من حقيقةِ أنّ... ... 한 사실에도 불구하고,

تُستخدَم عند تقديم حُجّة تتعارضُ مع بعض البيانات أو المعتقدات

عِلميًّا \ تاريخيًّا... 과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...

تُستخدَمُ عند اإلشارة إلى العِلم أو إلى أحداث تاريخية سابقة

وبالمناسبة فإنّ... 부수적으로, ...

تُستخدَم عند إضافة فكرة تستطيع أن تؤيد بها تحليلك

عالوة على ذلك... 게다가, ...

تُستخدّم عند تكوينِ فكرة ذاتِ مستوى تحليليّ أعمق
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