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بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب... Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...

تُستخدَم عندما يَكونُ هناك اتفاقٌ عامٌّ مع وجهةِ نظرِ شخصٍ آخر

من السهل أن نتّفق مع... بسبب... Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...

تُستخدَم عندما يكونُ هناك اتفاقٌ عامٌّ مع وجهةِ نظرِ شخصٍ آخر

أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.

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

أتفق تماماً على أنّ... Ich stimme völlig zu, dass...

يُستخدَم في حالة االتّفاق التامِّ مع وجهة نظر شخص آخر

أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ... Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...

يُستخدَم في حالة االتفاق التامِّ مع وجهة نظر شخص آخر
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أختلف عموما مع... ألنّ... Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...

يُستخدَم في حالة االختالف التام مع وجهة نظر شخص آخر

من السهل أنْ نختلف مع... بسبب... Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...

يُستخدَم في حالة االختالف التامِّ مع وجهة نظر شخص آخر

أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها
بشكل كامل.

Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich
komplett anderer Meinung.

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

ال أتفقُ معك أبداً أنّ... Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.

تُستخدَم في حالة االختالف التامِّ مع وجهة نظر شخص
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أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ... Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...

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

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...

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

على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ... Im Unterschied zu ... weist ... auf...

تُستخدَم عند الرغبة في التأكيد على االختالف بين شيئين

على النقيض من... هو \ هم... Im Gegensatz zu ... ist/sind...

تُستخدَم عند الرغبة في التأكيد على االختالف بين شيئين

يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ... ... ähnelt ... hinsichtlich...

تُستخدَم عند الرغبةِ في التأكيد على التشابه بين شيئينِ وشرْحهِ

...و ... يختلف من حيثُ... ... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...

تُستخدَم عند الرغبة في التأكيدِ على اختالفٍ بينَ شيئينِ وشرْحِهِ

األول...، أما الثاني، فهو على النقيض... Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...

تُستخدَم عند الرغبة في التأكيد على االختالف بين شيئين

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

Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten
zwischen ... und ... ist...

تُستخدَم عند اإلعالن عن تشابهات أو مقارنات معيّنة بين شيئينِ

أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما... Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... ,
während...

تُستخدَم لتسليط الضوء على فرْقٍ بين شيئينِ، فرقٍ يمكنُ أن يكون بداية قائمة طويلة من الفروقِ
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أَوَدُّ أنْ أقول إنّ... Ich würde sagen, dass...

تُستخدَم إلعطاء رأيٍ شخصيّ، رأيٍ لستَ متأكِّداً منه بشكلٍ تامّ

يبدو لي أنّ... Es scheint mir, dass...

تُستَخْدَمُ إلعطاء رأيٍ شخصيٍّ، رأيٍ لستَ متأكِّداً منه بِشكلٍ تامٍّ

في رأيِي... Meiner Meinung nach...

تُستخدَم إلعطاء رأيٍ شخصيٍّ

مِنْ وجهة نظري... Von meinem Standpunkt aus...

تُستخدَم إلعطاءِ رأيٍ شخصيٍّ

أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ... Ich bin der Ansicht, dass...

تُستخدَم إلعطاء رأيٍ شخصيِّ

أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أوالً،... ثانياً... Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen.
Erstens... . Zweitens...

تُستخدَم عند الرغبةِ في إدراج عِدّة أسبابٍ ألجْلِ شيءٍ

في اِعتقادي أنّ... ألنّ... Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...

تُستخدَمُ إلعطاء رأيٍ شخصيِّ أنتَ متأكِّد منه باإلضافة إلى إعطاءِ تفسيرٍ لذلك الرأي
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دَعْنا اآلن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ... Lassen Sie uns nun ...
analysieren/zuwenden/untersuchen...

تُستخدَم عند تغييرِ الموضوع والبدء في فقرة جديدة

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

Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser
Augenmerk auf...

تُستخدَم عند تغيير الموضوعِ والبدْءِ في فقرة جديدة

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

Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen
werden: ...

تُستخدَم عند إضافة معلومات مُهمة لحجة مُكتملة األركان
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ال بُدَّ من االعْتِرافِ بأنّ...، ولكن... Zugegebenermaßen... , aber...

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

صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ... Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen,
dass...

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

صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ... Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...

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

على العكس، ... Im Gegenteil...

تُسْتخدم عِند تصحيحِ اعتقادٍ خاطئٍ بعد أنْ تمّ ذكرُ هذا االعتقاد

من جهةٍ... Einerseits...

تستخدمُ لتقديم أحدِ وجوه حُجّة ما

من جهةٍ أخرى... Andererseits...

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

على الرغم من... Trotz...

تُستخدمُ عند تقديم حجة تتعارضُ مع بعض البيانات أو المعتقدات

على الرغم من حقيقةِ أنّ... Ungeachtet der Tatsache, dass...

تُستخدَم عند تقديم حُجّة تتعارضُ مع بعض البيانات أو المعتقدات

عِلميًّا \ تاريخيًّا... Wissenschaftlich/Historisch gesehen...

تُستخدَمُ عند اإلشارة إلى العِلم أو إلى أحداث تاريخية سابقة

وبالمناسبة فإنّ... Im Übrigen...

تُستخدَم عند إضافة فكرة تستطيع أن تؤيد بها تحليلك

عالوة على ذلك... Darüber hinaus...

تُستخدّم عند تكوينِ فكرة ذاتِ مستوى تحليليّ أعمق
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