
Język akademicki
Rozwinięcie

Rozwinięcie - 
esperanto koreański
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar... 일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면,

...
Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar... 대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Mi povas vidi lian/ŝian punkton. 그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Uzata kiam vi kredas aliulaj vidpunkto estas valida, sed vi ne tute samopinias

Mi tute konsentas, ke... 저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Mi aprobas elkore la opinion, ke... ...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Rozwinięcie - 
esperanto koreański
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar... 일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다.

왜냐하면, ...
Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar... 대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

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

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

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

Mi tute malkonsentas, ke... ....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Uzata kiam en kompleta malkonsento kun aliulaj vidpunkto

Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke... ....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Uzata kiam en kompleta opozicio kun aliulaj vidpunkto

Rozwinięcie - 
esperanto koreański
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Rozwinięcie
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ... .. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/

차이점을 갖고 있습니다.
Neformala maniero de deklari specifaj similecojn aŭ komparojn inter du aferoj

En kontrasto al..., ...montras... ....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Uzata kiam volante emfazi la diferencon inter du aferoj

...per kontrasto kun...estas... ....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

...estas simila al... rilate... ...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

...kaj... malsamas en terminoj de... ...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

La unua..., kontraste, la dua... 처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

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

...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.

Uzata kiam deklari specifaj similecojn aŭ komparoj inter du aferoj

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

...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은
차이점으로는 .... 이 있습니다.

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

Rozwinięcie - 
esperanto koreański
Mi dirus, ke... .....라고 말하고 싶습니다.

Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Ŝajnas al mi, ke... 제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Miaopinie… 제 생각에는, ...
Uzata por doni personan opinion
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El mia vidpunkto... 저의 관점에서는, ...

Uzata por doni personan opinion

Mi estas de la opinio, ke... 저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Uzata por doni personan opinion

Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,... 이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ...
둘째로, ...

Uzata kiam deziranta listi multajn kialojn por io

Estas mia kredo, ke... ĉar... 저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, .... 
Uzata por doni personan opinion, ke vi estas certa pri kaj por doni eksplikon de ĉi opinio

Rozwinięcie - 
esperanto koreański
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos... 그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

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

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

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

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

게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수
없습니다.

Uzata kiam aldonanata gravajn informojn al jam disvolvatan argumenton

Certe..., sed... ... 을 인정합니다. 하지만, ...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke... ... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은
유효합니다.

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

Koncedita, ..., tamen... ... 라고 하더라도, .... 입니다.
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Kontraŭe, ... 반대로, ...
Uzata kiam korektanta equivocadan kredon, post ĉi estis deklarita
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Unuflanke... 한편으로는 ...

Uzata por enkonduki unu flankon de argumento

Aliflanke… 다른 한편으로는 ...
Uzata por montri alian flankon de argumento. Ĉiam uzata post "unuflanke..."

Malgraŭ… ... 에도 불구하고, ...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Malgraŭ la fakto ke... ... 한 사실에도 불구하고,
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Science/Historie parolanta... 과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Uzata kiam rilatado al scienco aŭ okazintaĵoj en historio

Parenteze... 부수적으로, ...
Uzata kiam plia punkto estas pensata de kiu povas subteni vian analizon

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