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بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب... I store træk, er jeg enig i at... fordi...

تُستخدَم عندما يَكونُ هناك اتفاقٌ عامٌّ مع وجهةِ نظرِ شخصٍ آخر

من السهل أن نتّفق مع... بسبب... Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...

تُستخدَم عندما يكونُ هناك اتفاقٌ عامٌّ مع وجهةِ نظرِ شخصٍ آخر

أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها Jeg kan se hans/hendes pointe.

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

أتفق تماماً على أنّ... Jeg er fuldstændig enig i det...

يُستخدَم في حالة االتّفاق التامِّ مع وجهة نظر شخص آخر

أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ... Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...

يُستخدَم في حالة االتفاق التامِّ مع وجهة نظر شخص آخر
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أختلف عموما مع... ألنّ... I store træk, jeg er uenig i at... fordi...

يُستخدَم في حالة االختالف التام مع وجهة نظر شخص آخر

من السهل أنْ نختلف مع... بسبب... Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...

يُستخدَم في حالة االختالف التامِّ مع وجهة نظر شخص آخر

أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها
بشكل كامل.

Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.

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

ال أتفقُ معك أبداً أنّ... Jeg er stærkt uenig i at...

تُستخدَم في حالة االختالف التامِّ مع وجهة نظر شخص
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أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ... Jeg er fuldt og fast imod den ide at...

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

... og... er ens/forskellige med hensyn til...

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

على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ... I modsætning til..., ...viser...

تُستخدَم عند الرغبة في التأكيد على االختالف بين شيئين

على النقيض من... هو \ هم... ...i modsætning til... er...

تُستخدَم عند الرغبة في التأكيد على االختالف بين شيئين

يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ... ...er lig... i forbindelse med

تُستخدَم عند الرغبةِ في التأكيد على التشابه بين شيئينِ وشرْحهِ

...و ... يختلف من حيثُ... ...og... er forskellige med hensyn til...

تُستخدَم عند الرغبة في التأكيدِ على اختالفٍ بينَ شيئينِ وشرْحِهِ

األول...، أما الثاني، فهو على النقيض... Den første..., i modsætning til, den anden...

تُستخدَم عند الرغبة في التأكيد على االختالف بين شيئين

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

En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og..
er at...

تُستخدَم عند اإلعالن عن تشابهات أو مقارنات معيّنة بين شيئينِ

أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما... En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...

تُستخدَم لتسليط الضوء على فرْقٍ بين شيئينِ، فرقٍ يمكنُ أن يكون بداية قائمة طويلة من الفروقِ
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أَوَدُّ أنْ أقول إنّ... Jeg ville sige at...

تُستخدَم إلعطاء رأيٍ شخصيّ، رأيٍ لستَ متأكِّداً منه بشكلٍ تامّ

يبدو لي أنّ... For mig virker det som om at...

تُستَخْدَمُ إلعطاء رأيٍ شخصيٍّ، رأيٍ لستَ متأكِّداً منه بِشكلٍ تامٍّ

في رأيِي... Efter min mening...

تُستخدَم إلعطاء رأيٍ شخصيٍّ

مِنْ وجهة نظري... Fra mit synspunkt...

تُستخدَم إلعطاءِ رأيٍ شخصيٍّ

أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ... Jeg er af den mening at...

تُستخدَم إلعطاء رأيٍ شخصيِّ

أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أوالً،... ثانياً... Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For
det andet...

تُستخدَم عند الرغبةِ في إدراج عِدّة أسبابٍ ألجْلِ شيءٍ

في اِعتقادي أنّ... ألنّ... Det er min opfattelse at... fordi...

تُستخدَمُ إلعطاء رأيٍ شخصيِّ أنتَ متأكِّد منه باإلضافة إلى إعطاءِ تفسيرٍ لذلك الرأي
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دَعْنا اآلن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ... Lad os analysere/skifte til/undersøge...

تُستخدَم عند تغييرِ الموضوع والبدء في فقرة جديدة

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

Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...

تُستخدَم عند تغيير الموضوعِ والبدْءِ في فقرة جديدة

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

Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...

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

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

صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ... Er det sandt at..., men faktum er at...

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

صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ... Selvom, ikke desto mindre...

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

على العكس، ... Derimod,...

تُسْتخدم عِند تصحيحِ اعتقادٍ خاطئٍ بعد أنْ تمّ ذكرُ هذا االعتقاد

من جهةٍ... På den ene side...

تستخدمُ لتقديم أحدِ وجوه حُجّة ما

من جهةٍ أخرى... På den anden side...

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

على الرغم من... På trods af...

تُستخدمُ عند تقديم حجة تتعارضُ مع بعض البيانات أو المعتقدات

على الرغم من حقيقةِ أنّ... Til trods for det faktum at...

تُستخدَم عند تقديم حُجّة تتعارضُ مع بعض البيانات أو المعتقدات

عِلميًّا \ تاريخيًّا... Videnskabeligt/historisk set...

تُستخدَمُ عند اإلشارة إلى العِلم أو إلى أحداث تاريخية سابقة

وبالمناسبة فإنّ... I øvrigt...

تُستخدَم عند إضافة فكرة تستطيع أن تؤيد بها تحليلك

عالوة على ذلك... Endvidere...

تُستخدّم عند تكوينِ فكرة ذاتِ مستوى تحليليّ أعمق
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