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بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب... Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...

تُستخدَم عندما يَكونُ هناك اتفاقٌ عامٌّ مع وجهةِ نظرِ شخصٍ آخر

من السهل أن نتّفق مع... بسبب... Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...

تُستخدَم عندما يكونُ هناك اتفاقٌ عامٌّ مع وجهةِ نظرِ شخصٍ آخر

أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها Rozumiem jej/jego punkt widzenia.

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

أتفق تماماً على أنّ... W pełni się zgadzam z...

يُستخدَم في حالة االتّفاق التامِّ مع وجهة نظر شخص آخر

أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ... Zgadzam się całkowicie z opinią, że...

يُستخدَم في حالة االتفاق التامِّ مع وجهة نظر شخص آخر

Sumar - 
Arabă Poloneză

أختلف عموما مع... ألنّ... Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...

يُستخدَم في حالة االختالف التام مع وجهة نظر شخص آخر

من السهل أنْ نختلف مع... بسبب... Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...

يُستخدَم في حالة االختالف التامِّ مع وجهة نظر شخص آخر

أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها
بشكل كامل.

Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie
mogę go poprzeć.

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

ال أتفقُ معك أبداً أنّ... Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...

تُستخدَم في حالة االختالف التامِّ مع وجهة نظر شخص
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أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ... Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...

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

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...

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

على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ... W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...

تُستخدَم عند الرغبة في التأكيد على االختالف بين شيئين

على النقيض من... هو \ هم... ...w przeciwieństwie do ... jest / są...

تُستخدَم عند الرغبة في التأكيد على االختالف بين شيئين

يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ... ...jest podobna do ... w odniesieniu do...

تُستخدَم عند الرغبةِ في التأكيد على التشابه بين شيئينِ وشرْحهِ

...و ... يختلف من حيثُ... ....i...rożnią się pod względem...

تُستخدَم عند الرغبة في التأكيدِ على اختالفٍ بينَ شيئينِ وشرْحِهِ

األول...، أما الثاني، فهو على النقيض... Pierwszy ..., natomiast drugi ... 

تُستخدَم عند الرغبة في التأكيد على االختالف بين شيئين

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

Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych
różnic między...i...jest to, że... 

تُستخدَم عند اإلعالن عن تشابهات أو مقارنات معيّنة بين شيئينِ

أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما... Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...

تُستخدَم لتسليط الضوء على فرْقٍ بين شيئينِ، فرقٍ يمكنُ أن يكون بداية قائمة طويلة من الفروقِ
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أَوَدُّ أنْ أقول إنّ... Powiedziałbym, że...

تُستخدَم إلعطاء رأيٍ شخصيّ، رأيٍ لستَ متأكِّداً منه بشكلٍ تامّ

يبدو لي أنّ... Wydaje mi się, że...

تُستَخْدَمُ إلعطاء رأيٍ شخصيٍّ، رأيٍ لستَ متأكِّداً منه بِشكلٍ تامٍّ

في رأيِي... Moim zdaniem...

تُستخدَم إلعطاء رأيٍ شخصيٍّ

مِنْ وجهة نظري... Z mojego punktu widzenia...

تُستخدَم إلعطاءِ رأيٍ شخصيٍّ

أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ... Jestem zdania, że...

تُستخدَم إلعطاء رأيٍ شخصيِّ

أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أوالً،... ثانياً... Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po
drugie...

تُستخدَم عند الرغبةِ في إدراج عِدّة أسبابٍ ألجْلِ شيءٍ

في اِعتقادي أنّ... ألنّ... Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...

تُستخدَمُ إلعطاء رأيٍ شخصيِّ أنتَ متأكِّد منه باإلضافة إلى إعطاءِ تفسيرٍ لذلك الرأي
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دَعْنا اآلن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ... Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...

تُستخدَم عند تغييرِ الموضوع والبدء في فقرة جديدة

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

Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...

تُستخدَم عند تغيير الموضوعِ والبدْءِ في فقرة جديدة

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

Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może
zostać zignorowany: ...

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

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

صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ... To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...

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

صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ... Bezsprzecznie...., aczkolwiek...

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

على العكس، ... Przeciwnie, ...

تُسْتخدم عِند تصحيحِ اعتقادٍ خاطئٍ بعد أنْ تمّ ذكرُ هذا االعتقاد

من جهةٍ... Z jednej strony...

تستخدمُ لتقديم أحدِ وجوه حُجّة ما

من جهةٍ أخرى... Z drugiej strony...

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

على الرغم من... Pomimo/Wbrew...

تُستخدمُ عند تقديم حجة تتعارضُ مع بعض البيانات أو المعتقدات

على الرغم من حقيقةِ أنّ... Pomimo faktu, że...

تُستخدَم عند تقديم حُجّة تتعارضُ مع بعض البيانات أو المعتقدات

عِلميًّا \ تاريخيًّا... Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...

تُستخدَمُ عند اإلشارة إلى العِلم أو إلى أحداث تاريخية سابقة

وبالمناسبة فإنّ... Nawiasem mówiąc, ...

تُستخدَم عند إضافة فكرة تستطيع أن تؤيد بها تحليلك

عالوة على ذلك... Ponadto...

تُستخدّم عند تكوينِ فكرة ذاتِ مستوى تحليليّ أعمق
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