Személyes
E-Mail
E-Mail - Nyitás
német

arab

Lieber Johannes,

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﻓﺎﺩﻱ

Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának
Liebe(r) Mama / Papa,

ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ \ ﺃﻣﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺓ

Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának
Lieber Onkel Hieronymus,

،ﺧﺎﻟﻲ \ ﻋﻤﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

Nem hivatalos, rokonok megszólítása
Hallo Johannes,

،ﻣﺮﺣﺒﺎ ﻳﺎ ﻓﺎﺩﻱ

Nem hivatalos, baráti megszólítás
Hey Johannes,

،ﺃﻫﻼ ﻳﺎ ﻓﺎﺩﻱ

Nagyon közvetlen
Johannes,

،ﻓﺎﺩﻱ

Nem hivatalos, közvetlen
Mein(e) Liebe(r),

،ﻋﺰﻳﺰﻱ \ ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ

Közvetlen, szerelmünknek
Mein(e) Liebste(r),

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ \ ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ

Nagyon közvetlen
Liebster Johannes,

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﻓﺎﺩﻱ

Közvetlen, partnerünk megszólítása
Vielen Dank für Deine Email.

.ﺷﻜﺮﺍ ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻚ

Egy levélre válaszoláskor
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Személyes
E-Mail
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.

.ﻟﻘﺪ ﺳﺮّﻧﻲ ﺳﻤﺎﻉ ﺃﺧﺒﺎﺭﻙ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ

Egy levélre válaszoláskor
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr
geschrieben habe.

ﺃﻋﺘﺬﺭ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻟﻴﻚ
.ﻣﻨﺬ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ

Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört
haben.
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

ﻟﻘﺪ ﻣﺮّ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻨﻨﺎ

E-Mail - Fő szöveg
német

arab

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...

...ﺃﻛﺘﺐ ﺇﻟﻴﻚ ﻷﻋﻠﻤﻚ ﺑﺸﺄﻥ

Amikor fontos híreid vannak
Hast Du schon Pläne für...?

؟...ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻳﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟـ

Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung /
das Senden von...
Valamit megköszönéskor
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das
Angebot / das Schreiben...

...ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻹﺭﺳﺎﻝ \ ﺩﻋﻮﺓ \ ﺇﺭﻓﺎﻕ

ﺃﻧﺎ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻟﻚ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ ﻹﻋﻼﻣﻲ \ ﺇﻋﻄﺎﺋﻲ
...\ ﻛﺘﺎﺑﺔ

Amikor valamit őszitén megköszönsz
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben /
mich einzuladen / mir ... zu schicken.

ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﺮﻡ ﺃﺧﻼﻗﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﺐ ﻟﻲ \ ﺗﺪﻋﻮﻧﻲ
...ّ\ ﺗﺮﺳﻞ ﺇﻟﻲ

Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...

...ّﻳُﺴﻌﺪﻧﻲ ﺃﻥْ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻥ

Barátoknak jó hírek bejelentésénél
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Személyes
E-Mail
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...

...ﻟﻘﺪ ﺳُﻌﺪﺕ ﺑﺴﻤﺎﻉ

Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz
Leider muss ich Dir berichten, dass...

...ّﻳُؤﺳﻔﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻚ ﺃﻥ

Rossz hírek bejelentésénél
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...

...ﻟﻘﺪ ﺃﺣﺰﻧﻨﻲ ﺳﻤﺎﻉ

Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue
Website unter ... anschauen würdest.

ﺳﺄﻛﻮﻥ ﻣﻤﻨﻮﻧﺎ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻈﺮﺓ ﻋﻠﻰ
...ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ

Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein
Nutzername ist...

 ﺍﺳﻢ. ﻣﻴﺴﻨﺠﺮ... ﺭﺟﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﻀﻴﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ
...ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻲ ﻫﻮ

Amikor azt szeretnéd, hogy egy barátod felvegyen egy levelezőrendszeren, ahol gyakrabban tudtok kommunikálni

E-Mail - Lezárás
német

arab

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr
.ﺇﻧﻲ ﺃﺷﺘﺎﻕ ﻟﻪ
ich sie vermisse.
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik
... grüßt herzlich.

 ﻭﻗﻞ ﻟﻪ...ﺑﻠﻎ ﺗﺤﻴﺎﺗﻲ ﺇﻟﻰ

. ﻳﺒﻠّﻐﻚ ﺳﻼﻣﻪ \ ﺗﺒﻠّﻐﻚ ﺳﻼﻣﻬﺎ...

Amikor valaki üdvözletét adod át
Bitte grüße... von mir.

...ﺑﻠّﻎ ﺳﻼﻣﻲ ﺇﻟﻰ

Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.

.ﺃﺗﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺳﻤﺎﻉ ﺃﺧﺒﺎﺭﻙ ﻗﺮﻳﺒﺎ

Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
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Személyes
E-Mail
Schreib mir bitte bald zurück.

.ﺍُﻛﺘﺐ ﺇﻟﻲ ﺑﺴﺮﻋﺔ

Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Bitte schreib mir zurück, wenn...

...ﺃﻛﺘﺐ ﻟﻲ ﺣﻴﻦ

Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.

.ﺍﻛﺘﺐ ﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺪّ ﺟﺪﻳﺪ

Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Mach's gut.

.ﺍﻋﺘﻦِ ﺑﻨﻔﺴﻚ

Amikor a családnak vagy barátoknak írsz
Ich liebe Dich.

.ﺃﺣﺒﻚ

Amikor a partnerednek írsz
Herzliche Grüße

،ﺃﻃﻴﺐ ﺍﻷﻣﻨﻴﺎﺕ

Közvetlen, család, barátok és kollégák között
Mit besten Grüßen

،ﻣﻊ ﺃﻃﻴﺐ ﺍﻟﺘﻤﻨﻴﺎﺕ

Közvetlen, barátnak, családnak
Beste Grüße

،ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ

Közvetlen, barátoknak, családnak
Alles Gute

،ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻷﻣﻨﻴﺎﺕ

Közvetlen, barátoknak, családnak
Alles Liebe

،ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ

Közvetlen, barátoknak, családnak
Alles Liebe

،ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ

Közvetlen, családnak
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Személyes
E-Mail
Alles Liebe

،ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ

Közvetlen, családnak
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