
Személyes
E-Mail

E-Mail - Nyitás
magyar arab
Kedves John! عزيزي فادي،

Nem hivatalos, standard módja egy barát megszólításának

Kedves Anya / Apa! أبي العزيز \ أمي العزيزة
Nem hivatalos, standard módja a szülők megszólításának

Kedves Jerome bácsi! خالي \ عمي كمال العزيز،
Nem hivatalos, rokonok megszólítása

Szia John! مرحبا يا فادي،
Nem hivatalos, baráti megszólítás

Szia John! أهال يا فادي،
Nagyon közvetlen

John! فادي،
Nem hivatalos, közvetlen

Kedvesem / Drágám! عزيزي \ عزيزتي،
Közvetlen, szerelmünknek

Drágám / Édesem / Kedvesem! عزيزي الغالي \ عزيزتي الغالية،
Nagyon közvetlen

Drága John! عزيزي الغالي فادي،
Közvetlen, partnerünk megszólítása

Köszönöm az e-mailedet. شكرا لرسالتك.
Egy levélre válaszoláskor
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Személyes
E-Mail
Jó volt újra hallani felőled. لقد سرّني سماع أخبارك مرة أخرى.

Egy levélre válaszoláskor

Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam. أعتذر شديد االعتذار على عدم الكتابة إليك منذ
مدة طويلة.

Amikor egy régi barátnak írsz, akit régen nem láttál

Olyan régóta nem beszéltünk. لقد مرّ وقت طويل على أخر اتصال بيننا
Amikor egy régi barátnak írsz, akit régóta nem kerestél

E-Mail - Fő szöveg
magyar arab
Azért írok, hogy elmondjam... أكتب إليك ألعلمك بشأن...

Amikor fontos híreid vannak

Van már programod...? هل لديك أية برامج لـ...؟
Amikor valakit meg szeretnél hívni egy eseményre vagy találkozni

Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál /
csatoltad ...

كل الشكر إلرسال \ دعوة \ إرفاق...
Valamit megköszönéskor

Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad /
felajánlottad / megírtad ...

أنا ممنون لك شديد االمتنان إلعالمي \ إعطائي \
كتابة...

Amikor valamit őszitén megköszönsz

Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál
/ elküldted...

لقد كان من كرم أخالقك أن تكتب لي \ تدعوني \
ترسل إليّ...

Amikor őszintén értékeled, hogy valaki valamit megtett

Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be,
hogy ...

يُسعدني أنْ أعلن أنّ...
Barátoknak jó hírek bejelentésénél
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Személyes
E-Mail
Örömmel hallottam, hogy ... لقد سُعدت بسماع...

Amikor egy üzenetet vagy híreket továbbítasz

Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy... يُؤسفني أن أعلمك أنّ...
Rossz hírek bejelentésénél

Sajnálattal hallottam, hogy... لقد أحزنني سماع...
Amikor egy barátot az együttérzésünkről biztosítunk rossz hírekkel kapcsolatban

Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új
honlapomat a ...

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

Amikor azt szeretnéd, hogy a barátod megnézze az új honlapodat

Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A
felhasználónevem ...

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

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

E-Mail - Lezárás
magyar arab
Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki,
hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.

بلغ تحياتي إلى... وقل له إني أشتاق له.
Amikor valakinek meg szeretnéd üzenni a címzettek keresztül, hogy hiányzik

... üdvözletét küldi. ... يبلّغك سالمه \ تبلّغك سالمها.
Amikor valaki üdvözletét adod át

Add át üdvözletemet .... بلّغ سالمي إلى...
Amikor valakit üdvözölni szeretnél a címzett személyen keresztül

Várom válaszodat. أتطلع إلى سماع أخبارك قريبا.
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
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Személyes
E-Mail
Írj vissza hamar. اُكتب إلي بسرعة.

Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni

Írj, ha ... أكتب لي حين...
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre

Írj, amint többet tudsz. اكتب لي عندما يجدّ جديد.
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre

Vigyázz magadra. اعتنِ بنفسك.
Amikor a családnak vagy barátoknak írsz

Szeretlek. أحبك.
Amikor a partnerednek írsz

Legjobbakat! أطيب األمنيات،
Közvetlen, család, barátok és kollégák között

Kívánom a legjobbakat! مع أطيب التمنيات،
Közvetlen, barátnak, családnak

Üdvözlettel, أجمل التحيات،
Közvetlen, barátoknak, családnak

Legjobbakat! أجمل األمنيات،
Közvetlen, barátoknak, családnak

Szeretettel, كل المحبة،
Közvetlen, barátoknak, családnak

Szeretettel, كل المحبة،
Közvetlen, családnak
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Személyes
E-Mail
Sok puszi, / Szeretettel, كل المحبة،

Közvetlen, családnak
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