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Dilekler - 
Arapça Fince

تهانينا. تمنياتنا لكم بدوام السعادة. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea
maailmassa.

تستخدم لتهنئة عروسين جديدين

أحلى التهاني وأجمل األمنيات بمناسبة
زواجكما.

Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille
hääpäivänänne

تستخدم لتهنئة عروسين جديدين

ألف مبروك ألحلى عروسين في العالم. Lämpimät onnittelut naimisiinmenon johdosta!

غير رسمية، تُستخدم لتهنئة عروسين جديدين تعرفهما جيدا

ألف مبروك ألجمل عروسين. Onnittelut 'tahdon'-sanoista!

غير رسمية، تستخدم عند تهنئة عروسين تعرفهما جيدا

ألف مبروك للعروس والعريس على
زواجهما السعيد.

Onnittelut morsiamelle ja sulhaselle onnellisen liiton
solmimisesta

تُستخدم، عند تهنئة عروسين جديدين

Dilekler - 
Arapça Fince

هنيئا على الخطوبة! Onnittelut kihlauksen johdosta!

صيغة متعارف عليها تُستخدم لتهنئة شخص ما على خطوبته

مع أجمل األمنيات بمناسبة خطوبتكما
وتمنياتي لكما بحياة سعيدة.

Onnittelut kihlauksestanne ja kaikkea hyvää
tulevaisuuteen!

تُستخدم لتهنئة شخصين عقدا خطوبتهما حديثا

ألف مبروك بمناسبة خطوبتكما. أتمنى لكما
السعادة والهناء معا.

Onnittelut kihlauksenne johdosta. Olkoon
tulevaisuutenne onnea täynnä.

تُستخدم عند تهنئة شخصين عقدا خطوبتهما حديثا
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ألف مبروك على الخطوبة. أرجو لكما أنْ
تعيشا أجمل لحظات السعادة معا.

Onnittelut kihlauksenne johdosta! Toivottavasti olette
hyvin onnellisia yhdessä.

تُستخدم عند تهنئة شخصين عقدا خطوبتهما حديثا

ألف مبروك على خطوبتكما. هل قررتما
موعد الزفاف؟

Onnittelut kihlauksesta! Oletteko päättäneet jo
hääpäivän?

تُستخدم عند تهنئة شخصين تعرفهما جيداً عقدا خطوبتهما حديثا، وللسؤال عن موعد الزفاف

Dilekler - 
Arapça Fince

عيد ميالدٍ سعيد! Onnittelut syntymäpäivän johdosta!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

عيد ميالدٍ سعيد! Hyvää syntymäpäivää!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

أجمل األمنياتِ بالمزيد من السعادة
والهناء!

Onnittelut syntymäpäivän johdosta!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

أتمنّى لك كل السعادة بمناسبة عيد
ميالدك.  

Onnentoivotus syntymäpäivänäsi.

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

أرجو أن تتحقّق كل أحالمك. عيد ميالد
سعيد!

Käykööt kaikki toiveesi toteen! Hyvää syntymäpäivää!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

تمنياتي لك بالسعادة في هذا اليوم الخاصّ.
عيد ميالد سعيد!

Paljon onnea päivänäsi! Ihanaa syntymäpäivää!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد
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عيد ميالدٍ سعيد! Hyvää hääpäivää!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

عيد ... سعيد! Hyvää ...-vuotishääpäivää!

تهاني بمناسبة االِحتفال بأعياد معينة مثل عيد زواج

... سنة ومازال قويا. عيد زواج سعيد! ... ja edelleen kuin vastarakastuneet. Mahtavaa
vuosipäivää!

تُستخدم للتأكيد على طول الزواج والتهنئة بعيد سعيد

أجمل التهاني بمناسة ذكرى زواجكما
العشرين!

Onnittelut pronssihäiden johdosta!

تستخدم لالحتفال بمناسبة العيد العشرين للزواج

أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الفضي
لزواجكما!

Onnittelut hopeahäiden johdosta!

تستخدم لالحتفال بمرور ٢٥ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسة ذكرى زواجكما
األربعين!

Onnittelut rubiinihäiden johdosta!

تُستخدم لالحتفال بمناسبة مرور ٤٠ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسبة ذكرى زواجكما
الثالثين!

Onnittelut helmihäiden johdosta!

تستخدم لالحتفال بمرور ٣٠ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسبة ذكرى زواجكما الـ
٣٥!

Onnittelut korallihäiden johdosta!

تستخدم لالحتفال بمناسة مرور ٣٥ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الذهبي
لزواجكما!

Onnittelut kultahäiden johdosta!

تستخدم لالحتفال بمناسبة مرور ٥٠ سنة على الزواج
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أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الماسي
لزواجكما!

Onnittelut timanttihäiden johdosta!

تستخدم لالحتفال بمناسبة مرور ٦٠ سنة على الزواج

Dilekler - 
Arapça Fince

تمنياتي لك بالشفاء العاجل Parane pian!

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها وتوجد عادة على البطاقاتِ الجاهزة

أتمنى لك الشفاء العاجل Toivottavasti paranet pian!

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها

نتمنى لك الشفاء العاجل. Toivottavasti olet jo pian jaloillasi!

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها، من أكثر من شخص

أفكّر فيك وأتمنّى أن تحسّن صحّتك بأسرع
وقتٍ.

Ajattelen sinua. Toivottavasti paranet pian.

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها

كل التمنيات بالشفاء العاجلِ من جميع
العاملين في.... 

Kaikki ... toivovat pikaista paranemistasi!

أمنيات بالشفاء من عدة أشخاصٍ زمالء في العمل

نرجو لك الشفاء العاجل. الجميع هنا يفكر
فيك.

Parane pian. Kaikki ... lähettävät lämpimiä terveisiä.

أمنيات بالشفاء من عدّة أشخاص زمالء في العمل

Dilekler - 
Arapça Fince

ألف مبروك على... Onnittelut ...

جملة تهاني ذات صيغة متعارف عليها
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أتمنّى لك التوفيق والنجاح في... Toivon sinulle onnea ja menestystä...

تُستخدم عند تمنّي النجاح لشخص في المستقبل

أتمنى لك كل النجاح Toivon sinulle menestystä...

تُستخدم عند تمنّي النجاح لشخص في المستقبل

نودّ أنْ نُهنّئك بـ... Haluaisimme onnitella sinua ... johdosta.

تُستخدم عند تهنئة شخص على عمل شيء معيّن

برافو على... Onnittelut ...

تستخدم عند تهنئة شخص على عمل شيء معيّن، أقل رسميّة 

ألف مبروك على نجاحك في امتحان
رخصة السياقة!

Onnittelut ajokokeen läpäisystä!

تستخدم عند تهنئة شخص على نجاحه في امتحان قيادة السيارات

برافو. كنا نعرف أنك تستطيع القيام بذلك! Hyvä sinä! Tiesimme, että pystyt siihen!

تستخدم عند تهنئة شخص، عادةً صديق قريب أو شخص من العائلة

مبروك! Onnea!

غير رسمية، قليلة االستعمال نسبيّا، صيغة مختزلة للتهاني وتستخدم عند تهنئة شخص

Dilekler - 
Arapça Fince

ألف مبروك حصولك على الشهادة
الجامعية!

Onnittelut valmistumisesi johdosta!

تستخدم عند تهنئة شخص على التخرج من الجامعة

ألف مبروك على النجاحِ في امتحاناتك! Onnittelut kokeen läpäisystä!

تستخدم عند تهنئة شخص على النجاح في االمتحانت المدرسية

برافو عليك! ألف مبروك على هذا النتائج
الممتازة!

Kuka on fiksu tyttö / poika? Pärjäsit hienosti kokeessa!

جملة غير رسمية ودارجة، تستخدم عندما ينجح شخصا تعرفه معرفة جيدة بامتياز في اجتياز االمتحانات
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ألف مبروك حصولك على الماجستير وحظا
سعيدا في عالم العمل!

Onnea maisterintutkinnon johdosta ja kaikkea hyvää
työelämään!

تستخدم عند تهنئة شخص على الحصول على شهادة الماجستير وتمني مستقبل واعد لهم

ألف مبروك على النتائج الباهرة في
االمتحانات وحظا سعيدا في خططك

المستقبلية.

Onnea hyvin suoritetusta ylioppilastutkinnosta ja
kaikkea hyvää tulevaisuuteen

تستخدم عند تهنئة شخص على النجاح في االمتحانات، ولكن في حالة ما إذا لم تكن تأكدا من التحاقهم بالجامعة أو سوق العمل

ألف مبروك على النجاح في االمتحانات.
تمنياتي لك بالتوفيق في حياتك العملية.

Onnittelut ylioppilaalle! Kaikkea hyvää työuralle.

تستخدم عند تهنئة شخص على النجاح في االمتحانات المدرسية، شخص بصدد البحث عن عمل

أحسنت على دخولك الجامعة. أتمنى لك
قضاء وقت رائع!

Onneksi olkoon yliopistoon pääsystä! Pidä hauskaa!

تستخدم عند تهنئة شخص يحصل على مكان له في الجامعة

Dilekler - 
Arapça Fince

لقد نزل علينا الخبر المفاجئ بموت ...
نزول الصاعقة، وإننا لنودّ أن نقدم إليكم

أخلص عبارات التعازي.

Olemme kaikki syvästi järkyttyneitä kuullessamme ...
kuolemasta, ja haluamme välittää syvimmät
osanottomme.

تستخدم عند تعزية شخص في موت شخص عزيز عليه. يمكن أن يكون الموت متوقعا أو غير متوقع

تقبّلوا منا أخلص عبارات التعازي بوفاة
المغفور له.

Osanottomme menetyksen johdosta.

تستخدم عند مواساة شخص بسبب موت شخص قريب له

أقدم لك تعازي الحارة على هذا اليوم
الحزين.

Syvimmät osanottoni tänä synkkänä päivänä.

تستخدم عند مواساة شخص بسبب موت شخص قريب له
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لقد جزعنا وأصبنا بصدمة بسبب وفاة
ولدك/ابنتك/زوجك/زوجتك، ... المفاجئة .

Olemme järkyttyneitä ja surullisia poikasi / tyttäresi /
miehesi / vaimosi ... kuolemasta.

تستخدم عندما تعزي أحدا ما على وفاة ابنه/ابنته/زوجها/زوجته (يتضمن اسم المتوفى)

تقبل تعازينا الحارة والقلبية في هذا الوقت
العصيب.

Syvimmät ja sydämellisimmät osanottomme tänä
vaikeana päivänä.

تستخدم عندما تعزي شخصا ما على وفاة أحد المقربين منه

قلبنا معكم ومع عائلتكم بما ألم بكم من
محنة في هذا الوقت الصعب.

Ajatuksemme ovat sinun ja perheesi kanssa tänä
vaikeana menetyksen aikana

تستخدم عند تعزية شخص ما بوفاة أحد المقربين منه

Dilekler - 
Arapça Fince

نتمنى لك الحظ الجيد في عملك الجديد
في...

Toivomme sinulle menestystä uudessa työssäsi ...

تستخدم عندما تتمنى ألحد ما النجاح في عمله الجديد

منا جميعا في...، نتمنى لك حظا طيبا في
عملك الجديد.

Kaikilta meiltä ..., toivomme sinulle onnea ja menestystä
uudessa työssäsi!

تستخدم عندما يتمنى زمالء قدماء ألحدهم النجاح في عمله الجديد

نتمنى لك حظا طيبا في منصب... الجديد
الخاص بك

Toivomme sinulle kaikkea hyvää uudessa tehtävässäsi
...

تستخدم عندما يتمنى زمالء قدماء ألحد ما النجاح في منصبه الوظيفي الجديد

نتمنى لك كل النجاح في انتقالك الوظيفي
األخير.

Toivomme sinulle pelkkää menestystä uudella urallasi!

تستخدم عندما يتمنى زمالء قدماء ألحد ما النجاح في العمل الجديد

تهانينا على حصولك على العمل! Onnea uuden työpaikan johdosta!

تستخدم عند تهنئة أحد ما على حصوله على عمل جديد، يكون عمال مربحا عادة
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حظا طيبا في يومك األول في... Onnea ensimmäiselle työpäivällesi ...

تستخدم لتمني يوما طيبا ألحدهم في أول يوم في العمل الجديد

Dilekler - 
Arapça Fince

سررنا بسماع والدة طفلكم/طفلتكم
الجديدة. تهانينا.

Iloitsemme poikanne / tyttärenne syntymästä!
Onnittelut!

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهم

تهانينا على مولودك الجديد! Onnea uuden tulokkaan johdosta!

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهم

لألم الجديدة. أطيب التمنيات لك
والبنك/ابنتك.

Tuoreelle äidille. Onnittelut tyttären / pojan syntymästä

تستخدم لتهنئة امرأة على والدة طفلها

تهانينا على والدة طفلكما الجديد الرائع
صبي/بنت!

Onnea uuden kauniin poika- / tyttölapsen syntymästä!

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهما

إلى الوالدين الفخورين ب... . تهانينا على
مولودكما الجديد. أنا متأكد أنكما ستكونان

والدين رائعين.

... ylpeille vanhemmille. Onnea uuden tulokkaan
johdosta. Teistä tulee varmasti erinomaiset vanhemmat.

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهم

Dilekler - 
Arapça Fince

شكرا جزيال على... Suuret kiitokset...

تستخدم كرسالة شكر عامة

أود أن أشكرك بالنيابة عن زوجي/زوجتي
وعن نفسي...

Haluaisin kiittää teitä itseni ja vaimoni / mieheni puolesta

تستخدم عند شكر أحد ما بالنيابة عنك وعن شخص آخر
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إنني حقا ال أعرف كيف أشكرك ل... En tiedä miten voisin kiittää sinua...

تستخدم عندما تكون ممتنا جدا لشخص ما على قيامه بعمل ما ألجلك

إنها جزء يسير من امتنانا لك على... Tässä kiitollisuudenosoituksena...

تستخدم عند تقديم هدية لشخص ما كشكر له

نود أن نقدم تشكراتنا الحارة ل... لقيامه
ب...

Haluamme osoittaa lämpimät kiitokset ... ... hyvästä.

تستخدم عندما تكون ممتنا لشخص ما لقيامه بشيء ما ألجلك

نحن ممتنون جدا لك ل... Olemme erittäin kiitollisia...

تستخدم عندما تريد أن تشكر شخصا ما لقيامه بشيء ما ألجلك

ال شكر على واجب. بل على العكس:
الشكر موصول لك!

Ei kestä! Päinvastoin, meidänhän pitäisi kiittää sinua!

تستخدم عندما يشكرك أحد ما عن شيء ما، ولكنه/لكنها أسدى لك معروفا

Dilekler - 
Arapça Fince

التحيات الخاصة بالفصول من... Hyviä juhlapyhiä toivottavat...

تستخدم في الواليات المتحدة األمريكية لالحتفال بعيد الميالد والسنة الجديدة

عيد ميالد مجيد وسنة جديدة سعيدة! Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta!

تستخدم في المملكة المتحدة لالحتفال بعيد الميالد والسنة الجديدة

فصح مجيد! Hyvää Pääsiäistä!

تستخدم في البلدان المسيحية لالحتفال بيوم الفصح

عيد شكر مجيد! Hyvää Kiitospäivää!

تستخدم في الواليات المتحدة األمريكية لالحتفال بعيد الشكر

سنة جديدة سعيدة! Onnellista Uutta Vuotta

تستخدم لالحتفال بالسنة الجديدة
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أعياد مجيدة! Hyviä pyhiä!

تستخدم في الواليات المتحدة األمريكية وكندا لالحتفال باألعطال (خاصة المتعلقة بعيد الميالد/عيد الهانوكا)

عيد هانوكا مجيد! Hauskaa Hanukkaa!

تستخدم لالحتفال بعيد الهانوكا

عيد ديوالي سعيد لك. فليكن عيد الديوالي
هذا مضيئا أكثر من ذي قبل.

Hyvää Diwalia! Olkoon tämä Diwali kirkkain ikinä.

تستخدم لالحتفال بعيد الديوالي

عيد ميالد مجيد! / عيد ميالد سعيد! Hauskaa / hyvää Joulua!

تستخدم في البلدان المسيحية لالحتفال بعيد الميالد

عيد ميالد مجيد وعام جديد سعيد! Joulun- ja uudenvuodentoivotus kristityissä maissa

تستخدم في البلدان المسيحية لالحتفال بعيد الميالد والسنة الجديدة

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sayfa 10 23.05.2023

http://www.tcpdf.org

