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،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﻓﺎﺩﻱ

Danca
Kære John,

Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu

ﺃﺑﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ \ ﺃﻣﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺓ

Kære Mor / Far,

Resmi olmayan, ebeveynlerine hitap etmenin standart yolu

،ﺧﺎﻟﻲ \ ﻋﻤﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

Kære Onkel Jerome,

Resmi olmayan, ailenden birine hitap etmenin standart yolu

،ﻣﺮﺣﺒﺎ ﻳﺎ ﻓﺎﺩﻱ

Hej John,

Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu

،ﺃﻫﻼ ﻳﺎ ﻓﺎﺩﻱ

Hej John,

Hiç resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin standart yolu

،ﻓﺎﺩﻱ

John,

Resmi olmayan, bir arkadaşa hitap etmenin direkt yolu

،ﻋﺰﻳﺰﻱ \ ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ

Kære,

Resmi olmayan, sevilen kişiye hitap etmenin standart yolu

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ \ ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ

Kæreste,

Hiç resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu

،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﻓﺎﺩﻱ

Kæreste John,

Resmi olmayan, partnere hitap etmenin standart yolu

.ﺷﻜﺮﺍ ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻚ

Tak for din E-mail.

Bir yazışmada cevap verirken
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.ﻟﻘﺪ ﺳﺮّﻧﻲ ﺳﻤﺎﻉ ﺃﺧﺒﺎﺭﻙ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ

Det var godt at høre fra dig igen.

Bir yazışmada cevap verirken

ﺃﻋﺘﺬﺭ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
.ﺇﻟﻴﻚ ﻣﻨﺬ ﻣﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ

Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.

Bir süredir kontakt kurmadığınız bir arkadaşınıza yazarken

ﻟﻘﺪ ﻣﺮّ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺮ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻨﻨﺎ

Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.

Uzun süredir kontakt kuramadığınız bir arkadaşınıza yazarken

E-Posta - Ana Gövde
Arapça

...ﺃﻛﺘﺐ ﺇﻟﻴﻚ ﻷﻋﻠﻤﻚ ﺑﺸﺄﻥ

Danca
Jeg skriver for at fortælle dig at...

Önemli haberleriniz olduğunda kullanılır

؟...ﻫﻞ ﻟﺪﻳﻚ ﺃﻳﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟـ

har du lavet nogle planer den... ?

Birini bir yere davet ettiğinizde ya da buluşma ayarladığınızda
Mange tak for forsendelsen / invitationen /
vedlæggelsen...
Birine teşekkür etmek / birini davet etmek / bir bilgi eklemek için kullanılır

...ﻛﻞ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻹﺭﺳﺎﻝ \ ﺩﻋﻮﺓ \ ﺇﺭﻓﺎﻕ

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

Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød
mig / skrev...

Size bir şey söyledikleri / teklif ettikleri / yazdıkları için birine içten teşekkürlerinizi sunarken

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

Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...

Size yazdığı / davet ettiği / gönderdiği için içten teşekkürlerinizi sunarken

...ّﻳُﺴﻌﺪﻧﻲ ﺃﻥْ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻥ

Jeg er henrykt over at meddele at...

Arkadaşlarına iyi haber verirken kullanılır
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...ﻟﻘﺪ ﺳُﻌﺪﺕ ﺑﺴﻤﺎﻉ

Jeg var henrykt over at høre at...

Bir mesajı veya haberi aktarırkken kullanılır

...ّﻳُؤﺳﻔﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻤﻚ ﺃﻥ

Jeg er ked af at må informere dig om at...

Kötü bir haberi arkadaşlarına duyururken kullanılır

...ﻟﻘﺪ ﺃﺣﺰﻧﻨﻲ ﺳﻤﺎﻉ

Jeg var så ked af at høre at...

Kötü haber alan bir arkadaşınızı desteklerken

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

Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye
hjemmeside på...

Bir akadaşınızın sizin yeni websitenizi görmesini istediğinizde

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

Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit
brugernavn er...

Bir arkadaşınızdan sizi messenger servisine eklemesini istediğinizde kullanılır

E-Posta - Kapanış
Arapça

. ﻭﻗﻞ ﻟﻪ ﺇﻧﻲ ﺃﺷﺘﺎﻕ ﻟﻪ...ﺑﻠﻎ ﺗﺤﻴﺎﺗﻲ ﺇﻟﻰ

Danca
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.

Alıcı vasıtasıyla başkalarını özleyeceğinizi bildirmek için

. ﻳﺒﻠّﻐﻚ ﺳﻼﻣﻪ \ ﺗﺒﻠّﻐﻚ ﺳﻼﻣﻬﺎ...

... siger hej.

Başka birinin selamlarını mektuba eklerken kullanılır

...ﺑﻠّﻎ ﺳﻼﻣﻲ ﺇﻟﻰ

Sig hej til... for mig.

Yazdığınız kişi vasıtasıyla başka birine bir şey iletmek istediğinizde kullanılır

.ﺃﺗﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺳﻤﺎﻉ ﺃﺧﺒﺎﺭﻙ ﻗﺮﻳﺒﺎ

Jeg ser frem til at høre fra dig snart.

Cevap mektubu istediğinizde kullanılır

.ﺍُﻛﺘﺐ ﺇﻟﻲ ﺑﺴﺮﻋﺔ

Skriv tilbage snart.

Direkt, cevap mektubu istediğinizde kullanılır
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...ﺃﻛﺘﺐ ﻟﻲ ﺣﻴﻦ

Skriv tilbage når...

Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır

.ﺍﻛﺘﺐ ﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺠﺪّ ﺟﺪﻳﺪ

Send mig nyheder, når du ved mere.

Alıcının sadece önemli bir haberi olduğunda cevap yazmasını istediğinizde kullanılır

.ﺍﻋﺘﻦِ ﺑﻨﻔﺴﻚ

Have det godt.

Arkadaşlara ve aileye yazarken kullanılır

.ﺃﺣﺒﻚ

Jeg elsker dig.

Partnerinize yazarken

،ﺃﻃﻴﺐ ﺍﻷﻣﻨﻴﺎﺕ

De bedste ønsker,

Resmi olmayan, aile, arkadaşar ve iş arkadaşları arasında kullanılır

،ﻣﻊ ﺃﻃﻴﺐ ﺍﻟﺘﻤﻨﻴﺎﺕ

Med de bedste ønsker,

Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır

،ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ

De venligste hilsner,

Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır

،ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻷﻣﻨﻴﺎﺕ

Alt det bedste,

Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır

،ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ

Kærligst,

Resmi olmayan, aileye veya arkadaşlara yazarken kullanılır

،ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ

Masser af kærlighed,

Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır

،ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ

Kærlighed,

Resmi olmayan, aileye yazarken kullanılır
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