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تهانينا. تمنياتنا لكم بدوام السعادة. 축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길
바랍니다.

تستخدم لتهنئة عروسين جديدين

أحلى التهاني وأجمل األمنيات بمناسبة
زواجكما.

두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께
보냅니다.

تستخدم لتهنئة عروسين جديدين

ألف مبروك ألحلى عروسين في العالم. 결혼을 너무너무 축하한다!

غير رسمية، تُستخدم لتهنئة عروسين جديدين تعرفهما جيدا

ألف مبروك ألجمل عروسين. "한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고
대답할 너희들을 축복한다.

غير رسمية، تستخدم عند تهنئة عروسين تعرفهما جيدا

ألف مبروك للعروس والعريس على
زواجهما السعيد.

행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.

تُستخدم، عند تهنئة عروسين جديدين
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هنيئا على الخطوبة! 약혼을 축하드립니다!

صيغة متعارف عليها تُستخدم لتهنئة شخص ما على خطوبته

مع أجمل األمنيات بمناسبة خطوبتكما
وتمنياتي لكما بحياة سعيدة.

두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을
축복합니다.

تُستخدم لتهنئة شخصين عقدا خطوبتهما حديثا

ألف مبروك بمناسبة خطوبتكما. أتمنى لكما
السعادة والهناء معا.

약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.

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

약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며
지내시길 바랍니다.

تُستخدم عند تهنئة شخصين عقدا خطوبتهما حديثا

ألف مبروك على خطوبتكما. هل قررتما
موعد الزفاف؟

약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지
정해진건가요?

تُستخدم عند تهنئة شخصين تعرفهما جيداً عقدا خطوبتهما حديثا، وللسؤال عن موعد الزفاف
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عيد ميالدٍ سعيد! 생일 축하합니다!

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

عيد ميالدٍ سعيد! 생일 축하!

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

أجمل األمنياتِ بالمزيد من السعادة
والهناء!

행복한 생일날 되세요!

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

أتمنّى لك كل السعادة بمناسبة عيد
ميالدك.  

오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길
바랍니다.

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

أرجو أن تتحقّق كل أحالمك. عيد ميالد
سعيد!

모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.

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

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

특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일
보내세요!

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

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

عيد ... سعيد! 행복한 ... 기념일 되세요!

تهاني بمناسبة االِحتفال بأعياد معينة مثل عيد زواج

... سنة ومازال قويا. عيد زواج سعيد! 함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의
날들. 멋진 기념일 보내세요!

تُستخدم للتأكيد على طول الزواج والتهنئة بعيد سعيد

أجمل التهاني بمناسة ذكرى زواجكما
العشرين!

결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.

تستخدم لالحتفال بمناسبة العيد العشرين للزواج

أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الفضي
لزواجكما!

결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.

تستخدم لالحتفال بمرور ٢٥ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسة ذكرى زواجكما
األربعين!

결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.

تُستخدم لالحتفال بمناسبة مرور ٤٠ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسبة ذكرى زواجكما
الثالثين!

결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.

تستخدم لالحتفال بمرور ٣٠ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسبة ذكرى زواجكما الـ
٣٥!

결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.

تستخدم لالحتفال بمناسة مرور ٣٥ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الذهبي
لزواجكما!

결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.

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

결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로
축하드립니다.

تستخدم لالحتفال بمناسبة مرور ٦٠ سنة على الزواج
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تمنياتي لك بالشفاء العاجل 신속히 쾌차하시길 바랍니다.

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها وتوجد عادة على البطاقاتِ الجاهزة

أتمنى لك الشفاء العاجل 빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها

نتمنى لك الشفاء العاجل. 저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها، من أكثر من شخص

أفكّر فيك وأتمنّى أن تحسّن صحّتك بأسرع
وقتٍ.

곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها

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

...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길
바랍니다.

أمنيات بالشفاء من عدة أشخاصٍ زمالء في العمل

نرجو لك الشفاء العاجل. الجميع هنا يفكر
فيك.

신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을
보냅니다.

أمنيات بالشفاء من عدّة أشخاص زمالء في العمل
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ألف مبروك على... ...를 축하합니다.

جملة تهاني ذات صيغة متعارف عليها
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أتمنّى لك التوفيق والنجاح في... ...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길
바랍니다.

تُستخدم عند تمنّي النجاح لشخص في المستقبل

أتمنى لك كل النجاح ... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.

تُستخدم عند تمنّي النجاح لشخص في المستقبل

نودّ أنْ نُهنّئك بـ... ...를 축하드립니다.

تُستخدم عند تهنئة شخص على عمل شيء معيّن

برافو على... ...를 했다니, 축하드립니다.

تستخدم عند تهنئة شخص على عمل شيء معيّن، أقل رسميّة 

ألف مبروك على نجاحك في امتحان
رخصة السياقة!

운전면허증 따신 것 축하드립니다!

تستخدم عند تهنئة شخص على نجاحه في امتحان قيادة السيارات

برافو. كنا نعرف أنك تستطيع القيام بذلك! 축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!

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

مبروك! 축하!

غير رسمية، قليلة االستعمال نسبيّا، صيغة مختزلة للتهاني وتستخدم عند تهنئة شخص
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ألف مبروك حصولك على الشهادة
الجامعية!

졸업을 축하합니다!

تستخدم عند تهنئة شخص على التخرج من الجامعة

ألف مبروك على النجاحِ في امتحاناتك! 시험에 통과한 것을 축하합니다!

تستخدم عند تهنئة شخص على النجاح في االمتحانت المدرسية
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برافو عليك! ألف مبروك على هذا النتائج
الممتازة!

누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!

جملة غير رسمية ودارجة، تستخدم عندما ينجح شخصا تعرفه معرفة جيدة بامتياز في اجتياز االمتحانات

ألف مبروك حصولك على الماجستير وحظا
سعيدا في عالم العمل!

박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께
하길 빕니다.

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.

멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길
바랄게요.

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.

시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길
바랍니다.

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

أحسنت على دخولك الجامعة. أتمنى لك
قضاء وقت رائع!

대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.

تستخدم عند تهنئة شخص يحصل على مكان له في الجامعة
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لقد نزل علينا الخبر المفاجئ بموت ...
نزول الصاعقة، وإننا لنودّ أن نقدم إليكم

أخلص عبارات التعازي.

...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도
충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.

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.

안타까운 마음을 전합니다.

تستخدم عند مواساة شخص بسبب موت شخص قريب له
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أقدم لك تعازي الحارة على هذا اليوم
الحزين.

오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을
드리고 싶습니다.

تستخدم عند مواساة شخص بسبب موت شخص قريب له

لقد جزعنا وأصبنا بصدمة بسبب وفاة
ولدك/ابنتك/زوجك/زوجتك، ... المفاجئة .

안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은
위로의 말을 전합니다.

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

تقبل تعازينا الحارة والقلبية في هذا الوقت
العصيب.

힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.

تستخدم عندما تعزي شخصا ما على وفاة أحد المقربين منه

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

항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기
잘 이겨내시기 바랍니다.

تستخدم عند تعزية شخص ما بوفاة أحد المقربين منه
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نتمنى لك الحظ الجيد في عملك الجديد
في...

...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길
바랍니다.

تستخدم عندما تتمنى ألحد ما النجاح في عمله الجديد

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

...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께
하길 빈다.

تستخدم عندما يتمنى زمالء قدماء ألحدهم النجاح في عمله الجديد

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

새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.

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

نتمنى لك كل النجاح في انتقالك الوظيفي
األخير.

하는 일마다 성공하길 바래.

تستخدم عندما يتمنى زمالء قدماء ألحد ما النجاح في العمل الجديد
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تهانينا على حصولك على العمل! 새 직장 얻은 것 축하해!

تستخدم عند تهنئة أحد ما على حصوله على عمل جديد، يكون عمال مربحا عادة

حظا طيبا في يومك األول في... ..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!

تستخدم لتمني يوما طيبا ألحدهم في أول يوم في العمل الجديد
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سررنا بسماع والدة طفلكم/طفلتكم
الجديدة. تهانينا.

새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهم

تهانينا على مولودك الجديد! 새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهم

لألم الجديدة. أطيب التمنيات لك
والبنك/ابنتك.

엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두
건강하길 바랍니다.

تستخدم لتهنئة امرأة على والدة طفلها

تهانينا على والدة طفلكما الجديد الرائع
صبي/بنت!

귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهما

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

والدين رائعين.

...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진
부모님이 되실거라고 믿습니다!

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهم
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شكرا جزيال على... 깊은 감사드립니다.

تستخدم كرسالة شكر عامة
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أود أن أشكرك بالنيابة عن زوجي/زوجتي
وعن نفسي...

제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.

تستخدم عند شكر أحد ما بالنيابة عنك وعن شخص آخر

إنني حقا ال أعرف كيف أشكرك ل... ...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.

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

إنها جزء يسير من امتنانا لك على... 깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.

تستخدم عند تقديم هدية لشخص ما كشكر له

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

...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.

تستخدم عندما تكون ممتنا لشخص ما لقيامه بشيء ما ألجلك

نحن ممتنون جدا لك ل... ...것 진심으로 깊은 감사드립니다.

تستخدم عندما تريد أن تشكر شخصا ما لقيامه بشيء ما ألجلك

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

그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야
하는걸요.

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

Życzenia - 
arabski koreański

التحيات الخاصة بالفصول من... ...에서 보내는 시즌 축하 인사

تستخدم في الواليات المتحدة األمريكية لالحتفال بعيد الميالد والسنة الجديدة

عيد ميالد مجيد وسنة جديدة سعيدة! 행복한 크리스마스와 신년 되세요!

تستخدم في المملكة المتحدة لالحتفال بعيد الميالد والسنة الجديدة

فصح مجيد! 행복한 부활절 되세요!

تستخدم في البلدان المسيحية لالحتفال بيوم الفصح
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Korespondencja osobista
Życzenia

عيد شكر مجيد! 행복한 추수감사절 되세요!

تستخدم في الواليات المتحدة األمريكية لالحتفال بعيد الشكر

سنة جديدة سعيدة! 행복한 새해 되세요!

تستخدم لالحتفال بالسنة الجديدة

أعياد مجيدة! 행복한 휴일되세요!

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

عيد هانوكا مجيد! 행복한 하누카 되세요!

تستخدم لالحتفال بعيد الهانوكا

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

행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게
보내시길 바랍니다.

تستخدم لالحتفال بعيد الديوالي

عيد ميالد مجيد! / عيد ميالد سعيد!  

تستخدم في البلدان المسيحية لالحتفال بعيد الميالد

عيد ميالد مجيد وعام جديد سعيد!  

تستخدم في البلدان المسيحية لالحتفال بعيد الميالد والسنة الجديدة
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