
Resa
Att ta sig runt

Att ta sig runt - 
arabiska engelska

أنا ضائع I am lost.

عندما ال تعرف مكانك

هل يمكنك أن تريني أين توجد على
الخريطة؟

Can you show me where it is on the map?

السؤال عن موقع محدد على الخريطة

أين يمكنني أن أجد_____؟ Where can I find___?

السؤال عن مكان محدد

... حمام؟ ... a bathroom?

موقع خدمي

... بنك/مكتب تصريف أموال؟ ... a bank/an exchange office?

موقع خدمي

...فندق؟ ... a hotel?

موقع خدمي

...محطة وقود؟ ... a gas station?

موقع خدمي

... مستشفى؟ ... a hospital?

موقع خدمي

... صيدلية؟ ... a pharmacy?

موقع خدمي

.... متجر كبير؟ ... a department store?

موقع خدمي
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...سوبرماركت؟ ... a supermarket?

موقع خدمي

... موقف باص؟ ... the bus stop?

موقع خدمي

... محطة قطار األنفاق؟ ... the subway station?

موقع خدمي

... مكتب معلومات السياح؟ ... a tourist information office?

موقع خدمي

... صراف آلي/جهاز صرف نقود؟ ... an ATM/a cash machine?

موقع خدمي

كيف أصل إلى_____؟ How do I get to___?

طلب االتجاهات إلى مكان محدد

منطقة وسط المدينة؟ ... the downtown area?

مكان محدد

...محطة القطار؟ ... the train station?

مكان محدد

...المطار؟ ... the airport?

مكان محدد

...مركز الشرطة؟ ... the police station?

مكان محدد

...سفارة [بلد]؟ ... the embassy of [country]?

سفارة بلد محدد
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هل يمكنك اقتراح_______ جيد؟ Can you recommend any good___?

طلب االقتراحات بخصوص مكان محدد

... البارات؟ ... bars?

مكان

... مقاهي؟ ... cafes?

مكان

...مطاعم؟ ... restaurants?

مكان

... نوادي ليلية؟ ... night clubs?

مكان

... فنادق؟ ... hotels?

مكان

... أماكن جاذبة للسياح؟ ... tourist attractions?

مكان

...مواقع تاريخية؟ ... historic sites?

مكان

...متاحف؟ ... museums?

مكان

Att ta sig runt - 
arabiska engelska
در يمينا. Turn left.

إعطاء االتجاهات
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در يمينا. Turn right.

إعطاء االتجاهات

سر بشكل مباشر Go straight ahead.

إعطاء االتجاهات

عد إلى الوراء. Go back.

إعطاء االتجاهات

توقف. Stop.

إعطاء االتجاهات

اذهب باتجاه _____. Go towards the___.

إعطاء االتجاهات

تجاوز _______. Go past the___.

إعطاء االتجاهات

انتبه إلى_____. Watch for the___.

إعطاء االتجاهات

باتجاه األسفل downhill

إعطاء االتجاهات

باتجاه األعلى uphill

إعطاء االتجاهات

عند تقاطع الطرق intersection

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات

إشارة المرور traffic lights

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات
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الحديقة park

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات

Att ta sig runt - 
arabiska engelska

أين يمكنني شراء تذكرة باص/قطار؟ Where can I buy a bus/train ticket?

السؤال عن مكتب تذاكر

أود شراء ______ إلى __[موقع]__ من
فضلك.

I would like to buy a___ to __[location]__ please.

شراء تذكرة إلى موقع محدد

...تذكرة منفردة... ... single ticket ...

تذكرة اتجاه واحد

...تذكرة عودة... ... return ticket ...

تذكرة باتجاهين

... تذكرة درجة أولى/درجة ثانية... ... first class/second class ticket ...

تذكرة للدرجة األولى/الدرجة الثانية

... تذكرة يوم كامل... ... day pass ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال اليوم

... تذكرة أسبوع... ... weekly pass ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

...تذكرة شهر... ... monthly pass ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

كم سعر التذكرة إلى __[موقع]__؟ How much is a ticket to __[location]__ ?

االستفسار بخصوص سعر التذكرة إلى مكان محدد
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أرغب في حجز مقعد (بجانب النافذة). I'd like to reserve a seat (by the window).

حجز مقعد محدد

هل يقف الباص/القطار عند __[موقع]__؟ Does this bus/train stop at __[location]__ ?

السؤال إن كان الباص أو القطار يذهبان إلى موقع محدد

كم من الوقت يلزم للوصول إلى
__[موقع]__؟

How long to get to __[location]__?

السؤال عن مدة السفر

متى يغادر الباص/القطار الخاص ب
__[موقع]__؟

When does the bus/train bound for__[location]__ leave?

السؤال عن الوقت الذي يغادر فيه باص/قطار محدد المحطة

هل هذا المقعد محجوز؟ Is this seat taken?

االستفسار فيما إذا كان المقعد متاحا

هذا مقعدي. That is my seat.

اإلشارة إلى منطقة كنت تجلس فيها أصال أو لديك حجز فيها

Att ta sig runt - 
arabiska engelska

فتح open

المتجر مفتوح

مغلق closed

المتجر مغلق

مدخل entrance

الفتة للدخول

مخرج exit

الفتة للخروج
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ادفع push

 

اسحب pull

 

رجال men

حمام للرجال

نساء women

حمام للنساء

مشغول occupied

الفندق مليء/الحمام مشغول

خال vacant

غرف الفندق متاحة/الحمام فارغ

Att ta sig runt - 
arabiska engelska

هل تعرف رقما لالتصال بتاكسي؟ Do you know the number to call a taxi?

طلب رقم هاتف شركة التاكسي

يجب أن أذهب إلى __[موقع]__. I need to go to __[location]__.

إخبار سائق التاكسي عن المكان الذي تود الذهاب إليه

كم تريد مقابل الذهاب إلى__[موقع]__؟ How much to go to__[location]__?

االستفسار عن أجرة التاكسي إلى مكان محدد

هل يمكنك االنتظار هنا للحظة؟ Can you wait here for a moment?

الطلب من سائق التاكسي بأن ينتظرك بينما تذهب لقضاء حاجة صغيرة
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اتبع تلك السيارة! Follow that car!

تستخدم إن كنت عميال سريا

Att ta sig runt - 
arabiska engelska

أين هو مكتب استئجار السيارات؟ Where is the car rental?

السؤال أين يمكنك إيجاد مكتب إيجار سيارات

أود أن أستأجر سيارة صغيرة/سيارة
كبيرة/شاحنة صغيرة.

I'd like to rent a small car/large car/van.

تحديد نوع السيارة التي تود استئجارها

ليوم واحد/ألسبوع واحد. ... for one day/one week.

تحديد المدة التي تريد فيها استئجار السيارة

أريد أن أستأجر سيارة ذات تأمين شامل. I want full coverage insurance.

الحصول على أكبر قدر من التأمين

لست بحاجة إلى التأمين I do not need insurance.

عدم الحصول على التأمين أبدا

هل علي إعادة السيارة ممتلئة بالوقود؟ Should I bring the car back with a full tank?

السؤال إن كان عليك ملء لسيارة بالوقود قبل إعادتها

أين هي محطة الوقود التالية؟ Where is the next gas station?

السؤال أين يمكنك إيجاد أقرب محطة للوقود

أود ذكر سائق ثان. I would like to include a second driver.

طلب ذكر سائق ثان إلى اتفاقية اإليجار

ما هي حدود السرعة في المدن/على
الطريق السريع؟

What is the speed limit in cities/on highways?

االستفسار بخصوص حدود السرعة في المنطقة

Sida 8 23.05.2023



Resa
Att ta sig runt

الخزان ليس مملوءا. The tank is not full.

الشكوى بخصوص السيارة غير الممتلئة بالوقود 100%

المحرك يصدر صوتا غريبا. The engine makes a strange noise.

الشكوى بوجود مشكلة في محرك السيارة

السيارة متضررة. The car is damaged.

الشكوى بخصوص السيارة المتضررة
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