
Resa
Att ta sig runt

Att ta sig runt - Platser
svenska arabiska
Jag har gått vilse. أنا ضائع

Du vet inte var du är

Kan du visa mig var det är på kartan? هل يمكنك أن تريني أين توجد على الخريطة؟
Be om att bli visad en viss plats på en karta

Var kan jag hitta___? أين يمكنني أن أجد_____؟
Fråga om en viss servicepunkt

... en toalett? ... حمام؟
servicepunkt

... en bank/ett växlingskontor? ... بنك/مكتب تصريف أموال؟
servicepunkt

... ett hotell? ...فندق؟
servicepunkt

... en bensinstation? ...محطة وقود؟
servicepunkt

... ett sjukhus? ... مستشفى؟
servicepunkt

... ett apotek? ... صيدلية؟
facilitet

... ett varuhus? .... متجر كبير؟
servicepunkt

Sida 1 23.05.2023



Resa
Att ta sig runt
... ett snabbköp? ...سوبرماركت؟

servicepunkt

... busshållplatsen? ... موقف باص؟
servicepunkt

... tunnelbanestationen? ... محطة قطار األنفاق؟
servicepunkt

... en turistinformation? ... مكتب معلومات السياح؟
servicepunkt

... en bankomat? ... صراف آلي/جهاز صرف نقود؟
servicepunkt

Hur tar jag mig till___? كيف أصل إلى_____؟
Fråga om instruktioner för att ta dig till en viss plats

... centrum? منطقة وسط المدينة؟
specifik plats

... tågstationen? ...محطة القطار؟
specifik plats

... flygplatsen? ...المطار؟
specifik plats

... polisstationen? ...مركز الشرطة؟
specifik plats

... den [nationalitet] ambassaden? ...سفارة [بلد]؟
Ett visst lands ambassad
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Kan du rekommendera några bra___? هل يمكنك اقتراح_______ جيد؟

Be om tips på olika platser

... barer? ... البارات؟
ställe

... kaféer? ... مقاهي؟
ställe

... restauranger? ...مطاعم؟
ställe

... nattklubbar? ... نوادي ليلية؟
ställe

... hotell? ... فنادق؟
ställe

... turistattraktioner? ... أماكن جاذبة للسياح؟
ställe

... historiska platser? ...مواقع تاريخية؟
ställe

... museum? ...متاحف؟
ställe

Att ta sig runt - Väganvisningar
svenska arabiska
Sväng vänster. در يمينا.

Ge väganvisning
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Sväng höger. در يمينا.

Ge väganvisning

Gå rakt fram. سر بشكل مباشر
Ge väganvisning

Gå tillbaka. عد إلى الوراء.
Ge väganvisning

Stanna. توقف.
Ge väganvisning

Gå mot ___. اذهب باتجاه _____.
Ge väganvisning

Gå förbi___. تجاوز _______.
Ge väganvisning

Titta efter___. انتبه إلى_____.
Ge väganvisning

nerförsbacke باتجاه األسفل
Ge väganvisning

uppförsbacke باتجاه األعلى
Ge väganvisning

korsning عند تقاطع الطرق
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

trafikljuset إشارة المرور
Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar
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park الحديقة

Vanlig referenspunkt när man ger väganvisningar

Att ta sig runt - Buss/Tåg
svenska arabiska
Var kan jag köpa en buss/tågbiljett? أين يمكنني شراء تذكرة باص/قطار؟

Fråga efter ett biljettkontor

Jag skulle vilja köpa en___ till [destination],
tack.

أود شراء ______ إلى __[موقع]__ من فضلك.
Köp en biljett till en viss destination

... enkelbiljett ... ...تذكرة منفردة...
biljett för en enkel resa

... tur- och returbiljett ... ...تذكرة عودة...
biljett för vägen dit och tillbaka

... första klass/andra klassbiljett ... ... تذكرة درجة أولى/درجة ثانية...
biljett för första klass/andra klass

... dags/dygnsbiljett ... ... تذكرة يوم كامل...
en biljett som du kan använda hela dagen

... veckobiljett ... ... تذكرة أسبوع...
en biljett som du kan använda hela veckan

... ett månadskort ... ...تذكرة شهر...
ett kort som du kan använda under en månads tid

Hur mycket kostar en biljett till __ [destination]
__?

كم سعر التذكرة إلى __[موقع]__؟
Förfrågan om biljettpriset till en viss destination

Sida 5 23.05.2023



Resa
Att ta sig runt
Jag skulle vilja reservera en plats (vid fönstret). أرغب في حجز مقعد (بجانب النافذة).

Reservera en särskild sittplats

Stannar den här bussen/det här tåget i
__[destination]__?

هل يقف الباص/القطار عند __[موقع]__؟
Fråga om bussen eller tåget går till en viss plats

Hur lång tid tar det att ta sig till
__[destination]__?

كم من الوقت يلزم للوصول إلى __[موقع]__؟
Fråga om resetiden

När går bussen/tåget mot __ [destination] __? متى يغادر الباص/القطار الخاص ب __[موقع]__؟
Fråga om avresetiden för en särskild buss/ett särskilt tåg

Är den här platsen ledig? هل هذا المقعد محجوز؟
Fråga om platsen fortfarande är ledig

Det där är min plats. هذا مقعدي.
Påpeka att du redan satt på platsen eller att du har reserverat platsen

Att ta sig runt - Skyltar
svenska arabiska
öppet فتح

En affär är öppen

stängt مغلق
En affär är stängd

ingång مدخل
Skylt som informerar om att detta är ingången

utgång مخرج
Skylt som informerar om att detta är utgången
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tryck ادفع

 

drag اسحب
 

herrar رجال
Toalett för män

damer نساء
Toalett för kvinnor

upptaget مشغول
Toalett är upptagen

ledigt خال
Det finns tillgängliga hotellrum/Toaletten är tom

Att ta sig runt - Taxi
svenska arabiska
Har du taxinumret? هل تعرف رقما لالتصال بتاكسي؟

Be om telefonnumret till en taxifirma

Ta mig till __ [destination] __, tack. يجب أن أذهب إلى __[موقع]__.
Instruera taxiföraren om vart han ska köra

Hur mycket kostar det att åka till __
[destination] __?

كم تريد مقابل الذهاب إلى__[موقع]__؟
Fråga om priset för att ta sig till en viss plats

Kan du vänta här en stund? هل يمكنك االنتظار هنا للحظة؟
Be taxiföraren att vänta på dig medan du utför ett ärende
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Följ den där bilen! اتبع تلك السيارة!

Används om du är en hemlig agent

Att ta sig runt - Biluthyrning
svenska arabiska
Var hittar jag en hyrbilsfirma? أين هو مكتب استئجار السيارات؟

Fråga om var du kan hyra en bil

Jag skulle vilja hyra en liten bil/stor bil/skåpbil. أود أن أستأجر سيارة صغيرة/سيارة كبيرة/شاحنة
صغيرة.

Specificera vad för sorts bil du vill hyra

... för en dag/en vecka. ليوم واحد/ألسبوع واحد.
Specificera för hur länge du vill hyra den

Jag vill ha en fullständig försäkring. أريد أن أستأجر سيارة ذات تأمين شامل.
Få försäkring för alla möjliga skador

Jag behöver ingen försäkring. لست بحاجة إلى التأمين
Välj att inte inkludera någon försäkring alls

Ska jag återlämna bilen med tanken full? هل علي إعادة السيارة ممتلئة بالوقود؟
Fråga om du måste tanka bilen full med bensin innan du återlämnar den

Var finns den närmsta bensinstationen? أين هي محطة الوقود التالية؟
Fråga efter var du kan hitta en bensinstation

Jag skulle vilja inkludera en andra förare. أود ذكر سائق ثان.
Be om att få inkludera en annan förare i hyresavtalet

Vad är det för hastighetsbegränsning i
städer/på motorvägen?

ما هي حدود السرعة في المدن/على الطريق
السريع؟

Fråga om hastighetsbegränsningen i regionen
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Tanken är inte full. الخزان ليس مملوءا.

Klaga på att bilen inte är 100% fulltankad

Motorn låter konstigt. المحرك يصدر صوتا غريبا.
Klaga på att det är ett problem med motorn

Bilen är skadad. السيارة متضررة.
Klaga på att bilen är skadad

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sida 9 23.05.2023

http://www.tcpdf.org

