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Liikkuminen - 
Arabia Saksa
أنا ضائع Ich habe mich verirrt.

عندما ال تعرف مكانك

هل يمكنك أن تريني أين توجد على
الخريطة؟

Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?

السؤال عن موقع محدد على الخريطة

أين يمكنني أن أجد_____؟ Wo kann ich ___ finden?

السؤال عن مكان محدد

... حمام؟ ... ein Badezimmer?

موقع خدمي

... بنك/مكتب تصريف أموال؟ ... eine Bank/Wechselstube?

موقع خدمي

...فندق؟ ... ein Hotel?

موقع خدمي

...محطة وقود؟ ... eine Tankstelle?

موقع خدمي

... مستشفى؟ ... ein Krankenhaus?

موقع خدمي

... صيدلية؟ ... eine Apotheke?

موقع خدمي

.... متجر كبير؟ ... ein Kaufhaus?

موقع خدمي
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...سوبرماركت؟ ... ein Supermarkt?

موقع خدمي

... موقف باص؟ ... eine Bushaltestelle?

موقع خدمي

... محطة قطار األنفاق؟ ... eine Bahnstation?

موقع خدمي

... مكتب معلومات السياح؟ ... die Touristeninformation?

موقع خدمي

... صراف آلي/جهاز صرف نقود؟ ... einen Geldautomaten?

موقع خدمي

كيف أصل إلى_____؟ Wie komme ich zum/zur ___?

طلب االتجاهات إلى مكان محدد

منطقة وسط المدينة؟ ... die Stadtmitte?

مكان محدد

...محطة القطار؟ ... der Bahnhof?

مكان محدد

...المطار؟ ... der Flughafen?

مكان محدد

...مركز الشرطة؟ ... die Polizeiwache?

مكان محدد

...سفارة [بلد]؟ ... die Botschaft von [Land]?

سفارة بلد محدد
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هل يمكنك اقتراح_______ جيد؟ Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?

طلب االقتراحات بخصوص مكان محدد

... البارات؟ ... Bars?

مكان

... مقاهي؟ ... Cafés?

مكان

...مطاعم؟ ... Restaurants?

مكان

... نوادي ليلية؟ ... Diskotheken?

مكان

... فنادق؟ ... Hotels?

مكان

... أماكن جاذبة للسياح؟ ... Touristenattraktionen?

مكان

...مواقع تاريخية؟ ... historische Sehenswürdigkeiten?

مكان

...متاحف؟ ... Museums?

مكان

Liikkuminen - 
Arabia Saksa

در يمينا. Nach links.

إعطاء االتجاهات
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در يمينا. Nach rechts.

إعطاء االتجاهات

سر بشكل مباشر Geradeaus gehen.

إعطاء االتجاهات

عد إلى الوراء. Geh zurück.

إعطاء االتجاهات

توقف. Anhalten.

إعطاء االتجاهات

اذهب باتجاه _____. Gehe zum/zur ___.

إعطاء االتجاهات

تجاوز _______. Geh an ___ vorbei.

إعطاء االتجاهات

انتبه إلى_____. Halte Ausschau nach der/dem ___.

إعطاء االتجاهات

باتجاه األسفل bergab

إعطاء االتجاهات

باتجاه األعلى bergauf

إعطاء االتجاهات

عند تقاطع الطرق Kreuzung

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات

إشارة المرور Ampel

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات
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الحديقة Park

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات

Liikkuminen - 
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أين يمكنني شراء تذكرة باص/قطار؟ Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?

السؤال عن مكتب تذاكر

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

I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,

شراء تذكرة إلى موقع محدد

...تذكرة منفردة... ... Einzelfahrschein ...

تذكرة اتجاه واحد

...تذكرة عودة... ... Rückfahrkarte ...

تذكرة باتجاهين

... تذكرة درجة أولى/درجة ثانية... ... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...

تذكرة للدرجة األولى/الدرجة الثانية

... تذكرة يوم كامل... ... Tageskarte ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال اليوم

... تذكرة أسبوع... ... Wochenkarte ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

...تذكرة شهر... ... Monatskarte ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

كم سعر التذكرة إلى __[موقع]__؟ Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?

االستفسار بخصوص سعر التذكرة إلى مكان محدد
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أرغب في حجز مقعد (بجانب النافذة). Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.

حجز مقعد محدد

هل يقف الباص/القطار عند __[موقع]__؟ Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?

السؤال إن كان الباص أو القطار يذهبان إلى موقع محدد

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

Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?

السؤال عن مدة السفر

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

Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?

السؤال عن الوقت الذي يغادر فيه باص/قطار محدد المحطة

هل هذا المقعد محجوز؟ Ist dieser Platz besetzt?

االستفسار فيما إذا كان المقعد متاحا

هذا مقعدي. Das ist mein Platz.

اإلشارة إلى منطقة كنت تجلس فيها أصال أو لديك حجز فيها
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فتح geöffnet

المتجر مفتوح

مغلق geschlossen

المتجر مغلق

مدخل Eingang

الفتة للدخول

مخرج Ausgang

الفتة للخروج
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ادفع Drücken

 

اسحب Ziehen

 

رجال Männer

حمام للرجال

نساء Damen

حمام للنساء

مشغول Besetzt

الفندق مليء/الحمام مشغول

خال Frei

غرف الفندق متاحة/الحمام فارغ

Liikkuminen - 
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هل تعرف رقما لالتصال بتاكسي؟ Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu
bestellen?

طلب رقم هاتف شركة التاكسي

يجب أن أذهب إلى __[موقع]__. Ich muss zum/zur __[Ort]__.

إخبار سائق التاكسي عن المكان الذي تود الذهاب إليه

كم تريد مقابل الذهاب إلى__[موقع]__؟ Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?

االستفسار عن أجرة التاكسي إلى مكان محدد

هل يمكنك االنتظار هنا للحظة؟ Können Sie hier einen Moment warten?

الطلب من سائق التاكسي بأن ينتظرك بينما تذهب لقضاء حاجة صغيرة
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اتبع تلك السيارة! Folgen Sie dem Auto!

تستخدم إن كنت عميال سريا

Liikkuminen - 
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أين هو مكتب استئجار السيارات؟ Wo ist die Autovermietung?

السؤال أين يمكنك إيجاد مكتب إيجار سيارات

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

Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen
Lieferwagen mieten.

تحديد نوع السيارة التي تود استئجارها

ليوم واحد/ألسبوع واحد. ... für einen Tag/eine Woche.

تحديد المدة التي تريد فيها استئجار السيارة

أريد أن أستأجر سيارة ذات تأمين شامل. Ich möchte Vollkaskoversicherung.

الحصول على أكبر قدر من التأمين

لست بحاجة إلى التأمين Ich brauche keine Versicherung.

عدم الحصول على التأمين أبدا

هل علي إعادة السيارة ممتلئة بالوقود؟ Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?

السؤال إن كان عليك ملء لسيارة بالوقود قبل إعادتها

أين هي محطة الوقود التالية؟ Wo ist die die nächste Tankstelle?

السؤال أين يمكنك إيجاد أقرب محطة للوقود

أود ذكر سائق ثان. Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.

طلب ذكر سائق ثان إلى اتفاقية اإليجار

ما هي حدود السرعة في المدن/على
الطريق السريع؟

Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der
Stadt/auf der Autobahn?

االستفسار بخصوص حدود السرعة في المنطقة
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الخزان ليس مملوءا. Der Tank ist nicht voll.

الشكوى بخصوص السيارة غير الممتلئة بالوقود 100%

المحرك يصدر صوتا غريبا. Der Motor macht komische Geräusche.

الشكوى بوجود مشكلة في محرك السيارة

السيارة متضررة. Das Auto ist kaputt.

الشكوى بخصوص السيارة المتضررة

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sivu 9 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

