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هل تستطيع مساعدتي من فضلك؟ Können Sie mir bitte helfen?

طلب المساعدة

هل تتحدث اإلنكليزية؟ Sprechen Sie Englisch?

أسأل إن كان الشخص يتحدث اإلنكليزية

هل تتحدث _[اللغة]_؟ Sprechen Sie _[Sprache]_?

أطلب إن كان شخص ما يتحدث لغة محددة

أنا ال أتحدث_[اللغة]_. Ich spreche kein _[Sprache]_.

توضح أنك ال تتحدث بلغة محددة

ال أفهم. Das verstehe ich nicht.

توضح أنك ال تفهم

General - 
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مرحبا! Hallo!

ترحيب اعتيادي

مرحبا! Hi!

ترحيب غير رسمي

صباح الخير! Guten Morgen!

ترحيب يستخدم في أوقات الصباح

مساء الخير! Guten Abend!

ترحيب يستخدم في أوقات المساء

تصبح على خير! Gute Nacht!

تحية تستخدم عند المغادرة في المساء/الليل أو قبل الخلود للنوم
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كيف حالك؟ Wie geht es Dir?

مخاطبة قصيرة ومؤدبة تستفسر عن أحوال شخص آخر

بخير، شكرا لك. Gut, danke.

جواب لطيف على "كيف حالك؟"

ما اسمك؟ Wie heißt du?

سؤال عن اسم شخص آخر

اسمي هو____. Mein Name ist___.

تخبر شخصا آخر عن اسمك

من أين أنت؟ Woher kommst Du?

سؤال عن موطن أحد األشخاص

أنا من _____. Ich bin aus___.

إجابة عن ما هو وطنك

ما هو عمرك؟ Wie alt bist du?

سؤال عن عمر شخص ما

عمري ___ سنة. Ich bin___Jahre alt.

إجابة تبين ما هو عمرك

نعم Ja

إجابة إيجابية

ال Nein

إجابة سلبية

من فضلك Bitte

كلمة إضافية إلضفاء لمسة من األدب
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خذ! Bitteschön!

تستخدم عند تقديم شيء ما ألحد األشخاص

شكرا لك. Danke.

تقديم الشكر لشخص ما

شكرا جزيال. Vielen Dank.

تقديم الشكر الحار لشخص ما

على الرحب والسعة. Gern geschehen.

جواب مؤدب على "شكرا لك"

آسف. Es tut mir Leid.

االعتذار عن شيء ما

اعذرني. Entschuldigung.

تستخدم للفت انتباه شخص ما

ال بأس. Schon gut.

اإلجابة على اعتذار إذا قبلته

ال مشكلة. Kein Problem.

اإلجابة على اعتذار إذا قبلته

احذر! Aufpassen!

جعل شخص ما منتبها لخطر ما

أنا جائع. Ich habe Hunger.

تستخدم عند الشعور بالجوع

أنا عطشان. Ich habe Durst.

تستخدم عند الشعور بالعطش
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أنا تعب. Ich bin müde.

تستخدم عند الشعور بالتعب

أنا مريض. Ich bin krank.

تستخدم عند الشعور بالمرض

ال أعرف. Ich weiß nicht.

ال تعرف اإلجابة عن سؤال ما

سرني لقاؤك. Es war nett, Sie kennenzulernen.

عبارة وداع لطيفة بعد أول لقاء

وداعا! Auf Wiedersehen!

القول وداعا
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أرغب بتقديم شكوى. Ich möchte mich beschweren.

طريقة مؤدبة تبدأ بها شكواك

من المسؤول هنا؟ Wer ist hier der Verantwortliche?

اكتشاف من هو المسؤول

هذا غير مقبول على اإلطالق! Das ist wirklich inakzeptabel.

تعبير قوي عن استيائك

أريد أن أستعيد مالي! Ich will mein Geld zurück!

طلب استرداد المال

إننا ننتظر منذ أكثر من ساعة. Wir warten seit über einer Stunde.

شكوى من االنتظار لفترة طويلة
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هذا الطعام مقزز! Dieses Essen schmeckt scheiße!

طريقة فظة في إبداء عدم السرور بطعامك

هذا الشراب طعمه سيئ Dieses Getränk schmeckt wie Pisse!

طريقة فظة في إبداء عدم السرور بالمشروب

هذا المكان لعين! Dieser Ort ist ein Drecksloch!

طريقة فظة في إبداء عدم السرور باإلقامة

هذه السيارة خردة Dieses Auto ist Schrott!

طريقة فظة إلظهار عدم رضاك عن سيارة ما 

هذه الخدمة سيئة! Die Bedienung ist eine Katastrophe!

طريقة فظة في إظهار عدم رضاك عن خدمة ما

هذه سرقة واضحة! Das ist eine totale Abzocke!

الشكوى الفظة عن السعر المرتفع

هذا هراء! Das ist doch Blödsinn!

طريقة فظة في إظهار عدم تصديقك ألمر قاله أحدهم

أنت أحمق غبي! Du bist ein Vollidiot!

إهانة شخص ما من خالل انتقاد مستوى ذكاءه

أنت ال تعرف شيئا! Du verstehst einen Dreck davon!

إهانة شخص ما من خالل انتقاد معرفته

اغرب من هنا! Verpiss dich!

الطلب الفظ من شخص ما المغادرة فورا

فلنحل هذه المشكلة خارجا! Lass uns das draußen regeln!

الطلب من شخص ما مقاتلتك خارج مبنى ما
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