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هل تستطيع مساعدتي من فضلك؟ Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?)

طلب المساعدة

هل تتحدث اإلنكليزية؟ Μιλάτε αγγλικά; (Miláte agliká?)

أسأل إن كان الشخص يتحدث اإلنكليزية

هل تتحدث _[اللغة]_؟ Μιλάς _[γλώσσα]_; (Milás _[glóssa]_?)

أطلب إن كان شخص ما يتحدث لغة محددة

أنا ال أتحدث_[اللغة]_. Δεν μιλώ _[γλώσσα]_. (Den miló _[glóssa]_.)

توضح أنك ال تتحدث بلغة محددة

ال أفهم. Δεν καταλαβαίνω. (Den katalabéno.)

توضح أنك ال تفهم

General - 
Arabic Greek
مرحبا! Γεια σου! (Ya su!)

ترحيب اعتيادي

مرحبا! Γεια! (Ya!)

ترحيب غير رسمي

صباح الخير! Καλημέρα! (Kaliméra)

ترحيب يستخدم في أوقات الصباح

مساء الخير! Καλησπέρα! (Kalispéra!)

ترحيب يستخدم في أوقات المساء

تصبح على خير! Καληνύχτα! (Kaliníhta!)

تحية تستخدم عند المغادرة في المساء/الليل أو قبل الخلود للنوم

Page 1 22.05.2023



Travel
General

كيف حالك؟ Τι κάνεις; (Ti kánis?)

مخاطبة قصيرة ومؤدبة تستفسر عن أحوال شخص آخر

بخير، شكرا لك. Καλά, ευχαριστώ. (Kalá, efharstó.)

جواب لطيف على "كيف حالك؟"

ما اسمك؟ Πώς σε λένε; (Pos se léne?)

سؤال عن اسم شخص آخر

اسمي هو____. Το όνομα μου είναι ___. (To ónoma mu íne ___.)

تخبر شخصا آخر عن اسمك

من أين أنت؟ Από που είσαι; (Apó pu íse?)

سؤال عن موطن أحد األشخاص

أنا من _____. Είμαι από ___. (Íme apó ___.)

إجابة عن ما هو وطنك

ما هو عمرك؟ Πόσων χρονών είσαι; (Póson hronón íse?)

سؤال عن عمر شخص ما

عمري ___ سنة. Είμαι ___ χρονών. (Íme ___ hronón.)

إجابة تبين ما هو عمرك

نعم Ναι (Ne)

إجابة إيجابية

ال Όχι (Óchi)

إجابة سلبية

من فضلك Παρακαλώ (Parakaló)

كلمة إضافية إلضفاء لمسة من األدب
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خذ! Ορίστε! (Oríste!)

تستخدم عند تقديم شيء ما ألحد األشخاص

شكرا لك. Ευχαριστώ. (Efharistó.)

تقديم الشكر لشخص ما

شكرا جزيال. Ευχαριστώ πολύ. (Efharistó polí.)

تقديم الشكر الحار لشخص ما

على الرحب والسعة. Παρακαλώ. (Parakaló.)

جواب مؤدب على "شكرا لك"

آسف. Συγνώμη. (Signómi.)

االعتذار عن شيء ما

اعذرني. Με συγχωρείτε. (Me sighoríte.)

تستخدم للفت انتباه شخص ما

ال بأس. Δεν είναι τίποτα. (Den íne típota.)

اإلجابة على اعتذار إذا قبلته

ال مشكلة. Κανένα πρόβλημα. (Kanéna próvlima.)

اإلجابة على اعتذار إذا قبلته

احذر! Προσοχή! (Prosohí!)

جعل شخص ما منتبها لخطر ما

أنا جائع. Πεινώ. (Pinó.)

تستخدم عند الشعور بالجوع

أنا عطشان. Διψώ. (Dipsó.)

تستخدم عند الشعور بالعطش

Page 3 22.05.2023



Travel
General

أنا تعب. Είμαι κουρασμένος/η. (Íme kurasménos/i.)

تستخدم عند الشعور بالتعب

أنا مريض. Είμαι άρρωστος/η. (Íme árostos/i.)

تستخدم عند الشعور بالمرض

ال أعرف. Δεν ξέρω. (Den xéro.)

ال تعرف اإلجابة عن سؤال ما

سرني لقاؤك. Χάρηκα για την γνωριμία. (Xárika ya tin gnorimía.)

عبارة وداع لطيفة بعد أول لقاء

وداعا! Αντίο! (Adío!)

القول وداعا
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أرغب بتقديم شكوى. Θα ήθελα να κάνω ένα παράπονο. (Tha íthela na káno
éna parápono.)

طريقة مؤدبة تبدأ بها شكواك

من المسؤول هنا؟ Ποιος είναι ο υπεύθυνος εδώ; (Pios íne o ipéfthinos
edó?)

اكتشاف من هو المسؤول

هذا غير مقبول على اإلطالق! Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο! (Aftó íne apolítos
aparádekto!)

تعبير قوي عن استيائك

أريد أن أستعيد مالي! Θέλω τα λεφτά μου πίσω! (Thélo ta leftá mu píso!)

طلب استرداد المال

إننا ننتظر منذ أكثر من ساعة. Περιμένουμε εδώ και μια ώρα. (Periménume edó ke
mia óra.)

شكوى من االنتظار لفترة طويلة

General - 

Page 4 22.05.2023



Travel
General

Arabic

Page 5 22.05.2023



Travel
General

Greek
هذا الطعام مقزز! Αυτό το φαγητό είναι χάλια! (Avtó to fagitó íne hália!)

طريقة فظة في إبداء عدم السرور بطعامك

هذا الشراب طعمه سيئ Αυτό το ποτό είναι χάλια! (Avtó to potó íne hália!)

طريقة فظة في إبداء عدم السرور بالمشروب

هذا المكان لعين! Αυτό το μέρος είναι χάλια! (Avtó to meros íne hália!)

طريقة فظة في إبداء عدم السرور باإلقامة

هذه السيارة خردة Αυτό το αυτοκίνητο είναι χάλια! (Avtó to aftokínito íne
hália!)

طريقة فظة إلظهار عدم رضاك عن سيارة ما 

هذه الخدمة سيئة! Η εξυπηρέτηση είναι χάλια! (I exipirétisi íne háya!)

طريقة فظة في إظهار عدم رضاك عن خدمة ما

هذه سرقة واضحة! Είναι απόλυτη κλεψιά! (Íne apóliti klepsiá)

الشكوى الفظة عن السعر المرتفع

هذا هراء! Τι μαλακίες είναι αυτές! (Ti malakíes íne aftés!)

طريقة فظة في إظهار عدم تصديقك ألمر قاله أحدهم

أنت أحمق غبي! Είσαι ένας βλάκας ηλίθιος! (Íse énas vlákas ilíthios!)

إهانة شخص ما من خالل انتقاد مستوى ذكاءه

أنت ال تعرف شيئا! Δεν καταλαβαίνεις θεό! (Den katalavénis theó!)

إهانة شخص ما من خالل انتقاد معرفته

اغرب من هنا! Άντε χάσου! (Ánte hasou!)

الطلب الفظ من شخص ما المغادرة فورا

فلنحل هذه المشكلة خارجا! Για έλα να το κανονίσουμε έξω! (Ya éla na to
kanonísume éxo!)

الطلب من شخص ما مقاتلتك خارج مبنى ما
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