
Travel
Getting Around

Getting Around - 
Arabic Swedish
أنا ضائع Jag har gått vilse.

عندما ال تعرف مكانك

هل يمكنك أن تريني أين توجد على
الخريطة؟

Kan du visa mig var det är på kartan?

السؤال عن موقع محدد على الخريطة

أين يمكنني أن أجد_____؟ Var kan jag hitta___?

السؤال عن مكان محدد

... حمام؟ ... en toalett?

موقع خدمي

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

موقع خدمي

...فندق؟ ... ett hotell?

موقع خدمي

...محطة وقود؟ ... en bensinstation?

موقع خدمي

... مستشفى؟ ... ett sjukhus?

موقع خدمي

... صيدلية؟ ... ett apotek?

موقع خدمي

.... متجر كبير؟ ... ett varuhus?

موقع خدمي
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...سوبرماركت؟ ... ett snabbköp?

موقع خدمي

... موقف باص؟ ... busshållplatsen?

موقع خدمي

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

موقع خدمي

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

موقع خدمي

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

موقع خدمي

كيف أصل إلى_____؟ Hur tar jag mig till___?

طلب االتجاهات إلى مكان محدد

منطقة وسط المدينة؟ ... centrum?

مكان محدد

...محطة القطار؟ ... tågstationen?

مكان محدد

...المطار؟ ... flygplatsen?

مكان محدد

...مركز الشرطة؟ ... polisstationen?

مكان محدد

...سفارة [بلد]؟ ... den [nationalitet] ambassaden?

سفارة بلد محدد
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هل يمكنك اقتراح_______ جيد؟ Kan du rekommendera några bra___?

طلب االقتراحات بخصوص مكان محدد

... البارات؟ ... barer?

مكان

... مقاهي؟ ... kaféer?

مكان

...مطاعم؟ ... restauranger?

مكان

... نوادي ليلية؟ ... nattklubbar?

مكان

... فنادق؟ ... hotell?

مكان

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

مكان

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

مكان

...متاحف؟ ... museum?

مكان
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در يمينا. Sväng vänster.

إعطاء االتجاهات
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در يمينا. Sväng höger.

إعطاء االتجاهات

سر بشكل مباشر Gå rakt fram.

إعطاء االتجاهات

عد إلى الوراء. Gå tillbaka.

إعطاء االتجاهات

توقف. Stanna.

إعطاء االتجاهات

اذهب باتجاه _____. Gå mot ___.

إعطاء االتجاهات

تجاوز _______. Gå förbi___.

إعطاء االتجاهات

انتبه إلى_____. Titta efter___.

إعطاء االتجاهات

باتجاه األسفل nerförsbacke

إعطاء االتجاهات

باتجاه األعلى uppförsbacke

إعطاء االتجاهات

عند تقاطع الطرق korsning

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات

إشارة المرور trafikljuset

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات
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الحديقة park

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات
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أين يمكنني شراء تذكرة باص/قطار؟ Var kan jag köpa en buss/tågbiljett?

السؤال عن مكتب تذاكر

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

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

شراء تذكرة إلى موقع محدد

...تذكرة منفردة... ... enkelbiljett ...

تذكرة اتجاه واحد

...تذكرة عودة... ... tur- och returbiljett ...

تذكرة باتجاهين

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

تذكرة للدرجة األولى/الدرجة الثانية

... تذكرة يوم كامل... ... dags/dygnsbiljett ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال اليوم

... تذكرة أسبوع... ... veckobiljett ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

...تذكرة شهر... ... ett månadskort ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

كم سعر التذكرة إلى __[موقع]__؟ Hur mycket kostar en biljett till __ [destination] __?

االستفسار بخصوص سعر التذكرة إلى مكان محدد
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أرغب في حجز مقعد (بجانب النافذة). Jag skulle vilja reservera en plats (vid fönstret).

حجز مقعد محدد

هل يقف الباص/القطار عند __[موقع]__؟ Stannar den här bussen/det här tåget i
__[destination]__?

السؤال إن كان الباص أو القطار يذهبان إلى موقع محدد

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

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

السؤال عن مدة السفر

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

När går bussen/tåget mot __ [destination] __?

السؤال عن الوقت الذي يغادر فيه باص/قطار محدد المحطة

هل هذا المقعد محجوز؟ Är den här platsen ledig?

االستفسار فيما إذا كان المقعد متاحا

هذا مقعدي. Det där är min plats.

اإلشارة إلى منطقة كنت تجلس فيها أصال أو لديك حجز فيها

Getting Around - 
Arabic Swedish

فتح öppet

المتجر مفتوح

مغلق stängt

المتجر مغلق

مدخل ingång

الفتة للدخول
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مخرج utgång

الفتة للخروج

ادفع tryck

 

اسحب drag

 

رجال herrar

حمام للرجال

نساء damer

حمام للنساء

مشغول upptaget

الفندق مليء/الحمام مشغول

خال ledigt

غرف الفندق متاحة/الحمام فارغ
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هل تعرف رقما لالتصال بتاكسي؟ Har du taxinumret?

طلب رقم هاتف شركة التاكسي

يجب أن أذهب إلى __[موقع]__. Ta mig till __ [destination] __, tack.

إخبار سائق التاكسي عن المكان الذي تود الذهاب إليه

كم تريد مقابل الذهاب إلى__[موقع]__؟ Hur mycket kostar det att åka till __ [destination] __?

االستفسار عن أجرة التاكسي إلى مكان محدد
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هل يمكنك االنتظار هنا للحظة؟ Kan du vänta här en stund?

الطلب من سائق التاكسي بأن ينتظرك بينما تذهب لقضاء حاجة صغيرة

اتبع تلك السيارة! Följ den där bilen!

تستخدم إن كنت عميال سريا
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أين هو مكتب استئجار السيارات؟ Var hittar jag en hyrbilsfirma?

السؤال أين يمكنك إيجاد مكتب إيجار سيارات

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

Jag skulle vilja hyra en liten bil/stor bil/skåpbil.

تحديد نوع السيارة التي تود استئجارها

ليوم واحد/ألسبوع واحد. ... för en dag/en vecka.

تحديد المدة التي تريد فيها استئجار السيارة

أريد أن أستأجر سيارة ذات تأمين شامل. Jag vill ha en fullständig försäkring.

الحصول على أكبر قدر من التأمين

لست بحاجة إلى التأمين Jag behöver ingen försäkring.

عدم الحصول على التأمين أبدا

هل علي إعادة السيارة ممتلئة بالوقود؟ Ska jag återlämna bilen med tanken full?

السؤال إن كان عليك ملء لسيارة بالوقود قبل إعادتها

أين هي محطة الوقود التالية؟ Var finns den närmsta bensinstationen?

السؤال أين يمكنك إيجاد أقرب محطة للوقود

أود ذكر سائق ثان. Jag skulle vilja inkludera en andra förare.

طلب ذكر سائق ثان إلى اتفاقية اإليجار

Page 8 22.05.2023



Travel
Getting Around

ما هي حدود السرعة في المدن/على
الطريق السريع؟

Vad är det för hastighetsbegränsning i städer/på
motorvägen?

االستفسار بخصوص حدود السرعة في المنطقة

الخزان ليس مملوءا. Tanken är inte full.

الشكوى بخصوص السيارة غير الممتلئة بالوقود 100%

المحرك يصدر صوتا غريبا. Motorn låter konstigt.

الشكوى بوجود مشكلة في محرك السيارة

السيارة متضررة. Bilen är skadad.

الشكوى بخصوص السيارة المتضررة
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