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一般 - 
アラビア語 ルーマニア語

هل تستطيع مساعدتي من فضلك؟ Mă puteți ajuta, vă rog?

طلب المساعدة

هل تتحدث اإلنكليزية؟ Vorbiți în engleză?

أسأل إن كان الشخص يتحدث اإلنكليزية

هل تتحدث _[اللغة]_؟ Vorbiți _(limba)_?

أطلب إن كان شخص ما يتحدث لغة محددة

أنا ال أتحدث_[اللغة]_. Nu vorbesc _(limba)_.

توضح أنك ال تتحدث بلغة محددة

ال أفهم. Nu înțeleg.

توضح أنك ال تفهم
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مرحبا! Bună ziua!

ترحيب اعتيادي

مرحبا! Salut!

ترحيب غير رسمي

صباح الخير! Bună dimineața!

ترحيب يستخدم في أوقات الصباح

مساء الخير! Bună seara!

ترحيب يستخدم في أوقات المساء

تصبح على خير! Noapte bună!

تحية تستخدم عند المغادرة في المساء/الليل أو قبل الخلود للنوم
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كيف حالك؟ Ce mai faci?

مخاطبة قصيرة ومؤدبة تستفسر عن أحوال شخص آخر

بخير، شكرا لك. Bine, mulțumesc.

جواب لطيف على "كيف حالك؟"

ما اسمك؟ Cum te numești?

سؤال عن اسم شخص آخر

اسمي هو____. Mă numesc ___.

تخبر شخصا آخر عن اسمك

من أين أنت؟ De unde ești?

سؤال عن موطن أحد األشخاص

أنا من _____. Sunt din ___.

إجابة عن ما هو وطنك

ما هو عمرك؟ Câți ani ai?

سؤال عن عمر شخص ما

عمري ___ سنة. Am __ ani.

إجابة تبين ما هو عمرك

نعم Da

إجابة إيجابية

ال Nu

إجابة سلبية

من فضلك Vă rog

كلمة إضافية إلضفاء لمسة من األدب
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خذ! Poftim!

تستخدم عند تقديم شيء ما ألحد األشخاص

شكرا لك. Mulțumesc

تقديم الشكر لشخص ما

شكرا جزيال. Mulțumesc mult

تقديم الشكر الحار لشخص ما

على الرحب والسعة. Cu plăcere

جواب مؤدب على "شكرا لك"

آسف. Îmi pare rău

االعتذار عن شيء ما

اعذرني. Mă scuzați

تستخدم للفت انتباه شخص ما

ال بأس. Nu face nimic

اإلجابة على اعتذار إذا قبلته

ال مشكلة. Nici o problemă

اإلجابة على اعتذار إذا قبلته

احذر! Ai grijă!

جعل شخص ما منتبها لخطر ما

أنا جائع. Mi-e foame

تستخدم عند الشعور بالجوع

أنا عطشان. Mi-e sete

تستخدم عند الشعور بالعطش
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أنا تعب. Sunt obosit

تستخدم عند الشعور بالتعب

أنا مريض. Mă simt rău

تستخدم عند الشعور بالمرض

ال أعرف. Nu știu

ال تعرف اإلجابة عن سؤال ما

سرني لقاؤك. Mi-a făcut plăcere să te cunosc

عبارة وداع لطيفة بعد أول لقاء

وداعا! La revedere!

القول وداعا
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أرغب بتقديم شكوى. Aș dori să fac o reclamație

طريقة مؤدبة تبدأ بها شكواك

من المسؤول هنا؟ Cine este responsabil aici?

اكتشاف من هو المسؤول

هذا غير مقبول على اإلطالق! Este complet inacceptabil!

تعبير قوي عن استيائك

أريد أن أستعيد مالي! Îmi vreau banii înapoi!

طلب استرداد المال

إننا ننتظر منذ أكثر من ساعة. Așteptăm de mai mult de o ora.

شكوى من االنتظار لفترة طويلة
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هذا الطعام مقزز! Mâncarea asta are un gust de rahat!

طريقة فظة في إبداء عدم السرور بطعامك

هذا الشراب طعمه سيئ Această băutură are gust de pișat!

طريقة فظة في إبداء عدم السرور بالمشروب

هذا المكان لعين! Locul ăsta este o cocină!

طريقة فظة في إبداء عدم السرور باإلقامة

هذه السيارة خردة Mașina asta este o epavă!

طريقة فظة إلظهار عدم رضاك عن سيارة ما 

هذه الخدمة سيئة! Serviciul e de rahat!

طريقة فظة في إظهار عدم رضاك عن خدمة ما

هذه سرقة واضحة! Asta e jecmăneală totală!

الشكوى الفظة عن السعر المرتفع

هذا هراء! E o prostie!

طريقة فظة في إظهار عدم تصديقك ألمر قاله أحدهم

أنت أحمق غبي! Ești un prost imbecil!

إهانة شخص ما من خالل انتقاد مستوى ذكاءه

أنت ال تعرف شيئا! Nu știi nici pe dracu!

إهانة شخص ما من خالل انتقاد معرفته

اغرب من هنا! Cară-te!

الطلب الفظ من شخص ما المغادرة فورا

فلنحل هذه المشكلة خارجا! Hai să rezolvăm asta afară!

الطلب من شخص ما مقاتلتك خارج مبنى ما
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