
旅行
移動方法

移動方法 - 
アラビア語 スペイン語

أنا ضائع Estoy perdido.

عندما ال تعرف مكانك

هل يمكنك أن تريني أين توجد على
الخريطة؟

¿Me puede mostrar su ubicación en el mapa?

السؤال عن موقع محدد على الخريطة

أين يمكنني أن أجد_____؟ ¿En dónde puedo encontrar____?

السؤال عن مكان محدد

... حمام؟ ... el sanitario/servicio de baño?

موقع خدمي

... بنك/مكتب تصريف أموال؟ ... un banco/casa de cambio

موقع خدمي

...فندق؟ ... un hotel?

موقع خدمي

...محطة وقود؟ ... gasolinera?

موقع خدمي

... مستشفى؟ ... un hospital?

موقع خدمي

... صيدلية؟ ... una farmacia?

موقع خدمي

.... متجر كبير؟ ... una tienda departamental?

موقع خدمي
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...سوبرماركت؟ ... un supermercado?

موقع خدمي

... موقف باص؟ ... la parada del autobús?

موقع خدمي

... محطة قطار األنفاق؟ ... la estación del metro?

موقع خدمي

... مكتب معلومات السياح؟ ... una oficina de información turística?

موقع خدمي

... صراف آلي/جهاز صرف نقود؟ ... un cajero automático?

موقع خدمي

كيف أصل إلى_____؟ ¿Cómo llego a___?

طلب االتجاهات إلى مكان محدد

منطقة وسط المدينة؟ ... al centro?

مكان محدد

...محطة القطار؟ ... la estación del tren?

مكان محدد

...المطار؟ ... el aeropuerto?

مكان محدد

...مركز الشرطة؟ ... la estación de policías?

مكان محدد

...سفارة [بلد]؟ ... la embajada de [país]?

سفارة بلد محدد
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هل يمكنك اقتراح_______ جيد؟ ¿Me puede recomendar algún buen/a___?

طلب االقتراحات بخصوص مكان محدد

... البارات؟ ... bar?

مكان

... مقاهي؟ ...café?

مكان

...مطاعم؟ ... restaurante?

مكان

... نوادي ليلية؟ ... club nocturno?

مكان

... فنادق؟ ... hotel?

مكان

... أماكن جاذبة للسياح؟ ... atracción turística?

مكان

...مواقع تاريخية؟ ... sitio histórico?

مكان

...متاحف؟ ... museo?

مكان

移動方法 - 
アラビア語 スペイン語

در يمينا. Gire a la izquierda.

إعطاء االتجاهات
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در يمينا. Gire a la derecha.

إعطاء االتجاهات

سر بشكل مباشر Siga derecho.

إعطاء االتجاهات

عد إلى الوراء. Regrese.

إعطاء االتجاهات

توقف. Pare.

إعطاء االتجاهات

اذهب باتجاه _____. Vaya hacia___.

إعطاء االتجاهات

تجاوز _______. Pase el/la___.

إعطاء االتجاهات

انتبه إلى_____. Ponga atención a___.

إعطاء االتجاهات

باتجاه األسفل cuesta abajo

إعطاء االتجاهات

باتجاه األعلى cuesta arriba

إعطاء االتجاهات

عند تقاطع الطرق intersección

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات

إشارة المرور semáforos

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات
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الحديقة parque

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات

移動方法 - 
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أين يمكنني شراء تذكرة باص/قطار؟ ¿En dónde puedo comprar un boleto para el
autobús/tren?

السؤال عن مكتب تذاكر

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

Me gustaría comprar un___ a___[ubicación].

شراء تذكرة إلى موقع محدد

...تذكرة منفردة... ... boleto sencillo...

تذكرة اتجاه واحد

...تذكرة عودة... ... boleto de regreso...

تذكرة باتجاهين

... تذكرة درجة أولى/درجة ثانية... ... primera clase/segunda clase

تذكرة للدرجة األولى/الدرجة الثانية

... تذكرة يوم كامل... ... pase por un día ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال اليوم

... تذكرة أسبوع... ... pase semanal ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

...تذكرة شهر... ... pase mensual ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

كم سعر التذكرة إلى __[موقع]__؟ ¿Cuánto cuesta un boleto a __[lugar]__?

االستفسار بخصوص سعر التذكرة إلى مكان محدد
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أرغب في حجز مقعد (بجانب النافذة). Me gustaría reservar un asiento (a un lado de la
ventana).

حجز مقعد محدد

هل يقف الباص/القطار عند __[موقع]__؟ ¿Éste autobús/tren se detiene en__[lugar]__ ? 

السؤال إن كان الباص أو القطار يذهبان إلى موقع محدد

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

¿Cuánto falta para llegar a__[lugar]__? 

السؤال عن مدة السفر

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

¿A qué hora parte el tren/autobús hacia__[lugar]__? 

السؤال عن الوقت الذي يغادر فيه باص/قطار محدد المحطة

هل هذا المقعد محجوز؟ ¿Está ocupado éste asiento?

االستفسار فيما إذا كان المقعد متاحا

هذا مقعدي. Ese es mi asiento.

اإلشارة إلى منطقة كنت تجلس فيها أصال أو لديك حجز فيها

移動方法 - 
アラビア語 スペイン語

فتح abierto

المتجر مفتوح

مغلق cerrado

المتجر مغلق

مدخل entrada

الفتة للدخول
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مخرج salida

الفتة للخروج

ادفع empuje

 

اسحب jale

 

رجال hombres/caballeros

حمام للرجال

نساء mujeres/damas

حمام للنساء

مشغول lleno/ocupado

الفندق مليء/الحمام مشغول

خال Habitaciones libres/desocupado

غرف الفندق متاحة/الحمام فارغ

移動方法 - 
アラビア語 スペイン語

هل تعرف رقما لالتصال بتاكسي؟ ¿Conoce el número de algún servicio de taxis?

طلب رقم هاتف شركة التاكسي

يجب أن أذهب إلى __[موقع]__. Necesito ir a__[lugar]__. 

إخبار سائق التاكسي عن المكان الذي تود الذهاب إليه

كم تريد مقابل الذهاب إلى__[موقع]__؟ ¿Cuál es el precio para ir a__[lugar]__? 

االستفسار عن أجرة التاكسي إلى مكان محدد
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هل يمكنك االنتظار هنا للحظة؟ ¿Puede esperar aquí por un momento?

الطلب من سائق التاكسي بأن ينتظرك بينما تذهب لقضاء حاجة صغيرة

اتبع تلك السيارة! ¡Siga ese carro!

تستخدم إن كنت عميال سريا

移動方法 - 
アラビア語 スペイン語

أين هو مكتب استئجار السيارات؟ ¿En dónde puedo alquilar un automóvil?

السؤال أين يمكنك إيجاد مكتب إيجار سيارات

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

Me gustaría alquilar un coche/camioneta grande

تحديد نوع السيارة التي تود استئجارها

ليوم واحد/ألسبوع واحد. ... por un día/una semana

تحديد المدة التي تريد فيها استئجار السيارة

أريد أن أستأجر سيارة ذات تأمين شامل. Quisiera un seguro de cobertura total.

الحصول على أكبر قدر من التأمين

لست بحاجة إلى التأمين No necesito seguro.

عدم الحصول على التأمين أبدا

هل علي إعادة السيارة ممتلئة بالوقود؟ ¿Necesito entregar el coche con el tanque lleno?

السؤال إن كان عليك ملء لسيارة بالوقود قبل إعادتها

أين هي محطة الوقود التالية؟ ¿En dónde se encuentra la siguiente gasolinera?

السؤال أين يمكنك إيجاد أقرب محطة للوقود

أود ذكر سائق ثان. Me gustaría incluir un conductor extra

طلب ذكر سائق ثان إلى اتفاقية اإليجار
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ما هي حدود السرعة في المدن/على
الطريق السريع؟

¿Cuál es la velocidad máxima en la ciudad o
carreteras?

االستفسار بخصوص حدود السرعة في المنطقة

الخزان ليس مملوءا. El tanque no está lleno.

الشكوى بخصوص السيارة غير الممتلئة بالوقود 100%

المحرك يصدر صوتا غريبا. El motor hace un sonido extraño.

الشكوى بوجود مشكلة في محرك السيارة

السيارة متضررة. El coche se encuentra dañado.

الشكوى بخصوص السيارة المتضررة
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