
Podróże
Poruszanie się

Poruszanie się - 
arabski esperanto
أنا ضائع Mi perdiĝis.

عندما ال تعرف مكانك

هل يمكنك أن تريني أين توجد على
الخريطة؟

Ĉu vi povas montri al mi, kie ĝi estas sur la mapo?

السؤال عن موقع محدد على الخريطة

أين يمكنني أن أجد_____؟ Kie mi povas trovi ___?

السؤال عن مكان محدد

... حمام؟ ... la banĉambron?

موقع خدمي

... بنك/مكتب تصريف أموال؟ ... bankon/ŝanĝoficejon?

موقع خدمي

...فندق؟ ... hotelon?

موقع خدمي

...محطة وقود؟ ... benzinstacion?

موقع خدمي

... مستشفى؟ ... malsanulejon?

موقع خدمي

... صيدلية؟ ... apotekon?

موقع خدمي

.... متجر كبير؟ ... magazenon?

موقع خدمي
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...سوبرماركت؟ ... supermarkton?

موقع خدمي

... موقف باص؟ ... bushaltejon?

موقع خدمي

... محطة قطار األنفاق؟ ... metroohaltejon?

موقع خدمي

... مكتب معلومات السياح؟ ... turistoficejon?

موقع خدمي

... صراف آلي/جهاز صرف نقود؟ ... monaŭtomaton?

موقع خدمي

كيف أصل إلى_____؟ Kiel mi iras al___?

طلب االتجاهات إلى مكان محدد

منطقة وسط المدينة؟ ... la urbocentron?

مكان محدد

...محطة القطار؟ ... la stacidomon?

مكان محدد

...المطار؟ ... la aerhavenon?

مكان محدد

...مركز الشرطة؟ ... la policejon?

مكان محدد

...سفارة [بلد]؟ ... la ambasadon de [lando]?

سفارة بلد محدد
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هل يمكنك اقتراح_______ جيد؟ Ĉu vi povas rekomendi ajnan bonan___?

طلب االقتراحات بخصوص مكان محدد

... البارات؟ ... trinkejojn?

مكان

... مقاهي؟ ... kafejojn?

مكان

...مطاعم؟ ... restoraciojn?

مكان

... نوادي ليلية؟ ... noktoklubojn?

مكان

... فنادق؟ ... hotelojn?

مكان

... أماكن جاذبة للسياح؟ ... turismajn allogojn?

مكان

...مواقع تاريخية؟ ... historiajn lokojn?

مكان

...متاحف؟ ... muzeojn?

مكان

Poruszanie się - 
arabski esperanto
در يمينا. Turnu maldekstre.

إعطاء االتجاهات
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در يمينا. Turnu dekstre.

إعطاء االتجاهات

سر بشكل مباشر Iru rekte.

إعطاء االتجاهات

عد إلى الوراء. Reiru.

إعطاء االتجاهات

توقف. Haltu.

إعطاء االتجاهات

اذهب باتجاه _____. Iru al la___.

إعطاء االتجاهات

تجاوز _______. Iru post la____.

إعطاء االتجاهات

انتبه إلى_____. Serku la___.

إعطاء االتجاهات

باتجاه األسفل montsuben

إعطاء االتجاهات

باتجاه األعلى supren

إعطاء االتجاهات

عند تقاطع الطرق vojkruciĝo

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات

إشارة المرور trafiklumo

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات
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الحديقة parko

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات

Poruszanie się - 
arabski esperanto

أين يمكنني شراء تذكرة باص/قطار؟ Kie mi povas aĉeti busobileton/trajnobileton?

السؤال عن مكتب تذاكر

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

Mi ŝatus aĉeti ___ al __ [loko] __ bonvolu.

شراء تذكرة إلى موقع محدد

...تذكرة منفردة... ... solan bileton ...

تذكرة اتجاه واحد

...تذكرة عودة... ... revenan bileton ...

تذكرة باتجاهين

... تذكرة درجة أولى/درجة ثانية... ... unuan klasobileton/duan klasobileton ...

تذكرة للدرجة األولى/الدرجة الثانية

... تذكرة يوم كامل... ... tagbileton ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال اليوم

... تذكرة أسبوع... ... semajnobileton ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

...تذكرة شهر... ... monatbileton ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

كم سعر التذكرة إلى __[موقع]__؟ Kiom kostas bileto al __ [loko] __?

االستفسار بخصوص سعر التذكرة إلى مكان محدد
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أرغب في حجز مقعد (بجانب النافذة). Mi ŝatus rezervi sidlokon (apud la fenestro).

حجز مقعد محدد

هل يقف الباص/القطار عند __[موقع]__؟ Ĉu tiu buso/trajno haltas ĉe __ [loko] __?

السؤال إن كان الباص أو القطار يذهبان إلى موقع محدد

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

Kiom longe por atingi __[loko]__?

السؤال عن مدة السفر

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

Kiam ekveturas la buso/la trajno por __[loko]__ ?

السؤال عن الوقت الذي يغادر فيه باص/قطار محدد المحطة

هل هذا المقعد محجوز؟ Ĉu estas tiu sidloko prenita?

االستفسار فيما إذا كان المقعد متاحا

هذا مقعدي. Tio estas mia sidloko.

اإلشارة إلى منطقة كنت تجلس فيها أصال أو لديك حجز فيها

Poruszanie się - 
arabski esperanto

فتح malferma

المتجر مفتوح

مغلق ferma

المتجر مغلق

مدخل eniro

الفتة للدخول

مخرج eliro

الفتة للخروج
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ادفع puŝu

 

اسحب eltiru

 

رجال viroj

حمام للرجال

نساء virinoj

حمام للنساء

مشغول Okupata

الفندق مليء/الحمام مشغول

خال neokupata

غرف الفندق متاحة/الحمام فارغ

Poruszanie się - 
arabski esperanto

هل تعرف رقما لالتصال بتاكسي؟ Ĉu vi scias la nombron por telefoni taksion?

طلب رقم هاتف شركة التاكسي

يجب أن أذهب إلى __[موقع]__. Mi bezonas iri al __[loko]__.

إخبار سائق التاكسي عن المكان الذي تود الذهاب إليه

كم تريد مقابل الذهاب إلى__[موقع]__؟ Kiom por iri al __[loko]__?

االستفسار عن أجرة التاكسي إلى مكان محدد

هل يمكنك االنتظار هنا للحظة؟ Ĉu vi povas atendi ĉi tie dum momento?

الطلب من سائق التاكسي بأن ينتظرك بينما تذهب لقضاء حاجة صغيرة
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اتبع تلك السيارة! Sekvu tiun aŭton!

تستخدم إن كنت عميال سريا

Poruszanie się - 
arabski esperanto

أين هو مكتب استئجار السيارات؟ Kie mi povas lui aŭton?

السؤال أين يمكنك إيجاد مكتب إيجار سيارات

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

Mi ŝatus lui malgrandan aŭton/grandan
aŭton/kamioneton.

تحديد نوع السيارة التي تود استئجارها

ليوم واحد/ألسبوع واحد. ...por unu tago/semajno.

تحديد المدة التي تريد فيها استئجار السيارة

أريد أن أستأجر سيارة ذات تأمين شامل. Mi volas plenan asekuron.

الحصول على أكبر قدر من التأمين

لست بحاجة إلى التأمين Mi ne bezonas asekuron.

عدم الحصول على التأمين أبدا

هل علي إعادة السيارة ممتلئة بالوقود؟ Ĉu mi devas alporti la aŭton reen kun plena tanko?

السؤال إن كان عليك ملء لسيارة بالوقود قبل إعادتها

أين هي محطة الوقود التالية؟ Kie estas la proksima benzinstacio?

السؤال أين يمكنك إيجاد أقرب محطة للوقود

أود ذكر سائق ثان. Mi ŝatus inkludi duan ŝoforon.

طلب ذكر سائق ثان إلى اتفاقية اإليجار

ما هي حدود السرعة في المدن/على
الطريق السريع؟

Kio estas la limo de rapido en urboj/sur ŝoseoj?

االستفسار بخصوص حدود السرعة في المنطقة
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الخزان ليس مملوءا. La benzinujo ne estas plena.

الشكوى بخصوص السيارة غير الممتلئة بالوقود 100%

المحرك يصدر صوتا غريبا. La motoro faras strangan bruon.

الشكوى بوجود مشكلة في محرك السيارة

السيارة متضررة. La aŭto estas difektita.

الشكوى بخصوص السيارة المتضررة
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