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Etrafı Dolaşma - 
Arapça Fince
أنا ضائع Olen eksyksissä.

عندما ال تعرف مكانك

هل يمكنك أن تريني أين توجد على
الخريطة؟

Voisitko näyttää kartalta missä sen on?

السؤال عن موقع محدد على الخريطة

أين يمكنني أن أجد_____؟ Mistä täällä on ___?

السؤال عن مكان محدد

... حمام؟ ...WC?

موقع خدمي

... بنك/مكتب تصريف أموال؟ ...pankki / rahanvaihtopiste?

موقع خدمي

...فندق؟ ...hotelli?

موقع خدمي

...محطة وقود؟ ...huoltoasema?

موقع خدمي

... مستشفى؟ ...sairaala?

موقع خدمي

... صيدلية؟ ...apteekki?

موقع خدمي

.... متجر كبير؟ ...tavaratalo?

موقع خدمي
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...سوبرماركت؟ ...ruokakauppa?

موقع خدمي

... موقف باص؟ ...bussipysäkki?

موقع خدمي

... محطة قطار األنفاق؟ ...metroasema?

موقع خدمي

... مكتب معلومات السياح؟ ...turisti-info?

موقع خدمي

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

موقع خدمي

كيف أصل إلى_____؟ Missä päin on ___?

طلب االتجاهات إلى مكان محدد

منطقة وسط المدينة؟ ...keskusta?

مكان محدد

...محطة القطار؟ ...juna-asema?

مكان محدد

...المطار؟ ...lentokenttä?

مكان محدد

...مركز الشرطة؟ ...poliisiasema?

مكان محدد

...سفارة [بلد]؟ ...[maan] suurlähetystö?

سفارة بلد محدد
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هل يمكنك اقتراح_______ جيد؟ Onko lähistöllä jokin hyvä ___?

طلب االقتراحات بخصوص مكان محدد

... البارات؟ ...baari?

مكان

... مقاهي؟ ...kahvila?

مكان

...مطاعم؟ ...ravintola?

مكان

... نوادي ليلية؟ ...yökerho?

مكان

... فنادق؟ ...hotelli?

مكان

... أماكن جاذبة للسياح؟ ...turistinähtävyys?

مكان

...مواقع تاريخية؟ ...historiallinen paikka?

مكان

...متاحف؟ ...museo?

مكان
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در يمينا. Käänny vasemmalle.

إعطاء االتجاهات
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در يمينا. Käänny oikealle.

إعطاء االتجاهات

سر بشكل مباشر Jatka suoraan eteenpäin.

إعطاء االتجاهات

عد إلى الوراء. Käänny takaisin.

إعطاء االتجاهات

توقف. Pysähdy.

إعطاء االتجاهات

اذهب باتجاه _____. Mene kohti ___.

إعطاء االتجاهات

تجاوز _______. Mene ___ ohi.

إعطاء االتجاهات

انتبه إلى_____. Varo ___.

إعطاء االتجاهات

باتجاه األسفل mäkeä alas

إعطاء االتجاهات

باتجاه األعلى mäkeä ylös

إعطاء االتجاهات

عند تقاطع الطرق risteys

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات

إشارة المرور liikennevalot

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات
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الحديقة puisto

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات
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أين يمكنني شراء تذكرة باص/قطار؟ Mistä voin ostaa bussi-/junalipun?

السؤال عن مكتب تذاكر

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

Haluaisin ostaa ___ _[paikkaan]_.

شراء تذكرة إلى موقع محدد

...تذكرة منفردة... ...yhdensuuntaisen lipun...

تذكرة اتجاه واحد

...تذكرة عودة... ...meno-paluu-lipun...

تذكرة باتجاهين

... تذكرة درجة أولى/درجة ثانية... ...ensimmäisen / toisen luokan lipun...

تذكرة للدرجة األولى/الدرجة الثانية

... تذكرة يوم كامل... ...päivälippu...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال اليوم

... تذكرة أسبوع... ...viikkolippu...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

...تذكرة شهر... ...kuukausilippu...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

كم سعر التذكرة إلى __[موقع]__؟ Paljonko maksaa lippu _[kohteeseen]_?

االستفسار بخصوص سعر التذكرة إلى مكان محدد
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أرغب في حجز مقعد (بجانب النافذة). Haluaisin varata (ikkuna)paikan.

حجز مقعد محدد

هل يقف الباص/القطار عند __[موقع]__؟ Pysähtyykö tämä bussi / juna _[paikassa]_?

السؤال إن كان الباص أو القطار يذهبان إلى موقع محدد

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

Miten kauan kestää _[kohteeseen]_?

السؤال عن مدة السفر

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

Mistä _[paikkaan]_ menevä bussi lähtee?

السؤال عن الوقت الذي يغادر فيه باص/قطار محدد المحطة

هل هذا المقعد محجوز؟ Onko tämä paikka varattu?

االستفسار فيما إذا كان المقعد متاحا

هذا مقعدي. Tuo on minun paikkani.

اإلشارة إلى منطقة كنت تجلس فيها أصال أو لديك حجز فيها
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فتح auki

المتجر مفتوح

مغلق kiinni

المتجر مغلق

مدخل sisäänkäynti

الفتة للدخول

مخرج uloskäynti

الفتة للخروج
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ادفع työnnä

 

اسحب vedä

 

رجال miehet

حمام للرجال

نساء naiset

حمام للنساء

مشغول varattu

الفندق مليء/الحمام مشغول

خال vapaa

غرف الفندق متاحة/الحمام فارغ
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هل تعرف رقما لالتصال بتاكسي؟ Tiedätkö mistä numerosta saa taksin?

طلب رقم هاتف شركة التاكسي

يجب أن أذهب إلى __[موقع]__. Minun täytyy mennä _[paikkaan]_.

إخبار سائق التاكسي عن المكان الذي تود الذهاب إليه

كم تريد مقابل الذهاب إلى__[موقع]__؟ Paljonko maksaa _[paikkaan]_?

االستفسار عن أجرة التاكسي إلى مكان محدد

هل يمكنك االنتظار هنا للحظة؟ Voitko odottaa tässä hetken?

الطلب من سائق التاكسي بأن ينتظرك بينما تذهب لقضاء حاجة صغيرة
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اتبع تلك السيارة! Seuraa tuota autoa!

تستخدم إن كنت عميال سريا
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أين هو مكتب استئجار السيارات؟ Missä täällä on autovuokraamo?

السؤال أين يمكنك إيجاد مكتب إيجار سيارات

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

Haluaisin vuokrata pienen auton / ison auton /
pakettiauton.

تحديد نوع السيارة التي تود استئجارها

ليوم واحد/ألسبوع واحد. ... päiväksi / viikoksi.

تحديد المدة التي تريد فيها استئجار السيارة

أريد أن أستأجر سيارة ذات تأمين شامل. Haluan täyden vakuutuksen.

الحصول على أكبر قدر من التأمين

لست بحاجة إلى التأمين En tarvitse vakuutusta.

عدم الحصول على التأمين أبدا

هل علي إعادة السيارة ممتلئة بالوقود؟ Palautetaanko auto täydellä tankilla?

السؤال إن كان عليك ملء لسيارة بالوقود قبل إعادتها

أين هي محطة الوقود التالية؟ Missä on lähin bensa-asema?

السؤال أين يمكنك إيجاد أقرب محطة للوقود

أود ذكر سائق ثان. Haluaisin lisätä toisen kuskin

طلب ذكر سائق ثان إلى اتفاقية اإليجار

ما هي حدود السرعة في المدن/على
الطريق السريع؟

Mikä on nopeusrajoitus kaupungeissa / moottoriteillä?

االستفسار بخصوص حدود السرعة في المنطقة
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الخزان ليس مملوءا. Tankki ei ole täynnä.

الشكوى بخصوص السيارة غير الممتلئة بالوقود 100%

المحرك يصدر صوتا غريبا. Moottorista kuuluu omituinen ääni.

الشكوى بوجود مشكلة في محرك السيارة

السيارة متضررة. Auto on vahingoittunut.

الشكوى بخصوص السيارة المتضررة
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