
Seyahat
Etrafı Dolaşma

Etrafı Dolaşma - 
Arapça Lehçe
أنا ضائع Zgubiłem/Zgubiłam się.

عندما ال تعرف مكانك

هل يمكنك أن تريني أين توجد على
الخريطة؟

Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest
na mapie?

السؤال عن موقع محدد على الخريطة

أين يمكنني أن أجد_____؟ Gdzie jest ___?

السؤال عن مكان محدد

... حمام؟ ... toaleta?

موقع خدمي

... بنك/مكتب تصريف أموال؟ ... bank/kantor?

موقع خدمي

...فندق؟ ... hotel?

موقع خدمي

...محطة وقود؟ ... stacja benzynowa?

موقع خدمي

... مستشفى؟ ... szpital?

موقع خدمي

... صيدلية؟ ... apteka?

موقع خدمي

.... متجر كبير؟ ... dom towarowy?

موقع خدمي
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...سوبرماركت؟ ... supermarket?

موقع خدمي

... موقف باص؟ ... przystanek autobusowy?

موقع خدمي

... محطة قطار األنفاق؟ ... stacja metra?

موقع خدمي

... مكتب معلومات السياح؟ ... centrum informacji turystycznej?

موقع خدمي

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

موقع خدمي

كيف أصل إلى_____؟ Jak dotrzeć ___?

طلب االتجاهات إلى مكان محدد

منطقة وسط المدينة؟ ... do centrum?

مكان محدد

...محطة القطار؟ ... na dworzec kolejowy?

مكان محدد

...المطار؟ ... na lotnisko?

مكان محدد

...مركز الشرطة؟ ... na komisariat policji?

مكان محدد

...سفارة [بلد]؟ ... do ambasady [nazwa kraju]?

سفارة بلد محدد

Sayfa 2 23.05.2023



Seyahat
Etrafı Dolaşma

هل يمكنك اقتراح_______ جيد؟ Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić
(jakiś/jakąś/jakieś) ___?

طلب االقتراحات بخصوص مكان محدد

... البارات؟ ... bary?

مكان

... مقاهي؟ ... kawiarnie?

مكان

...مطاعم؟ ... restauracje?

مكان

... نوادي ليلية؟ ... kluby nocne?

مكان

... فنادق؟ ... hotele?

مكان

... أماكن جاذبة للسياح؟ ... atrakcje turystyczne?

مكان

...مواقع تاريخية؟ ... atrakcje historyczne?

مكان

...متاحف؟ ... muzea?

مكان

Etrafı Dolaşma - 
Arapça Lehçe
در يمينا. Skręć w lewo.

إعطاء االتجاهات
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در يمينا. Skręć w prawo.

إعطاء االتجاهات

سر بشكل مباشر Idź prosto.

إعطاء االتجاهات

عد إلى الوراء. Zawróć.

إعطاء االتجاهات

توقف. Zatrzymaj się.

إعطاء االتجاهات

اذهب باتجاه _____. Idź w kierunku ___.

إعطاء االتجاهات

تجاوز _______. Miń ___.

إعطاء االتجاهات

انتبه إلى_____. Rozejrzyj się za ___.

إعطاء االتجاهات

باتجاه األسفل w dół

إعطاء االتجاهات

باتجاه األعلى w górę

إعطاء االتجاهات

عند تقاطع الطرق skrzyżowanie

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات

إشارة المرور światła

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات
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الحديقة park

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات

Etrafı Dolaşma - 
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أين يمكنني شراء تذكرة باص/قطار؟ Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg?

السؤال عن مكتب تذاكر

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

Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .

شراء تذكرة إلى موقع محدد

...تذكرة منفردة... ... bilet w jedną stronę ...

تذكرة اتجاه واحد

...تذكرة عودة... ... bilet powrotny ...

تذكرة باتجاهين

... تذكرة درجة أولى/درجة ثانية... ... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ...

تذكرة للدرجة األولى/الدرجة الثانية

... تذكرة يوم كامل... ... bilet całodzienny ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال اليوم

... تذكرة أسبوع... ... bilet tygodniowy ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

...تذكرة شهر... ... bilet miesięczny ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

كم سعر التذكرة إلى __[موقع]__؟ Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_?

االستفسار بخصوص سعر التذكرة إلى مكان محدد
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أرغب في حجز مقعد (بجانب النافذة). Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce (przy
oknie).

حجز مقعد محدد

هل يقف الباص/القطار عند __[موقع]__؟ Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w _[nazwa
miejscowości]_?

السؤال إن كان الباص أو القطار يذهبان إلى موقع محدد

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

Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_?

السؤال عن مدة السفر

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

Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa
miejscowości]_?

السؤال عن الوقت الذي يغادر فيه باص/قطار محدد المحطة

هل هذا المقعد محجوز؟ Czy to miejsce jest wolne?

االستفسار فيما إذا كان المقعد متاحا

هذا مقعدي. To jest moje miejsce.

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

المتجر مفتوح

مغلق zamknięte

المتجر مغلق

مدخل wejście

الفتة للدخول
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مخرج wyjście

الفتة للخروج

ادفع pchaj

 

اسحب ciągnij

 

رجال męski

حمام للرجال

نساء damski

حمام للنساء

مشغول zajęte

الفندق مليء/الحمام مشغول

خال wolne

غرف الفندق متاحة/الحمام فارغ
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هل تعرف رقما لالتصال بتاكسي؟ Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę?

طلب رقم هاتف شركة التاكسي

يجب أن أذهب إلى __[موقع]__. Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ .

إخبار سائق التاكسي عن المكان الذي تود الذهاب إليه

كم تريد مقابل الذهاب إلى__[موقع]__؟ Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_?

االستفسار عن أجرة التاكسي إلى مكان محدد
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هل يمكنك االنتظار هنا للحظة؟ Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać?

الطلب من سائق التاكسي بأن ينتظرك بينما تذهب لقضاء حاجة صغيرة

اتبع تلك السيارة! Proszę jechać za tym samochodem!

تستخدم إن كنت عميال سريا

Etrafı Dolaşma - 
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أين هو مكتب استئجار السيارات؟ Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?

السؤال أين يمكنك إيجاد مكتب إيجار سيارات

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

Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód /
duży samochód / furgonetkę.

تحديد نوع السيارة التي تود استئجارها

ليوم واحد/ألسبوع واحد. ... na jeden dzień/jeden tydzień.

تحديد المدة التي تريد فيها استئجار السيارة

أريد أن أستأجر سيارة ذات تأمين شامل. Proszę o opcję z pełnym pokryciem ubezpieczeniowym.

الحصول على أكبر قدر من التأمين

لست بحاجة إلى التأمين Nie potrzebuję ubezpieczenia.

عدم الحصول على التأمين أبدا

هل علي إعادة السيارة ممتلئة بالوقود؟ Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny?

السؤال إن كان عليك ملء لسيارة بالوقود قبل إعادتها

أين هي محطة الوقود التالية؟ Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?

السؤال أين يمكنك إيجاد أقرب محطة للوقود

أود ذكر سائق ثان. Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego kierowcę.

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

Ile wynosi ograniczenie prędkości w miastach/na
autostradach?

االستفسار بخصوص حدود السرعة في المنطقة

الخزان ليس مملوءا. Bak nie jest pełny.

الشكوى بخصوص السيارة غير الممتلئة بالوقود 100%

المحرك يصدر صوتا غريبا. Silnik wydaje dziwne odgłosy.

الشكوى بوجود مشكلة في محرك السيارة

السيارة متضررة. Samochód jest zepsuty.

الشكوى بخصوص السيارة المتضررة
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