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أنا ضائع M-am rătăcit.

عندما ال تعرف مكانك

هل يمكنك أن تريني أين توجد على
الخريطة؟

Îmi puteți arăta unde este pe hartă?

السؤال عن موقع محدد على الخريطة

أين يمكنني أن أجد_____؟ Unde pot găsi ___ ?

السؤال عن مكان محدد

... حمام؟ ... o toaletă?

موقع خدمي

... بنك/مكتب تصريف أموال؟ ... o bancă/un schimb valutar?

موقع خدمي

...فندق؟ ... un hotel?

موقع خدمي

...محطة وقود؟ ... o benzinărie?

موقع خدمي

... مستشفى؟ ... un spital?

موقع خدمي

... صيدلية؟ ... o farmacie?

موقع خدمي

.... متجر كبير؟ ... un magazin universal?

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

موقع خدمي

... موقف باص؟ ... o stație de autobuz?

موقع خدمي

... محطة قطار األنفاق؟ ... o stație de metrou?

موقع خدمي

... مكتب معلومات السياح؟ ... un centru de informații turistice?

موقع خدمي

... صراف آلي/جهاز صرف نقود؟ ... un ATM/bancomat?

موقع خدمي

كيف أصل إلى_____؟ Cum pot ajunge ___ ?

طلب االتجاهات إلى مكان محدد

منطقة وسط المدينة؟ ... în centrul orașului?

مكان محدد

...محطة القطار؟ ... la gară?

مكان محدد

...المطار؟ ... la aeroport?

مكان محدد

...مركز الشرطة؟ ... la poliție?

مكان محدد

...سفارة [بلد]؟ ... la ambasada [țara] ?

سفارة بلد محدد
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هل يمكنك اقتراح_______ جيد؟ Îmi puteți recomanda ___ ?

طلب االقتراحات بخصوص مكان محدد

... البارات؟ ... un bar?

مكان

... مقاهي؟ ... o cafenea?

مكان

...مطاعم؟ ... un restaurant?

مكان

... نوادي ليلية؟ ... un club?

مكان

... فنادق؟ ... un hotel?

مكان

... أماكن جاذبة للسياح؟ ... anumite atracții turistice?

مكان

...مواقع تاريخية؟ ... anumite situri arheologice/istorice?

مكان

...متاحف؟ ... muzee

مكان

Circulando - 
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در يمينا. Viraj la stânga.

إعطاء االتجاهات
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در يمينا. Viraj la dreapta.

إعطاء االتجاهات

سر بشكل مباشر Drept înainte.

إعطاء االتجاهات

عد إلى الوراء. Întorceți-vă.

إعطاء االتجاهات

توقف. Opriți.

إعطاء االتجاهات

اذهب باتجاه _____. Mergeți către ___.

إعطاء االتجاهات

تجاوز _______. Treceți pe lângă ___.

إعطاء االتجاهات

انتبه إلى_____. Uitați-vă după ___.

إعطاء االتجاهات

باتجاه األسفل În jos/la vale.

إعطاء االتجاهات

باتجاه األعلى În sus/la deal.

إعطاء االتجاهات

عند تقاطع الطرق Intersecție

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات

إشارة المرور Semafoare

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات
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الحديقة Parc

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات
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أين يمكنني شراء تذكرة باص/قطار؟ De unde pot cumpăra un bilet de autobuz/tren?

السؤال عن مكتب تذاكر

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

Aș dori să cumpăr un ___ pentru _[locație]_, vă rog.

شراء تذكرة إلى موقع محدد

...تذكرة منفردة... ... bilet simplu ...

تذكرة اتجاه واحد

...تذكرة عودة... ... bilet dus-întors ...

تذكرة باتجاهين

... تذكرة درجة أولى/درجة ثانية... ... un bilet la clasa întâi/a doua ...

تذكرة للدرجة األولى/الدرجة الثانية

... تذكرة يوم كامل... ... bilet pentru o zi ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال اليوم

... تذكرة أسبوع... ... bilet/abonament săptămânal ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

...تذكرة شهر... ... abonament lunar ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

كم سعر التذكرة إلى __[موقع]__؟ Cât costă un bilet până la _[destinație]_ ?

االستفسار بخصوص سعر التذكرة إلى مكان محدد
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أرغب في حجز مقعد (بجانب النافذة). Aș dori să rezerv un loc (lângă geam).

حجز مقعد محدد

هل يقف الباص/القطار عند __[موقع]__؟ Acest autobuz/tren oprește în _[destinație]_ ? 

السؤال إن كان الباص أو القطار يذهبان إلى موقع محدد

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

În cât timp ajunge la _[locație]_ ?

السؤال عن مدة السفر

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

La ce oră pleacă trenul/autobuzul în direcția
_[destinație]_ ?

السؤال عن الوقت الذي يغادر فيه باص/قطار محدد المحطة

هل هذا المقعد محجوز؟ Este ocupat acest loc?

االستفسار فيما إذا كان المقعد متاحا

هذا مقعدي. Acela este locul meu.

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

المتجر مفتوح

مغلق Închis

المتجر مغلق

مدخل Intrare

الفتة للدخول

مخرج Ieșire

الفتة للخروج
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ادفع Împinge

 

اسحب Trage

 

رجال Bărbați

حمام للرجال

نساء Femei

حمام للنساء

مشغول Ocupat

الفندق مليء/الحمام مشغول

خال Disponibil/Vacant

غرف الفندق متاحة/الحمام فارغ
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هل تعرف رقما لالتصال بتاكسي؟ Aveți un număr de telefon pentru a chema un taxi?

طلب رقم هاتف شركة التاكسي

يجب أن أذهب إلى __[موقع]__. Trebuie să ajung la _[destinație]_.

إخبار سائق التاكسي عن المكان الذي تود الذهاب إليه

كم تريد مقابل الذهاب إلى__[موقع]__؟ Cât costă până la _[destinație]_ ?

االستفسار عن أجرة التاكسي إلى مكان محدد

هل يمكنك االنتظار هنا للحظة؟ Puteți aștepta aici pentru un moment?

الطلب من سائق التاكسي بأن ينتظرك بينما تذهب لقضاء حاجة صغيرة
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اتبع تلك السيارة! Urmăriți mașina aceea!

تستخدم إن كنت عميال سريا

Circulando - 
árabe romeno

أين هو مكتب استئجار السيارات؟ De unde pot închiria o mașină?

السؤال أين يمكنك إيجاد مكتب إيجار سيارات

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

Aș dori să închiriez o mașină mică/mare/o dubă.

تحديد نوع السيارة التي تود استئجارها

ليوم واحد/ألسبوع واحد. ... pentru o zi/o săptămână.

تحديد المدة التي تريد فيها استئجار السيارة

أريد أن أستأجر سيارة ذات تأمين شامل. Doresc asigurare pentru toate riscurile.

الحصول على أكبر قدر من التأمين

لست بحاجة إلى التأمين Nu am nevoie de asigurare.

عدم الحصول على التأمين أبدا

هل علي إعادة السيارة ممتلئة بالوقود؟ Trebuie să aduc mașina înapoi cu rezervorul plin?

السؤال إن كان عليك ملء لسيارة بالوقود قبل إعادتها

أين هي محطة الوقود التالية؟ Unde este următoarea benzinărie?

السؤال أين يمكنك إيجاد أقرب محطة للوقود

أود ذكر سائق ثان. Aș dori să includ un al doilea șofer.

طلب ذكر سائق ثان إلى اتفاقية اإليجار

ما هي حدود السرعة في المدن/على
الطريق السريع؟

Care este limita de viteză în orașe/pe autostradă?

االستفسار بخصوص حدود السرعة في المنطقة
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الخزان ليس مملوءا. Rezervorul nu este plin.

الشكوى بخصوص السيارة غير الممتلئة بالوقود 100%

المحرك يصدر صوتا غريبا. Motorul face un zgomot ciudat.

الشكوى بوجود مشكلة في محرك السيارة

السيارة متضررة. Mașina este avariată.

الشكوى بخصوص السيارة المتضررة
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