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Alloggio - 
arabo cinese

أين يمكنني إيجاد____________؟ 我在哪能找到 ___?(wǒ zài nǎ néng zhǎodào ___?)

طلب االتجاهات للوصول إلى مكان اإلقامة

.... غرفة لإليجار؟ …有房间出租吗？(…yǒu fángjiān chūzū ma?)

نوع اإلقامة

... فندق رخيص؟ …旅社？(…lǚshè?)

نوع اإلقامة

....فندق؟ …酒店？(…jiǔdiàn?)

نوع اإلقامة

...نزل للنوم والفطور؟ …包含早餐的床位？(…bāohán zǎocān de chuángwèi?)

نوع اإلقامة

...موقع تخييم؟ …露营区？(…lùyíng qū?)

نوع اإلقامة

ما هي األسعار هنا؟ 像那样的价格要多少呢？(xiàng nàyàng de jiàgé yào
duōshǎo ne?)

االستفسار عن األسعار

Alloggio - 
arabo cinese

هل لديكم غرف متوافرة؟ 您还有房间吗？(nín hái yǒu fángjiān ma?)

السؤال فيما إذا كانت هناك غرف إضافية

كم سعر الغرفة ل ____ شخصا/أشخاص؟ ___ 人间房多少钱？(___ rénjiān fáng duōshǎo qián?)

السؤال عن سعر الغرفة

أرغب في حجز_____. 我想预订___ 。(wǒ xiǎng yùdìng ___ .)

حجز غرفة محددة
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...غرفة مزدوجة. …双人间。(…Shuāng rénjiān.)

غرفة لشخصين

... غرفة مفردة. …单人间。(…dān rénjiān.)

غرفة لشخص واحد

... غرفة ل___ شخص/أشخاص. …__人间。(…__ rénjiān.)

غرفة ل X شخصا

...غرفة لغير المدخنين. …无烟房间。(…wú yān fángjiān.)

غرفة لغير المدخنين

أرغب في حجز غرفة مع _____. 我想预订一间有 ___ 的房。(wǒ xiǎng yùdìng yī jiàn yǒu
___ de fáng.)

طلب غرفة مع ميزات إضافية

... سرير مزدوج. …双人床。(…Shuāngrén chuáng.)

سرير لشخصين

... أسرة منفصلة. ...单人床。(... dān rén chuáng.)

أسرة مفردة

... شرفة. …阳台。(…yángtái.)

 

... حمام مالصق. …独立浴室。(…dúlì yùshì.)

الغرفة تتضمن حماما منفردا

إطاللة على المحيط. ...海景。(... hǎijǐng.)

غرفة تتضمن إطاللة على المحيط

... سرير إضافي. ...加床。(... jiā chuáng.)

طلب سرير إضافي في غرفة الفندق
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أرغب في حجز غرفة ل ____
ليلة/أسبوع.

我要预订一间房，住___ 晚/周。(wǒ yào yùdìng yī jiàn
fáng, zhù___ wǎn/zhōu.)

حجز غرفة لمدة محددة

هل لديكم أي غرفة مخصصة لألشخاص
المعاقين؟

您有专门为残疾人提供的房间吗?(nín yǒu zhuānmén
wèi cánjí rén tígōng de fángjiān ma?)

طلب غرفة خاصة للمعاقين

لدي حساسية ل ______(الغبار/الحيوانات
ذات الفرو). هل لديكم غرفة خاصة

متوافرة؟

我对 ____ [灰尘/动物皮毛]过敏。
您有特别针对过敏问题设计的房间吗?(wǒ duì ____
[huīchén/dòngwù pímáo] guòmǐn. nín yǒu tèbié
zhēnduì guòmǐn wèntí shèjì de fángjiān ma?)

طلب غرفة خاصة بسبب الحساسية

هل يمكنني رؤية غرفتي أوال؟ 我可以先看看房间吗?(wǒ kěyǐ xiān kànkàn fángjiān
ma?)

طلب رؤية الغرفة قبل الحجز

هل الفطور متضمن؟ 包含早餐吗?(bāohán zǎocān ma?)

السؤال إن كان السعر يتضمن الفطور

هل البياضات للوسائد والسرير متضمنة؟ 毛巾/床单包括在内吗?(máojīn/chuángdān bāokuò zài
nèi ma?)

السؤال إن كان السعر يتضمن بياضات الوسائد والسرير

هل من المسموح اصطحاب الحيوانات
األليفة؟

可以携带宠物吗?(kěyǐ xiédài chǒngwù ma?)

السؤال إن كانت الحيوانات األليفة مسموحة

هل لديكم مرآب خاص بالركن؟ 贵处提供停车场所吗?(guì chù tígōng tíngchē chǎngsuǒ
ma?)

االستفسار عن مكان ركن السيارة

هل لديكم أية خزائن خاصة باألمانات؟ 您有保险锁/保险箱吗(nín yǒu bǎoxiǎn
suǒ/bǎoxiǎnxiāng ma?)

االستفسار عن مكان االحتفاظ باألشياء الثمينة
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أين يمكنني إيجاد الغرفة رقم____؟ 如何找到房间 ___?(rúhé zhǎodào fángjiān ___?)

السؤال عن الطريق إلى غرفة محددة

مفتاح الغرفة رقم_____، من فضلك! 这是房间 ___ 的钥匙。(zhè shì fángjiān ___ de yàoshi.)

طلب مفتاح غرفتك

هل سأل أحد عني؟ 有人找过我吗?(yǒurén zhǎoguò wǒ ma?)

االستفسار فيما إذا كانت هناك رسائل من أجلك

أين يمكنني التسجيل في رحلة؟ 从哪里我可以报名短途旅行?(Cóng nǎlǐ wǒ kěyǐ
bàomíng duǎntú lǚxíng?)

السؤال عن مكان يمكنك التسجيل فيه في رحلة

أين يمكنني إجراء اتصال؟ 我可以在哪里打电话?(wǒ kěyǐ zài nǎlǐ dǎ diànhuà?)

السؤال عن مكان الهاتف العمومي

متى يقدم الفطور؟ 早餐什么时候开始供应?(zǎocān shénme shíhòu kāishǐ
gōngyìng?)

السؤال عن األوقات التي يتم فيها تقديم الفطور

من فضلك أيقظني غدا عند
الساعة______.

请明天早晨 ___点叫醒我。(qǐng míngtiān zǎochén
___diǎn jiào xǐng wǒ.)

طلب اتصال لإليقاظ

هل يمكنك االتصال بتاكسي من فضلك؟ 您能预订一辆出租车吗?(nín néng yùdìng yī liàng chūzū
chē ma?)

طلب تاكسي

هل يمكنني استخدام اإلنترنت هنا؟ 我能使用这里的网络吗?(wǒ néng shǐyòng zhèlǐ de
wǎngluò ma?)

االستفسار بخصوص االتصال باإلنترنت

Pagina 4 22.05.2023



Viaggi
Alloggio

هل يمكنك اقتراح مطاعم جيدة قريبة؟ 您能推荐周边一些好的餐馆吗?(nín néng tuījiàn
zhōubiān yīxiē hǎo de cānguǎn ma?)

السؤال عن اقتراحات جيدة للمطاعم

هل يمكنكم تنظيف غرفتي من فضلك؟ 您能打扫一下我的房间吗?(nín néng dǎsǎo yīxià wǒ de
fángjiān ma?)

طلب تنظيف غرفتك

ال أريد أن يتم تنظيف غرفتي اآلن. 现在我不需要客房清理。(xiànzài wǒ bù xūyào kèfáng
qīnglǐ.)

طلب تنظيف الغرفة الحقا

هل يمكنك جلب بطانية/وسادة/منشفة
أخرى؟

您能再提供一副毯子/一个枕头/一块毛巾吗?(nín néng
zài tígōng yī fù tǎnzi/yīgè zhěntou/yīkuài máojīn ma?)

طلب أغراض إضافية

هل يمكنك أخذ هذه إلى غرفة غسيل
المالبس ليتم تنظيفها؟

您能把这个拿到洗衣房清洗吗?(nín néng bǎ zhège ná
dào xǐyī fáng qīngxǐ ma?)

طلب تنظيف مالبس محددة لك

أرغب في تسجيل الخروج من فضلك. 我要退房，谢谢。(wǒ yào tuì fáng, xièxiè.)

اإلعالم بأنك تريد المغادرة ودفع الفاتورة

لقد استمتعنا بإقامتنا هنا حقا. 我们非常享受在这里的时间。(wǒmen fēicháng
xiǎngshòu zài zhèlǐ de shíjiān.)

الثناء على الفندق أثناء الخروج
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أرغب في الحصول على غرفة أخرى. 我想换间房间。(wǒ xiǎng huàn jiān fángjiān.)

طلب غرفة أخرى

التدفئة ال تعمل هنا. 供暖设施不工作。(gōngnuǎn shèshī bù gōngzuò.)

اإلعالم بخصوص التدفئة المعطلة
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المكيف ال يعمل. 空调不工作。(kòngtiáo bù gōngzuò.)

اإلعالم بخصوص التكييف المعطل

الغرفة معرضة للكثير من الضجيج. 房间很吵。(fángjiān hěn chǎo.)

اإلعالم بخصوص األصوات العالية

الغرفة ذات رائحة سيئة. 房间很难闻。（fángjiān hěn nán wén.）

اإلعالم بخصوص الرائحة السيئة

لقد طلبت غرفة لغير المدخنين. 我要一间无烟房间。(wǒ yào yī jiàn wú yān fángjiān.)

شكوى

لقد طلبت غرفة مع إطاللة. 我要一间带风景的房间。(wǒ yào yī jiàn dài fēngjǐng de
fángjiān.)

شكوى

مفتاحي ال يعمل. 我房间钥匙打不开门。(wǒ fángjiān yàoshi dǎ bù
kāimén.)

اإلعالم بأن مفتاحك ال يعمل

النافذة ال تفتح. 窗户打不开。(chuānghù dǎ bù kāi.)

اإلعالم بخصوص النافذة التي ال تفتح

لم يتم تنظيف الغرفة. 房间还未被清扫。(fángjiān hái wèi bèi qīngsǎo.)

اإلعالم بأن الغرفة ال تزال متسخة

هناك فئران/جرذان /حشرات في الغرفة. 房间里有老鼠/ 虫子。(fángjiān li yǒu lǎoshǔ/ chóngzi.)

شكوى

ال توجد مياه ساخنة. 没有热水。(méiyǒu rè shuǐ.)

شكوى

لم أتلق اتصال اإليقاظ الخاص بي. 没有人叫醒我。(méiyǒu rén jiào xǐng wǒ.)

شكوى
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الفاتورة مرتفعة جدا. 账单里多收费了。(zhàngdān lǐ duō shōufèile.)

شكوى

جاري يصدر الكثير من الضجيج. 我隔壁太吵了。(wǒ gébì tài chǎole.)

شكوى
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