
Viaggi
Andando in giro

Andando in giro - 
arabo portoghese

أنا ضائع Eu estou perdido (a).

عندما ال تعرف مكانك

هل يمكنك أن تريني أين توجد على
الخريطة؟

Você pode me mostrar onde é isso no mapa?

السؤال عن موقع محدد على الخريطة

أين يمكنني أن أجد_____؟ Onde eu encontro ___?

السؤال عن مكان محدد

... حمام؟ ... um banheiro?

موقع خدمي

... بنك/مكتب تصريف أموال؟ ... um banco/uma casa de câmbio?

موقع خدمي

...فندق؟ ... um hotel?

موقع خدمي

...محطة وقود؟ ... um posto de gasolina?

موقع خدمي

... مستشفى؟ ... um hospital?

موقع خدمي

... صيدلية؟ ... uma farmácia?

موقع خدمي

.... متجر كبير؟ ... uma loja de departamento?

موقع خدمي
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...سوبرماركت؟ ... um supermercado?

موقع خدمي

... موقف باص؟ ... uma parada de ônibus?

موقع خدمي

... محطة قطار األنفاق؟ ... uma estação de metrô?

موقع خدمي

... مكتب معلومات السياح؟ ... um centro de informações turísticas?

موقع خدمي

... صراف آلي/جهاز صرف نقود؟ ... um caixa eletrônico?

موقع خدمي

كيف أصل إلى_____؟ Como eu faço para chegar ___?

طلب االتجاهات إلى مكان محدد

منطقة وسط المدينة؟ ... ao centro da cidade?

مكان محدد

...محطة القطار؟ ... a estação de trem?

مكان محدد

...المطار؟ ... ao aeroporto?

مكان محدد

...مركز الشرطة؟ ... a delegacia de polícia?

مكان محدد

...سفارة [بلد]؟ ... a embaixada [país]?

سفارة بلد محدد
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هل يمكنك اقتراح_______ جيد؟ Você pode recomendar algum bom ___?

طلب االقتراحات بخصوص مكان محدد

... البارات؟ ... bares?

مكان

... مقاهي؟ ... cafeterias?

مكان

...مطاعم؟ ... restaurantes?

مكان

... نوادي ليلية؟ ... boates?

مكان

... فنادق؟ ... hotéis?

مكان

... أماكن جاذبة للسياح؟ ... atrações turísticas?

مكان

...مواقع تاريخية؟ ... cidades históricas?

مكان

...متاحف؟ ... museus?

مكان
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در يمينا. Vire à esquerda.

إعطاء االتجاهات
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در يمينا. Vire à direita.

إعطاء االتجاهات

سر بشكل مباشر Siga em frente.

إعطاء االتجاهات

عد إلى الوراء. Volte.

إعطاء االتجاهات

توقف. Pare.

إعطاء االتجاهات

اذهب باتجاه _____. Vá em direção à ___.

إعطاء االتجاهات

تجاوز _______. Passe o ___.

إعطاء االتجاهات

انتبه إلى_____. Procure por ___.

إعطاء االتجاهات

باتجاه األسفل para baixo

إعطاء االتجاهات

باتجاه األعلى para cima

إعطاء االتجاهات

عند تقاطع الطرق intersecção

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات

إشارة المرور semáforo

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات
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الحديقة parque

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات
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أين يمكنني شراء تذكرة باص/قطار؟ Onde eu posso comprar uma passagem de
ônibus/trem?

السؤال عن مكتب تذاكر

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

Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por
favor.

شراء تذكرة إلى موقع محدد

...تذكرة منفردة... ... bilhete único ...

تذكرة اتجاه واحد

...تذكرة عودة... ... bilhete de ida e volta ...

تذكرة باتجاهين

... تذكرة درجة أولى/درجة ثانية... ... bilhete para primeira classe/segunda classe...

تذكرة للدرجة األولى/الدرجة الثانية

... تذكرة يوم كامل... ... passe de um dia ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال اليوم

... تذكرة أسبوع... ... bilhete semanal ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

...تذكرة شهر... ... bilhete mensal ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

كم سعر التذكرة إلى __[موقع]__؟ Quanto é uma passagem para _[local]_ ?

االستفسار بخصوص سعر التذكرة إلى مكان محدد
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أرغب في حجز مقعد (بجانب النافذة). Eu gostaria de reservar um assento (na janela).

حجز مقعد محدد

هل يقف الباص/القطار عند __[موقع]__؟ Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?

السؤال إن كان الباص أو القطار يذهبان إلى موقع محدد

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

Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?

السؤال عن مدة السفر

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

Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_
parte?

السؤال عن الوقت الذي يغادر فيه باص/قطار محدد المحطة

هل هذا المقعد محجوز؟ Este lugar está ocupado?

االستفسار فيما إذا كان المقعد متاحا

هذا مقعدي. Este é o meu assento.

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

المتجر مفتوح

مغلق fechado

المتجر مغلق

مدخل entrada

الفتة للدخول

مخرج saída

الفتة للخروج
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ادفع empurrar

 

اسحب puxar

 

رجال homens

حمام للرجال

نساء mulheres

حمام للنساء

مشغول ocupado

الفندق مليء/الحمام مشغول

خال livre

غرف الفندق متاحة/الحمام فارغ
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هل تعرف رقما لالتصال بتاكسي؟ Você conhece algum número de táxi?

طلب رقم هاتف شركة التاكسي

يجب أن أذهب إلى __[موقع]__. Eu preciso ir para _[local]_.

إخبار سائق التاكسي عن المكان الذي تود الذهاب إليه

كم تريد مقابل الذهاب إلى__[موقع]__؟ Quanto custa para ir para _[local]_?

االستفسار عن أجرة التاكسي إلى مكان محدد

هل يمكنك االنتظار هنا للحظة؟ Você pode esperar aqui por um momento?

الطلب من سائق التاكسي بأن ينتظرك بينما تذهب لقضاء حاجة صغيرة
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اتبع تلك السيارة! Siga aquele carro!

تستخدم إن كنت عميال سريا

Andando in giro - 
arabo portoghese

أين هو مكتب استئجار السيارات؟ Onde posso alugar um carro?

السؤال أين يمكنك إيجاد مكتب إيجار سيارات

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

Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro
grande/van.

تحديد نوع السيارة التي تود استئجارها

ليوم واحد/ألسبوع واحد. ... por um dia/uma semana.

تحديد المدة التي تريد فيها استئجار السيارة

أريد أن أستأجر سيارة ذات تأمين شامل. Eu quero pacote de seguro completo.

الحصول على أكبر قدر من التأمين

لست بحاجة إلى التأمين Eu não preciso de seguro.

عدم الحصول على التأمين أبدا

هل علي إعادة السيارة ممتلئة بالوقود؟ Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?

السؤال إن كان عليك ملء لسيارة بالوقود قبل إعادتها

أين هي محطة الوقود التالية؟ Onde é o posto de gasolina mais próximo?

السؤال أين يمكنك إيجاد أقرب محطة للوقود

أود ذكر سائق ثان. Eu gostaria de registrar um segundo motorista.

طلب ذكر سائق ثان إلى اتفاقية اإليجار

ما هي حدود السرعة في المدن/على
الطريق السريع؟

Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?

االستفسار بخصوص حدود السرعة في المنطقة
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الخزان ليس مملوءا. O tanque não está cheio.

الشكوى بخصوص السيارة غير الممتلئة بالوقود 100%

المحرك يصدر صوتا غريبا. O motor está fazendo um barulho estranho.

الشكوى بوجود مشكلة في محرك السيارة

السيارة متضررة. O carro está danificado.

الشكوى بخصوص السيارة المتضررة
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