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هل تستطيع مساعدتي من فضلك؟ Můžete mi pomoci, prosím?

طلب المساعدة

هل تتحدث اإلنكليزية؟ Mluvíte anglicky?

أسأل إن كان الشخص يتحدث اإلنكليزية

هل تتحدث _[اللغة]_؟ Mluvíte _[language]_?

أطلب إن كان شخص ما يتحدث لغة محددة

أنا ال أتحدث_[اللغة]_. Nemluvím_[language]_.

توضح أنك ال تتحدث بلغة محددة

ال أفهم. Nerozumím.

توضح أنك ال تفهم
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مرحبا! Dobrý den!

ترحيب اعتيادي

مرحبا! Ahoj!

ترحيب غير رسمي

صباح الخير! Dobré ráno!

ترحيب يستخدم في أوقات الصباح

مساء الخير! Dobrý večer!

ترحيب يستخدم في أوقات المساء

تصبح على خير! Dobrou noc!

تحية تستخدم عند المغادرة في المساء/الليل أو قبل الخلود للنوم
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كيف حالك؟ Jak se máš?

مخاطبة قصيرة ومؤدبة تستفسر عن أحوال شخص آخر

بخير، شكرا لك. Dobře, díky.

جواب لطيف على "كيف حالك؟"

ما اسمك؟ Jak se jmenuješ?

سؤال عن اسم شخص آخر

اسمي هو____. Jmenuji se ___.

تخبر شخصا آخر عن اسمك

من أين أنت؟ Odkud jsi?

سؤال عن موطن أحد األشخاص

أنا من _____. Jsem z ___.

إجابة عن ما هو وطنك

ما هو عمرك؟ Kolik to je let?

سؤال عن عمر شخص ما

عمري ___ سنة. Je mi __ (let).

إجابة تبين ما هو عمرك

نعم Ano

إجابة إيجابية

ال Ne

إجابة سلبية

من فضلك Prosím

كلمة إضافية إلضفاء لمسة من األدب
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خذ! tady prosím!

تستخدم عند تقديم شيء ما ألحد األشخاص

شكرا لك. Děkuji.

تقديم الشكر لشخص ما

شكرا جزيال. Moc děkuji.

تقديم الشكر الحار لشخص ما

على الرحب والسعة. Není zač.

جواب مؤدب على "شكرا لك"

آسف. Omlouvám se.

االعتذار عن شيء ما

اعذرني. Promiňte.

تستخدم للفت انتباه شخص ما

ال بأس. To je v pořádku.

اإلجابة على اعتذار إذا قبلته

ال مشكلة. V pořádku.

اإلجابة على اعتذار إذا قبلته

احذر! Pozor!

جعل شخص ما منتبها لخطر ما

أنا جائع. Mám hlad.

تستخدم عند الشعور بالجوع

أنا عطشان. Mám žízeň.

تستخدم عند الشعور بالعطش

Pagina 3 22.05.2023



Viaggi
Generale

أنا تعب. Jsem unavený(á).

تستخدم عند الشعور بالتعب

أنا مريض. Je mi špatně.

تستخدم عند الشعور بالمرض

ال أعرف. Nevím.

ال تعرف اإلجابة عن سؤال ما

سرني لقاؤك. Těšilo mě.

عبارة وداع لطيفة بعد أول لقاء

وداعا! Na shledanou!

القول وداعا
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أرغب بتقديم شكوى. Chtěl bych podat stížnost.

طريقة مؤدبة تبدأ بها شكواك

من المسؤول هنا؟ Kdo to tu má na starost?

اكتشاف من هو المسؤول

هذا غير مقبول على اإلطالق! To je naprosto nepřijatelné!

تعبير قوي عن استيائك

أريد أن أستعيد مالي! Chci zpátky moje peníze!

طلب استرداد المال

إننا ننتظر منذ أكثر من ساعة. Čekáme tady už hodinu.

شكوى من االنتظار لفترة طويلة
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هذا الطعام مقزز! Toto jídlo chutná jako hovno!

طريقة فظة في إبداء عدم السرور بطعامك

هذا الشراب طعمه سيئ To pití chutná jako chcanky!

طريقة فظة في إبداء عدم السرور بالمشروب

هذا المكان لعين! Toto místo je díra!

طريقة فظة في إبداء عدم السرور باإلقامة

هذه السيارة خردة To auto je vrak!

طريقة فظة إلظهار عدم رضاك عن سيارة ما 

هذه الخدمة سيئة! Ta služba je na hovno!

طريقة فظة في إظهار عدم رضاك عن خدمة ما

هذه سرقة واضحة! To je naprostá zlodějna!

الشكوى الفظة عن السعر المرتفع

هذا هراء! To je krávovina!

طريقة فظة في إظهار عدم تصديقك ألمر قاله أحدهم

أنت أحمق غبي! Jste pěkný debil!

إهانة شخص ما من خالل انتقاد مستوى ذكاءه

أنت ال تعرف شيئا! Ty víš hovno!

إهانة شخص ما من خالل انتقاد معرفته

اغرب من هنا! Odprejskni!

الطلب الفظ من شخص ما المغادرة فورا

فلنحل هذه المشكلة خارجا! Pojďme to vyřešit ven!

الطلب من شخص ما مقاتلتك خارج مبنى ما
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