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هل تستطيع مساعدتي من فضلك؟ Voisitko auttaa minua?

طلب المساعدة

هل تتحدث اإلنكليزية؟ Puhutko englantia?

أسأل إن كان الشخص يتحدث اإلنكليزية

هل تتحدث _[اللغة]_؟ Puhutteko _[kieltä]_?

أطلب إن كان شخص ما يتحدث لغة محددة

أنا ال أتحدث_[اللغة]_. En puhu _[kieltä]_.

توضح أنك ال تتحدث بلغة محددة

ال أفهم. En ymmärrä

توضح أنك ال تفهم

Generale - 
arabo finlandese
مرحبا! Hei!

ترحيب اعتيادي

مرحبا! Moi!

ترحيب غير رسمي

صباح الخير! Hyvää huomenta!

ترحيب يستخدم في أوقات الصباح

مساء الخير! Hyvää iltaa!

ترحيب يستخدم في أوقات المساء

تصبح على خير! Hyvää yötä!

تحية تستخدم عند المغادرة في المساء/الليل أو قبل الخلود للنوم
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كيف حالك؟ Mitä kuuluu?

مخاطبة قصيرة ومؤدبة تستفسر عن أحوال شخص آخر

بخير، شكرا لك. Hyvää, kiitos kysymästä.

جواب لطيف على "كيف حالك؟"

ما اسمك؟ Mikä nimesi on?

سؤال عن اسم شخص آخر

اسمي هو____. Nimeni on ___.

تخبر شخصا آخر عن اسمك

من أين أنت؟ Mistä olet kotoisin?

سؤال عن موطن أحد األشخاص

أنا من _____. Olen ___.

إجابة عن ما هو وطنك

ما هو عمرك؟ Kuinka vanha olet?

سؤال عن عمر شخص ما

عمري ___ سنة. Olen __ vuotta vanha.

إجابة تبين ما هو عمرك

نعم Kyllä

إجابة إيجابية

ال Ei

إجابة سلبية

من فضلك Kiitos

كلمة إضافية إلضفاء لمسة من األدب
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خذ! Tässä ole hyvä!

تستخدم عند تقديم شيء ما ألحد األشخاص

شكرا لك. Kiitos.

تقديم الشكر لشخص ما

شكرا جزيال. Kiitos oikein paljon.

تقديم الشكر الحار لشخص ما

على الرحب والسعة. Ole hyvä.

جواب مؤدب على "شكرا لك"

آسف. Olen pahoillani.

االعتذار عن شيء ما

اعذرني. Anteeksi.

تستخدم للفت انتباه شخص ما

ال بأس. Ei se mitään.

اإلجابة على اعتذار إذا قبلته

ال مشكلة. Ei haittaa.

اإلجابة على اعتذار إذا قبلته

احذر! Varo!

جعل شخص ما منتبها لخطر ما

أنا جائع. Minulla on nälkä.

تستخدم عند الشعور بالجوع

أنا عطشان. Minulla on jano.

تستخدم عند الشعور بالعطش
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أنا تعب. Olen väsynyt

تستخدم عند الشعور بالتعب

أنا مريض. Olen kipeä.

تستخدم عند الشعور بالمرض

ال أعرف. En tiedä

ال تعرف اإلجابة عن سؤال ما

سرني لقاؤك. Oli mukava tavata.

عبارة وداع لطيفة بعد أول لقاء

وداعا! Näkemiin!

القول وداعا
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أرغب بتقديم شكوى. Haluaisin tehdä valituksen

طريقة مؤدبة تبدأ بها شكواك

من المسؤول هنا؟ Kuka täällä on vastuussa?

اكتشاف من هو المسؤول

هذا غير مقبول على اإلطالق! Tätä en voi hyväksyä!

تعبير قوي عن استيائك

أريد أن أستعيد مالي! Haluan rahani takaisin!

طلب استرداد المال

إننا ننتظر منذ أكثر من ساعة. Olemme odottaneet yli tunnin.

شكوى من االنتظار لفترة طويلة
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هذا الطعام مقزز! Tämä ruoka maistuu ihan paskalta!

طريقة فظة في إبداء عدم السرور بطعامك

هذا الشراب طعمه سيئ Tämä juoma maistuu ihan kuselta!

طريقة فظة في إبداء عدم السرور بالمشروب

هذا المكان لعين! Tämä paikka on oikea persläpi!

طريقة فظة في إبداء عدم السرور باإلقامة

هذه السيارة خردة Tämä auto on kauhea romu!

طريقة فظة إلظهار عدم رضاك عن سيارة ما 

هذه الخدمة سيئة! Palvelu on täällä ihan perseestä!

طريقة فظة في إظهار عدم رضاك عن خدمة ما

هذه سرقة واضحة! Tämähän on täyttä riistoa!

الشكوى الفظة عن السعر المرتفع

هذا هراء! Älä puhu paskaa!

طريقة فظة في إظهار عدم تصديقك ألمر قاله أحدهم

أنت أحمق غبي! Olet idiootti!

إهانة شخص ما من خالل انتقاد مستوى ذكاءه

أنت ال تعرف شيئا! Sinä et tiedä paskan vertaa!

إهانة شخص ما من خالل انتقاد معرفته

اغرب من هنا! Painu helvettiin!

الطلب الفظ من شخص ما المغادرة فورا

فلنحل هذه المشكلة خارجا! Sovitaan tämä ulkopuolella!

الطلب من شخص ما مقاتلتك خارج مبنى ما
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