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أنا ضائع Jeg er faret vild.

عندما ال تعرف مكانك

هل يمكنك أن تريني أين توجد على
الخريطة؟

Kan du vise mig hvor det er på kortet?

السؤال عن موقع محدد على الخريطة

أين يمكنني أن أجد_____؟ Hvor kan jeg finde___?

السؤال عن مكان محدد

... حمام؟ ... et badeværelse?

موقع خدمي

... بنك/مكتب تصريف أموال؟ ... en bank/et veksel kontor?

موقع خدمي

...فندق؟ ... et hotel?

موقع خدمي

...محطة وقود؟ ... en benzintank?

موقع خدمي

... مستشفى؟ ... et sygehus?

موقع خدمي

... صيدلية؟ ... et apotek?

موقع خدمي

.... متجر كبير؟ ... et stormagasin?

موقع خدمي
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...سوبرماركت؟ ... et supermarked?

موقع خدمي

... موقف باص؟ ... busstoppestedet?

موقع خدمي

... محطة قطار األنفاق؟ ... metrostationen?

موقع خدمي

... مكتب معلومات السياح؟ ... et turistkontor?

موقع خدمي

... صراف آلي/جهاز صرف نقود؟ ... en hæveautomat?

موقع خدمي

كيف أصل إلى_____؟ Hvordan kommer jeg til ___?

طلب االتجاهات إلى مكان محدد

منطقة وسط المدينة؟ ... til centrum?

مكان محدد

...محطة القطار؟ ...togstationen?

مكان محدد

...المطار؟ ... lufthavnen?

مكان محدد

...مركز الشرطة؟ ... politistationen?

مكان محدد

...سفارة [بلد]؟ ... den [land] ambassade?

سفارة بلد محدد
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هل يمكنك اقتراح_______ جيد؟ kan du anbefale nogle gode ___?

طلب االقتراحات بخصوص مكان محدد

... البارات؟ ... barer?

مكان

... مقاهي؟ ... cafeer?

مكان

...مطاعم؟ ... restauranter?

مكان

... نوادي ليلية؟ ... natklubber?

مكان

... فنادق؟ ... hoteller?

مكان

... أماكن جاذبة للسياح؟ ... turistattraktioner?

مكان

...مواقع تاريخية؟ ... historiske steder?

مكان

...متاحف؟ ... museer?

مكان
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در يمينا. Drej til venstre.

إعطاء االتجاهات
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در يمينا. Drej til højre.

إعطاء االتجاهات

سر بشكل مباشر Gå lige frem.

إعطاء االتجاهات

عد إلى الوراء. Gå tilbage.

إعطاء االتجاهات

توقف. Stop.

إعطاء االتجاهات

اذهب باتجاه _____. Gå hen imod ___.

إعطاء االتجاهات

تجاوز _______. Gå forbi ___.

إعطاء االتجاهات

انتبه إلى_____. Kig efter ___.

إعطاء االتجاهات

باتجاه األسفل Ned af bakken

إعطاء االتجاهات

باتجاه األعلى Op ad bakke

إعطاء االتجاهات

عند تقاطع الطرق vejkryds

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات

إشارة المرور trafiklys

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات
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الحديقة parkere

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات

Cestování - 
arabsky dánsky

أين يمكنني شراء تذكرة باص/قطار؟ Hvor kan jeg købe en bus/togbillet?

السؤال عن مكتب تذاكر

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

Jeg vil gerne købe en___ [sted]__, tak.

شراء تذكرة إلى موقع محدد

...تذكرة منفردة... ... enkeltbillet...

تذكرة اتجاه واحد

...تذكرة عودة... ... returbillet...

تذكرة باتجاهين

... تذكرة درجة أولى/درجة ثانية... ... første klasse/anden klasse billet ...

تذكرة للدرجة األولى/الدرجة الثانية

... تذكرة يوم كامل... ... heldagsbillet ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال اليوم

... تذكرة أسبوع... ... ugebillet ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

...تذكرة شهر... ... månedsbillet ...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

كم سعر التذكرة إلى __[موقع]__؟ Hvor meget koster en billet til __[sted]__ ?

االستفسار بخصوص سعر التذكرة إلى مكان محدد
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أرغب في حجز مقعد (بجانب النافذة). Jeg vil gerne reservere et sæde (ved vinduet).

حجز مقعد محدد

هل يقف الباص/القطار عند __[موقع]__؟ Stopper bussen/toget ved __[sted]__ ?

السؤال إن كان الباص أو القطار يذهبان إلى موقع محدد

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

Hvor lang tid tager det at komme til __[sted]__?

السؤال عن مدة السفر

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

Hvornår kører bussen/toget der går mod __[sted]__?

السؤال عن الوقت الذي يغادر فيه باص/قطار محدد المحطة

هل هذا المقعد محجوز؟ Er dette sæde optaget?

االستفسار فيما إذا كان المقعد متاحا

هذا مقعدي. Dette er mit sæde.

اإلشارة إلى منطقة كنت تجلس فيها أصال أو لديك حجز فيها

Cestování - 
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فتح åben

المتجر مفتوح

مغلق lukket

المتجر مغلق

مدخل indgang

الفتة للدخول

مخرج udgang

الفتة للخروج
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ادفع skub

 

اسحب træk

 

رجال mænd

حمام للرجال

نساء kvinder

حمام للنساء

مشغول optaget

الفندق مليء/الحمام مشغول

خال ledig

غرف الفندق متاحة/الحمام فارغ
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هل تعرف رقما لالتصال بتاكسي؟ Kender du nummeret til en taxa?

طلب رقم هاتف شركة التاكسي

يجب أن أذهب إلى __[موقع]__. Jeg skal til __[sted]__.

إخبار سائق التاكسي عن المكان الذي تود الذهاب إليه

كم تريد مقابل الذهاب إلى__[موقع]__؟ Hvor meget koster det at komme til __[sted]__?

االستفسار عن أجرة التاكسي إلى مكان محدد

هل يمكنك االنتظار هنا للحظة؟ Kan du venter her et øjeblik?

الطلب من سائق التاكسي بأن ينتظرك بينما تذهب لقضاء حاجة صغيرة
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اتبع تلك السيارة! Følg efter den bil!

تستخدم إن كنت عميال سريا

Cestování - 
arabsky dánsky

أين هو مكتب استئجار السيارات؟ Hvor er biludlejningen?

السؤال أين يمكنك إيجاد مكتب إيجار سيارات

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

Jeg vil gerne leje en lille bil/stor bil/varevogn.

تحديد نوع السيارة التي تود استئجارها

ليوم واحد/ألسبوع واحد. ... i en dag/en uge.

تحديد المدة التي تريد فيها استئجار السيارة

أريد أن أستأجر سيارة ذات تأمين شامل. Jeg vil have en komplet dæknings forsikring.

الحصول على أكبر قدر من التأمين

لست بحاجة إلى التأمين Jeg har ikke brug for forsikring.

عدم الحصول على التأمين أبدا

هل علي إعادة السيارة ممتلئة بالوقود؟ Skal jeg levere bilen tilbage med en fyldt tank?

السؤال إن كان عليك ملء لسيارة بالوقود قبل إعادتها

أين هي محطة الوقود التالية؟ Hvor er den næste benzintank?

السؤال أين يمكنك إيجاد أقرب محطة للوقود

أود ذكر سائق ثان. Jeg vil gerne inkludere en anden fører.

طلب ذكر سائق ثان إلى اتفاقية اإليجار

ما هي حدود السرعة في المدن/على
الطريق السريع؟

Hvad er fartgrænsen i byer/ på motorvejene?

االستفسار بخصوص حدود السرعة في المنطقة
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الخزان ليس مملوءا. Tanken er ikke fuld.

الشكوى بخصوص السيارة غير الممتلئة بالوقود 100%

المحرك يصدر صوتا غريبا. Motoren laver en underlig lyd.

الشكوى بوجود مشكلة في محرك السيارة

السيارة متضررة. Bilen er skadet.

الشكوى بخصوص السيارة المتضررة
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