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Förenade arabemiraten
Hej/Hej då
Varsågod
Jag förstår inte.
Kan du hjälpa mig?
Ja/Nej

-Marhaba/Maa alsalama
-Tafathal
-Ana laa afham.
-Momkin tosaidoni?
-Naam/Laa

Tack
Ursäkta
Pratar ni engelska?
Jag pratar inte arabiska.
Var är toaletten?

-Shukran
-Affowan
-Ttakalamon alenklyziya?
-Ana laa atakalam alarabiya.
-Ayna alhamam?

Finns det någon här som pratar engelska?
Vet du var jag kan få hjälp?
Vägledning
Jag vill köpa en stadskarta.
Kan du peka på kartan var jag befinner mig nu?
Hur långt är det, kan du skriva?
En biljett till _____, tack.
Höger/Vänster/Rakt fram

-Hal yoghaqd ahad yatakalam alenklyziy?
-Hal tarif ahad ysaaidani?

Kan du peka på kartan, var finns___?
Apotek
-Saydalyaa
Bilverkstad
-Warshet altasleh sayarat
Internetkafé
-Maktab anternet
Postkontor
-Maktab albareed
Turistinformation
-Imaktab alsyahaa
Restaurang
Kan jag få menyn, tack?
Kan du översätta menyn till engelska, tack?
Jag är vegetarian.

-Arseer ala al schareta, ayna takaa___?
Bensinstation
-Mahatat albanzeen
Bussstation
-Mahatat albassat
Järnvägsstation
-Mahatat alkitarat
Sjukhus
-Almustashfa
Valutaväxling
-Maktab tahweel alumlat

Frukost/Lunch/Middag
Sallad
Frukt
Ris
Soppa
Korv
Fisk
Kaffe/Te
Rött/Vitt vin
Handla
Hej, jag vill köpa___.
Tandkräm
Kondomer
Tvål
Smärtstillande
Solskyddsmedel
Ett vykort
Batterier

-Fotor/Ghadaa/Ashaa
-Salata
-Fawakeh
-Rus
-Sup
-Susah
-Samak
-Kahwa/Shay
-Ahmer/Abyath Wardi

-Ureed shira gharta almadina.
-Asher ly ala alkareta?
-Kam tabied takder taktub?
-Ureed tathkara ila____shukran.
-Yamen/Shimal/Ila alamam

-Ored almenyo rajaan?
-Ured menyo enkliyzy?
-Ana shathrawati ana laa akul al lahem.
Förrätt/varmrätt/dessert
Bröd
Pasta
Potatis
Fläskkött/Nötkött
Kyckling
Grönsaker
Vatten
Notan, tack.

-Arud an ashtari____.
-Maghon asnan
Tandborste
-Flash lethar
Tamponger/Dambindor
-Sabon
Shampoo
-Parasitil
En rakhyvel
-Marham himaya men alshames Hudlotion
-Bytakat moayada
Frimärken
-Batariya
En penna

Hur mycket det kostar det? Var snäll och skriv.
Nödfall
Hjälp!
-Musaada!
Läkare
-Doktor
Ring polis!
-Itasil be polis!

-Mukabilat Halawiat
-Ghbiz
-Makarona
-Patata
-Lahem/Bakar
-Daghag
-Ghathrawat
-Maa
-Nagham ekaa.

-Forshat asnan
-Hafathat/Nysaeya
-Shambo
-Mos hilaka
-Losion
-Tabea bareed
-Kalam

-Kam suar hatha? Aktob hada.
Ring ambulans!
Tandläkare
Det brinner!

-Itasel be alisaaf!
-Doktor asnan
-Hareek!
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