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هل تستطيع مساعدتي من فضلك؟ 助けていただけますか？

طلب المساعدة

هل تتحدث اإلنكليزية؟ 英語を話せますか？

أسأل إن كان الشخص يتحدث اإلنكليزية

هل تتحدث _[اللغة]_؟ ＿を話せますか？

أطلب إن كان شخص ما يتحدث لغة محددة

أنا ال أتحدث_[اللغة]_. ＿を私は話せません

توضح أنك ال تتحدث بلغة محددة

ال أفهم. 分かりません

توضح أنك ال تفهم

Général - 
arabe japonais
مرحبا! こんにちは

ترحيب اعتيادي

مرحبا! やぁ！

ترحيب غير رسمي

صباح الخير! おはようございます！

ترحيب يستخدم في أوقات الصباح

مساء الخير! こんばんは！

ترحيب يستخدم في أوقات المساء

تصبح على خير! おやすみなさい！

تحية تستخدم عند المغادرة في المساء/الليل أو قبل الخلود للنوم
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كيف حالك؟ お元気ですか?

مخاطبة قصيرة ومؤدبة تستفسر عن أحوال شخص آخر

بخير، شكرا لك. 元気です

جواب لطيف على "كيف حالك؟"

ما اسمك؟ お名前はなんですか？

سؤال عن اسم شخص آخر

اسمي هو____. 私の名前は＿です

تخبر شخصا آخر عن اسمك

من أين أنت؟ どこから来ましたか？

سؤال عن موطن أحد األشخاص

أنا من _____. ＿から来ました

إجابة عن ما هو وطنك

ما هو عمرك؟ おいくつですか？

سؤال عن عمر شخص ما

عمري ___ سنة. ＿歳です

إجابة تبين ما هو عمرك

نعم はい

إجابة إيجابية

ال いいえ

إجابة سلبية

من فضلك お願いします

كلمة إضافية إلضفاء لمسة من األدب
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خذ! はい、どうぞ！

تستخدم عند تقديم شيء ما ألحد األشخاص

شكرا لك. ありがとうございます

تقديم الشكر لشخص ما

شكرا جزيال. どうもありがとうございます

تقديم الشكر الحار لشخص ما

على الرحب والسعة. どういたしまして

جواب مؤدب على "شكرا لك"

آسف. ごめんなさい

االعتذار عن شيء ما

اعذرني. すみません

تستخدم للفت انتباه شخص ما

ال بأس. 大丈夫です

اإلجابة على اعتذار إذا قبلته

ال مشكلة. 問題ないです

اإلجابة على اعتذار إذا قبلته

احذر! 気をつけて！

جعل شخص ما منتبها لخطر ما

أنا جائع. お腹がすきました

تستخدم عند الشعور بالجوع

أنا عطشان. 喉が渇きました

تستخدم عند الشعور بالعطش
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أنا تعب. 疲れました

تستخدم عند الشعور بالتعب

أنا مريض. 風邪を引きました

تستخدم عند الشعور بالمرض

ال أعرف. 分かりません

ال تعرف اإلجابة عن سؤال ما

سرني لقاؤك. あなたに会えてよかったです

عبارة وداع لطيفة بعد أول لقاء

وداعا! さようなら！

القول وداعا
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أرغب بتقديم شكوى. クレームを言いたいと思います

طريقة مؤدبة تبدأ بها شكواك

من المسؤول هنا؟ 責任者はどなたですか?

اكتشاف من هو المسؤول

هذا غير مقبول على اإلطالق! これは非常に受け入れ難いことだ！

تعبير قوي عن استيائك

أريد أن أستعيد مالي! お金を返してくれ！

طلب استرداد المال

إننا ننتظر منذ أكثر من ساعة. １時間以上私たちは待っています

شكوى من االنتظار لفترة طويلة

Général - 
arabe japonais
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هذا الطعام مقزز! この食べ物はとてもまずい！

طريقة فظة في إبداء عدم السرور بطعامك

هذا الشراب طعمه سيئ この飲み物は小便の味がする！

طريقة فظة في إبداء عدم السرور بالمشروب

هذا المكان لعين! この場所は糞だ！

طريقة فظة في إبداء عدم السرور باإلقامة

هذه السيارة خردة この車は倒壊寸前だ！

طريقة فظة إلظهار عدم رضاك عن سيارة ما 

هذه الخدمة سيئة! このサービスは最低だ！

طريقة فظة في إظهار عدم رضاك عن خدمة ما

هذه سرقة واضحة! これは完全なぼったくりだ！

الشكوى الفظة عن السعر المرتفع

هذا هراء! これはでたらめだ！

طريقة فظة في إظهار عدم تصديقك ألمر قاله أحدهم

أنت أحمق غبي! お前は馬鹿な奴だ！

إهانة شخص ما من خالل انتقاد مستوى ذكاءه

أنت ال تعرف شيئا! お前は何も知らない！

إهانة شخص ما من خالل انتقاد معرفته

اغرب من هنا! うせろ！

الطلب الفظ من شخص ما المغادرة فورا

فلنحل هذه المشكلة خارجا! 外でケリつけようぜ！

الطلب من شخص ما مقاتلتك خارج مبنى ما
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