アラビア語
)العربية(

。※主に赤い枠内は飲食店、青い枠内はお客様が使うことを想定しています

Mainly, the boxed text in red indicates for staff of restaurants and in blue for customers.

指差し会話シート
。外国語に不自由なため、このシートを利用してお話させていただきます

سأستخدم هذا الكتاب للكالم معك ،ألني ال أستطيع أن أتكلم لغتك

？ご予約は頂いていますか

هل لديك حجز؟

)عند دخول المطعم( 入店の時
何名様でしょうか

窓側

カウンター

いいえ

はい

من جهة النافذة

طاولة لشخص واحد

ال

نعم

كم شخصا؟
食券は、あちらでお買い求めください

喫煙

禁煙

مكان المدخنين

مكان غير المدخنين

الرجاء شراء تذكرة الطعام هناك

？少しお待ち頂けますでしょうか

？お席のご希望はありますか

هل من الممكن أن تنتظر قليال؟

أين ترغب أن تجلس؟
ただいま満席です

●●分くらい待ってください

ال يوجد مكان فارغ حاليا

انتظر ●● دقيقة لو سمحت

店員を呼んでください

نا ِد الموظف لو سمحت
ボタンを押してください

اضغط الزر لو سمحت

お会計をお願いします

تذكرة الطلب من فضلك

)عند الوصول إلى الطاولة( 席に着いた時
？ご注文がお決まりになりましたか

إذا قررت ماذا تريد أن تطلب

)بعد الطعام( 食事後
お会計はレジでお願いします

クレジットカード

現金

بطاقة ائتمانية

نقدا

يرجى دفع في السجل النقدي.
お会計はテーブルでお願いします

別々の会計でお願いします

من فضلك الفصل قائمة الدفع

الرجاء دفع في المائدة
？お支払はどのようになさいますか

割り勘で支払います

هيا انقسم مبلغ الفاتورة
領収書をください

من فضلك أعطني قائمة استالم

كيف تريد أن تدفع
、申し訳ございませんが
クレジットカードはご利用になれません

نحن آسفون ،ولكن ال تستطيع أن تستخدم بطاقة ائتمانية

)عند الطلب( 注文の時

？お飲み物は何になさいますか

ماذا تريد أن تشرب

料理のご注文は●●時までです

○○ طلب الطعام سوف يكون في الساع

飲みもののご注文は●●時までです

○○ طلب المشروبات سيكون في الساعة

こちらはオススメメニューです

هذه قائمة الوجبات المفضلة

メニューをください

قائمة الطعام لو سمحت

これは●●料理です

＿هذا طعام
？早くできるのはどれですか

ماهو أسرع شيء يمكن تقديمه؟
？オススメはどれですか

すっぱい

辛い

甘い

حامض

حار

حلو

炒める

ماهي نصيحتك؟

مُقلَّى

くんせい

？どうやって食べるのですか

م ّ
ُدخن

كيف يُؤ َكل؟
？この料理の調理方法は

つめたい

温かい

بارد

ساخن

蒸す

م ّ
ُبخر

煮る

生

مطبوخ

نيّ ء

焼いた

揚げる

َمشوي

َمقلي

ماهي طريقة صنع هذا الطعام؟
？お料理はお決まりでしょうか

هل قررت ماذا ستطلب؟
注文した料理がまだきません

ご注文を確認させて頂きます

لم يتم تقديم الطعام الذي طلبته بعد

سأقوم بالتأكد من الطلب
？食べられない物はありますか

هل يوجد شيء ال تستطيع أن تأكله؟

注文した料理と違います

هذا يختلف عن الطعام الذي طلبته

？ご注文の品は全て揃いましたか

هل تم تقديم كل شيء طلبته؟
お手洗いはどこですか

أين المرحاض؟

？(何か）必要なものはありますか

هل تحتاج المساعدة في شيئ ما؟

取り皿

酢

はし

スプーン

水

طبق

خل

عصاتا الطعام

ملعقة

ماء

おしぼり

灰皿

منديل مُبلل

グラス

フォーク

ナイフ

منفضة سجائر

كأس

شوكة

سكين

塩

タバスコ

ملح

صلصة الفلفل

さとう

マヨネーズ

سكر

مايونيز

メニュー

قائمة الطعام

ドレッシング

ケチャップ

胡椒

しょうゆ

صلصة السلطة

كتشب

فلفل

صلصة فول الصويا

