תחבורה
קח אותי ,בבקשה...
 לכתובת הזו למרכז העיר לשדה התעופה למלון הזהסע ...ישר
 ימינה  /שמאלה עד לפנייה הבאהעצור לי ,בבקשה...
 כאן אחרי הרמזור אחרי הפינה ליד הבית הזה102

ַ ...מ ֶדה אוֹ נֶ גַ ִא ִיס ַימס
קוֹ נוֹ ז'וּאוּשוֹ
ַמצִ 'י נוֹ צ'וּאו ִּסין
קוּאוּקוֹ אוֹ
קוֹ נוֹ הוֹ ֶטר ּו
יטטה קו ַּד ַס ִאי
)מססוּגוּ( ִא ֶ
ַ
ִמיגִ י ֶאה ִ /ה ַיד ִרי ֶאה
צוּגִ י נוֹ ַקדוֹ ַמ ֶדה
ֶ ...דה אוֹ רוֹ ִס ֶיטה קו ַּד ַס ִאי
קוֹ קוֹ
ִסינְ גוֹ אוֹ נוֹ ַאטוֹ
טטה טוֹ קוֹ רוֹ
ַקדוֹ אוֹ ַמגַ ַ
'יקק ּו
ַאנוֹ אוּצִ 'י נוֹ צִ ַ

תחבורה

• יפנית

המתן לי בבקשה.
כמה עלי לשלם?
תודה ,זה בשבילך.
עודף

טטה קו ַּד ַס ִאי
צ'וֹ טטוֹ ַמ ֶ
אוֹ ִאיקו ַּרה ֶדס ַקה?
ַא ִריגַ טוֹ אוֹ )גוֹ זַ ִא ַימ ִס ַיטה( .קוֹ ְרה
טטאוֹ ִא ֶיטה קו ַּד ַס ִאי
טוֹ ֶ
אוֹ צו ִּרי

רכבות ואוטובוסים
היכן תחנת הרכבת ,בבקשה? ֶא ִקי ווַ ה דוֹ קוֹ ֶדס ַקה?
 ...ווַ ה דוֹ קוֹ ֶדס ַקה?
איפה נמצא...
גִ 'יקוֹ קוּהיוֹ אוֹ
 לוח הזמניםִק ּיפ ּפ ּו או ִּר ַיבה
 הקופות לכרטיסיםַ ...בן הוֹ אוֹ מ ּו
 רציף מספר...לך ...ישר  /ימינה  /שמאלה ַמססוּג ּו ִ /מיגִ י ִ /ה ַיד ִרי ֶדס
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תחבורה
 למעלה  /למטה)במדרגות(
לכתובת הזו אפשר להגיע
ב?...
 רגל מונית אוטובוס קרונית חשמלית רכבת תת קרקעיתכרטיס הלוך או הלוך ושוב?
הכרטיס עולה  ...ין
היכן עלי לרדת?
אני צריך ל...
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או ֶּאה ִ /ס ַיטה
קוֹ נוֹ ז'וּאוּשוֹ ֶאווַ ה ֶ ...דה ִא ֶיק ַמס ַקה?
טוֹ הוֹ
ַטקו ִּס ִיאי
ַבס
צִ 'ינְ צִ 'ינְ ֶדנְ ַשה
'יק ֶטצ ּו
צִ ַ
ַק ַט ִמיצִ 'י ֶדס ַקה ,אוֹ אוֹ הוּק ּו ֶדס ַקה?
ֶ ...אן ֶדס
דוֹ קוֹ ֶדה אוֹ ִר ֶיר ַבה ִא ִיא ֶידס ַקה?
ֶ ...אה ִא ִיק ַיט ִאינְ ֶדס

תחבורה

• יפנית

התחנה הבאה...
מאיזה רציף יוצאת הרכבת
ל...
לאיזה רציף מגיעה הרכבת
מ...
האם הרכבת עוצרת ב...
מתי נגיע ל...
מתי יוצא האוטובוס ל?...
 הבא  /הראשון  /האחרוןכל כמה זמן יוצא אוטובוס
לנמל התעופה?
יש אוטובוס בשעה.8 ...
הרכבת תאחר ב 15-דקות.

צוּגִ י ווַ ה ֶ ...דס
 ...יו ִּקי נוֹ ֶדנְ ַשה ווַ ה נַ נְ ַבן ֶסן ַק ַרה ֶד ַמס ַקה?
ַ ...ק ַרה נוֹ ֶדנְ ַשה ווַ ה נַ נְ ַבן ֶסן נִ י צו ִּק ַימס ַקה?
קוֹ נוֹ ֶדנְ ַשה ווַ ה  ...נִ י טוֹ ַמ ִר ַימס ַקה?
נַ נְ גִ 'י נִ י  ...נִ י צו ִּק ַימס ַקה?
ַ ...בס ווַ ה נַ נְ גִ 'י נִ י ֶד ַמס ַקה?
צוּגִ י נוֹ ִ /ס ַיהצ ּו נוֹ ַ /ס ִאישוּא ּו
קוּאוּקוֹ אוֹ יו ִּקי נוֹ ַבס ווַ ה נַ נְ ּפוּן גוֹ טוֹ נִ י ֶד ַמס
ַקה?
)הצִ 'י(גִ 'י נִ י ַבס גַ ה ַא ִר ַימס
ַ
קוֹ נוֹ ֶדנְ ַשה ווַ ה ז'וּאוּגוֹ הוּן אוֹ קו ֶּר ֶטה ִא ַימס
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