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هل لديكم____؟ ___を持っていますか?

السؤال عن غرض محدد

أين يمكنني إيجاد______؟ ___はどこで探せますか?

السؤال عن مكان شيء محدد

كم سعر هذا؟ これはいくらですか?

السؤال عن سعر شيء محدد

هل لديكم أي شيء أقل سعرا من هذا؟ もっと値段が低いものはありませんか?

طلب شيء أقل سعرا

في أي ساعة تفتتحون/تغلقون؟ 開店/閉店時間はいつですか?

السؤال عن ساعات االفتتاح/اإلغالق

أنا أتفرج وحسب 見てるだけです

إعالم البائع بأنك تتفرج وحسب ولست بحاجة إلى أية مساعدة في الوقت الحالي

سأشتريه. 買います

اإلعالم بقرارك بالشراء

هل يمكنني الدفع بواسطة بطاقة االئتمان؟ クレジットカードで払ってもいいですか?

السؤال إن كان المتجر يقبل بطاقة االئتمان

هل يمكنني الحصول على اإليصال من
فضلك؟

レシートをください

طلب اإليصال

هل يمكنني الحصول على حقيبة من
فضلك؟

袋をください

طلب حقيبة
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أود إعادة هذا. これを返却したいです

التوضيح بأنك ترغب في إعادة شيء ما
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هل يمكنني تجريب هذا من فضلك؟ これを試着してもいいですか?

السؤال إن كان يمكنك تجريب قطعة مالبس

أين هي غرف التبديل؟ 試着室はどこですか?

السؤال عن غرف التبديل

هل لديكم هذا بقياس_____؟ この服の___サイズはありますか?

طلب قياس محدد للمالبس

...صغير؟ ... S?

قياس المالبس

.... متوسط؟ ... M?

قياس مالبس

... كبير؟ ... L?

قياس مالبس

... كبير جدا؟ ... XL?

قياس مالبس

هل لديكم هذا الحذاء بقياس _____؟ この靴の___サイズはありますか?

طلب قياس محدد للحذاء

إنه صغير جدا. 小さすぎます

اإلعالم بأن قطعة مالبس ما صغيرة جدا

Pagina 2 23.05.2023



Reizen
Shoppen

إنه كبير جدا. 大きすぎます

اإلعالم بأن قطعة مالبس ما كبيرة جدا

هل يبدو هذا جيدا علي؟ この服は私に似合っていますか?

طلب رأي شخص بمنظر قطعة مالبس
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سأعطيك _[المبلغ]_ثمنا لهذا. _[値段]_で買います

اقتراح بسعر بدئي

هذا غال جدا! それは値段が高すぎる！

االعتراض على السعر ألنه مرتفع جدا

لقد رأيت هذا بسعر _[المبلغ]_في مكان
آخر.

_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけま
した

اإلشارة إلى سعر أرخص في متجر آخر

عرضي األخير هو _[المبلغ]_! [値段]_が最後のオファーだ！

وضع سعر نهائي

إذا أنا غير مهتم. 私は興味がありません

إظهار عدم االهتمام

إذا سأذهب إلى مكان آخر. どこか他のところに行きます

إظهار عدم االهتمام بالتهديد بالذهاب

ال يمكنني دفع هذا السعر! 払えません！

االعتراض على السعر بالقول بأنك ال تملك هذا المبلغ من المال

هذا أغلى من السعر الذي يمكنني تحمله
ولكنني سآخذه.

私が払える金額を超えているけれども、買います。

قبول الصفقة بندم خفيف
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