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هل لديكم____؟ У Вас есть__? (U Vas yest'__?)

السؤال عن غرض محدد

أين يمكنني إيجاد______؟ Где я могу найти___? (Gde ya mogu nayti___?)

السؤال عن مكان شيء محدد

كم سعر هذا؟ Сколько это стоит? (Skol'ko eto stoit?)

السؤال عن سعر شيء محدد

هل لديكم أي شيء أقل سعرا من هذا؟ У Вас есть что-нибудь подешевле? (U Vas yest' chto-
nibud' podeshevle?)

طلب شيء أقل سعرا

في أي ساعة تفتتحون/تغلقون؟ Во сколько Вы открываетесь/закрываетесь? (Vo
skol'ko Vy otkryvayetes'/zakryvayetes'?)

السؤال عن ساعات االفتتاح/اإلغالق

أنا أتفرج وحسب Я просто смотрю. (YA prosto smotryu.)

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

سأشتريه. Я это куплю. (YA eto kuplyu.)

اإلعالم بقرارك بالشراء

هل يمكنني الدفع بواسطة بطاقة االئتمان؟ Могу я расплатиться кредитной картой? (Mogu ya
rasplatit'sya kreditnoy kartoy?)

السؤال إن كان المتجر يقبل بطاقة االئتمان

هل يمكنني الحصول على اإليصال من
فضلك؟

Можно мне чек, пожалуйста? (Mozhno mne chek,
pozhaluysta?)

طلب اإليصال

هل يمكنني الحصول على حقيبة من
فضلك؟

Можно мне пакет, пожалуйста? (Mozhno mne paket,
pozhaluysta?)

طلب حقيبة
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أود إعادة هذا. Я бы хотел это вернуть. (YA by khotel eto vernut'.)

التوضيح بأنك ترغب في إعادة شيء ما
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هل يمكنني تجريب هذا من فضلك؟ Могу я это примерить, пожалуйста? (Mogu ya eto
primerit', pozhaluysta?)

السؤال إن كان يمكنك تجريب قطعة مالبس

أين هي غرف التبديل؟ Где здесь раздевалки? (Gde zdes' razdevalki?)

السؤال عن غرف التبديل

هل لديكم هذا بقياس_____؟ У Вас есть это размера ___?  (U Vas yest' eto razmera
___?)

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 _____؟ У Вас есть эти туфли ... размера? (U Vas yest' eti tufli
... razmera?)

طلب قياس محدد للحذاء

إنه صغير جدا. Этот слишком маленький. (Etot slishkom malen'kiy.)

اإلعالم بأن قطعة مالبس ما صغيرة جدا
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إنه كبير جدا. Этот слишком велик. (Etot slishkom velik.)

اإلعالم بأن قطعة مالبس ما كبيرة جدا

هل يبدو هذا جيدا علي؟ Мне это идёт? (Mne eto idot?)

طلب رأي شخص بمنظر قطعة مالبس
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سأعطيك _[المبلغ]_ثمنا لهذا. Я дам Вам_(количество)_за это. (YA dam
Vam_(kolichestvo)_za eto.)

اقتراح بسعر بدئي

هذا غال جدا! Это очень дорого! (Eto ochen' dorogo!)

االعتراض على السعر ألنه مرتفع جدا

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

Я видел это за __(цена)__ в другом месте. (YA videl
eto za __(tsena)__ v drugom meste.)

اإلشارة إلى سعر أرخص في متجر آخر

عرضي األخير هو _[المبلغ]_! __(цена)__моё последнее предложение!
(__(tsena)__moyo posledneye predlozheniye!)

وضع سعر نهائي

إذا أنا غير مهتم. Тогда меня это не интересует. (Togda menya eto ne
interesuyet.)

إظهار عدم االهتمام

إذا سأذهب إلى مكان آخر. Тогда я пойду в другое место. (Togda ya poydu v
drugoye mesto.)

إظهار عدم االهتمام بالتهديد بالذهاب

ال يمكنني دفع هذا السعر! Я не могу себе это позволить! (YA ne mogu sebe eto
pozvolit'!)

االعتراض على السعر بالقول بأنك ال تملك هذا المبلغ من المال
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هذا أغلى من السعر الذي يمكنني تحمله
ولكنني سآخذه.

Это больше, чем я могу себе позволить, но я все-таки
возьму. (Eto bol'she, chem ya mogu sebe pozvolit', no
ya vse-taki voz'mu.)

قبول الصفقة بندم خفيف
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