دوره آموزش زبان

لوح زبان افرا دانش

درس  :19خرید کردن
بخش اول
1
 فکر کنم اینها خیلی بزرگند .یک جفت کوچکترش را دارید؟ بله .داریم .اونها چه سایزی هستند؟ این ها نه و نیم اند. اجازه بدید یک جفت کوچکتر پیدا کنم .خیلی کوچکتر.2
 قیمت این چنده؟  399دالره.  399دالر .خیلی گرونه. خیلی بهتون میاد. ممنون. راستش ،ممکنه به زودی حراج بشه. -بسیار خب .هفته آینده دوباره سر میزنم.
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3
 اوه ،تا حاال این را نخونده ام .خوبه؟ فکر کنم اینطور باشه. (داستانش) معما گونه است؟ خب .راستش اون را نخوندم ،اما فکر کنم اینطور باشه. دقیقا همون چیزی که من الزم دارم .برش میدارم.4
 اینها تازه اند؟ بله .هستند. به نظر خوشمزه میان. چرا یک دونه امتحان نمیکنید؟ واقعا؟ باشه .اممم .اینها خوبند.5
 فکر کنم این یکی خوبه .برای ساحل عالیه .تو چی فکرمیکنی؟
 بله .برای شما یک رنگ عالیه( .رنگش به شما خیلی میاد)6
 ببخشید ،شما میدونید که آیا این شامپو فروش ویژه است یانه؟
 بله .تون یک دونه بخر و یک دونه به نصف قیمت برداره. اوه .معامله خوبیه .ممنون.بخش دوم
1
 میتونم امروز در مورد چیزی کمکتون کنم ،خانم؟ خب .من واقعا از این بلوز خوشم میاد ،طرح دیگه ای ازشدارید؟
 بله .داریم. عالیه! پس برش میدارم.2
 کمکی نیاز دارید ،آقا؟ بله ،راستش ،الزم دارم .اینها کوچک اند و خیلی تنگهستند .سایز متوسطش را دارید؟
 بله. عالیه! برشون میدارم.3
 اینها زیباترین ساعت های فروشگاه اند. واقعا خوبند .قیمت این یکی چنده؟ اون  2500دالره .میخواهید اون را بخرید؟ -نه .ممنون .برای من خیلی گرونه.
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4
 امروز صبح به کمکی نیاز دارید؟ نه .فقط دارم یک نگاهی به اطراف میندازم برای چندتا ایدههدیه ،ممنون.
5
 اونها لباسهای واقعا قشنگی اند. بله ،قطعا هستند .از طرحش خوشم میاد .سایز  12اش رادارید؟
 بله .داریم .میخواهید برش دارید؟ بله .لطفا.6
 نیاز به کمک دارید؟ بله .من میخوام یک پیراهن برای شوهرم بخرم .چیزی باجنس پارچه نخی دارید؟
 بله .داریم .اینها را نگاه کنید. بی عیب و نقص اند .من خاکستری اش را برمیدارم.7
 عصر بخیر ،خانم .میتونم توی پیدا کردن چیزی بهتون کمککنم؟
 اوه ،هنوز مطمئن نیستم که چی مخوام .فعال فقط یک نگاهیبه اطراف میندازم ،ممنون.
8
 ممکنه در مورد چیزی کمکتون کنم ،و یا فقط دارید نگاهمیکنید؟
 من از این شلوارک باشگاهی سبز رنگ خوشم میاد .سایزبزرگش را دارید؟
 متأسفم نداریم. اوه ،خیلی بد شد.بخش سوم
1
 میتونم اون پیراهن را امتحان کنم ،لطفا؟ این یکی؟ نه ،اونی که آستینش کوتاهه نه ،اون یکی. بفرمایید. ممنون .راستی ،میشه این را با ماشین شست؟ نه ،این ابریشمی است ،بنابراین بهتره خشک شویی بشه(نوعی شست و شو با بخار) .شستن اون با دست و یا ماشین،
فکر خوبی نیست.
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2
 میخوام تعدادی پاکت نامه بخرم. از کدوم ها؟ از این بزرگ ها؟ نه ،اونها خیلی بزرگند .کوچکترش را هم دارید؟ اینها چطورند؟ بله .اینها انگار سایز بهتری هستند .میشه از آنها برای نامههای پستی هوایی استفاده کرد؟
 نه .این ها برای نامه های معمولی اند.3
 میتونم اون ساعت را ببینم ،لطفا؟ اونی که بندش نازکه؟ نه .اونی که بندش پهنه .این یک ساعت مردونه است؟ دارمدنبال یک هدیه برای دوستم میگردم.
 راستش ،هر کسی میتونه اون را دستش کنه .فقط برایمردها نیست.
 اممم .قشنگه.4
 عاشق اون کرواتم. من خودم طرح راه راه دوست ندارم( .عاشق طرح راه راهنیستم)
 نه ،نه – اون صورتی و سفیده. اوه .از اون هم خوشم نمیاد. یه جورایی با مزه است .این برای تولد برادرمه .اون ازچیزهایی خوشش میاد که یک مقدار متفاوته.
5
 میتونم اون بلوز را ببینم؟ اونی که بدون جیبه؟ نه .اون یکی. بفرمایید. جنس پارچه اش چیه؟ نخیه؟ فکر میکنم ترکیب کتان و نخ باشه.6
 میخوام چندتا سیب بخرم. این بزرگ ها چطورند؟ فکر نمیکنم اونها خیلی شیرین باشن .کوچکترهاش معموالشیرین ترند.
 -بسیار خب .بیا چندتا از این کوچیک ها بگیریم.
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Shopping

خرید کردن

?What size are those

اونها چه سایزی هستند؟

Let me find a smaller pair.

اجازه بدید یک جفت کوچکتر پیدا کنم.
قیمت این چنده؟
اون  399دالره.

?How much is this
It's $399.
That's very expensive.

خیلی گرونه.
خیلی بهتون میاد( .با تاکید)

It does look very nice on you.
?Why don't you try one

چرا یک دونه اش را امتحان نمیکنید؟

it's a great color on you.

برای شما یک رنگ عالیه( .رنگش به شما خیلی میاد).
شما میدونید که آیا این شامپو فروش ویژه (حراج) است یا نه؟
من واقعا از این بلوز خوشم میاد ،طرح دیگه ای ازش دارید؟
کمکی نیاز دارید ،آقا؟
اینها کوچک اند و خیلی تنگ هستند .سایز متوسطش را دارید؟
اینها زیباترین ساعت های فروشگاه اند.
میخواهید اون را بخرید؟

?do you know if this shampoo is on sale
I really like this blouse. Do you have it in
?another design
?Do you need any help, sir
These are a small and they're too tight. Do you
?have a medium
These are the most beautiful watches in the
store.
?Would you like to buy it
No, thanks. It's too expensive for me.

نه .ممنون .برای من خیلی گرونه.
فقط دارم یک ن گاهی به اطراف می ندازم برای چ ند تا ا یده هد یه،
ممنون.

I'm just looking around for some gift ideas.
thanks.
I want to buy a shirt for my husband.

میخوام یک پیراهن برای شوهرم بخرم.

?Do you have anything in cotton

چیزی با جنس پارچه نخی دارید؟
اونها بی عیب و نقص اند .من خاکستری اش را برمیدارم.
ممکنه در مورد چیزی کمکتون کنم ،و یا فقط دارید نگاه میکنید؟
من از این شلوارک باشگاهی سبز رنگ خوشم میاد.
سایز بزرگش را دارید؟
میتونم اون پیراهن را امتحان کنم ،لطفا؟

They're perfect! I'll buy the gray one.
May I help you with anything, or are you just
?looking
I'd like these green gym shorts, please.
?Do you have them in a large
?Can I try on that shirt, please
?Do you have any smaller ones

کوچکترش را هم دارید؟
میتونم اون ساعت را ببینم ،لطفا؟

?Can I see that watch, please
I'm looking for a gift for my friend.

من دارم دنبال یک هدیه برای دوستم میگردم.

?Can I see that blouse

میتونم اون بلوز را ببینم؟
اونی که بدون جیبه؟
نه .اون یکی.
جنس پارچه اش چیه؟ نخیه؟

?The one without the pockets
No, the other one.
?What fabric is this? Is it cotton
I'd like to get some apples.

میخوام چندتا سیب بخرم.
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?Would you like a large or a small coffee

قهوه بزرگ میل دارید یا قهوه کوچک؟

?Are you paying with cash or credit

نقدی پرداخت می کنید یا اعتباری؟
میخواهم نقدی پرداخت کنم.

I'd like to pay with cash.

میشه این را با ماشین شست؟

?Can this be machine-washed
?Do you like this blue coat or the red one

این کت آبی را دوست داری یا اون قرمزه را؟

The one with the black band.

اونی که بندش مشکیه.

This is perfect. I'll take it.

عالیه .برش میدارم.
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