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LE
SSON

10このドライヤーはいくらですか

タム
تام

： たくさんありますね！
Takusan arima⎤su ne!

يوجد الكثير (من مجففات الشعر)!

あやか
أياكا

： すごいでしょう？
Sugo⎤i deshoo?

مدهش، أليس كذلك؟

これはサラサラヘア。
Kore wa sarasara he⎤a.

هذا يجعل شعرك ناعًما أملس.

これはツヤが出
で

るタイプ。
Kore wa tsuya ga de⎤ru ta⎤ipu.

وهذا نوع يعطي شعرك بريًقا.

タム
تام

： へえ、いくらですか。
Hee, i⎤kura de⎤su ka.

يا! بكم؟

あやか
أياكا

： セールって書
か

いてある。きいてみよう。
Se⎤eru tte ka⎤ite a⎤ru. Kiite miyo⎤o.

مكتوب أن هناك تخفيًضا. لنسأل.

タム
تام

： すみません。
Sumimase⎤n.

عذًرا.

このドライヤーはいくらですか。
Kono doraiyaa wa i⎤kura de⎤su ka.

بكم مجفف الشعر هذا؟

店
てん

員
いん

بائع
： 9,900円

えん

です。
Kyuu-se⎤n-kyuu-hyaku⎤-en de⎤su.

بـ ٩٩٠٠ ين.

タム
تام

： え！ 高
たか

すぎます。
E! Takasugima⎤su.

نعم؟ إنه غاٍل بشكل زائد.

المفردات

いくら　بكم؟
i⎤kura

書
か

く　يكتب
ka⎤ku

ドライヤー　مجفف الشعر
doraiyaa

حوار اليوم

Kono doraiyaa wa ikura desu ka

بكم مجفف الشعر هذا؟
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このドライヤーはいくらですか。
Kono doraiyaa wa i⎤kura de⎤su ka.

بكم مجفف الشعر هذا؟
للسؤال عن الثمن، قل ikura desu ka ”بكم؟“. وعندما تذكر اسم الشيء الذي تسأل عنه تقول: 
واللفظ   .ikura desu ka ثم  الشيء  ثم اسم  الشيء عنك  بُعد  ano حسب  أو   sono أو   kono

ikura هو أداة استفهام معناها ”بكم؟“. 

استخدمها

すみません。この炊
すい

飯
はん

器
き

はいくらですか。
Sumimase⎤n. Kono suiha⎤n-ki wa i⎤kura de⎤su ka.

8,700円
えん

です。
Hasse⎤n-nanahyaku⎤-en de⎤su.

عذًرا، بكم قدر األرز الكهربائي هذا؟
بـ ٨٧٠٠ ين

هل تستطيع استخدامها؟

すみません。この／その／あの ～はいくらですか。
Sumimase⎤n. Kono/Sono/Ano ～wa i⎤kura de⎤su ka.

عذًرا / من فضلك. بكم هذا الـ / ذاك الـ / ذلك الـ XXX؟

①イヤホン
i⎤yahon

سماعات األذن

②茶
ち ゃ

碗
わ ん

chawan
إناء األرز

مفردات ذات صلة

األعداد الكبيرة
1 2 3 6 8

10 ju⎤u ni⎤juu sa⎤njuu rokuju⎤u hachiju⎤u
100 hyaku⎤ nihyaku⎤ sa⎤nbyaku roppyaku⎤ happyaku⎤

1000 se⎤n nise⎤n sanze⎤n rokuse⎤n hasse⎤n
※1,234　se⎤n-nihyaku-sa⎤njuu-yo⎤n

Can-do!السؤال عن أسعار األشياء



35https://www.nhk.or.jp/lesson/ar/

النقود الورقية والمعدنية اليابانية

حقيبة نصائح هارو- سان

هناك أربعة أنواع من األوراق النقدية في اليابان وهي ورقة ألف ين وورقة ألفي ين وورقة خمسة آالف 
ين وورقة عشرة آالف ين. ولكن األوراق النقدية من فئة ألفي ين غير متداولة تقريًبا ونادًرا ما تراها.

أما بالنسبة للنقود المعدنية، فهناك ستة أنواع هي ين واحد وخمسة ينات وعشرة ينات وخمسون 
يًنا ومائة ين وخمسمائة ين. النقود المعدنية مفيدة عند استخدام مكنات البيع الموجودة بكثرة في 
الشوارع اليابانية ولكن النقود من فئة ين واحد ومن فئة خمسة ينات ال يمكن استخدامها في مكنات 

البيع.

عند تقديم نقود كهدية في حفالت الزفاف واالحتفاالت األخرى، تملي آداب السلوك 
في اليابان على المرء أن يضعها في أظرف مخصصة لكل مناسبة وأن تكون األوراق 

النقدية جديدة تماًما.

النقود الورقية اليابانية

النقود المعدنية اليابانية

جواب ① すみません。あのイヤホンはいくらですか。 Sumimase⎤n. Ano i⎤yahon wa i⎤kura de⎤su ka.
② すみません。この茶

ちゃ

碗
わん

はいくらですか。 Sumimase⎤n. Kono chawan wa i⎤kura de⎤su ka.


