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LE
SSON

10このドライヤーはいくらですか

タム
تم

： たくさんありますね！
Takusan arima⎤su ne!

چقدر سشوار زیاد است!

あやか
آیاکا

： すごいでしょう？
Sugo⎤i deshoo?

عالی است، مگر نھ؟

これはサラサラヘア。
Kore wa sarasara he⎤a.

این، موھا را نرم و لطیف می کند.

これはツヤが出
で

るタイプ。
Kore wa tsuya ga de⎤ru ta⎤ipu.

و این یکی موھا را براق می کند.

タム
تم

： へえ、いくらですか。
Hee, i⎤kura de⎤su ka.

ھوم، چند است؟

あやか
آیاکا

： 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.

نوشتھ تخفیف دارد. 
بیا بپرسیم.

タム
تم

： すみません。
Sumimase⎤n.

ببخشید.

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

این سشوار چند است؟

店
てん

員
いん

مغاره دار
： 9,900円

えん

です。
Kyuu-se⎤n-kyuu-hyaku⎤-en de⎤su.

۹۹۰۰ ین.

タム
تم

： え！ 高
たか

すぎます。
E! Takasugima⎤su.

اوه! زیادی گران است.

Vocabulary

いくら　چند
i⎤kura

書
か

く　نوشتن
ka⎤ku

ドライヤー　سشوار
doraiyaa

گفت و شنود امروز

Kono doraiyaa wa ikura desu ka
این سشوار چند است؟
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Key Phrase

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

این سشوار چند است؟
برای پرسیدن قیمت می گوییم: ”ikura desu ka“ یعنی ”چند است؟“ اگر با گفتن نام شیء بخواھیم 

“Kono/Sono/Ano [شیء] wa ikura desu ka” :قیمت آن را بپرسیم، باید بگوییم
”ikura“ یک کلمھ پرسشی بھ معنی ”چند“ است.

Use It!

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.

ببخشید، این پلوپز چند است؟
۸۷۰۰ ین.

Try It Out!

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.

ببخشید.  این/آن/آن . . . چند است؟
①イヤホン

i⎤yahon
ھدفون

②茶
ち ゃ

碗
わ ん

chawan
کاسھ برنج

Step-up

اعداد بزرگتر
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!پرسیدن قیمت
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پول ژاپن

توصیھ ھای ھارو سان

اما  ۱۰,۰۰۰ینی.  و  ینی   ۵,۰۰۰ ینی،   ۲,۰۰۰ ینی،   ۱,۰۰۰ دارد:  وجود  اسکناس  نوع   ۴ ژاپن  در 
اسکناس ۲,۰۰۰ ینی کمتر دیده می شود.

ھمچنین در ژاپن ۶ نوع سکھ وجود دارد: ۱ ینی، ۵ ینی، ۱۰ ینی، ۵۰ ینی، ۱۰۰ ینی و۵۰۰ ینی. در 
ژاپن دستگاه ھای فروش خودکار زیاد است، اما برای خرید از این دستگاه ھا نمی توان از سکھ ھای 

یک ینی و پنج ینی استفاده کرد و باید آنھا را در مغازه ھا خرج کرد.

در ھنگـام ھدیـھ دادن پول مانند ھدایـای عروسی، رسم بـر این است کـھ پول نـو در 
پاکت ھای مخصوص قرار داده شود.

اسکناس ھای ژاپن

سکھ ھای ژاپن

پاسخ 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.


