
Matkustaminen
Ostoksilla

Ostoksilla - 
Esperanto Arabia
Ĉu vi havas ___? هل لديكم____؟

Peti por specifa elemento

Kie mi povas trovi ___? أين يمكنني إيجاد______؟
Peti por specifa elemento

Kiom estas tio? كم سعر هذا؟
Peti la prezon de specifa elemento

Ĉu vi havas ion malpli multekostan? هل لديكم أي شيء أقل سعرا من هذا؟
Peti pri malpli multekosta elemento

Kiam vi malfermas/fermas? في أي ساعة تفتتحون/تغلقون؟
Peti pri malfermaj/fermaj horoj

Mi nur rigardas ĉirkaŭen. أنا أتفرج وحسب
Diri la vendopersonon ke vi nur serĉas kaj ne bezonas helpon en la momento

Mi aĉetos ĝin. سأشتريه.
Aserti vian decidon de aĉeto

Ĉu mi povas pagi per kreditkarto? هل يمكنني الدفع بواسطة بطاقة االئتمان؟
Peti se la vendejo akceptas kreditkartojn

Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu? هل يمكنني الحصول على اإليصال من فضلك؟
Peti por la kvitancon

Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu? هل يمكنني الحصول على حقيبة من فضلك؟
Peti por sako
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Mi ŝatus reveni ĉi tio. أود إعادة هذا.

Klarigi ke vi ŝatus reveni la elementon

Ostoksilla - 
Esperanto Arabia
Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu? هل يمكنني تجريب هذا من فضلك؟

Peti, se vi povas provi vestaĵon

Kie estas la vestaroj? أين هي غرف التبديل؟
Peti por la vestaroj

Ĉu vi havas ĉi tion en ___? هل لديكم هذا بقياس_____؟
Peti pro specifa vestograndeco

...malgranda? ...صغير؟
Vestograndeco

...meza? .... متوسط؟
Vestograndeco

...granda? ... كبير؟
Vestograndeco

...ekstragranda? ... كبير جدا؟
Vestograndeco

Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___? هل لديكم هذا الحذاء بقياس _____؟
Peti pri specifa ŝuograndeco

Ĝi estas tro malgranda. إنه صغير جدا.
Diri ke la vestaĵo estas tro malgranda
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Ĝi estas tro granda. إنه كبير جدا.

Diri ke la vestaĵo estas tro granda

Ĉu mi aspektas bone kun tio? هل يبدو هذا جيدا علي؟
Petai opinion sur la aspekto de la peco de vesto
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Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio. سأعطيك _[المبلغ]_ثمنا لهذا.

Sugesti prezon

Tiu estas tro kara هذا غال جدا!
Kontesti la prezonĉar ĝi estas tro alta

Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken. لقد رأيت هذا بسعر _[المبلغ]_في مكان آخر.
Aludi al pli malkara prezo ĉe alia vendejo

_[kvanto]_ estas mia fina oferto! عرضي األخير هو _[المبلغ]_!
Difini finan oferton

Tiam mi ne interesas. إذا أنا غير مهتم.
Montri neintereson

Mi iros aliloken. إذا سأذهب إلى مكان آخر.
Montri neintereson kaj forlasi

Mi ne povas pagi ĝin! ال يمكنني دفع هذا السعر!
Kontesti la prezon kaj diri ke vi ne havas tiun kvanton de mono

Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin. هذا أغلى من السعر الذي يمكنني تحمله ولكنني
سآخذه.

Akcepti la aferon kun pseŭda bedaŭro
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