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Разговорник содержит краткую инструкцию 
по использованию существующих мобиль-
ных приложений, рекомендации по их ис-
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фразы на иностранных языках стран, 
играющих матчи в городе-органи-
заторе Саранск.
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Инструкция по использованию мобильных 
приложений для перевода

Скачать и установить 
мобильное приложение

настроить
офлайн режим

Для ведения коммуникации с иностранными гражда-
нами рекомендуется использование существующих 
мобильных приложений, с помощью которых Вы може-
те осуществить перевод текста на любой иностранный 
язык, используя текстовый или голосовой ввод:

Настройки 
 Включить Офлайн-режим 
 Скачать офлайн-пакет 
 Выбрать доступный 

(необходимый) офлайн-пакет 
(языковую пару) 

 Скачать

Настройки 
 Перевод офлайн 
 Добавить язык 
 Выбрать доступный 

язык 
 Скачать

таким образом вы не только сэкономите ме-
габайты по  вашемы тарифу, но и обезопаси-
те себя от ситуации, когда из-за плохой связи 
не сможете помочь иностранному гостю

1

2 !

4 5



3 языковые пары
нужны, чтобы начать 
разговор

выполнить перевод
можно аудио вводом 
или текстом

как определить:

Попросить иностранного гражданина 
осуществить ввод текста с помощью 
текстового ввода

Чтобы осуществить корректный ввод текста и без-
ошибочно определить языковую пару, необходимо 
заранее установить дополнительные языки ввода 
клавиатуры (английский, испанский, португальский, 
японский (Ромадзи), китайский (упрощенный), араб-
ский, французский и фарси). При контакте с ино-
странным гражданином у Вас будет возможность 
дать иностранцу выбрать нужную ему клавиатуру 
(язык ввода) и написать свой язык, чтобы перевести 
его на  русский (функция «определить язык» должна 
быть включена (выбрать в поле выбора языка).

ДУ Ю СПИК...

Задать вопрос на английском языке для самостоя-
тельного определения и установки языковой пары:A Б

Do you speak English? ...инглиш? ...на английском?

Do you speak Spanish? ...спэниш? ...на испанском?

Do you speak Japanese? ...джэпанис? ...на японском?

Do you speak Portuguese? ...португис? ...на португальском?

Do you speak Farsi? ...фаси? ...на фарси?

Do you speak Arab? ...арэб? ...на арабском?

Do you speak French? ...фрэнч? ...на французском? 

(Do you speak...  
/ ты говоришь...)

АУДИО ВВОД возможен ТОЛЬКО 
на английском и испанском языках.

поддерживает ВСЕ ЯЗЫКИ 
для аудио ввода

Оба приложения  поддерживают 
воспроизведение перевода НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

ПЕРЕВЕДЕННЫЙ ТЕКСТ можно 
воспроизвести, используя ГОЛОСОВОЙ ВЫВОД 
или показать иностранному гражданину текст 
перевода НА ЭКРАНЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
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Подбирайте 
максимально простые 
синтаксические 
конструкции 
(по возможности не исполь-
зуйте сложносочиненные 
и сложноподчиненные 
предложения)

Избегайте простонародных 
слов, сокращений, сленга 
и устоявшихся выражений

Старайтесь 
проговаривать текст 
для аудио ввода 
обычным темпом 
и голосом

Используйте 
максимально 
простые слова

как пройти к стадиону?

2

3

4

рекомендации по использованию мобильных 
переводчиков

1

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

Идите 25 метров прямо. 
Поворот налево. Прой-
ти 20 метров. Поворот 
направо.

Нужно пройти 25 ме-
тров до поворота нале-
во, потом нужно пройти 
20 метров, а затем 
повернуть направо.

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

ДОМ КОТТЕДЖ, МНОГОЭТАЖКА

ОТЕЛЬ/ХОСТЕЛ/ГОСТИНИЦА СРЕДСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ

FAN-ID ЦЕНТР ЦЕНТР ВЫДАЧИ FAN-ID

ДВА(ДВЕ) ПАРА/ПАРОЧКА

СТАДИОН/БАССЕЙН СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

ЧТО ЧЁ

КОМПЬЮТЕР КОМП

- БЛИН

ВНЕЗАПНО КАК СНЕГ 
НА ГОЛОВУ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
НАПИТОК

ПОЗА

пример вопроса:

ответ:
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Здравствуйте Хэлло Hello

Добро пожаловать 
в Саранск Вэл́комтусаран́ск Welcome to Saransk

Приятно познакомиться Найстумитю Nice to meet you

Меня зовут … Майнэймиз… My name is…

Извините Экскьюз́ми Excuse me

До свидания Гудба й́ Goodbye

Куда Вы хотите ехать? Вэрдуювонттугоу?
Where do you want to 
go?

Где Вы находитесь? Вэрарю? Where are you?

Какой адрес? Вотэдрэс́? What address?

Вы можете это написать? Кэнюрайтдис? Can you write this?

Где Вы хотите, чтобы 
я Вас высадил(а)?

Вэрдуювонт
митудропюофф?

Where do you want me 
to drop you off?

Здесь нельзя 
останавливаться, я 
высажу Вас чуть дальше.

Дэрсностоп́ингхир.
Айвилдропюоффэ
литлфёзэ.

There’s no stopping 
here. I will drop you off 
a little further.

Вы не возражаете, если 
я открою/закрою окно?

Дуюмайндифай
оп́эн/клоусзэвин́доу?

Do you mind if I open/
close the window?

Это в другую сторону. Итсзэаз́эрдиреќшэн. It’s the other direction.

У Вас есть более мелкие 
деньги?

Дуюхэвэн́исмол́ер
билс?

Do you have any 
smaller bills?

Вы могли бы забрать 
меня здесь в …?

Кудюпикми
апхирэт...?

Could you pick me up 
here at…?

Вы могли бы подождать 
меня здесь?

Кудювейтфор
ми хир?

Could you wait for me 
here?

Я бы хотел(а) поехать в … Айвудлайктугоуту... I would like to go to…

Сколько это будет стоить? Хаумачвилиткост? How much will it cost?

Сколько стоит до …?
Хаумачвилиткост
тугоуту...?

How much will it cost to 
go to…?

Во сколько обойдется 
поездка от … до …?

Хаумачвилэтрип
фрам...ту...кост?

How much will a trip 
from... to… cost?

Сколько туда ехать 
по времени?

Хаулонгдазиттэйк
тугоузэа?

How long does it take 
to go there?

Минут двадцать, 
если без пробок.

Твен́тимин́атсифзэр
арнотраф́икджемс.

Twenty minutes if there 
are no traffic jams.

Как далеко до …? Хауфаризитту...? How far is it to…?

Около 10 километров.
Эба у́ттэн
килом́етерс. About 10 kilometres.

Мы уже почти приехали?
Хэввиол́мост
эра й́вдйет?

Have we almost 
arrived yet?

Сколько с меня? Хаумачдуайоую?
How much do I owe 
you?

У Вас есть сдача? Дуюхэвэн́ичейндж?
Do you have any 
change?

Могу я заказать такси 
к 19:00?

Кэнайод́эрэтэќси
форсэв́эно-клоќ?

Can I order a taxi 
for 7 o’clock?

Как долго мне нужно 
ждать?

Хаулонгдуайнидту
вэйт?

How long do I need to 
wait?

Таксометр включен? Иззэтэќсимитерон? Is the taximeter on?

Сдачи не надо. Кипзэчейндж. Keep the change.

Вы свободны? Арюфри? Are you free?

Русский язык Произношение Английский

Русский язык Произношение Английский

Английский 
язык
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Здравствуйте Ола Hola

Добро пожаловать в Саранск
БьенвэнидоаСаранск
БьенвэнидосаСаранск
БьенвэнидааСаранск
БьенвэнидасаСаранск

Муж. р. ед. ч.: Bienvenido a Saransk
Муж. р. мн. ч.: Bienvenidos a Saransk
Ж. р. ед. ч.: Bienvenida a Saransk
Ж. р. мн. ч.: Bienvenidas a Saransk

Приятно познакомиться
Эсунпласэрконосэрле
Эсунпласэрконосэрлес
Эсунпласэрконосэрла
Эсунпласэрконосэрлас

Муж. р. ед. ч.: Es un placer conocerle
Муж. р. мн. ч.: Es un placer conocerles
Ж. р. ед. ч.: Es un placer conocerla
Ж. р. мн. ч.: Es un placer conocerlas

Меня зовут … Мэйамо… Me llamo…

Извините Дискульпэ Disculpe

До свидания Асталуэго Hasta luego

Куда Вы хотите ехать? Адондэкиереир? ¿A dónde quiere ir?

Где Вы находитесь? Дондээста? ¿Dónde está?

Какой адрес? Кэдирексион? ¿Qué dirección?

Вы можете это написать? Пуэдээскрибирло? ¿Puede escribirlo?

Где Вы хотите, чтобы я Вас 
высадил(а)?

Дондэкиерекэле
дэхе?

¿Dónde quiere que le 
deje?

Здесь нельзя 
останавливаться, я 
высажу Вас чуть дальше.

Акиносэпуэдэпарар,
ледэхоунпокомас
лехос.

Aquí no se puede 
parar, le dejo un poco 
más lejos.

Вы не возражаете, если я 
открою/закрою окно?

Нолеимпортакэ
абра/сиеррэла
бэнтана?

¿No le importa que 
abra/cierre la ventana?

Это в другую сторону. Эстаальотроладо. Está al otro lado.

У Вас есть более мелкие 
деньги?

Тиенэунакантидад
маспэкеня?

¿Tiene una cantidad 
más pequeña?

Вы могли бы забрать 
меня здесь в …?

Подриярэкохэрмэаки
алас…?

¿Podría recogerme aquí 
a las…?

Вы могли бы подождать 
меня здесь?

Подрияэсперармэ
аки?

¿Podría esperarme 
aquí?

Я бы хотел(а) поехать в … Мэгустарияира… Me gustaría ir a…

Сколько это будет стоить? Куантобаакостар? ¿Cuánto va a costar?

Сколько стоит до …? Куантокуэстааста…?
¿Cuánto cuesta 
hasta…?

Во сколько обойдется 
поездка от … до …?

Куантобаакостарэль
бияхэдэ…аста…?

¿Cuánto va a costar el 
viaje de…hasta…?

Сколько туда ехать по 
времени?

Куантотиемпойева
йегарайи?

¿Cuánto tiempo lleva 
llegar allí?

Минут двадцать, если без 
пробок.

Уносбэйнтэминутос
синатаскос.

Unos veinte minutos 
sin atascos.

Как далеко до …?
Кэдистансияай
аста…?

¿Qué distancia hay 
hasta…?

Около 10 километров. Уносдиескилометрос. Unos diez kilómetros.

Мы уже почти приехали? Йакасиэмосйегадо? ¿Ya casi hemos llegado?

Сколько с меня? Куантодэбо? ¿Cuánto debo?

У Вас есть сдача? Тиенэкамбьо? ¿Tiene cambio?

Могу я заказать такси к 
19:00?

Пуэдопэдирунтакси
паралассиетэ?

¿Puedo pedir un taxi 
para las siete?

Как долго мне нужно 
ждать?

Куантотиемпотэнго
кээспэрар?

¿Cuánto tiempo tengo 
que esperar?

Таксометр включен?
Эстаэнсэндидоэль
таксиметро?

¿Está encendido el 
taxímetro?

Сдачи не надо. Кедесээлькамбьо. Quédese el cambio.

Вы свободны? Эсталибрэ? ¿Está libre?

Русский язык Произношение Испанский язык

Испанский 
язык

Русский язык Произношение Испанский язык



14 15

Здравствуйте Коннитива

Добро пожаловать 
в Саранск Саранскэйокосо

Приятно познакомиться Оайдекитеуресиидес

Меня зовут …
Ватасинонамаэ
ва…дес

Извините Сумимасен

До свидания Саёнара

Куда Вы хотите ехать? Докоэикитайдеска?

Где Вы находитесь? Докониирассяимаска?

Какой адрес?
Дзюсёоосиете
итадакимаска?

Вы можете это 
написать?

Сореокайтэ
итадакемаска?

Где Вы хотите, чтобы 
я Вас высадил(а)?

Докодэоросимасё
ка?

Здесь нельзя останав-
ливаться, я высажу 
Вас чуть дальше.

Кокодэорирукото
вадекинайтаме
моусукосисакиде
оросимас.

Вы не возражаете, 
если я открою/закрою 
окно?

Мадооакэтемо/
симэтемоиидеска?

Это в другую сторону. Сорэвачигаухоукоудес.

У Вас есть более 
мелкие деньги?

Моусукосикомакай
оканэвааримаска?

Вы могли бы забрать 
меня здесь в …?

…джиниватаси
ококодэхироттэ
итадакэмаска?

Вы могли бы подо-
ждать меня здесь?

Ватасиококо
дэматтеите
итадакэмаска?

Я бы хотел(а) поехать в … …ниикитайнодесга

Сколько это будет 
стоить?

Сорэваикура
какаримаска?

Сколько стоит до …?
…мадэваикура
какаримаска?

Во сколько обойдется 
поездка от … до …?

…кара…мадэва
икуракакаримаска?

Сколько туда ехать 
по времени?

Сокомадеикунива
доногурайнодзикан
гакакаримаска?

Минут двадцать, если 
без пробок.

Дзютайганакереба
нидзюпунтэйдодес.

Как далеко до …?
…мадэвадонокурай
ханаретеимаска?

Около 10 километров. Якудзюкиродес.

Мы уже почти приехали?
Моусугутоучакудес
ка?

Сколько с меня? Оикурадеска?

У Вас есть сдача? Оцуривааримаска?

Могу я заказать такси 
к 19:00?

Дзюкуджигоро
нитакусиойояку
дэкимаска?

Как долго мне нужно 
ждать?

Донокурай
матанакереба
икемасенка?

Таксометр включен? Мэ-таваиремаситака?

Сдачи не надо. Оцуривааримаска.

Вы свободны? Аитеимаска?

Русский язык Произношение Японский язык

Японский 
язык

こんにちは 

サランスクへようこそ 

お会いできて嬉しいです 

私の名前は〜です 

すみません 

さようなら 

どこへ行きたいですか？ 

どこにいらっしゃいますか？ 

住所を教えて頂けますか？ 

それを書いて頂けますか？ 

どこで下ろしましょうか？ 

ここで下りることはできないため、 

もう少し先で下ろします。 

窓を開けても／閉めてもいいですか？ 

それは違う方向です。 

こんにちは 

サランスクへようこそ 

お会いできて嬉しいです 

私の名前は〜です 

すみません 

さようなら 

どこへ行きたいですか？ 

どこにいらっしゃいますか？ 

住所を教えて頂けますか？ 

それを書いて頂けますか？ 

どこで下ろしましょうか？ 

ここで下りることはできないため、 

もう少し先で下ろします。 

窓を開けても／閉めてもいいですか？ 

それは違う方向です。 

こんにちは 

サランスクへようこそ 

お会いできて嬉しいです 

私の名前は〜です 

すみません 

さようなら 

どこへ行きたいですか？ 

どこにいらっしゃいますか？ 

住所を教えて頂けますか？ 

それを書いて頂けますか？ 

どこで下ろしましょうか？ 

ここで下りることはできないため、 

もう少し先で下ろします。 

窓を開けても／閉めてもいいですか？ 

それは違う方向です。 

こんにちは 

サランスクへようこそ 

お会いできて嬉しいです 

私の名前は〜です 

すみません 

さようなら 

どこへ行きたいですか？ 

どこにいらっしゃいますか？ 

住所を教えて頂けますか？ 

それを書いて頂けますか？ 

どこで下ろしましょうか？ 

ここで下りることはできないため、 

もう少し先で下ろします。 

窓を開けても／閉めてもいいですか？ 

それは違う方向です。 

こんにちは 

サランスクへようこそ 

お会いできて嬉しいです 

私の名前は〜です 

すみません 

さようなら 

どこへ行きたいですか？ 

どこにいらっしゃいますか？ 

住所を教えて頂けますか？ 

それを書いて頂けますか？ 

どこで下ろしましょうか？ 

ここで下りることはできないため、 

もう少し先で下ろします。 

窓を開けても／閉めてもいいですか？ 

それは違う方向です。 

こんにちは 

サランスクへようこそ 

お会いできて嬉しいです 

私の名前は〜です 

すみません 

さようなら 

どこへ行きたいですか？ 

どこにいらっしゃいますか？ 

住所を教えて頂けますか？ 

それを書いて頂けますか？ 

どこで下ろしましょうか？ 

ここで下りることはできないため、 

もう少し先で下ろします。 

窓を開けても／閉めてもいいですか？ 

それは違う方向です。 

こんにちは 

サランスクへようこそ 

お会いできて嬉しいです 

私の名前は〜です 

すみません 

さようなら 

どこへ行きたいですか？ 

どこにいらっしゃいますか？ 

住所を教えて頂けますか？ 

それを書いて頂けますか？ 

どこで下ろしましょうか？ 

ここで下りることはできないため、 

もう少し先で下ろします。 

窓を開けても／閉めてもいいですか？ 

それは違う方向です。 

こんにちは 

サランスクへようこそ 

お会いできて嬉しいです 

私の名前は〜です 

すみません 

さようなら 

どこへ行きたいですか？ 

どこにいらっしゃいますか？ 

住所を教えて頂けますか？ 

それを書いて頂けますか？ 

どこで下ろしましょうか？ 

ここで下りることはできないため、 

もう少し先で下ろします。 

窓を開けても／閉めてもいいですか？ 

それは違う方向です。 

こんにちは 

サランスクへようこそ 

お会いできて嬉しいです 

私の名前は〜です 

すみません 

さようなら 

どこへ行きたいですか？ 

どこにいらっしゃいますか？ 

住所を教えて頂けますか？ 

それを書いて頂けますか？ 

どこで下ろしましょうか？ 

ここで下りることはできないため、 

もう少し先で下ろします。 

窓を開けても／閉めてもいいですか？ 

それは違う方向です。 

こんにちは 

サランスクへようこそ 

お会いできて嬉しいです 

私の名前は〜です 

すみません 

さようなら 

どこへ行きたいですか？ 

どこにいらっしゃいますか？ 

住所を教えて頂けますか？ 

それを書いて頂けますか？ 

どこで下ろしましょうか？ 

ここで下りることはできないため、 

もう少し先で下ろします。 

窓を開けても／閉めてもいいですか？ 

それは違う方向です。 

もう少し細かいお金はありますか？ 

〜時に私をここで拾って頂けますか？ 

私をここで待っていて頂けますか？ 

〜に行きたいのですが 

それはいくらかかりますか？ 

〜まではいくらかかりますか？ 

〜から〜まではいくらかかりますか？ 

そこまで行くにはどのくらいの 

時間がかかりますか？ 

渋滞がなければ20分程度です。 

〜まではどのくらい離れていますか？ 

約10 kmです。 

もうすぐ到着ですか？ 

おいくらですか？ 

お釣りはありますか？ 

もう少し細かいお金はありますか？ 

〜時に私をここで拾って頂けますか？ 

私をここで待っていて頂けますか？ 

〜に行きたいのですが 

それはいくらかかりますか？ 

〜まではいくらかかりますか？ 

〜から〜まではいくらかかりますか？ 

そこまで行くにはどのくらいの 

時間がかかりますか？ 

渋滞がなければ20分程度です。 

〜まではどのくらい離れていますか？ 

約10 kmです。 

もうすぐ到着ですか？ 

おいくらですか？ 

お釣りはありますか？ 

もう少し細かいお金はありますか？ 

〜時に私をここで拾って頂けますか？ 

私をここで待っていて頂けますか？ 

〜に行きたいのですが 

それはいくらかかりますか？ 

〜まではいくらかかりますか？ 

〜から〜まではいくらかかりますか？ 

そこまで行くにはどのくらいの 

時間がかかりますか？ 

渋滞がなければ20分程度です。 

〜まではどのくらい離れていますか？ 

約10 kmです。 

もうすぐ到着ですか？ 

おいくらですか？ 

お釣りはありますか？ 

もう少し細かいお金はありますか？ 

〜時に私をここで拾って頂けますか？ 

私をここで待っていて頂けますか？ 

〜に行きたいのですが 

それはいくらかかりますか？ 

〜まではいくらかかりますか？ 

〜から〜まではいくらかかりますか？ 

そこまで行くにはどのくらいの 

時間がかかりますか？ 

渋滞がなければ20分程度です。 

〜まではどのくらい離れていますか？ 

約10 kmです。 

もうすぐ到着ですか？ 

おいくらですか？ 

お釣りはありますか？ 

もう少し細かいお金はありますか？ 

〜時に私をここで拾って頂けますか？ 

私をここで待っていて頂けますか？ 

〜に行きたいのですが 

それはいくらかかりますか？ 

〜まではいくらかかりますか？ 

〜から〜まではいくらかかりますか？ 

そこまで行くにはどのくらいの 

時間がかかりますか？ 

渋滞がなければ20分程度です。 

〜まではどのくらい離れていますか？ 

約10 kmです。 

もうすぐ到着ですか？ 

おいくらですか？ 

お釣りはありますか？ 

もう少し細かいお金はありますか？ 

〜時に私をここで拾って頂けますか？ 

私をここで待っていて頂けますか？ 

〜に行きたいのですが 

それはいくらかかりますか？ 

〜まではいくらかかりますか？ 

〜から〜まではいくらかかりますか？ 

そこまで行くにはどのくらいの 

時間がかかりますか？ 

渋滞がなければ20分程度です。 

〜まではどのくらい離れていますか？ 

約10 kmです。 

もうすぐ到着ですか？ 

おいくらですか？ 

お釣りはありますか？ 

もう少し細かいお金はありますか？ 

〜時に私をここで拾って頂けますか？ 

私をここで待っていて頂けますか？ 

〜に行きたいのですが 

それはいくらかかりますか？ 

〜まではいくらかかりますか？ 

〜から〜まではいくらかかりますか？ 

そこまで行くにはどのくらいの 

時間がかかりますか？ 

渋滞がなければ20分程度です。 

〜まではどのくらい離れていますか？ 

約10 kmです。 

もうすぐ到着ですか？ 

おいくらですか？ 

お釣りはありますか？ 

19時頃にタクシーを予約できますか？ 

どのくらい待たなければいけませんか？ 

メーターは入れましたか？ 

お釣りはありますか。 

空いていますか？ 
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Здравствуйте Салам

Добро пожаловать 
в Саранск Бесаранскхошамадид

Приятно познакомиться Азашенайихошвактам

Меня зовут … Эсмеманн…хаст

Извините Бебахшид

До свидания Ходахафез

Куда Вы хотите ехать? Максадешомакоджаст?

Где Вы находитесь?
Даркоджамостакар
хастид?

Какой адрес? Адресрабефармайид?

Вы можете это 
написать? Мишебеневисид?

Где Вы хотите, чтобы 
я Вас высадил(а)?

Михахидтаманшомара
коджапиадеконам?

Здесь нельзя останав-
ливаться, я высажу 
Вас чуть дальше.

Инджатаваккофмамну
аст,манкамиджелотар
шомарапиадемиконам.

Вы не возражаете, 
если я открою/закрою 
окно?

Эджаземифармайид
панджерерабазконам/
бебандам?

Это в другую сторону.
Самтедигарибайад
беравид.

У Вас есть более 
мелкие деньги? Пулехорддарид?

Вы могли бы забрать 
меня здесь в …?

Айашомамитаванид
маннрадар…савар
конид?

Вы могли бы подо-
ждать меня здесь?

Айамитаванидинджа
моньазереманн
беманид?

Я бы хотел(а) поехать в …
Маннгасддарамбе…
беравам.

Сколько это будет стоить?
Керайашчегадр
мишавад?

Сколько стоит до …?
Керайета…чегадр
мишавад?

Во сколько обойдется 
поездка от … до …?

Керайеаз…та…чегадр
дармиайад?

Сколько туда ехать 
по времени?

Сафарбеанджачегадр
тулмикешад?

Минут двадцать, если 
без пробок.

Рэмомревжлабашад
ходудебистдагиге.

Как далеко до …? Та…чегадрфаселеаст?

Около 10 километров. Ходудедахкилуметр.

Мы уже почти приехали?
Матагрибандиге
ресидим?

Сколько с меня? Чегадртагдимконам?

У Вас есть сдача?
Баггипулхедматетун
хаст?

Могу я заказать такси 
к 19:00?

Митунамбарайеходуде
саатенуздахтакси
сефарешбедам?

Как долго мне нужно 
ждать?

Чемоддатбайад
монтазербемунам?

Таксометр включен?
Таксиметрешомарошан
хаст?

Сдачи не надо.
Баггипулбаше
хедматетун.

Вы свободны? Айашомаазадхастид?
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Фарси
 سالم

به سارانسک حوش 
 آمدید

 از آشنایی خوشوقتم

 ... هستاسم من

 ببخشید

 خداحافظ

 مقصد شما کجاست؟

در کجا مستقر 
 هستید؟

 آدرس را بفرمایید؟

 میشه بنویسید؟

می خواهید تا من 
 کجا شما را پیاده

 کنم؟

اینجا توقف ممنوع 
است، من کمی جلوتر 

شما را پیاده می 
 کنم.

اجازه می فرمایید 
ز پنجره را با

 ببندم؟کنم/

سمت دیگری باید 
 بروید.

 پول خرد دارید؟

وانید آیا شما می ت
... سوار من را در

 کنید؟

 سالم

به سارانسک حوش 
 آمدید

 از آشنایی خوشوقتم

 ... هستاسم من

 ببخشید

 خداحافظ

 مقصد شما کجاست؟

در کجا مستقر 
 هستید؟

 آدرس را بفرمایید؟

 میشه بنویسید؟

می خواهید تا من 
 کجا شما را پیاده

 کنم؟

اینجا توقف ممنوع 
است، من کمی جلوتر 

شما را پیاده می 
 کنم.

اجازه می فرمایید 
ز پنجره را با

 ببندم؟کنم/

سمت دیگری باید 
 بروید.

 پول خرد دارید؟

وانید آیا شما می ت
... سوار من را در

 کنید؟

 سالم

به سارانسک حوش 
 آمدید

 از آشنایی خوشوقتم

 ... هستاسم من

 ببخشید

 خداحافظ

 مقصد شما کجاست؟

در کجا مستقر 
 هستید؟

 آدرس را بفرمایید؟

 میشه بنویسید؟

می خواهید تا من 
 کجا شما را پیاده

 کنم؟

اینجا توقف ممنوع 
است، من کمی جلوتر 

شما را پیاده می 
 کنم.

اجازه می فرمایید 
ز پنجره را با

 ببندم؟کنم/

سمت دیگری باید 
 بروید.

 پول خرد دارید؟

وانید آیا شما می ت
... سوار من را در

 کنید؟

 سالم

به سارانسک حوش 
 آمدید

 از آشنایی خوشوقتم

 ... هستاسم من

 ببخشید

 خداحافظ

 مقصد شما کجاست؟

در کجا مستقر 
 هستید؟

 آدرس را بفرمایید؟

 میشه بنویسید؟

می خواهید تا من 
 کجا شما را پیاده

 کنم؟

اینجا توقف ممنوع 
است، من کمی جلوتر 

شما را پیاده می 
 کنم.

اجازه می فرمایید 
ز پنجره را با

 ببندم؟کنم/

سمت دیگری باید 
 بروید.

 پول خرد دارید؟

وانید آیا شما می ت
... سوار من را در

 کنید؟

 سالم

به سارانسک حوش 
 آمدید

 از آشنایی خوشوقتم

 ... هستاسم من

 ببخشید

 خداحافظ

 مقصد شما کجاست؟

در کجا مستقر 
 هستید؟

 آدرس را بفرمایید؟

 میشه بنویسید؟

می خواهید تا من 
 کجا شما را پیاده

 کنم؟

اینجا توقف ممنوع 
است، من کمی جلوتر 

شما را پیاده می 
 کنم.

اجازه می فرمایید 
ز پنجره را با

 ببندم؟کنم/

سمت دیگری باید 
 بروید.

 پول خرد دارید؟

وانید آیا شما می ت
... سوار من را در

 کنید؟

 سالم

به سارانسک حوش 
 آمدید

 از آشنایی خوشوقتم

 ... هستاسم من

 ببخشید

 خداحافظ

 مقصد شما کجاست؟

در کجا مستقر 
 هستید؟

 آدرس را بفرمایید؟

 میشه بنویسید؟

می خواهید تا من 
 کجا شما را پیاده

 کنم؟

اینجا توقف ممنوع 
است، من کمی جلوتر 

شما را پیاده می 
 کنم.

اجازه می فرمایید 
ز پنجره را با

 ببندم؟کنم/

سمت دیگری باید 
 بروید.

 پول خرد دارید؟

وانید آیا شما می ت
... سوار من را در

 کنید؟

 سالم

به سارانسک حوش 
 آمدید

 از آشنایی خوشوقتم

 ... هستاسم من

 ببخشید

 خداحافظ

 مقصد شما کجاست؟

در کجا مستقر 
 هستید؟

 آدرس را بفرمایید؟

 میشه بنویسید؟

می خواهید تا من 
 کجا شما را پیاده

 کنم؟

اینجا توقف ممنوع 
است، من کمی جلوتر 

شما را پیاده می 
 کنم.

اجازه می فرمایید 
ز پنجره را با

 ببندم؟کنم/

سمت دیگری باید 
 بروید.

 پول خرد دارید؟

وانید آیا شما می ت
... سوار من را در

 کنید؟

 سالم

به سارانسک حوش 
 آمدید

 از آشنایی خوشوقتم

 ... هستاسم من

 ببخشید

 خداحافظ

 مقصد شما کجاست؟

در کجا مستقر 
 هستید؟

 آدرس را بفرمایید؟

 میشه بنویسید؟

می خواهید تا من 
 کجا شما را پیاده

 کنم؟

اینجا توقف ممنوع 
است، من کمی جلوتر 

شما را پیاده می 
 کنم.

اجازه می فرمایید 
ز پنجره را با

 ببندم؟کنم/

سمت دیگری باید 
 بروید.

 پول خرد دارید؟

وانید آیا شما می ت
... سوار من را در

 کنید؟

 سالم

به سارانسک حوش 
 آمدید

 از آشنایی خوشوقتم

 ... هستاسم من

 ببخشید

 خداحافظ

 مقصد شما کجاست؟

در کجا مستقر 
 هستید؟

 آدرس را بفرمایید؟

 میشه بنویسید؟

می خواهید تا من 
 کجا شما را پیاده

 کنم؟

اینجا توقف ممنوع 
است، من کمی جلوتر 

شما را پیاده می 
 کنم.

اجازه می فرمایید 
ز پنجره را با

 ببندم؟کنم/

سمت دیگری باید 
 بروید.

 پول خرد دارید؟

وانید آیا شما می ت
... سوار من را در

 کنید؟

 سالم

به سارانسک حوش 
 آمدید

 از آشنایی خوشوقتم

 ... هستاسم من

 ببخشید

 خداحافظ

 مقصد شما کجاست؟

در کجا مستقر 
 هستید؟

 آدرس را بفرمایید؟

 میشه بنویسید؟

می خواهید تا من 
 کجا شما را پیاده

 کنم؟

اینجا توقف ممنوع 
است، من کمی جلوتر 

شما را پیاده می 
 کنم.

اجازه می فرمایید 
ز پنجره را با

 ببندم؟کنم/

سمت دیگری باید 
 بروید.

 پول خرد دارید؟

وانید آیا شما می ت
... سوار من را در

 کنید؟

 سالم

به سارانسک حوش 
 آمدید

 از آشنایی خوشوقتم

 ... هستاسم من

 ببخشید

 خداحافظ

 مقصد شما کجاست؟

در کجا مستقر 
 هستید؟

 آدرس را بفرمایید؟

 میشه بنویسید؟

می خواهید تا من 
 کجا شما را پیاده

 کنم؟

اینجا توقف ممنوع 
است، من کمی جلوتر 

شما را پیاده می 
 کنم.

اجازه می فرمایید 
ز پنجره را با

 ببندم؟کنم/

سمت دیگری باید 
 بروید.

 پول خرد دارید؟

وانید آیا شما می ت
... سوار من را در

 کنید؟

 سالم

به سارانسک حوش 
 آمدید

 از آشنایی خوشوقتم

 ... هستاسم من

 ببخشید

 خداحافظ

 مقصد شما کجاست؟

در کجا مستقر 
 هستید؟

 آدرس را بفرمایید؟

 میشه بنویسید؟

می خواهید تا من 
 کجا شما را پیاده

 کنم؟

اینجا توقف ممنوع 
است، من کمی جلوتر 

شما را پیاده می 
 کنم.

اجازه می فرمایید 
ز پنجره را با

 ببندم؟کنم/

سمت دیگری باید 
 بروید.

 پول خرد دارید؟

وانید آیا شما می ت
... سوار من را در

 کنید؟

 سالم

به سارانسک حوش 
 آمدید

 از آشنایی خوشوقتم

 ... هستاسم من

 ببخشید

 خداحافظ

 مقصد شما کجاست؟

در کجا مستقر 
 هستید؟

 آدرس را بفرمایید؟

 میشه بنویسید؟

می خواهید تا من 
 کجا شما را پیاده

 کنم؟

اینجا توقف ممنوع 
است، من کمی جلوتر 

شما را پیاده می 
 کنم.

اجازه می فرمایید 
ز پنجره را با

 ببندم؟کنم/

سمت دیگری باید 
 بروید.

 پول خرد دارید؟

وانید آیا شما می ت
... سوار من را در

 کنید؟

 سالم

به سارانسک حوش 
 آمدید

 از آشنایی خوشوقتم

 ... هستاسم من

 ببخشید

 خداحافظ

 مقصد شما کجاست؟

در کجا مستقر 
 هستید؟

 آدرس را بفرمایید؟

 میشه بنویسید؟

می خواهید تا من 
 کجا شما را پیاده

 کنم؟

اینجا توقف ممنوع 
است، من کمی جلوتر 

شما را پیاده می 
 کنم.

اجازه می فرمایید 
ز پنجره را با

 ببندم؟کنم/

سمت دیگری باید 
 بروید.

 پول خرد دارید؟

وانید آیا شما می ت
... سوار من را در

 کنید؟

 سالم

به سارانسک حوش 
 آمدید

 از آشنایی خوشوقتم

 ... هستاسم من

 ببخشید

 خداحافظ

 مقصد شما کجاست؟

در کجا مستقر 
 هستید؟

 آدرس را بفرمایید؟

 میشه بنویسید؟

می خواهید تا من 
 کجا شما را پیاده

 کنم؟

اینجا توقف ممنوع 
است، من کمی جلوتر 

شما را پیاده می 
 کنم.

اجازه می فرمایید 
ز پنجره را با

 ببندم؟کنم/

سمت دیگری باید 
 بروید.

 پول خرد دارید؟

وانید آیا شما می ت
... سوار من را در

 کنید؟

آیا می توانید 
اینجا منتظر من 

 بمانید؟

... د دارم بهمن قص
 بروم.

کرایه ش چقدر می 
 شود؟

... چقدر کرایه تا
 می شود؟

... ... تاازکرایه 
 چقدر در می آید؟

سفر به آنجا چند 
 دقیقه طول می کشد؟

اگر ترافیک نباشد 
 حدود بیست دقیقه.

... چقدر فاصله تا
 است؟

 کیلومتر. 10حدود 

ما تقریبا دیگه 
 رسیدیم؟

 چقدر تقدیم کنم؟

باقی پول خدمتتون 
 هست؟

می تونم برای حدود 
تاکسی  19:00ساعت 

 سفارش بدم؟

 چه مدت باید منتظر
 بمونم؟

آیا می توانید 
اینجا منتظر من 

 بمانید؟

... د دارم بهمن قص
 بروم.

کرایه ش چقدر می 
 شود؟

... چقدر کرایه تا
 می شود؟

... ... تاازکرایه 
 چقدر در می آید؟

سفر به آنجا چند 
 دقیقه طول می کشد؟

اگر ترافیک نباشد 
 حدود بیست دقیقه.

... چقدر فاصله تا
 است؟

 کیلومتر. 10حدود 

ما تقریبا دیگه 
 رسیدیم؟

 چقدر تقدیم کنم؟

باقی پول خدمتتون 
 هست؟

می تونم برای حدود 
تاکسی  19:00ساعت 

 سفارش بدم؟

 چه مدت باید منتظر
 بمونم؟

آیا می توانید 
اینجا منتظر من 

 بمانید؟

... د دارم بهمن قص
 بروم.

کرایه ش چقدر می 
 شود؟

... چقدر کرایه تا
 می شود؟

... ... تاازکرایه 
 چقدر در می آید؟

سفر به آنجا چند 
 دقیقه طول می کشد؟

اگر ترافیک نباشد 
 حدود بیست دقیقه.

... چقدر فاصله تا
 است؟

 کیلومتر. 10حدود 

ما تقریبا دیگه 
 رسیدیم؟

 چقدر تقدیم کنم؟

باقی پول خدمتتون 
 هست؟

می تونم برای حدود 
تاکسی  19:00ساعت 

 سفارش بدم؟

 چه مدت باید منتظر
 بمونم؟

آیا می توانید 
اینجا منتظر من 

 بمانید؟

... د دارم بهمن قص
 بروم.

کرایه ش چقدر می 
 شود؟

... چقدر کرایه تا
 می شود؟

... ... تاازکرایه 
 چقدر در می آید؟

سفر به آنجا چند 
 دقیقه طول می کشد؟

اگر ترافیک نباشد 
 حدود بیست دقیقه.

... چقدر فاصله تا
 است؟

 کیلومتر. 10حدود 

ما تقریبا دیگه 
 رسیدیم؟

 چقدر تقدیم کنم؟

باقی پول خدمتتون 
 هست؟

می تونم برای حدود 
تاکسی  19:00ساعت 

 سفارش بدم؟

 چه مدت باید منتظر
 بمونم؟

آیا می توانید 
اینجا منتظر من 

 بمانید؟

... د دارم بهمن قص
 بروم.

کرایه ش چقدر می 
 شود؟

... چقدر کرایه تا
 می شود؟

... ... تاازکرایه 
 چقدر در می آید؟

سفر به آنجا چند 
 دقیقه طول می کشد؟

اگر ترافیک نباشد 
 حدود بیست دقیقه.

... چقدر فاصله تا
 است؟

 کیلومتر. 10حدود 

ما تقریبا دیگه 
 رسیدیم؟

 چقدر تقدیم کنم؟

باقی پول خدمتتون 
 هست؟

می تونم برای حدود 
تاکسی  19:00ساعت 

 سفارش بدم؟

 چه مدت باید منتظر
 بمونم؟

آیا می توانید 
اینجا منتظر من 

 بمانید؟

... د دارم بهمن قص
 بروم.

کرایه ش چقدر می 
 شود؟

... چقدر کرایه تا
 می شود؟

... ... تاازکرایه 
 چقدر در می آید؟

سفر به آنجا چند 
 دقیقه طول می کشد؟

اگر ترافیک نباشد 
 حدود بیست دقیقه.

... چقدر فاصله تا
 است؟

 کیلومتر. 10حدود 

ما تقریبا دیگه 
 رسیدیم؟

 چقدر تقدیم کنم؟

باقی پول خدمتتون 
 هست؟

می تونم برای حدود 
تاکسی  19:00ساعت 

 سفارش بدم؟

 چه مدت باید منتظر
 بمونم؟

آیا می توانید 
اینجا منتظر من 

 بمانید؟

... د دارم بهمن قص
 بروم.

کرایه ش چقدر می 
 شود؟

... چقدر کرایه تا
 می شود؟

... ... تاازکرایه 
 چقدر در می آید؟

سفر به آنجا چند 
 دقیقه طول می کشد؟

اگر ترافیک نباشد 
 حدود بیست دقیقه.

... چقدر فاصله تا
 است؟

 کیلومتر. 10حدود 

ما تقریبا دیگه 
 رسیدیم؟

 چقدر تقدیم کنم؟

باقی پول خدمتتون 
 هست؟

می تونم برای حدود 
تاکسی  19:00ساعت 

 سفارش بدم؟

 چه مدت باید منتظر
 بمونم؟

آیا می توانید 
اینجا منتظر من 

 بمانید؟

... د دارم بهمن قص
 بروم.

کرایه ش چقدر می 
 شود؟

... چقدر کرایه تا
 می شود؟

... ... تاازکرایه 
 چقدر در می آید؟

سفر به آنجا چند 
 دقیقه طول می کشد؟

اگر ترافیک نباشد 
 حدود بیست دقیقه.

... چقدر فاصله تا
 است؟

 کیلومتر. 10حدود 

ما تقریبا دیگه 
 رسیدیم؟

 چقدر تقدیم کنم؟

باقی پول خدمتتون 
 هست؟

می تونم برای حدود 
تاکسی  19:00ساعت 

 سفارش بدم؟

 چه مدت باید منتظر
 بمونم؟

آیا می توانید 
اینجا منتظر من 

 بمانید؟

... د دارم بهمن قص
 بروم.

کرایه ش چقدر می 
 شود؟

... چقدر کرایه تا
 می شود؟

... ... تاازکرایه 
 چقدر در می آید؟

سفر به آنجا چند 
 دقیقه طول می کشد؟

اگر ترافیک نباشد 
 حدود بیست دقیقه.

... چقدر فاصله تا
 است؟

 کیلومتر. 10حدود 

ما تقریبا دیگه 
 رسیدیم؟

 چقدر تقدیم کنم؟

باقی پول خدمتتون 
 هست؟

می تونم برای حدود 
تاکسی  19:00ساعت 

 سفارش بدم؟

 چه مدت باید منتظر
 بمونم؟

آیا می توانید 
اینجا منتظر من 

 بمانید؟

... د دارم بهمن قص
 بروم.

کرایه ش چقدر می 
 شود؟

... چقدر کرایه تا
 می شود؟

... ... تاازکرایه 
 چقدر در می آید؟

سفر به آنجا چند 
 دقیقه طول می کشد؟

اگر ترافیک نباشد 
 حدود بیست دقیقه.

... چقدر فاصله تا
 است؟

 کیلومتر. 10حدود 

ما تقریبا دیگه 
 رسیدیم؟

 چقدر تقدیم کنم؟

باقی پول خدمتتون 
 هست؟

می تونم برای حدود 
تاکسی  19:00ساعت 

 سفارش بدم؟

 چه مدت باید منتظر
 بمونم؟

آیا می توانید 
اینجا منتظر من 

 بمانید؟

... د دارم بهمن قص
 بروم.

کرایه ش چقدر می 
 شود؟

... چقدر کرایه تا
 می شود؟

... ... تاازکرایه 
 چقدر در می آید؟

سفر به آنجا چند 
 دقیقه طول می کشد؟

اگر ترافیک نباشد 
 حدود بیست دقیقه.

... چقدر فاصله تا
 است؟

 کیلومتر. 10حدود 

ما تقریبا دیگه 
 رسیدیم؟

 چقدر تقدیم کنم؟

باقی پول خدمتتون 
 هست؟

می تونم برای حدود 
تاکسی  19:00ساعت 

 سفارش بدم؟

 چه مدت باید منتظر
 بمونم؟

آیا می توانید 
اینجا منتظر من 

 بمانید؟

... د دارم بهمن قص
 بروم.

کرایه ش چقدر می 
 شود؟

... چقدر کرایه تا
 می شود؟

... ... تاازکرایه 
 چقدر در می آید؟

سفر به آنجا چند 
 دقیقه طول می کشد؟

اگر ترافیک نباشد 
 حدود بیست دقیقه.

... چقدر فاصله تا
 است؟

 کیلومتر. 10حدود 

ما تقریبا دیگه 
 رسیدیم؟

 چقدر تقدیم کنم؟

باقی پول خدمتتون 
 هست؟

می تونم برای حدود 
تاکسی  19:00ساعت 

 سفارش بدم؟

 چه مدت باید منتظر
 بمونم؟

آیا می توانید 
اینجا منتظر من 

 بمانید؟

... د دارم بهمن قص
 بروم.

کرایه ش چقدر می 
 شود؟

... چقدر کرایه تا
 می شود؟

... ... تاازکرایه 
 چقدر در می آید؟

سفر به آنجا چند 
 دقیقه طول می کشد؟

اگر ترافیک نباشد 
 حدود بیست دقیقه.

... چقدر فاصله تا
 است؟

 کیلومتر. 10حدود 

ما تقریبا دیگه 
 رسیدیم؟

 چقدر تقدیم کنم؟

باقی پول خدمتتون 
 هست؟

می تونم برای حدود 
تاکسی  19:00ساعت 

 سفارش بدم؟

 چه مدت باید منتظر
 بمونم؟

آیا می توانید 
اینجا منتظر من 

 بمانید؟

... د دارم بهمن قص
 بروم.

کرایه ش چقدر می 
 شود؟

... چقدر کرایه تا
 می شود؟

... ... تاازکرایه 
 چقدر در می آید؟

سفر به آنجا چند 
 دقیقه طول می کشد؟

اگر ترافیک نباشد 
 حدود بیست دقیقه.

... چقدر فاصله تا
 است؟

 کیلومتر. 10حدود 

ما تقریبا دیگه 
 رسیدیم؟

 چقدر تقدیم کنم؟

باقی پول خدمتتون 
 هست؟

می تونم برای حدود 
تاکسی  19:00ساعت 

 سفارش بدم؟

 چه مدت باید منتظر
 بمونم؟

تاکسیمتر شما روشن 
 هست؟

باقی پول باشه 
 خدمتتون.

آیا شما آزاد 
 هستید؟

 

تاکسیمتر شما روشن 
 هست؟

باقی پول باشه 
 خدمتتون.

آیا شما آزاد 
 هستید؟

 

تاکسیمتر شما روشن 
 هست؟

باقی پول باشه 
 خدمتتون.

آیا شما آزاد 
 هستید؟
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Примечание. Буква «о» без ударения никогда не звучит 
как «а», всегда как «о» в слове «письмо»

Здравствуйте Ола Olá

Добро пожаловать в Саранск
Бэйн-виндуаСаранск
Бэйн-виндааСаранск

Bem-vindo a Saransk (мужчине)
Bem-vinda a Saransk (женщине)

Приятно познакомиться Муйнтупразер Muito prazer 

Меня зовут … Мэуномиэ… Meu nome é…

Извините
Джискульпи
Конлисенса

Desculpe (в смысле «простите»)
Com licença (в смысле «разрешите 
пройти» или «позвольте»)

До свидания Атэависта Até a vista

Куда Вы хотите ехать? Параондживосэкэрир? Para onde você quer ir?

Где Вы находитесь? Ондживосэиста? Onde você está?

Какой адрес? Куауэуиндэресу? Qual é o endereço?

Вы можете это написать?
Восэподжиискревер
иссу?

Você pode escrever 
isso?

Где Вы хотите, чтобы 
я Вас высадил(а)?

Ондживосэкэр
джизимбаркар?

Onde você quer 
desembarcar?

Здесь нельзя останав-
ливаться, я высажу Вас 
чуть дальше.

Наумпоссупарар
аки,воупараральи
адьиянчи.

Não posso parar aqui, 
vou parar ali adiante. 

Вы не возражаете, если 
я открою/закрою окно?

Тудубэйнсиэуабрир/
фешаражанэла?

Tudo bem se eu abrir/
fechar a janela?

Это в другую сторону. Иссуфикаиньоутруладу. Isso fica em outro lado.

У Вас есть более мелкие 
деньги? Восэтэйнтрокаду? Você tem trocado?

Вы могли бы забрать 
меня здесь в …?

Поджимибускар
аки инь…?

Pode me buscar aqui 
em…?

Вы могли бы подождать 
меня здесь?

Поджимиэспэрарум
поукуаки?

Pode me esperar um 
pouco aqui?

Я бы хотел(а) поехать в … Эугостарияджиирпара… Eu gostaria de ir para…

Сколько это будет 
стоить? Куантувайкустар? Quanto vai custar?

Сколько стоит до …? Куантукустапараиратэ..?
Quanto custa para ir 
até..?

Во сколько обойдется 
поездка от … до …?

Куантукустаавияжейн
джи…атэ..?

Quanto custa a viagem 
de … até..?

Сколько туда ехать 
по времени?

Куантутэмпулэвапара
шегарла?

Quanto tempo leva 
para chegar lá?

Минут двадцать, 
если без пробок.

Сэйнтранзиту,унс
винчиминутус.

Sem trânsito, uns vinte 
minutos.

Как далеко до …? Куауаджистансияатэ..? Qual a distância até..?

Около 10 километров.
Апросимадаменчидэс
киломэтрус.

Aproximadamente dez 
quilômetros.

Мы уже почти приехали? Жаистамусшеганду? Já estamos chegando?

Сколько с меня? Куантучидэву? Quanto te devo?

У Вас есть сдача? Восэтэйнтроку? Você tem troco?

Могу я заказать такси 
к 19:00?

Поссупеджирумтакси
параасджизеновиорас?

Posso pedir um táxi para 
as dezenove horas?

Как долго мне нужно 
ждать?

Куантутемпувоутэрки
исперар?

Quanto tempo vou ter 
que esperar?

Таксометр включен?
Утаксиметруиста
лигаду?

O taxímetro está 
ligado?

Сдачи не надо.
Поджификаркуму
троку. Pode ficar com o troco.

Вы свободны? Восэисталиври? Você está livre?

Русский язык Произношение Португальский 

Португальский 
язык

Русский язык Произношение Португальский язык
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Здравствуйте Мархабан

Добро пожаловать 
в Саранск

Ахлануасахалан
бекомфиСаранск

Приятно 
познакомиться

Ташаррафна
бемарефатеком

Меня зовут… Исми

Извините Узран

До свидания Илаэлликаэ

Куда Вы хотите ехать?
Илиайнтуридун
аззахаб?

Где Вы находитесь? Айнантумалан?

Какой адрес? Маэлинуан?

Вы можете это 
написать?

Халтастатиун
китабататтали?

Где Вы хотите, чтобы 
я Вас высадил(а)?

Айнтуридантахруж?
Айнтуридинаан
тахружи?

Здесь нельзя останав-
ливаться, я высажу 
Вас чуть дальше.

Йомнаэаннузул
хуна,тастатиун
алхуружбадакалил.

Вы не возражаете, 
если я открою/закрою 
окно?

Латуманиунан
афтах/углика
ашуббак?

Это в другую сторону. Хазафиэттижахахар

У Вас есть более 
мелкие деньги?

Халладайкумамуал
минфиэатасгар?

Вы могли бы забрать 
меня здесь в …?

Халтастатиунан
таэхузуниминхуна
ила,,,?

Вы могли бы подо-
ждать меня здесь?

Халтастатиун
интизарихуна?

Я бы хотел(а) поехать в … Ауадуэззахабаила

Сколько это будет 
стоить?

КамЙаблуг
самануха?

Сколько стоит до …?
Камтаблугтаклифат
аззахабила?

Во сколько обойдется 
поездка от… до …?

Камтабдугтаклифат
аррихламин,,,ила,,,?

Сколько туда ехать 
по времени?

Камминаэлуакт
тастагрикаррэхла?

Минут двадцать, 
если без пробок.

Ушрундакика,фи
халадамужудазмат
сайр.

Как далеко до …?
Камтаблугалмасафа
ила?

Около 10 километров. Хауалиашракиломет

Мы уже почти приехали?
Нахнутакрибан
уасална

Сколько с меня? Камалаууаанадфаэ

У Вас есть сдача? Халиндакомбаки?

Могу я заказать такси 
к 19:00?

Халастатиэанахжиз
сийаратужрафи
ассаэааттасиэа

Как долго мне нужно 
ждать?

Камминаэлуакт
алайаанантазер

Таксометр включен?
Аддадатаксила
йаэмал

 Сдачи не надо.
Ладааиликай
тутиниалбаки

Вы свободны? Халантамашгул?

Русский язык Произношение Арабский язык

Арабский 
язык  كم يبلغ ثمنها؟

 كم تبلغ تكلفة الذهاب الى...؟

من ...  ةكم تبلغ تكلفة الرحل
 الى ...؟

كم من الوقت تستغرق 
 الرحلة؟

شرين دقيقة، في حال عدم ع
 وجود ازمة سير.

 كم تبلغ المسافة الى؟

كم 10حوالي   

 نحن تقريبا وصلنا؟

 كم علّي ان ادفع؟

 هل عندكم باقي؟

هل استطيع ان احجز سيارة 
اجرة في الساعة التاسعة 
 عشر؟

 كم من الوقت علي ان انتظر؟

ال يعمل؟ عدادالتاكسي  

 ال داعي لكي تعطيني الباقي

 هل انت مشغول؟
 

 كم يبلغ ثمنها؟

 كم تبلغ تكلفة الذهاب الى...؟

من ...  ةكم تبلغ تكلفة الرحل
 الى ...؟

كم من الوقت تستغرق 
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