
Vocabulario El Consumo 
(Avanzados) 

 
 

 

Verbos פעלים 

envolver לארוז 

Elegir לבחור 

Hablar לדבר 

Decidir להחליט 

Explicar להסביר 

Alquilar להשכיר 

Discutir להתווכח 

Buscar לחפש 

Probar לנסות 

Vender למכור 
Hallar למצוא 
Comprar לקנות 

Pagar לשלם 

Quitar  רלהסי 
Hacer juego con  להתאים 
le sienta bien 
(tamaño)  

 להתאים
 במידה

Vestirse  להתלבש 
Regatear להתמקח 

Desnudarse  להתפשט 
Ahorrar לחסוך 

gastar לבזבז 

liquidar לחסל 
 )סחורה(

Ahorrar לחסוך 

regatear להתמקח 

Probar  לנסות 
ir de rebajas  ללכת

 למבצעים

Poner  לשים 
Costar  לעלות

 מחיר

Otras Palabras  מילים נוספות 

la moda אפנה 

Bolsillo ארנק 
Casa בית 

Descuento, rebaja הנחה 

Barato זול 

probador  חדר מדידה 
Tienda/ ropa  חנות 

zapatería חנות נעליים 

Caro יקר 

Valija/maleta מזוודה 

Precio מחיר 

Talla    מידה 
Carro/auto מכונית 

Manga שרוול 

descripicíon תאור 

De moda אופנתי 

Claro בהיר 
liso חלק/בלי הדפס 

Oscuro כהה 

A lunares מנוקד 

A cuadros משבצות 

estampado הדפס עם 

A rayas פסים 

floreado פרחוני 

Tipos de ropa סוגי בגדים 
Bañador  בגד רחצה 
Bikini  ביקיני 
Musculosa גופיה 

Jeans, vaqueros  ינס'ג 
Calcetines  גרביים 
Medias  גרביים 
Chaqueta  קט'ז 
Cinturón  חגורה 
Camisa  חולצת גברים 
Camiseta  חולצת טי 
Blusa  חולצת נשים 
Corpiño, sostén חזייה 
Bata  חלוק 
Camisón  חלוק לילה 
Traje  חליפה 
Falda  חצאית 
mini-falda    חציאית מיני 
Sombrero  כובע 
Gorra  כובע מצחייה 
Guantes  כפפות 
Botón  כפתור 
Botas de goma  מגפי גומי 
Botas  מגפיים 
Pantalones  מכנסיים 
Abrigo  מעיל 
impermeable  מעיל נגד גשם 
Chaleco  וסט/מקטורן 
Zapatos deportivos נעלי התעמלות 
Zapatos  עלייםנ 
Jersey/pulover סוודר 
Sandalias  סנדלים 
Corbata  עניבה 
Tacones altos  עקבים גבוהים 
Pijama  מה'פיז 
Bufanda  צעיף 
Sudadera  טשירט 
Vestido  שימלה 
Bragas/bombacha  תחתוני נשים 
Calzoncillos  תחתונים 
uniforme  תלבושת אחידה 

Materiales חומרים 

De seda משי 
De lana צמר 
De algodón כותנה 
De nylon ניילון 
De piel חיה של עור 
Plástico פלסטיק 

Oro זהב 

Piel sintética עור סינתטי 

metales מתכות 

general כללי 

liquidación מכירת חיסול 

efectivo מזומן 

cheque המחאה 
Tarjeta de crédito  כרטיס אשראי 

Cadenas רשתות 

Monopolio מונופול 

Competencia תחרות 

Mercado libre שוק חופשי 

Deuda  חוב 

Publicidades פרסומות 

Campaña 
publicitaria 

 מסע פרסום

Hipoteca משכנתא 

Hipotecar למשכן 



Canción 
 

Te compro tu novia 
Ramón Orlando --- República Dominicana. 

 
Te compro tu novia, pues tú me has dicho como ella es bella y me gustó 

la información 
Te la compro pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo 

 
Te compro tu novia no voy a regatear el precio dime pronto el valor 

Te la compro, no creo que saldría cara, aunque cueste un millón 
 

Pues tú me has dicho que es linda y apasionada que es buena y adinerada 
no cela nunca por nada y sabe hacerlo todo en la casa 

 
No sale ni a la esquina no habla con la vecina no gasta 

y economiza y todo lo resuelve tranquila 
 

Véndela, véndela o dile a su madre que me fabrique otra igualita 
si quieres una mía por ella te las cambio toditas 

Te compro tu novia 
 

Se repite del 2 en adelante 
 


