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Flirting - 
Arabic German

هل يمكنني االنضمام إليك؟ Kann ich mich setzen?

السؤال إن كان يمكنك الجلوس على طاولة شخص او الوقوف بجانبه/ها بجانب المشرب

هل يمكنني شراء شيء لك لتشربه/لتشربيه؟ Darf ich Dir ein Getränk ausgeben?

السؤال إن كان يمكنك عرض شراب على شخصا ما

هل تأتي/تأتين إلى هنا دائما؟ Bist Du oft hier?

محادثة صغيرة

إذا، ما الذي تقوم به كعمل؟ Und, was machst du beruflich?

محادثة صغيرة

هل تود/تودين الرقص؟ Willst Du tanzen?

الطلب من شخص ما الرقص معك

هل ترغب في الحصول على بعض الهواء
النقي؟

Möchtest du kurz rausgehen?

سؤال شخص ما إن كان/كانت يرغب/ترغب في الخروج معك

هل تود/تودين الذهاب إلى حفلة مختلفة؟ Willst Du auf eine andere Party gehen?

الطلب من شخص الذهاب معك إلى مكان آخر

لنخرج من هنا! Lass uns losgehen!

الطلب من الشخص المغادرة معك والذهاب إلى مكان آخر

إلى منزلي أو منزلك؟ Zu mir oder zu dir?

سؤال الشخص أين ستقضيان الليل معا

هل ترغب/ترغبين في مشاهدة فيلم في
منزلي؟

Möchtest Du bei mir einen Film schauen?

دعوة شخص ما لمشاهدة فيلم في منزل
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هل لديك أية خطط لليلة؟ Hast Du heute Abend etwas vor?

طلب موعد بشكل غير مباشر

هل ترغب في تناول الغداء/العشاء معي
في وقت ما؟

Würdest Du mit mir mal Mittagessen/Abendessen
gehen?

طلب موعد

هل ترغب/ترغبين في الخروج وتناول
القهوة؟

Würdest Du mit mir einen Kaffee trinken gehen?

طلب قضاء بعض الوقت معا للتعرف على بعضكما أكثر

هل يمكنني أن أقلك بالسيارة/أمشي معك
إلى المنزل؟

Kann ich Dich nach Hause begleiten/fahren?

إظهار الرغبة في عدم إنهاء الليلة بعد

هل ترغب/ترغبين في أن نتقابل مجددا؟ Würdest Du Dich gern noch einmal treffen?

طلب موعد ثان

شكرا لك على األمسية الجميلة! أتمنى لك
ليلة رائعة!

Danke für den schönen Abend. Gute Nacht!

طريقة مهذبة في إنهاء الليلة

هل ترغبين في الدخول لتناول القهوة؟ Möchtest Du auf einen Kaffee hereinkommen?

دعوة شخص ما إلى منزلك
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أنت رائع! Du siehst hinreißend aus!

مديح جمال شخص ما

أنت مضحك/مضحكة Du bist lustig!

مديح حس الفكاهة لدى شخص ما
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لديك عينان جميلتان! Du hast wunderschöne Augen!

مديح جمال عيني شخص ما

أنت راقص/راقصة رائعة! Du bist eine gute Tänzerin/ein guter Tänzer!

مديح شخص ما على مهارات الرقص لديهم

أنت تبدو/تبدين جميال/جميلة في ذلك
الفستان/القميص!

Du siehst wunderschön in dem Kleid/T-Shirt/Hemd aus!

مديح شخص على حس األزياء/المظهر

إنني أفكر فيك طوال اليوم! Ich habe den ganzen Tag an Dich gedacht!

إظهار أن هذا الشخص يعجبك كثيرا

لقد استمتعت بالحديث معك حقا! Es war schön, mit Dir zu reden!

إظهار اإلعجاب في نهاية الحديث
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أنا لست مهتما Ich habe kein Interesse.

طريقة مهذبة في الرفض

اتركني لوحدي. Lass mich in Ruhe.

طريقة مباشرة في الرفض

اغرب عن وجهي! Verschwinde/Hau ab!

طريقة فظة في الرفض

ال تلمسني! Fass mich nicht an!

الرفض عندما يحاول الشخص اآلخر اللمس

أبعد يديك عني! Nimm deine Finger weg!

الرفض عندما يحاول الشخص اآلخر اللمس بيديه/يديها
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