
Rejse
Flirte

Flirte - 
arabisk kinesisk

هل يمكنني االنضمام إليك؟ 我可以加入你吗？(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)

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

هل يمكنني شراء شيء لك لتشربه/لتشربيه؟ 容许我为你点一杯喝的吗？(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn
yībēi hē de ma?)

السؤال إن كان يمكنك عرض شراب على شخصا ما

هل تأتي/تأتين إلى هنا دائما؟ 你经常来这里吗？(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)

محادثة صغيرة

إذا، ما الذي تقوم به كعمل؟ 那么，你是从事什么职业的？(nàme, nǐ shì cóngshì
shénme zhíyè de?)

محادثة صغيرة

هل تود/تودين الرقص؟ 你想跳舞吗？(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)

الطلب من شخص ما الرقص معك

هل ترغب في الحصول على بعض الهواء
النقي؟

你想出去透透气吗？(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)

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

هل تود/تودين الذهاب إلى حفلة مختلفة؟ 你想去别的派对吗？(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)

الطلب من شخص الذهاب معك إلى مكان آخر

لنخرج من هنا! 我们一起离开这里吧！(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)

الطلب من الشخص المغادرة معك والذهاب إلى مكان آخر

إلى منزلي أو منزلك؟ 我的住处还是你的住处？(wǒ de zhùchù háishì nǐ de
zhùchù?)

سؤال الشخص أين ستقضيان الليل معا

هل ترغب/ترغبين في مشاهدة فيلم في
منزلي؟

你愿意到我的住处一起看电影吗？(nǐ yuànyì dào wǒ de
zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)

دعوة شخص ما لمشاهدة فيلم في منزل
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هل لديك أية خطط لليلة؟ 你今天晚上有什么安排吗？(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu
shé me ānpái ma?)

طلب موعد بشكل غير مباشر

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

你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu
kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)

طلب موعد

هل ترغب/ترغبين في الخروج وتناول
القهوة؟

你愿意一起去喝杯咖啡吗？(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi
kāfēi ma?)

طلب قضاء بعض الوقت معا للتعرف على بعضكما أكثر

هل يمكنني أن أقلك بالسيارة/أمشي معك
إلى المنزل؟

我可以送你/开车送你回家吗？(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē
sòng nǐ huí jiā ma?)

إظهار الرغبة في عدم إنهاء الليلة بعد

هل ترغب/ترغبين في أن نتقابل مجددا؟ 你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)

طلب موعد ثان

شكرا لك على األمسية الجميلة! أتمنى لك
ليلة رائعة!

感谢你给予的这个愉快的夜晚！晚安！(gǎnxiè nǐ jǐyǔ
de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)

طريقة مهذبة في إنهاء الليلة

هل ترغبين في الدخول لتناول القهوة؟ 你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)

دعوة شخص ما إلى منزلك
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أنت رائع! 你美极了！(nǐ měi jíle!)

مديح جمال شخص ما

أنت مضحك/مضحكة 你真幽默！(nǐ zhēn yōumò!)

مديح حس الفكاهة لدى شخص ما
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لديك عينان جميلتان! 你有一双非常漂亮的眼睛！(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng
piàoliang de yǎnjīng!)

مديح جمال عيني شخص ما

أنت راقص/راقصة رائعة! 你跳舞跳得真好！(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)

مديح شخص ما على مهارات الرقص لديهم

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

你穿这件裙子/衬衣真是漂亮！(nǐ chuān zhè jiàn
qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)

مديح شخص على حس األزياء/المظهر

إنني أفكر فيك طوال اليوم! 我一直都在想着你！(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)

إظهار أن هذا الشخص يعجبك كثيرا

لقد استمتعت بالحديث معك حقا! 与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)

إظهار اإلعجاب في نهاية الحديث
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أنا لست مهتما 我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)

طريقة مهذبة في الرفض

اتركني لوحدي. 别烦我。(bié fán wǒ.)

طريقة مباشرة في الرفض

اغرب عن وجهي! 滚！(gǔn!)

طريقة فظة في الرفض

ال تلمسني! 别碰我！(bié pèng wǒ!)

الرفض عندما يحاول الشخص اآلخر اللمس

أبعد يديك عني! 把你的手挪开！(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)

الرفض عندما يحاول الشخص اآلخر اللمس بيديه/يديها
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