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هل يمكنني االنضمام إليك؟ ขอนั่งด้วยได้ไหม? (Kor nung duay dai
mai?)

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

هل يمكنني شراء شيء لك لتشربه/لتشربيه؟ ฉันขอซื้อเครื่องดื่มให้คุณได้ไ
หม? (Chan kor sue krueng derm hai khun dai mai?)

السؤال إن كان يمكنك عرض شراب على شخصا ما

هل تأتي/تأتين إلى هنا دائما؟ คุณมาที่นี่บ่อยหรือเปล่า? (Khun ma
tee nee boi rue plao?)

محادثة صغيرة

إذا، ما الذي تقوم به كعمل؟ คุณทำอาชีพอะไร? (Khun tum ar cheep arai?)

محادثة صغيرة

هل تود/تودين الرقص؟ คุณอยากเต้นรำหรือเปล่า? (Khun yark
ten rum rue plao?)

الطلب من شخص ما الرقص معك

هل ترغب في الحصول على بعض الهواء
النقي؟

คุณต้องการออกไปข้างนอกหรือเปล่
า? (Khun tong karn ork pai kang nork rue plao?)

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

هل تود/تودين الذهاب إلى حفلة مختلفة؟ คุณต้องการไปอีกปาร์ตี้หนึ่งหรื
อเปล่า? (Khun tong karn pai eek party neung rue
plao?)

الطلب من شخص الذهاب معك إلى مكان آخر

لنخرج من هنا! ออกจากที่นี่กันเถอะ! (Ork jark tee nee
gun ter!)

الطلب من الشخص المغادرة معك والذهاب إلى مكان آخر

إلى منزلي أو منزلك؟ บ้านคุณหรือบ้านฉันดี? (Baan khun rue
baan chan dee?)

سؤال الشخص أين ستقضيان الليل معا

Side 1 22.05.2023



Rejse
Flirte

هل ترغب/ترغبين في مشاهدة فيلم في
منزلي؟

คุณอยากไปดูหนังที่บ้านฉันหรือเ
ปล่า? (Khun yark pai doo nung tee baan chan rue
plao?)

دعوة شخص ما لمشاهدة فيلم في منزل

هل لديك أية خطط لليلة؟ คุณมีแผนจะไปไหนหรือเปล่า? (Khun
mee plan ja pai nai rue plao?)

طلب موعد بشكل غير مباشر

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

คุณต้องการกินข้าวกับฉันบ้างหรื
อเปล่า? (Khun tong karn kin kao kub chan bang rue
plao?)

طلب موعد

هل ترغب/ترغبين في الخروج وتناول
القهوة؟

คุณอยากกินกาแฟซักแก้วไหม? (Khun
yark kin ka fae suk kaew mai?)

طلب قضاء بعض الوقت معا للتعرف على بعضكما أكثر

هل يمكنني أن أقلك بالسيارة/أمشي معك
إلى المنزل؟

ฉันไปส่งคุณที่บ้านได้ไหม? (Chan pai
song khun tee barn dai mai?)

إظهار الرغبة في عدم إنهاء الليلة بعد

هل ترغب/ترغبين في أن نتقابل مجددا؟ คุณอยากจะมาเจอกันอีกหรือเปล่า?
(Khun yark ja ma jer gun eak rue plao?)

طلب موعد ثان

شكرا لك على األمسية الجميلة! أتمنى لك
ليلة رائعة!

ขอบคุณมากสำหรับค่ำคืนนี้!
ขอให้คุณมีความสุข! (Khob khun mak sum
rub kuen nee, kor hai mee kwam suk!)

طريقة مهذبة في إنهاء الليلة

هل ترغبين في الدخول لتناول القهوة؟ คุณอยากมากินกาแฟข้างในบ้านฉันห
รือเปล่า? (Khun yark me kin ka fae kang nai
baan chan rue plao?)

دعوة شخص ما إلى منزلك
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أنت رائع! คุณสวยมากเลย! (Khun suay mak loey!)

مديح جمال شخص ما

أنت مضحك/مضحكة คุณตลกจัง! (Khun talok jung!)

مديح حس الفكاهة لدى شخص ما

لديك عينان جميلتان! คุณมีดวงตาสวยมากเลย! (Khun me duang ta
suay mak loey!)

مديح جمال عيني شخص ما

أنت راقص/راقصة رائعة! คุณเต้นเก่งมากเลย! (Khun ten geng mak
loey!)

مديح شخص ما على مهارات الرقص لديهم

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

คุณดูสวยมากเลยในชุดนั้น! (Khun doo
suay mak loey nai shood nun!)

مديح شخص على حس األزياء/المظهر

إنني أفكر فيك طوال اليوم! ฉันนึกถึงคุณทั้งวันเลย! (Chan nuek
tueng khun tung wun loey!)

إظهار أن هذا الشخص يعجبك كثيرا

لقد استمتعت بالحديث معك حقا! คุยกับคุณแล้วสนุกจังเลย! (Kui hub
khun laew sanook jung loey!)

إظهار اإلعجاب في نهاية الحديث

Flirte - 
arabisk thai

أنا لست مهتما ฉันไม่สนใจ (Chan mai son jai.)

طريقة مهذبة في الرفض

اتركني لوحدي. ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเถอะ (Ploi
hai chan yu kon daew ter!)

طريقة مباشرة في الرفض
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اغرب عن وجهي! ไปไกลๆ! (Pai klai klai)

طريقة فظة في الرفض

ال تلمسني! อย่ามาจับฉัน! (Yar ma jub chan!)

الرفض عندما يحاول الشخص اآلخر اللمس

أبعد يديك عني! เอามือออกไปจากฉัน! (Aow mue ork pai chak
chan!)

الرفض عندما يحاول الشخص اآلخر اللمس بيديه/يديها
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