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هل يمكنني االنضمام إليك؟ Size eşlik edebilir miyim?

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

هل يمكنني شراء شيء لك لتشربه/لتشربيه؟ Size içecek birşey ısmarlayabilir miyim?

السؤال إن كان يمكنك عرض شراب على شخصا ما

هل تأتي/تأتين إلى هنا دائما؟ Buraya sık gelir misiniz?

محادثة صغيرة

إذا، ما الذي تقوم به كعمل؟ Peki, ne iş yapıyorsunuz?

محادثة صغيرة

هل تود/تودين الرقص؟ Dans etmek ister misiniz?

الطلب من شخص ما الرقص معك

هل ترغب في الحصول على بعض الهواء
النقي؟

Biraz temiz hava almak istermisiniz?

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

هل تود/تودين الذهاب إلى حفلة مختلفة؟ Başka bir partiye gitmek ister misin?

الطلب من شخص الذهاب معك إلى مكان آخر

لنخرج من هنا! Hadi buradan dışarı çıkalım!

الطلب من الشخص المغادرة معك والذهاب إلى مكان آخر

إلى منزلي أو منزلك؟ Benim evime mi yoksa senin evine mi gidelim?

سؤال الشخص أين ستقضيان الليل معا

هل ترغب/ترغبين في مشاهدة فيلم في
منزلي؟

Benim evimde film izlemek ister misin?

دعوة شخص ما لمشاهدة فيلم في منزل
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هل لديك أية خطط لليلة؟ Bu gece için bir planın var mı?

طلب موعد بشكل غير مباشر

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

Benimle bazen öğlen yemeği/akşam yemeği yemek ister
miydin?

طلب موعد

هل ترغب/ترغبين في الخروج وتناول
القهوة؟

Benimle bir kahve içer miydin?

طلب قضاء بعض الوقت معا للتعرف على بعضكما أكثر

هل يمكنني أن أقلك بالسيارة/أمشي معك
إلى المنزل؟

Seni evine bırakabilir miyim?

إظهار الرغبة في عدم إنهاء الليلة بعد

هل ترغب/ترغبين في أن نتقابل مجددا؟ Tekrar buluşabilir miyiz?

طلب موعد ثان

شكرا لك على األمسية الجميلة! أتمنى لك
ليلة رائعة!

Bu hoş akşam için teşekkür ederim! İyi geceler!

طريقة مهذبة في إنهاء الليلة

هل ترغبين في الدخول لتناول القهوة؟ Bir kahve için içeri gelir miydin?

دعوة شخص ما إلى منزلك
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أنت رائع! Sen harikasın!

مديح جمال شخص ما

أنت مضحك/مضحكة Çok komiksin!

مديح حس الفكاهة لدى شخص ما
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لديك عينان جميلتان! Çok güzel gözlerin var!

مديح جمال عيني شخص ما

أنت راقص/راقصة رائعة! Sen harika dans ediyorsun!

مديح شخص ما على مهارات الرقص لديهم

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

Bu kıyafette/gömlekte çok güzel görünüyorsun!

مديح شخص على حس األزياء/المظهر

إنني أفكر فيك طوال اليوم! Bütün gün seni düşünüyordum!

إظهار أن هذا الشخص يعجبك كثيرا

لقد استمتعت بالحديث معك حقا! Seninle konuşmak gerçekten çok hoştu!

إظهار اإلعجاب في نهاية الحديث
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أنا لست مهتما İlgilenmiyorum.

طريقة مهذبة في الرفض

اتركني لوحدي. Beni yalnız bırak.

طريقة مباشرة في الرفض

اغرب عن وجهي! Kaybol!

طريقة فظة في الرفض

ال تلمسني! Bana dokunma!

الرفض عندما يحاول الشخص اآلخر اللمس

أبعد يديك عني! Çek ellerini üstümden!

الرفض عندما يحاول الشخص اآلخر اللمس بيديه/يديها

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Side 3 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

