
Cestování
Flirtování

Flirtování - 
arabsky esperanto

هل يمكنني االنضمام إليك؟ Ĉu mi povas aliĝi al vi?

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

هل يمكنني شراء شيء لك لتشربه/لتشربيه؟ Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi?

السؤال إن كان يمكنك عرض شراب على شخصا ما

هل تأتي/تأتين إلى هنا دائما؟ Ĉu vi venas ĉi tien ofte?

محادثة صغيرة

إذا، ما الذي تقوم به كعمل؟ Do, kion vi faras profesie?

محادثة صغيرة

هل تود/تودين الرقص؟ Ĉu vi volas danci?

الطلب من شخص ما الرقص معك

هل ترغب في الحصول على بعض الهواء
النقي؟

Ĉu vi ŝatus freŝan aeron?

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

هل تود/تودين الذهاب إلى حفلة مختلفة؟ Ĉu vi volas iri al malsama partio?

الطلب من شخص الذهاب معك إلى مكان آخر

لنخرج من هنا! Ni foriru!

الطلب من الشخص المغادرة معك والذهاب إلى مكان آخر

إلى منزلي أو منزلك؟ Mia loko aŭ la via?

سؤال الشخص أين ستقضيان الليل معا

هل ترغب/ترغبين في مشاهدة فيلم في
منزلي؟

Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko?

دعوة شخص ما لمشاهدة فيلم في منزل

Stránka 1 22.05.2023



Cestování
Flirtování

هل لديك أية خطط لليلة؟ Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere?

طلب موعد بشكل غير مباشر

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

Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam?

طلب موعد

هل ترغب/ترغبين في الخروج وتناول
القهوة؟

Ĉu vi volas iri akiri kafon?

طلب قضاء بعض الوقت معا للتعرف على بعضكما أكثر

هل يمكنني أن أقلك بالسيارة/أمشي معك
إلى المنزل؟

Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen?

إظهار الرغبة في عدم إنهاء الليلة بعد

هل ترغب/ترغبين في أن نتقابل مجددا؟ Ĉu vi volas renkonti denove?

طلب موعد ثان

شكرا لك على األمسية الجميلة! أتمنى لك
ليلة رائعة!

Dankon por bela vespero! Havu grandan nokton!

طريقة مهذبة في إنهاء الليلة

هل ترغبين في الدخول لتناول القهوة؟ Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo?

دعوة شخص ما إلى منزلك

Flirtování - 
arabsky esperanto

أنت رائع! Vi estas belega!

مديح جمال شخص ما

أنت مضحك/مضحكة Vi estas amuza!

مديح حس الفكاهة لدى شخص ما
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لديك عينان جميلتان! Vi havas belajn okulojn!

مديح جمال عيني شخص ما

أنت راقص/راقصة رائعة! Vi estas granda dancisto!

مديح شخص ما على مهارات الرقص لديهم

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

Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo!

مديح شخص على حس األزياء/المظهر

إنني أفكر فيك طوال اليوم! Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon!

إظهار أن هذا الشخص يعجبك كثيرا

لقد استمتعت بالحديث معك حقا! Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi!

إظهار اإلعجاب في نهاية الحديث

Flirtování - 
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أنا لست مهتما Mi ne estas interesita.

طريقة مهذبة في الرفض

اتركني لوحدي. Lasu min sola.

طريقة مباشرة في الرفض

اغرب عن وجهي! Foriru!

طريقة فظة في الرفض

ال تلمسني! Ne tuŝu min!

الرفض عندما يحاول الشخص اآلخر اللمس

أبعد يديك عني! Akiru viajn manojn de mi!

الرفض عندما يحاول الشخص اآلخر اللمس بيديه/يديها
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