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هل يمكنني االنضمام إليك؟ 一緒にいてもいいですか?

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

هل يمكنني شراء شيء لك لتشربه/لتشربيه؟ 何を飲みますか?

السؤال إن كان يمكنك عرض شراب على شخصا ما

هل تأتي/تأتين إلى هنا دائما؟ よくここに来ますか?

محادثة صغيرة

إذا، ما الذي تقوم به كعمل؟ お仕事は何をしていますか?

محادثة صغيرة

هل تود/تودين الرقص؟ ダンスしませんか?

الطلب من شخص ما الرقص معك

هل ترغب في الحصول على بعض الهواء
النقي؟

外に行って新鮮な空気を吸いませんか?

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

هل تود/تودين الذهاب إلى حفلة مختلفة؟ 他のパーティーに行きたいですか?

الطلب من شخص الذهاب معك إلى مكان آخر

لنخرج من هنا! ここから出よう！

الطلب من الشخص المغادرة معك والذهاب إلى مكان آخر

إلى منزلي أو منزلك؟ あなたの家か私の家?

سؤال الشخص أين ستقضيان الليل معا

هل ترغب/ترغبين في مشاهدة فيلم في
منزلي؟

私の家で映画を見ませんか?

دعوة شخص ما لمشاهدة فيلم في منزل
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هل لديك أية خطط لليلة؟ 今夜の予定はありますか?

طلب موعد بشكل غير مباشر

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

いつか私とランチ/ディナーをしませんか?

طلب موعد

هل ترغب/ترغبين في الخروج وتناول
القهوة؟

コーヒーを飲みにいきませか?

طلب قضاء بعض الوقت معا للتعرف على بعضكما أكثر

هل يمكنني أن أقلك بالسيارة/أمشي معك
إلى المنزل؟

家まで送ってもいいですか?

إظهار الرغبة في عدم إنهاء الليلة بعد

هل ترغب/ترغبين في أن نتقابل مجددا؟ また会いませんか?

طلب موعد ثان

شكرا لك على األمسية الجميلة! أتمنى لك
ليلة رائعة!

素敵な時間をありがとう!おやすみ！

طريقة مهذبة في إنهاء الليلة

هل ترغبين في الدخول لتناول القهوة؟ 中に入ってコーヒーをでも飲みませんか?

دعوة شخص ما إلى منزلك
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أنت رائع! あなたはとても美しい！

مديح جمال شخص ما

أنت مضحك/مضحكة あなたはおもしろい！

مديح حس الفكاهة لدى شخص ما
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لديك عينان جميلتان! あなたの瞳はとてもきれいです！

مديح جمال عيني شخص ما

أنت راقص/راقصة رائعة! あなたはとても優れたダンサーだ！

مديح شخص ما على مهارات الرقص لديهم

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

そのドレス/トップ、すごく似合っているよ！

مديح شخص على حس األزياء/المظهر

إنني أفكر فيك طوال اليوم! あなたのことをずっと考えていたよ！

إظهار أن هذا الشخص يعجبك كثيرا

لقد استمتعت بالحديث معك حقا! あなたとお話ができうれしかったです！

إظهار اإلعجاب في نهاية الحديث
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أنا لست مهتما あまり興味がありません

طريقة مهذبة في الرفض

اتركني لوحدي. 放っておいて

طريقة مباشرة في الرفض

اغرب عن وجهي! 消えうせろ！

طريقة فظة في الرفض

ال تلمسني! 触らないで！

الرفض عندما يحاول الشخص اآلخر اللمس

أبعد يديك عني! 私から手を離して！

الرفض عندما يحاول الشخص اآلخر اللمس بيديه/يديها
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