
Reizen
Flirten

Flirten - Conversatie
Nederlands Arabisch
Mag ik erbij komen? هل يمكنني االنضمام إليك؟

Vragen of je er aan tafel bij mag komen zitten of naast iemand aan de bar mag staan

Kan ik je iets te drinken aanbieden? هل يمكنني شراء شيء لك لتشربه/لتشربيه؟
Vragen of je de persoon iets te drinken kan aanbieden

Kom je hier vaak? هل تأتي/تأتين إلى هنا دائما؟
Kletsen

En, wat doe je voor werk? إذا، ما الذي تقوم به كعمل؟
Kletsen

Wil je dansen? هل تود/تودين الرقص؟
Vragen of iemand met je wil dansen

Wil je wat frisse lucht halen? هل ترغب في الحصول على بعض الهواء النقي؟
Vragen of iemand mee naar buiten wil

Wil je naar een ander feest gaan? هل تود/تودين الذهاب إلى حفلة مختلفة؟
Vragen of iemand mee wil naar een andere locatie

Laten we hier weggaan! لنخرج من هنا!
Vragen of iemand met je mee wil ergens anders heengaan.

Naar mij of naar jou? إلى منزلي أو منزلك؟
Een ander vragen waar jullie samen de nacht gaan doorbrengen

Wil je samen bij mij een film kijken? هل ترغب/ترغبين في مشاهدة فيلم في منزلي؟
Iemand uitnodigen om bij jou thuis een film te kijken
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Heb je plannen voor vanavond? هل لديك أية خطط لليلة؟

Indirect om een date vragen

Heb je zin om een keer samen te gaan
lunchen/avondeten?

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

Om een date vragen

Heb je zin om samen koffie te doen? هل ترغب/ترغبين في الخروج وتناول القهوة؟
Vragen om samen tijd door te brengen en elkaar beter te leren kennen

Mag ik je naar huis brengen? هل يمكنني أن أقلك بالسيارة/أمشي معك إلى
المنزل؟

Laten merken dat je de avond nog niet hoeft af te sluiten

Wil je nog een keer afspreken? هل ترغب/ترغبين في أن نتقابل مجددا؟
Om nog een date vragen

Dankjewel voor een geweldige avond! Wel
thuis!

شكرا لك على األمسية الجميلة! أتمنى لك ليلة
رائعة!

Beleefde manier om de avond te beëindigen

Wil je binnenkomen voor koffie? هل ترغبين في الدخول لتناول القهوة؟
Iemand uitnodigen binnen te komen

Flirten - Complimenteren
Nederlands Arabisch
Je bent heel knap! أنت رائع!

Een compliment geven over iemands uiterlijk

Je bent grappig! أنت مضحك/مضحكة
Een compliment geven over iemands gevoel voor humor
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Je hebt prachtige ogen! لديك عينان جميلتان!

Een compliment geven over iemands ogen

Je kunt goed dansen! أنت راقص/راقصة رائعة!
Complimenteren hoe iemand danst

Je ziet er goed uit in die jurk/dat shirt! أنت تبدو/تبدين جميال/جميلة في ذلك
الفستان/القميص!

Iemand complimenteren over zijn/haar gevoel voor stijl/figuur

Ik heb de hele dag aan je gedacht! إنني أفكر فيك طوال اليوم!
Laten merken dat je iemand erg leuk vindt

Het was heel leuk om met je te praten! لقد استمتعت بالحديث معك حقا!
Een compliment geven aan het einde van een gesprek

Flirten - Nee zeggen
Nederlands Arabisch
Ik ben niet geïnteresseerd أنا لست مهتما

Beleefde manier van weigeren

Laat me met rust. اتركني لوحدي.
Directe manier van weigeren

Rot op! اغرب عن وجهي!
Onbeleefde manier van weigeren

Raak me niet aan! ال تلمسني!
Nee zeggen wanneer de ander fysiek contact maakt

Laat je handen thuis! أبعد يديك عني!
Nee zeggen wanneer de ander je met zijn/haar handen aanraakt
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