
Voyage
Séduire

Séduire - 
arabe grec

هل يمكنني االنضمام إليك؟ Μπορώ να καθίσω; (Boró na kathíso?)

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

هل يمكنني شراء شيء لك لتشربه/لتشربيه؟ Μπορώ να σας κεράσω κάτι; (Boró na sas keráso káti?)

السؤال إن كان يمكنك عرض شراب على شخصا ما

هل تأتي/تأتين إلى هنا دائما؟ Έρχεσαι συχνά εδώ; (Érhese sihná edó?)

محادثة صغيرة

إذا، ما الذي تقوم به كعمل؟ Λοιπόν, τι επαγγέλλεστε; (Lipón, ti epagéleste?)

محادثة صغيرة

هل تود/تودين الرقص؟ Θες να χορέψεις; (Thes na horépsis?)

الطلب من شخص ما الرقص معك

هل ترغب في الحصول على بعض الهواء
النقي؟

Θέλεις να βγούμε έξω λίγο; (Thélis na vgúme éxo
lígo?)

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

هل تود/تودين الذهاب إلى حفلة مختلفة؟ Θες να πας σε άλλο πάρτι; (Thes na pas se állo párti?)

الطلب من شخص الذهاب معك إلى مكان آخر

لنخرج من هنا! Φύγαμε! (Fígame!)

الطلب من الشخص المغادرة معك والذهاب إلى مكان آخر

إلى منزلي أو منزلك؟ Το σπίτι μου ή το δικό σου; (To spíti mu i to dikó su?)

سؤال الشخص أين ستقضيان الليل معا

هل ترغب/ترغبين في مشاهدة فيلم في
منزلي؟

Θες να παρακολουθήσουμε μια ταινία μαζί στο σπίτι
μου; (Thes na parakoluthísume mya tenía mazí sto spíti
mu?)

دعوة شخص ما لمشاهدة فيلم في منزل
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هل لديك أية خطط لليلة؟ Έχεις σχέδια για απόψε; (Éhis schédia ya apópse?)

طلب موعد بشكل غير مباشر

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

Θες να πάμε για μεσημεριανό / δείπνο μαζί μου κάποια
στιγμή; (Thes na páme ya mesimeryanó / dípno mazí
mu kápya stigmí?)

طلب موعد

هل ترغب/ترغبين في الخروج وتناول
القهوة؟

Θες να πας για καφέ; (Thes na pas ya kafé?)

طلب قضاء بعض الوقت معا للتعرف على بعضكما أكثر

هل يمكنني أن أقلك بالسيارة/أمشي معك
إلى المنزل؟

Μπορώ να σε συνοδεύσω/οδηγήσω σπίτι σου; (Boró
na se sinodéfso/odigíso spíti su?)

إظهار الرغبة في عدم إنهاء الليلة بعد

هل ترغب/ترغبين في أن نتقابل مجددا؟ Θα ήθελες να ξαναβρεθούμε; (Tha ítheles na
xanavrethoúme?)

طلب موعد ثان

شكرا لك على األمسية الجميلة! أتمنى لك
ليلة رائعة!

Πέρασα καταπληκτικά μαζί σου! Καλό βράδυ! (Pérasa
kataplihtiká mazí su! Kaló vrádi!)

طريقة مهذبة في إنهاء الليلة

هل ترغبين في الدخول لتناول القهوة؟ Θα ήθελες να περάσεις μέσα για καφέ; (Tha ítheles na
perásis mésa ya kafé?)

دعوة شخص ما إلى منزلك
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أنت رائع! Είσαι πανέμορφος/η! (Íse panémorfos/i!)

مديح جمال شخص ما

أنت مضحك/مضحكة Έχεις πλάκα! (Éhis pláka!)

مديح حس الفكاهة لدى شخص ما
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لديك عينان جميلتان! Έχεις όμορφα μάτια! (Éhis ómorfa mátya!)

مديح جمال عيني شخص ما

أنت راقص/راقصة رائعة! Είσαι καταπληκτικός/η χορευτής/τρια! (Íse
kataplihtikós/i horeftís/tria!)

مديح شخص ما على مهارات الرقص لديهم

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

Είσαι όμορφος/η σε αυτό το φόρεμα / πουκάμισο! (Íse
ómorfos/i se aftó to fórema/pukámiso!)

مديح شخص على حس األزياء/المظهر

إنني أفكر فيك طوال اليوم! Σκεφτόμουν για σένα όλη μέρα! (Skeftómun ya séna
óli méra!)

إظهار أن هذا الشخص يعجبك كثيرا

لقد استمتعت بالحديث معك حقا! Χαρά μου να μιλήσω μαζί σου! (Hará mu na milíso mazí
su!)

إظهار اإلعجاب في نهاية الحديث
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أنا لست مهتما Δεν ενδιαφέρομαι. (Den endiaférome.)

طريقة مهذبة في الرفض

اتركني لوحدي. Άφησε με ήσυχο/η. (Áfise me ísiho/i.)

طريقة مباشرة في الرفض

اغرب عن وجهي! Ουστ από εδώ! (Ust apodó!)

طريقة فظة في الرفض

ال تلمسني! Μην μ 'αγγίζεις! (Min magkízis!)

الرفض عندما يحاول الشخص اآلخر اللمس

أبعد يديك عني! Πάρε τα χέρια σου από πάνω μου! (Páre ta hérya su
apó páno mu!)

الرفض عندما يحاول الشخص اآلخر اللمس بيديه/يديها
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