
1 
 

  : سالم و احوال پرسی                                                            1. 

 
 رسمی :

Hello 

Hello _________! (اسم اون شخص رو میگیم ) 

How are you? 

How are you doing? 

How have you been? 

Good Morning! 

Good Afternoon! 

Good Evening! 

 غیر رسمی :

Hi! 

Hey! 

What’s up? 
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How’s it going? 

What’s new? 

What have you been up to? 

How are ya? 

 : موقع خداحافظی .2                                             

 
 رسمی :

Good-Bye 

Have a nice day! 

It was nice seeing you again. 

I look forward to seeing you again. 

Take care. 
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 غیر رسمی :

Bye 

Bye-Bye 

See you later! Or- See you soon! 

Talk to you later. 

Cya . 

I’ve got to get going. 

I’ve got to run. 

Check you later. 

I’m out. Or- I’m out of here. 

I’m off. 

I’ve gotta take off. 

Peace 

                 

 

 

 

  : معرفی کردن.3                    
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 معرفی خود :

Hello, I’m ___________. 

I am ____________. 

Hey, I’m _____. 

 معرفی یه نفر دیگه )رسمی(:

This is ______. He/She is my co-worker. 

This is ___________. He/She is _______________. 

I’d like to introduce you to _______, the _______at ________. 

I would like you to meet ________. 

 معرفی یه نفر دیگه )غیر رسمی(:
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This is ___________. 

This is my friend _______. 

 به مثال های زیر توجه کنید :

- Hi! I’m jason, Eric’s cousin. 

 سالم! من جیسون هستم ، پسر عموی اریک

- Hey, I’m Betsy. I’m the new project manager. 

 م ، من بتی هستم. من مدیر جدید پروژه هستمسال

- This is Carl. He is our new Neighbour. 

 این کارله ، همسایه جدیدمون.

- This is my girlfriend Paula. 

 این دوست دخترم پاله

- I’d like you to meet Anna. She has been a friend of mine for 

ten years. 

 آشنا بشی ، اون ده ساله که باهام رفیقه. دوست دارم که با انا 

 

.عالیق :4                      
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تو انگلیسی اگه بخواید بگید از چیزی خوشتون میاد اصطالحات مختلفی هست 

 مثله : 
I like… 

I enjoy… 

My favorite _________ is… 

 

میتونید یکی از اگه شما واقعا از چیزی خوشتون میاد و میخواید روش تاکید کنید 

 این اصطالحات رو استفاده کنید :

 

I love… 

I really like/love… 

I adore… 

 حاال چند تا مثال میزنیم تا بهتر متوجه بشید :

- I like pizza. 

 از پیتزا خوشم میاد .

- I like to read books by Dr. Wilson. 

 از خوندن کتابایه دکتر ویلسون خوشم میاد .

- Peter enjoys running in the snow. 

 پیتر از دویدن تو برف لذت میبره .

- I enjoy this peace and quiet. 

 از این صلح و ارامش لذت میبرم .

- I love eating fish. It is so delicious. 

 عاشق خوردن ماهی ام ، خیلی خوش مزست .

- I love learning new things. 

 جدیدم .عاشق یاد گرفتن چیزایه 

- I adore Maria. She is such a nice girl. 

 من عاشقه ماریا هستم، او واقعا دختر خوبیه.

- My favorite movie is Top Gun. It is full of action. 

 ، پره صحنه های اکشنه . Top Gunفیلم مورد عالقم 
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 : خوشتون نمیادچیزایی که .5                        

             

 اگه از چیزی خوشتون نمیاد میتونید بگید :

I don’t like… 

I don’t enjoy… 

I dislike…* 

I hate… 

My least favorite ________ is… 

 به مثال ها توجه کنید :

I don’t like fish. 

 از ماهی خوشم نمیاد .

I don’t like to listen rap music . 

 د رپ گوش بدم .خوشم نمیا

I don’t enjoy eating spicy food. 

 از خوردن غذای تند لذت نمیبرم .

I don’t enjoy talking to my boss. 
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 از حرف زدن با رئیسم لذت نمیبرم .

I dislike this song.* 

 این ترانه رو دوست ندارم .

I hate bugs. 

 از حشره ها متنفرم .

I hate crying babies. They give me a headache. 

 از گریه کردن بچه ها متنفرم ، باعث میشه سر درد بگیرم .

My least favorite food is spinach. 

 غذایی که خیلی کم بهش عالقه دارم اسفناجه .

My least favorite season is winter. 

 فصلی که عالقه ی کمی بهش دارم زمستانه .

 

 : کارشغل و .6                     

 
What do you do ? 



9 
 

این یه سواله رایجه تو گفت و گو های روزانه ، این سوالیه که شما از یه نفر 

میپرسین تا بفهمید شغلش چیه یا وقتش رو صرف چی میکنه . توجه کنید که این 

 اصال رایج نیست یا یه جورایی بی ادبانه است که مستقیم به کسی بگید :

"What Is Your Job ?” 

 ن اصطالح ها رو به کار ببرید :ای

 

What do you do ? 

What do you work in? 

What do you do for a living? 

How do you spend most of your time? 

 و در جواب اینا میتونید بگید :

I’m a … 

I am… 

I work as a… 

 به مثال ها توجه کنید :

I’m a teacher. 

 من معلمم .

I’m a student. 

 من یه دانش آموزم .

I’m a stay at home mom. 

 من یه مادر خانه دارم .

I work as an engineer. 

 من کارم مهندسیه ، یه مهندسم .

I am a retired nurse. 

 من یه پرستار بازنشته ام .

I’m a college student and work part-time as a bartender. 

 ه چی پاره وقت کار میکنم .من دانشجو ام و به عنوان یه میخان

I work in a paper factory. 

 من تو یه کارخونه کاغذ کار میکنم .
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 : سرگرمی ها ، وقت آزاد.7           

 
What do you like to do for fun? 

What do you like to do in your free time? 

ر سرگرمی هاتونه اگه اینا ازتون پرسیده بشه همونطور که خودتون میدونید منظو

 یا تو وقت آزاد چیکار میکنید .در جواب میتونید از اینا استفاده کنید :

In my free time, I… 

I like ___________ in my free time. 

I ___________ every week. 

I am learning to… 

When I’m not working, I like to… 

 به مثال ها توجه کنید :

In my free time, I like to go to the gym. 

 وقتی بیکارم بیشتر خوشم میاد برم باشگاه .

I like to spend time with my family and friends in my free time. 

 تو وقت آزادم دوست دارم با خانواده و دوستام وقتم رو بگذرونم .

I am learning to play the guitar. 
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 )منظور تو وقت هایه بیکاریه (گیتار زدن رو دارم یاد میگیرم 

When I’m not working, I like to run and play soccer. 

 وقتی سر کار نیستم )بیکارم ( دوست میدارم فوتبال بازی کنم .

I like to read novels in my free time. 

 تو وقت آزادم دوست دارم رمان بخونم .

I go to a cooking class every week. 

 ته به یه کالس آشپزی میرم .هر هف

I am learning to swim. I not very good at it yet but I am getting 

better. 

دارم شنا کردن رو یاد میگیرم خیلی وارد نیستم تو شنا کردن ولی دارم کم کم یاد 

 میگیرم .
 

  

 :خانواده.8                        
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 میتوانید درمورد خانواده صحبت کنید :با استفاده از این اصطالحات شما 

There are ____ people in my family. 

I live with my ___________ and ____________. 

I have _______ brothers and sisters. 

I have ______ children. 

I have a small/large family. 

I live close to my family. 

I live far away from my family. 

 سواالتی که میتونید در مورد خانواده دیگران بپرسید :

How many children do you have? 

 چند تا بچه دارید ؟

Do you have a large (or small) family? 

 شما یه خانواده شلوغ )کوچیک و خلوت ( دارید ؟

Did you grow up here? 

 شما همینجا بزرگ شدید ؟

How many siblings do you have? 

 چند تا خواهر و برادر دارید ؟

 

 و نوشیدنی : غذا.9                    
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My favorite food is________________. 

My least favorite food is ____________. 

I like to eat ___________________. 

I don’t like to eat _________. 

I have never tried ______________. 

I like to cook _______________. 

My _______ cooks the best ______________. 

I don’t know how to cook _____________. 

I would like to learn to cook ________. 

I don’t cook. 

I only know how to cook __________ and ___________. 

This is delicious. 

 به مثال ها توجه کنید :

1- My favorite food is spaghetti. 

 غذای مورد عالقم ماکارانی است .

2- My least favorite food is fish. 

 غذایی که کمتر دوستش دارم ماهیه .

3- I like to eat Chinese food. 

 از خوردن غذاهایه چینی خوشم میاد .

4- I like to cook Mexican food. Spicy food is my favorite. 

 دوست دارم غذایه مکزیکی بپزم ، به غذاهای تند عالقه دارم .

5- My mom cooks the best potato salad. 

 مامانم بهترین ساالد سیب زمینی رو میپزه ! 

 حاال اگه بخواین از کسی درمورد غذا سوال بپرسین :

1- What’s your favorite food? 

 قت چیه ؟غذاهایه مورد عال

2- What kind of food do you like? 

 چه نوع غذایی دوست داری ؟)تند ، شیرین و ...(

3- Do you like _______ food? 

 آیا از غذای _____ خوشت میاد ؟

4- Are you a good cook? 
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 ایا آشپز خوبی هستی ؟

6- Have you ever tried __________? 

 کردی ؟آیا تا حاال _____ رو امتحان 

7- Can you give me the recipe for this? 

 آیا میتونی دستورالعمل پخت این رو بهم بدی ؟

8- What is in this food? 

 تو این غذا چیه ؟

 

 : آب و هوا.10                    

    
It’s sunny. 

 هوا آفتابیه .

It’s cloudy. 
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 هوا ابریه .

It’s rainy. 

 هوا بارانیه .

It’s hot out today. 

 امروز بیرون هوا گرمه .

It’s freezing today. 

 امروز هوا سرده .

I hate ____ weather. (cold, hot, rainy, etc.) 

 من از هوایه _____ متنفرم .

I love this weather. 

 عاشقه این آب و هوام .

I’m sick and tired of this weather. 

 سته ام .من مریضم و از این آب و هوا خ

 اگه بخواهید از یه نفر در مورد آب و هوا سوال کنید :

What’s the weather like today? 

 امروز هوا چطوره ؟

Is it going to ______? (rain, snow, be hot, be cold, storm, etc.) 

 هوا میخواد ______ بشه ؟)بارانی ،برفی ،داغ ،سرد،طوفانی ...(

Do you like this weather? 

 از این آب و هوا خوشت میاد ؟

Do you like hot weather? 

 از آب و هوایه داغ خوشت میاد ؟

Is it supposed to _______ tomorrow? (rain, snow, be hot, etc.) 

 فردا هوا قراره که _______ بشه ؟

What’s your favorite season? 

 فصل مورد عالقت چیه ؟

Isn’t it beautiful today? 

 امروز هوا خوب نیست ؟

 : تاریخ و زمان.11                      
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 روز ها :

Monday 

 دوشنبه

Tuesday 

 سه شنبه

Wednesday 

 چهارشنبه

Thursday 

 پنج شنبه

Friday 

 جمعه

Saturday 

 شنبه
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Sunday 

 یک شنبه 

 

 ماه ها :

January 

 بهمن ماه 11دی تا 11

February 

 اسفند ماه9بهمن تا 12

March 

 فروردین ماه 11اسفند تا  10

April 

 اردیبهشت ماه 10فروردین تا  12

May 

 خرداد ماه 10اردیبهشت تا  11

June 

 تیر ماه  9خرداد تا  11

July 

 مرداد ماه 9تیر تا  10

August 

 شهریور ماه 9مرداد تا  10

September 

 مهر ماه 8شهریور تا  10

October 

 آبان ماه 9مهر تا  9

November 

 آذر ماه 9آبان تا  10

December 

 دی ماه 10آذر تا  10

 

 یه سری مثال از طرز خواندن و یا گفتن تاریخ :

May 18th= Say: May eighteenth 
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December 25th- Say: December twenty-fifth 

January 1st, 2014= Say: January first, two thousand fourteen 

March 9th, 2012= Say: March ninth, two thousand twelve 

November 15th, 1980= Say: November fifteenth, nineteen 

eighty 

October 31st, 1954= Say: October thirty first, nineteen fifty-four 

July 19th, 1846= Say: July nineteenth, eighteen forty-six. 

 سواالت پرسشی :

What day is today? 

 امروز چند شنبه است ؟

What is today’s date? 

 امروز چندمه ؟

What day do you ___________? 

 چند شنبه میخوای _____ ؟

How many days do you _____ a week? (work, go to school, 

study, etc.) 

 چند روز در هفته ___؟)کار میکنی ، میری مدرسه ؟(

What year were you born? 

 متولد ساله چندی ؟ 

What year did you _______? (go to Brazil, move to New York, 

etc.) 

 چه سالی ______ )رفتی برزیل ، رفتی نیویورک ، . .(

  

                       

 

 : اعداد.12                     
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برای باال خواندن ، نوشتن و فهمیدن اعداد یکی از بخش های مهم است که باید 

 بردن سطح مهارت های انگلیسی یاد بگیرید .

100= one hundred 

1,000= one thousand 

10,000= ten thousand 

100,000= one-hundred thousand 

1,000,000= one million 

 خواندن اعداد بزرگ :

346= three hundred forty-six 

739= seven hundred thirty-nine 

4,692= four thousand six-hundred ninety-two 

8,115= eight thousand one hundred and fifteen 

34,999= thirty-four thousand nine-hundred ninety-nine 

58,301= fifty eight thousand, three-hundred one 
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245,279= two hundred forty five thousand two hundred seventy 

nine 

 Howهیم در مورد تعداد چیزی سوال بپرسیم باید از کلمه پرسشی وقتی میخوا

Many : استفاده کنیم 

How many eggs did you eat today ? 

 امروز چند تا تخم مرغ خوردی ؟

How many students are in the class? 

 تو کالس چند تا دانش آموزه ؟

How many people went to the party? 

 انی ؟چند نفر رفتن مهم

 

حاال وقتی میخواهیم در مورد مقدار چیزی غیر قابل شمارش صحبت کنیم از کلمه 

 استفاده میشود : How Muchپرسشی 

How much does a box of cookies cost? 

 قیمت یک جعبه کلوچه چقدره ؟

How much do I owe you? 

 چقدر من بهت بدهکارم ؟

How much does it cost? 

 قیمتش چقدره ؟

How much did he pay you? 

 چقدر بهت پول داد ؟

 

                 

 

 :  حال و احساس.13                 
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 اگه بخواهیم حس و حال کسی رو بپرسیم : 

How are you? 

How are you feeling? 

How’s it going? 

How you doing? 

 همگی این معنی رو میدن که چطوری ، حالت چجوره ؟ 

 

 جواب مثبت : 

I’m good. 

 خوبم .

I’m great. 

 عالیم .

Not too bad. 

 بد نیستم .

 

 جواب منفی :

I’ve been better. 

 بهتر بوده ام .
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Not too great. 

 خیلی حالم خوب نیست .

I’m a little under the weather. 

 حالم خوب نیست .

 

 احساسات دیگر :

I’m bored. 

 خسته ام !

I’m disappointed. 

 نا امیدم !

I’m sleepy. 

 خواب الودم !

I’m exhausted. 

 خیلی خسته ام !

I’m depressed. 

 افسرده ام !

 

 : رانندگی.14                        
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Buckle Up :  

 معنی : کمربندت رو ببند .

Slow Down : 

 معنی: اهسته برو

Give Someone A Ride : 

 معنی: کسی رو یه جایی رسوندن 

If You Want To Go Home , I Can Give You A Ride  

 اگه میخوای بری خونه میتونم تو رو برسونم .

Pull Over : 

 معنی : بزن کنار ، کنار زدن 

Cut Someone Off : 

 معنی: جلویه کسی پیچیدن 

Did You Just See How That Guy Cut Me Off ? 

 و چطوری پیچید جلوم ؟ دیدی اون یار

Backseat Driver :  

 معنی : مسافر صندلی عقب خودرو که مرتب در کار راننده دخالت میکنه 

Run Out Of Fuel:  

 معنی : سوخت تموم کردن )بنزین ، گاز ، ...(

We Ran Out Of Gas Just As The Car Reached The Gas Station. 

 بنزین تموم کردیم .همین که ماشین به پمپ بنزین رسید 

Hit The Brakes :  

 معنی فارسی : ترمز گرفتن ، ترمز بگیر 

Turn Left/Right : 

 معنی : بپیچ به چپ / راست

Pass The Car : 

 معنی : سبقت بگیر 

To Shift Into Gear : 

 معنی: دنده عوض کردن 

Please Shift Into The First Gear And Move . 

 لطفا ماشین رو بزار رو دنده یک و حرکت کن . 

Make A U-Turn : 
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 معنی: دور زدن 

He Made A Quick U-Turn And Sped Away .  

 او سریع دور زد فرار کرد .

Reverse Gear : 

 معنی : دنده عقب 

Put The Car In Reverse Gear , We Gotta Make A U-Turn . 

 .دنده عقب بگیر باید دور بزنیم 

Turn Right / Left Turn Signal On : 

 معنی: روشن کردن راهنماها 

 

Turn Your Right Turn Signal On , There Is A Car Behind You . 

 راهنما بزن )راست( یه ماشین پشت سرته .

Turn Right / Left Turn Signal Off : 

 معنی فارسی : خاموش کردن راهنماها 

Your Left Turn Signal Is On , Please Turn It Off . 

 چراغ راهنمات روشنه )چپ( خاموشش کن .

Get In / Out : 

 معنی فارسی : سوار/ پیاده شدن ماشین 

Get In The Car , We Have To Go Home . 

 سوارماشین شو باید بریم خونه .

Do you lock your car at night? 

 معنی : ایا شبا ماشینت رو قفل میکنی ؟

Can you put on the heating ? 

 معنی : میتونی بخاری رو روشن کنی ؟

Please put the windows down . 

 معنی : لطفا شیشه ها رو بیار پایین .

Can you put your window up? 

 معنی : میتونی شیشتو بیاری باال ؟

can you go a little faster? 

 معنی : میتونی یه زره تند تر بری ؟

I’m stuck in traffic : 
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 معنی : تو ترافیک گیر کردم 

Where is the gas station : 

 معنی : پمپ بنزین کجاست 

Can I park here ?? : 

 معنی : میتونم اینجا پارک کنم

 

                     

 : در بانک.15                          

         
 

I would like to open an account : 

 معنی : میخوام یه حساب باز کنم 

I would like to close my account : 

 معنی : میخوام حسابم رو ببندم 

I’d like to transfer money : 

 معنی : میخوام پول جا به جا کنم )انتقال دهم(

I’d like to pay a bill : 
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 معنی : میخوام قبض )آب ، گاز ، . . ( پرداخت کنم

I’d like to deposit money : 

 معنی : میخوام پول بریزم به حساب 

I’d like to withdraw money : 

 معنی : میخوام پول برداشت کنم

Where is the ATM : 

 معنی : خودپرداز کجاست

I want to take out a loan : 

 معنی : میخوام وام بگیرم 

What is my account balance: 

 سابم چقدره ؟معنی : موجودی ح

Are you client of this bank : 

 معنی : ایا مشتری این بانک هستی 

How do you want your money : 

 معنی : پولتون رو چجوری میخاید )تراول ، خرد و..(

Are you bank clerk here : 

 معنی : آیا کارمند این بانکی ؟

There are many people at the counter now : 

 : االن پشت باجه خیلی شلوغه معنی 

What kind of account would you like to open? : 

 معنی : چه نوع حسابی مایلید باز کنید 

a saving account or a checking account? 

 معنی : یه حساب پس انداز یا یه حساب جاری ؟

Fill out the deposit slip, please. : 

 معنی : لطفا فیش پرداخت رو تکمیل کنید 

Where should I cash this check? 

 معنی : کجا باید این چک رو نقد کنم ؟
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 : غذا و رستوران.16                    

 
 

If you eat a lot of junk food before lunch, you spoil your 

appetite. 

 زیاد هله هوله بخوری، اشتهایت کور میشه.اگر قبل از ناهار 

Let’s go in and order a chicken dish, shall we? 

 بیا بریم داخل یک خوراک جوجه سفارش بدیم. بریم؟

Could we have a table for two, please? 

 نفره به ما بدهید؟ 2میشه یک میز 

How often do you come to this restaurant? 

 بار به این رستوران می آیی؟ چند وقت یک

I come here once a week. 
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 من هفته ای یک بار اینجا می آیم.

I normally eat three meals a day. 

 من معموال روزی سه وعده غذا می خورم.

Could I see the menu? 

 صورت غذا لطفاً.

What would you like to drink? 

 نوشیدنی چی میل دارید؟

Please bring me a fizzy/sparkling drink. 

 لطفا برای من یک نوشیدنی گاز دار بیاورید.

Please put an ice cube in it. 

 لطفاً یک تکه یخ در آن بیاندازید.

I am dying of thirst. 

 از تشنگی دارم هالک میشم.

Oh yuck! This food tastes awful. 

 اَه، این غذا بد مزه است.

Yum! This food tastes really delicious. 

 به به ، این غذا واقعاً خوشمزه است.

Could i have the bill ? 

 صورتحساب لطفا .

I am going to pay the bill/check. 

 من صورتحساب را پرداخت می کنم.

 

                    

 

 تاکسی !.17                     
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 تماس با تاکسی :

 

I'd like a taxi, please. 

 یه تاکسي میخواستم. 

 

I'd like a taxi to the airport, please. 

 یه تاکسي به فرودگاه میخواهم.

 

Can I get a taxi to the airport? I'm at the Hilton Hotel. 

 میتونم یه تاکسي به فرودگاه بگیرم، من در هتل هیلتون هستم.

 

How long will I have to wait? 
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 باید منتظر بمونم؟چقدر 

 

How long will it be? 

 چقدر طول میکشه؟

 

 حاال اگه تو خیابان بودید :

 

Do you know where I can get a taxi?  

 کجا میتونم تاکسي بگیریم؟

 

 دستتونو تکون میدید و تاکسي جلوتون مي ایسته.

 

Where to, sir /madam? 

 کجا آقا / خانم؟

 

Where are you heading, sir / madam? 

 مسیرتون کجاست آقا / خانم؟

 

I'm going to the Hinton Hotel. 

 میخوام برم هتل هیلتون

 

Can you take me to the Hilton Hotel, please? 

 ممکنه منو ببرید هتل هیلتون؟

 

Hilton Hotel, please 

 هتل هیلتون ، لطفا

 

How much would it cost to the Hilton Hotel? 

 ه اش تا هتل هیلتون چقدر میشه؟هزین

 

How much will it cost? / How much is it going to be? 
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 هزینه اش چقدر میشه؟

 

Can you give me an estimate? 

 حدودا هزینه اش چقدر میشه؟

 

How long do you think it will take to get there? 

 چقدر طول میکشه تا برسیم اونجا؟

 

Let me off/ drop me off here, please. 

 لطفا همینجا نگه دارید )پیادم کنید(

 

How much is the fare, please? 

 کرایه اش چقدر میشه؟

 

How much do I owe you? 

 چقدر بدم؟

 

How much is it? 

 چقدر میشه؟

 

                 

 

 : فروشگاه.18                    
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Where is the fruit section? 

 بخش میوه کجاست؟

Do you sell ice cream here? 

 فروشید ؟آیا بستنی اینجا می

Where can I find batteries? 

 توانم باطری پیدا کنم؟کجا می

Where is the toothpaste? 

 خمیردندان کجاست؟

Can you point me to the medicine area? 

 دهی؟توانی به من بخش دارو را نشان آیا می

Do you sell postcards? 

 فروشید؟آیا شما کارت پستال می
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Do you have different sizes for this shirt? 

 آیا سایز متفاوتی از این پیراهن دارید؟

Where are your blue jeans? 

 های آبی کجا هستند؟جین

Do you have regular T-Shirts here? 

 شرت معمولی دارید؟آیا تی

Where is the dressing room? 

 اتاق پرو کجاست؟

Do you have a dressing room? 

 آیا اتاق پرو دارید؟

Can I try this shoe on in a seven? 

 امتحان کنم؟ 7توانم این کفش را در سایز آیا می

Can I get this in nine and a half? 

 امتحان کنم؟ 9.5توانم این را در سایز آیا می

Can I get this in a size six? 

 این را به من بدهید؟ 6آیا ممکن است که سایز 

I don’t know what my size is? 

 دانم.من سایزم را نمی

I don’t know what size I am. 

 دانم سایزم چیست؟من نمی

Can you take my measurement? 

 ام را بگیرید؟توانید اندازهآیا می

Did you find everything you needed today? 

 آیا شما چیزی را که نیاز داشتید، پیدا کردید؟

Was anyone helping you with this? 

 تان کرد؟کسی کمک

Could you help me please?  

 می تونین کمکم کنید؟ 

I’m looking for a …. 

 می گردم. … دنبال 

I’m trying to find a ….  
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 رو پیدا کنم. … سعی می کنم

Could you tell me where the …. is, please? 

 کجاست؟… می تونین به من بگین 

Do you sell …. ?  

 می فروشید؟ … شما 

Do/Can you deliver?  

 می تونین برام بفرستین؟ 

Do you have a refund policy?  

 

Is this on sale?  

 این توی حراجه؟

 

 

 : اصطالحات روزانه.19                
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Nevermind : 

 معنی : بیخیال 

As you wish : 

 معنی : هر طور مایلید 

You have my word : 

 معنی : بهت قول میدم .

It’s none of your business :  

 معنی : به تو هیچ ربطی نداره 

I really appreciate . . . : 

 معنی : من واقعا سپاسگزارم 

Excuse me :  

 معنی : ببخشید 

I’m sorry :  

 معنی : متاسفم ، معذرت میخوام .

What do you think ? 

 معنی : چه فکری میکنی 

I don’t understand : 

 معنی : متوجه نمیشم 

Where are you from? 

 معنی : اهل کجایی 

What Do You Do?(What Is Your Job ) : 

 معنی : شغلت چیه ؟ چیکاره ای ؟

Have a nice time : 

 معنی : خوش باشی 

Feel free : 

 معنی : راحت باش 

Without any doubt : 

 معنی : بدون شک 

Fuck away : 

 معنی : گورتو گم کن 

Out of date : 
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 معنی : از مد افتاده 

Thank goodness : 

 معنی : خدارو شکر

I feel sleepy : 

 معنی : خوابم میاد

I don’t care : 

 معنی : اهمیت نمیدم 

I got it : 

 معنی : گرفتم چی میگی 

Keep me posted : 

 معنی : منو در جریان بزار

Watch your mouth : 

 معنی : حرف دهنو بفهم 

I have another call : 

 معنی : پشت خطی دارم) پشت تلفن (

You have the wrong number : 

 معنی : شماره رو اشتباه گرفتید 

You’re breaking up : 

 معنی : صدات قطع و وصل میشه 

Hold on : 

 معنی : یه لحظه صبر کن ) گوشی دست باشه (

I was scared shitless : 

 معنی : زهره ترک شدم 

That’s not my fault : 

 معنی : تقصیر من نیست 

You broke your word : 

 معنی : زدی زیر قولت 

I’m not in the mood : 

 معنی : حوصله ندارم 

What’s the story : 

 معنی : جریان چیه ؟ قضیه چیه ؟
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Say hello to him / her / them for me : 

 معنی : سالم برسون 

I’m at your service : 

 معنی : در خدمتم / در اختیار شما هستم 

Just a moment : 

 معنی : یه لحظه )صبر کن (

Do you want any help? : 

 معنی : کمک میخای 

Can I help you ? : 

 معنی:میتونم کمکت کنم ؟

Who is that ? 

 معنی : اون کیه ؟

Who are they : 

 معنی : اونا کی هستن ؟

Who are you ? 

 معنی : شما کی هستید 

Please call me …. : 

 معنی : لطفا منو .... صدا بزنید 

How old are you? : 

 معنی : چند سالته ؟

I'm … years old :  

 نی: من ... ساله هستم مع

Nice to meet you : 

 معنی : از آشنایی با شما خوشحالم 

What's up ? : 

 معنی : چه خبر ؟

Long time no see: 

 معنی : خیلی وقته ندیدمت 

Where are you going? : 

 معنی : کجا داری میری ؟

See you later : 
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 معنی : بعدا میبینمت 

Good luck : 

 معنی : موفق باشی 

Take care : 

 معنی : مواظب باش 

Congratulation :  

 معنی : تبریک میگم 

Consolation :  

 معنی : تسلیت میگم 

Good morning : 

 معنی : صبح بخیر

Good afternoon : 

 معنی : عصر بخیر

Good night :  

 معنی : شب بخیر 

Happy birthday : 

 معنی : تولدت مبارک 

Leave me alone : 

 معنی : تنهام بزار 

You are handsome : 

 معنی : خوشتیپی

Can I have your number : 

 معنی : میتونم شمارت رو داشته باشم 

Can i take a photo : 

 معنی : میتونم یه عکس بگیرم 

Is it far from here?  

 معنی : خیلی از اینجا دوره ؟

How far is it? 

 معنی : چقدر فاصله داره 

How long will it take?  

 معنی : چقدر طول میکشه ؟
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How is the weather :  

 معنی : هوا چطوره ؟

 


