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 !رایگان بالمانع می باشد رانتشاتوزیع این کتاب براي تمامی سایتها و وبالگها با ذکر منبع و 

  !دهید تغییر را کتاب این محتواي نمیتوانید شما

 !بفروشید را کتاب این نمیتوانید شما
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  !لغت و جمله کاربردي و متنوع انگلیسی  1000:  عنوان
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 1395:  سال انتشار

  صفحه 51:  تعداد صفحات

  )باشد  این کتاب غیر قابل فروش می( رایگان :  قیمت

 

http://www.dzbook.ir
https://telegram.me/dzbook
https://www.facebook.com/dzbook.ir
www.Cloob.com/name/dzbook


WWW.DZBOOK.IR 1000  و جمله کاربردي انگلیسیلغت  
 

  
.، ممنوع بوده و قابل پیگیري خواهد بود به هر نحو هرگونه تغییر در محتواي این کتاب و یا فروش آناین کتاب رایگان است ،   

 

3 

   Common/  متداول
Yes بله 
No نه  

Thank you متشکرم  
Can you …? ؟...  میتونی  

I can't نمیتونم من  
Bravo آفرین/  نتاحس  
Please لطفا  

No problem نیست مشکلی  
Excuse me ببخشید منو  

Sorry متاسفم  
I don't now نمیدونم  

Do you understand me? میشی؟ متوجه رو منظورم  
I understand فهمیدم  

I don't understand نشدم متوجه  
Stop کن بس  

Just a moment صبر کن ( لحظه چند(  
You'r welcome قابلی ندارد/  آمدي خوش  

  

 So far  حاال تا
 For now  فعالً

 All  همه

 Then  سپس
 And  و

 But  اما
 Maybe  شاید

 Nobody  هیچکس

 Not much  چندان نه
 Nothing  چیزي هیچ
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 none  هیچ
 Yet  هنوز

 Never  هرگز
 Now  االن

 Or  یا

 Like this  اینطور
 Just  فقط

 Always  همیشه

 Hello  سالم

 Sir / Madam  خانم/  آقا

 Miss  دوشیزه
 My husband  شوهرم

 My wife  خانمم

 My daughter  دخترم
 My son  پسرم

 

  Question/  پرسشی
What? چی؟  
Which? کدام؟  
When? موقع؟ چه  
Where? کجا؟  
Why? چرا؟  
Who? کسی؟ چه  

How many? تعداد؟ چه  
How much? مقدار؟ چه  
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تضادهام  
 a little / Many  خیلی/  کم یک

 More / less  کمتر/  بیشتر

 Near / Far  دور/  نزدیک

 Easy / difficult  دشوار/  آسان
 Good / bad  بد/  خوب

 Cheap / expensive  گران/  ارزان
 Large / small  کوچک/  بزرگ

 True / False  غلط/  درست

 Light / heavy  سنگین/  سبک
 Top / Down  پایین/  باال

 Open / Closed  بسته/  باز

 Old / young  جوان/  پیر
 Old / new  نو/  کهنه

 Fast / slow  آهسته/  تند
 Full / Empty  خالی/  پر

 Free / Busy  اشغال/  آزاد

 Early / late  دیر/  زود
 Hot / cold  سرد/  گرم

 

  Mathematical signs/  عالئم ریاضی
plus by عالوهب  

Minus by منهاي  
Multiplied by ضربدر  

Divided by بر تقسیم  
Equal با مساوي  

Exponent توان  
Square root دوم ریشه - جذر  

Percent درصد  
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  Cardinal numbers/  اصلی اعداد
Zero صفر  
One یک  
Two دو  

Three سه  
Four چهار  
Five پنج  
Six شش  

Seven هفت  
Eight هشت  
Nine نه  
Ten ده  

Eleven یازده  
Twelve دوازده  

Thirteen سیزده  
Fourteen چهارده  
Fifteen پانزده  
Sixteen شانزده  

Seventeen هیفده  
Eighteen هجده  
Nineteen نوزده  
Twenty بیست  

Twenty one یک و بیست  
Twenty two ودو بیست  

Twenty three سه و بیست  
Twenty four وچهار بیست  
Twenty five وپنج بیست  
Twenty six شش و بیست  

Twenty seven هفت و بیست  
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Twenty eight هشت و بیست  
Twenty nine ونه بیست  

Thirty سی  
Forty چهل  
Fifty پنجاه  
Sixty شصت  

Seventy هفتاد  
Eighty هشتاد  
Ninety نود  

Hundred صد  
Thousand هزار  

Ten thiusand زاره ده  
Hundred thousand هزار صد  

Million میلیون  
Billion میلیارد  

  

  Ordinal numbers/  وصفی اعداد
First اول  

Secend دوم  
Third سوم  

Fourth چهارم  
Fifth پنجم  
Sixth ششم  

Seventh هفتم  
Eighth هشتم  
Ninth نهم  
Tenth دهم  
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  Time/  ها زمان
What time is it? ده؟چن ساعت  

At what time? ساعتی؟ چه در  
It's ten oclock ده ساعت  

It's half past ten ونیم ده ساعت  
It's quart past ten ربع و ده ساعت  

It's quart of the ten ده به ربع یه ساعت  
Morning صبح  

Noon ظهر  
Afternoon بعدازظهر  

Evening غروب  
Night شب  

Midnight شب نیمه  
Year سال  

Month ماه  
Week هفته  
Day روز  

Hour ساعت  
Minute دقیقه  
Secend ثانیه  
Present حال زمان  

Past گذشته  
Future آینده  
Now حاال  

Today امروز  
This morning امروز صبح  

This afternoon امروز بعدازظهر  
Tonight امشب  

This week این هفته  
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This month این ماه  
This year این سال  
Yesterday دیروز  

Yesterday morning دیروز صبح  
Yesterday afternoon دیروز بعدازظهر  
Yesterday evening دیروز غروب  

Day befor yesterday پریروز  
Last night دیشب  
Last week هفته گذشته  

Last month ماه گذشته  
Last year سال گذشته  

Tomorrow فردا  
Tomorrow morning فردا صبح  

Tomorrow afternoon فردا بعدازظهر  
Tomorrow evenig فردا غروب  

Day after tomorrow پس فردا  
Next week هفته بعد  

Next month ماه بعده  
Next year سال بعد  
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  Days/ روزها 
Sunday یکشنبه  
Monday دوشنبه  
Tuesday شنبه سه  

Wednesday بهچهارشن  
Thursday پنجشنبه  

Friday جمعه  
Saturday شنبه  

What day is today? است؟ روزي چه امروز  
Today is Monday. است دوشنبه امروز.  

What day was yesterday? بود؟ روزي چه دیروز  
Yesterday was Sunday. بود یکشنبه دیروز.  
What day is tomorrow? است؟ روزي چه فردا  

Where were you on Tuesday? بودید؟ کجا شنبه سه روز در شما  
I was in the hospital for several days. بودم بیمارستان در روز چند براي من.  

  

  Month/  ماهها 
January ژانویه  

February فوریه  
March مارس  
April آوریل  
May می  
June ژون  
July جوالي  

August اوت  
September پتامبرس  

October اکتبر  
November نوامبر  
December دسامبر  
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  Seasons/ ها  فصل
Spring بهار  

Summer تابستان  
Autumn پاییز  
Winter زمستان  

 

  Family members/ خانواده  اعضا
Brother برادر  
Sister خواهر  
Parent والدین  
Father پدر  
Mother مادر  

Son پسر  
Girl دختر  

Aunt خاله-عمه  
Uncle دایی-عمو  
Wife زن  

Husnband شوهر  
Grandmother بزرگ مادر  
Grandfather بزرگ پدر  

Grandchildren نوه  
Grandson دختر پسر - پسر پسر( پسر نوه(  
Grandgirl دختر دختر - پسر دختر( دختر نوه(  

Sister in law زن برادر زن- شوهر خواهر-داداش زن-زن خواهر  
Stepfather پدري نا  

Stepmother نامادري  
Cousin زاده خاله-زاده عمه-زاده دایی- عموزاده  
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  Points/ کردن  اشاره
This مفرد نزدیک به اشاره(این(  

These جمع نزدیک به اشاره(اینها(  
That مفرد دور به اشاره( آن(  

Those جمع دور به اشاره( آنها(  
 

  Moods and emotions/  احساسات  و حاالت
Happy شادمان  
Glad خرسند  
Sick مریض  

Angry عصبانی  
Bored خسته  

Sad غمگین  
Thirsty تشنه  
Exited زده هیجان  
Sleepy آلود خواب  
Dizzy گیج  

Surprised زده شگفت  
Hungry گرسنه  

Hot گرم  
Cold سرد  

Relaxed آرام  
Stressed مضطرب  

Afraid ترسیده  
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  Help/ کمک 
Do you want any help? خواي؟ می کمک  
Do you need any help? داري؟ الزم کمک  

Can I help? کنم؟ کمک تونم می  
Yes if it’s no trouble. نیست زحمتی اگر بله  

Yes, if you don’t mind. ندارد اشکالی برایت اگر بله  
No thanks. I can manage. ایمبرمی اش عهده از متشکرم نه  

No that’s ok. I can do it myself. بدم انجام میتونم خودم. نیست مشکلی نه  
I appreciate your offering but I don’t want to 

trouble you. 
  بدم زحمت شما به نمیخوام اما ممنونم پیشنهادتون از

Oh come on. Let me give you a hand. کنم کمکت بگذار. نکن تعارف  
Can I do anything to help? آید؟ برمی من از کمکی هیچ  

What can I do to help? آید؟ برمی من دست از کمکی چه  
Call an ambulance? آمبوالنس؟ بزم زنگ  

Can you help me up, please شم؟ بلند کنید کمک میشه لطفا  
  

  Shopping/ خرید 
Buy خرید  
Sell فروش  

Price قیمت  
Discount یفتخف  

Lipstick price قیمت برچسب  
Bag کیسه  

Handbag دستی کیف  
Wallet پول کیف  

Gift هدیه  
Where's the shopping area? کجاست؟ بازار  

When does it open? میکنه؟ باز کی  
Do you have …? دارین؟...  شما  
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I'd like to buy … بخرم...  میخوام  
Can I look at this? بندازم؟ بهش نگاه یه میتونم  

What kind of color do you have? داري؟ هایی رنگ چه  
May I try it on? کنم؟ امتحانش ممکنه  

Where's the fitting room? کجاست؟ پرو اتاق  
It fit well مناسبه این  

It doesn't fit نیست مناسب این  
I want to buy this بخرم اینو میخوام  
How much is it? چقده؟ قیمتش  

Can you write down the price? کنی؟ کمتر رو قیمتش میتونی  
It's too expensive گرونه خیلی این  

Can you give me a discount? بدي؟ تخفیف بهم میتونی  
Can I have a bag , please? من؟ به بدي پاکت یه میتونی لطفا  

Do you have other? داري؟ دیگه نوع  
Can You wrap it up for me? بپیچید؟ من براي اینو میتونید  

Can you wrap these seperetly? بپیچید؟ برام جداگانه رو اینا میتونید  
A receipt, please لطفا رسید  
I'm just looking میندازم نگاه یه دارم فقط من  

  

  Clothing/ پوشاك 
Belt کمربند  

Bikini تکه دو زنانه لباس  
Boot پوتین  
Bra بند سینه  

Bracelet دستبند  
Coat کت  

Earrings گوشواره  
Glasses عینک  

High-heel بلند پاشنه  
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Jacket ژاکت  
Jeans جین شلوار  

Leather shoes چرمی هاي کفش  
Miniskirt کوتاه دامن  
Necklace گردنبند  

Pants شلوار  
Ring حلقه  
Shirt پیراهن  

Shoes کفش  
Skirt دامن  
Socks جوراب  

Sunglasses آفتابی عینک  
Tie کراوات  

Under wear زیر لباس  
Vest جلیقه  

Gown شب لباس  
Scarf شال  

Glaves دستکش  
Dress زنانه لباس  

Jumper ساراقفون  
Funic تونیک  
Suit دامن و کت  

Clothing پوشاك- لباس  
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  Body members/ بدن  اعضا
Hair مو  
Head سر  
Face صورت  
Eye چشم  
Ear گوش  

Mouth دهان  
Teeth دندانها  
Nose بینی  
Neck گردن  
Heart قلب  
Hand دست  
Arm بازو  

Finger انگشت  
Nail ناخن  

Chest سینه قفسه  
Waist کمر  

Stomach معده  
Cheek گونه  
Elbow آرنج  
Knee زانو  
Tumb دست شصت انگشت  
Toe پا شصت انگشت  

Breast سینه  
Wrist دست مچ  
Palm دست کف  
Foot پا کف  

Shoulder شانه  
Neck گردن  
Ankle پا قوزك  
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Heel پا پاشنه  
Leg پا  

Waist کمر دور  
Back پشت  

Buttom باسن  
Muscle عضله  

Skin پوست  
Mustache سبیل  

Beard ریش  
Eyebrow ابرو  

Brow پیشانی  
Eyelid پلک  

Eyelash مژه  
Lip لب  

Brain مغز  
Bone استخوان  
Blood خون  

Fat چربی  
Spit بزاق  

Body بدن  
  

  Health/ سالمت 
Where's the hospital? کجاست؟ بیمارستان  

I need a doctor دارم نیاز دکتر به من  
I'm sick شدم مریض من  

It hurts here اینجاست آسیب  
I've a cough میکنم سرفه من  

I've a diarrhea دارم اسهال من  
I've a fever دارم تب من  
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I've a headache دارم سردرد من  
I've a stomachache دارم درد دل من  
I've been vomitting دارم تهوع حالت من  

I've cough a cold دارم سرما و سرفه من  
I've trouble breathing دارم تنفسی مشکل من  

I feel dizzy دارم رگیجهس احساس من  
I'm … هستم...  من  

Anemic خون کم  
Asthmatic آسمی  
Diabetic دیابتی  

I'm allergic to … دارم آلرژي...  به من  
Antibiotics ها بیوتیک آنتی  

Asprin آسپرین  
Penicillin سیلین پنی  

Pollen گرده  
Backache کمردرد  

Sore throat گلودرد  
Stomachache معده درد  

Sunstroke گی زده آفناب  
Toothache درد دندان  

Medical insurance درمانی بیمه  
  

  

  

  

  



WWW.DZBOOK.IR 1000  و جمله کاربردي انگلیسیلغت  
 

  
.، ممنوع بوده و قابل پیگیري خواهد بود به هر نحو هرگونه تغییر در محتواي این کتاب و یا فروش آناین کتاب رایگان است ،   

 

19 

  Eating/ تغذیه 
Dairy product لبنی محصوالت  

Honey عسل  
Nuts آجیل  

Seafood دریایی ايذغ  
Breakfast صبحانه  

Brunch شام و نهار بین وعده  
Lunch نهار  
Dinner شام  
Salad ساالد  

Noodles نودل  
Rice برنج  
Egg مرغ تخم  

Vegetable سبزیجات  
Buttle کره  
Cup لیوان  

Plate بشقاب  
Frok چنگال  
Knife چاقو  

Spoon قاشق  
Beef گاو گوشت  
Steak استیک  

Chicken جوجه  
Duck اردك  

Roast duck شده کباب اردك  
Ham ژامبون  
Lamb بره  
Pork خوك گوشت  

Sausage سوسیس  
Meat گوشت  
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Yoghurt ماست  
Milk شیر  
Dooq دوغ  

Cheese پنیر  
Cream خامه  
Butter کره  
Curd کشک  

Can you recommend a restaurant? بدي؟ پیشنهاد رستوران یه میتونی  
A table for tow, please لطفا نفر دو براي میز یه  

I'd like atable by the window یخوامم پنجره کنار میز یه من  
I'd like a table in non-smoking area نباشه نزدیکش سیگار دود که میخوام میز یه من  

Can i have menu please? ببینم؟ رو منو میتونم  
What do you recommend? میدي؟ پیشنهاد چی شما  

I'll have whatever you recommend میخورم بدین پیشنهاد شما که چیزي هر من  
What's this? چیه؟ این  

Can i have the same dish as that? باشم؟ داشته رو این شبیه غذایی میتونم  
Do you have vegetarian dishes? دارید؟ گیاهی غذاهاي شما  

I'd like ... میاد خوشم...  از من  
May i have a glass of water? بدید؟ من به آب لیوان یه ممکنه  

Enjoy your meal ببرید لذت غداتون از  
Bill please لطفا حساب صورت  

I'm vegeterian گیاهخوارم من  
I'm carnivore گوشتخوارم من  

I'm allergic to ... دارم آلرژي...  به من  
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  Meeting someone new/ جدید  فرد یک مالقات
Hi سالم  

Who's that? کیه؟ اون  
Who are they? کین؟ اونا  
She is Mrs. … است...  خانم او  
He is Mr. … است...  آقاي او  

She is … است...  او  
Beautiful زیبا  

Great بزرگ  
Excellent خوب بسیار  
Famous مشهور  

Handsome قیافه خوش  
Wonderful انگیز شگفت  
Fantastic العاده خارق  
Terrific ترسناك  

Thin الغر  
Fat چاق  
Tall بلند  

Short کوتاه  
Who are you? هستین؟ کی شما  

What's your name? چیه؟ اسمتون  
My name is … است...  من اسم  

Everyone calls me … میزنن صدا...  منو همه  
Just call me … کنید صدا...  فقط منو  

Please call me … بزنید صدا...  منو لطفا  
Where are you from? کجایید؟ اهل شما  

I'm from … هستم...  اهل من  
We are from … هستیم...  اهل ما  

Where are you living area? میکنید؟ زندگی ناحیه کدوم در شما  
I live in … میکنم زندگی...  در من  
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How old are you? سالتونه؟ چند شما  
I'm … years old دارم سن سال...  من  

What's your job? چیه؟ شما شغل  
Great to meet you بود عالی شما با دیدار  

It's a pleasure to meet you خوشوقتم شما با دیدار از  
Nice to meet you خوشحالم شما با مالقات از  

Nice to meet you too خوشحالم شما مالقات از از منم  
Who is? کسی؟ چه  

Where is? کجا؟  
What is? چیزيِ؟ چه  

I am هستم من  
He is هست او  
She is هست او  
It is هست آن  

You are هستید شما  
We are هستیم ما  

They are هستند آنها  
Area منطقه ناحیه  
Meet مالقات  

Pleasure خوشآیند  
Hello سالم  

How are you? چطوره؟ حالت  
I'm fine. Thanks ممنون خوبم  

How is your father? چطوره؟ پدرت  
He's better thanks ممنون بهتره  

How are your family? چطورن؟ خونواده  
How's work?bussiness? چطوره؟ کاروبار  

It's ok خوبه  
It's not bad نیست بد  
It's awful وحشتناکه  
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What's new? خبر؟ چه تازه  
Are you feeling better? بهتري؟  
How do you feel today? چطوره؟ حالت امروز  

I feel much better ممنون بهترم خیلی  
Long time no see ندیدمت وقته خیلی  

What's up? خبر؟ چه  
Where are you going? میري؟ کجا  

Bye خداحافظ  
See you later میبینمت بعدا  

See you tomorrow میبینمت فردا  
Good luck باشی موفق  
Take care باش خودت مواظب  

Congratulation تبریک  
Consolation تسلیت  

Good morning خیر به صبح  
Good afternoon خیر به عصر  
Good evening خیر به)  غروب(عصر  

Good night خیر به شب  
Happy birthday مبارك تولدت  
Happy new year مبارك نو سال  
Merry christmas مبارك کریسمس  

Can i sit here? بشینم؟ اینجا میتونم  
Can i buy you a drink? بگیرم؟ نوشیدنی یه براتون میتونم  

I'd love to ... که دارم دوست ...  
No , thank you متشکرم نه  

I'mnot interested ندارم اي عالقه  
I'm busy شلوغه سرم  

Leave me alone بزار تنها منو  
You'r beautiful هستی زیبا  

You'r handsome یهست قیافه خوش  
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You'r special هستی خاص خیلی  
You'r sexy هستی سکسی  

You'r charming هستی جذاب  
I have feeling for you دارم احساس بهت من  

Can i kiss you? ببوسمت؟ میتونم  
I love you دارم دوست  

Do you love me? داري؟ دوس منو  
Kiss me ببوس منو  

Do you have a boyfriend? داري؟ سرپ دوست  
Do you have girl friend? داري؟ دختر دوست  

Do you have email? داري؟ ایمیل  
Can I have your number? باشم؟ داشته رو شمارت میتونم  

Are you married? کردي؟ ازدواج  
I'm … من ...  
Single مجردم  

Married کردم ازدواج  
Separated شدم جدا  
Divorced گرفتم طالق  
Engaged کردم نامزدي  
Widowed هستم بیوه  
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  Phone Conversation/ تلفن  با مکالمه
Could I speak to Mrs parsa, please? کنم؟ صحبت پارسا، خانم با تونم می  

Can I leave a message? بگذارم؟ پیغام تونم می  
Mr Saremi, you are wanted on the phone. دارد کار شما با تلفن صارمی آقاي.  

Excuse me, who is calling? This is sara. ،هستم سارا من شما؟ ببخشید.  
I’ll get telephone. دم می جواب رو تلفن من.  

I think you have the wrong number. گرفتید اشتباه کنم می فکر من.  
I don’t recognize your voice. Who is this? شما؟. آورم مین جا به را شما من  

We’re having crank calls. داریم تلفنی مزاحم.  
Hang up and try again. بگیر دوباره و کن قطع.  

I left my name and number on the answering 
machine. 

  .گذاشتم پیغامگیر روي را تلفنم شماره و اسم من

We seem to have got a crossed line. است شده خط روي خط انگار.  
I don’t want to talk about this over the telephone. کنم صحبت موضوع این مورد در تلفن پشت خوام نمی.  

Keep in touch with me. باش تماس در من با.  
Did you get my telephone number down? نوشتی؟ رو تلفنم شماره  

My brother is on the phone now. است خط تپش  برادرم.  
How much was your phone bill for the two months شد؟ چقدر تلفنت قبض گذشته ماه دو  

Don’t use the telephone for private calls. نکنید استفاده شخصی هاي تماس براي تلفن از.  
Do you know its area code? بلدي؟ را اش شماره پیش  

I’m looking for a public telephone booth. گردم می عمومی تلفن باجه یک دنبال.  
Message پیغام  

Recobnize دادن تشخیص  
Telephone تلفن  

Answering machine گیر پیغام  
Crossed line خط روي خط  

Phone number تلفن سماره  
Phone bill تلفن قبض  

Area منطقه ناحیه  
Area code شماره پیش  
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Private call شخصی ستما  
Telephone booth تلفن باجه  

  

   Fruits/ ها  میوه
Apple سیب  

Banana موز  
Blackberry اخته زغال  
Blueberry سیاه توت  

Cherry گیالس  
Mandarin نارنگی  

Melon خربزه  
Nectarine شلیل  

Olive زیتون  
Persimmon خرمالو  

Plum آلو  
Pomegranate انار  

Quince به  
Apricot آلو زرد  

Cantaloupe طالبی  
Coconut نارگیل  

Date خرما  
Eggplant بادنجان  

Fig انجیر  
Tangerine نارنگی  

Kiwi کیوي  
Lime ترش لیمو  

Grapefruit فورت گریپ  
Grape انگور  
Lemon لیمو  
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Mango انبه  
Orange پرتغال  
Peach هلو  
Pear گالبی  

Pine apple آناناس  
Strawberry فرنگی توت  

Tomato فرنگی گوجه  
Watermelon هندوانه  

Fruit میوه  
Do you like to eat fruits? بخوري؟ میوه داري دوست  

How often do you eat fruit? میخوري؟ میوه وقت چند هر  
Fruits are good for your health مفیدند شما سالمتی براي ها میوه  

What are the most common fruits in your country? هستند؟ رایج بیشتر شما کشور در هایی میوه چه  
Fruits can help lose weight کنند کمک وزن کردن کم به میتونن ها میوه  

What's the most delicious fruit in your opinion? هستند؟ چیا ها میوه ترین خوشمزه شما نظر در  
An apple a day keeps the doctor away میداره نگه دور رفتن دکتر از رو شما روز در سیب یک  

Do you like to eat fruits salad? بخوري؟ میوه ساالد داري دوست  
What's your favorite fruits? چیه؟ شما عالقه مورد میوه  

  

  Vegetables/ سبزیجات 
Do you like vegetable? داري؟ دوست سبزیجات  

What kind of vegetable do you buy? خریدي؟ سبزیجاتی نوع چه  
Do you fresh vegetable in your garden? دارین؟ تون باغچه تو تازه سبزیجات  

Would you like to be vegetarian? بشی؟ خوار گیاه داري دوست  
What's are your favorite vegetable? هستن؟ چیا ت عالقه مورد سبزیجات  

Spinach جاسفنا  
Celery کرفس  
Leek تره  

Radish تربجه  
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Tomato فرنگی گوجه  
Cucumber خیار  

Garlic سیر  
Cabbage leaves کلم برگ  

Mint نعناع  
Quince به  

Pumpkin تنبل کدو  
Corn ذرت  
Basil ریحان  

Potato زمینی سیب  
Eggplant بادمجان  

Onion پیاز  
Lettuce کاهو  

Cauliflower کلم گل  
Green pepper سبز فلفل  

Beets چغندر  
Dill شوید  

Bean لوبیا  
Vegetable سبزیجات  
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  Colors/ ها  رنگ
What color is it? رنگیه؟ چه این  

What's your favorite colors? چیه؟ عالقتون مورد رنگهاي  
Red قرمز  

Orange نازنجی  
Crimson زرشکی  
Fire Brick شرابی  

Medium Violet Red ارغوانی  
Light Yellow شیري  

Khaki خاکی  
Green Yellow اي مغزپسته  

Olive زیتونی  
Aqua اي فیروزه  

Aquamarine یشمی  
Dodger Blue نیلی  

Dark Blue اي سرمه  
Navy الجوردي  

Midnight Blue نفتی آبی  
Violet روشن بنفش  

Fuchsia سرخابی  
Bisque کرم  
Wheat گندمی  

Misty Rose بژ  
Dim Gray دودي  

Ivory استخوانی  
Maroon آلبالویی  
Orchid ارکیده  

Dark Blue اي سرمه  
Chocolate شکالتی  
Corn silk کاهی  
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Rosy Brown بادمجانی  
Yellow زرد  
Green سبز  
Cyan دریایی آبی  
Blue آبی  

Purple بنفش  
Brown اي قهوه  

Pink صورتی  
White سفبد  
Black سیاه  
Grey خاکستري  
Silver اي نقره  
Gold طالیی  
Color رنگ  

  

  Occupations/ مشاغل 
Architect معماري  

Actor مرد هنرپیشه  
Actress زن پیشه هنر  
Clerk کارمند  
Coach مربی  

Greengrocery فروش میوه و سبزي  
Guard نگهبان  

Headmaster مرد مدیر  
Headmistress زن مدیر  

Judge قاضی  
Worker کارگر  
Mayor شهردار  
Miner معدنچی  
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Plumber کش لوله  
President جمهور رئیس  

Prime minister وزیر نخست  
Psychologist روانشناس  

Reporter گزارشگر.نگار خبر  
Shopkeeper دار مغازه  

Singer خواننده  
Soldier سرباز  
Tourist جهانگرد  
Welder جوشکار  

Gardener باغدار  
Carpenter نجار  
Rancher چوپان  

House maker دار خانه  
Writer نویسنده  
Waiter گارسون  

Professor استاد  
Seller فروشنده  

Painter ساختمان نقاش  
Street sweeper رفتگر  

Pilot خلبان  
Butcher قصاب  

Operator تلفنچی  
Army نظامی  
Baker نانوا  
Artist مندهنر  

Banker دار بانک  
Chef آشپز  

Doctor دکتر  
Former کشاورز  
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Fire fighter نشان آتش  
Fisherman ماهیگیر  
Journalist نگار روزنامه  

Lawyer وکیل  
Nurse پرستار  

Painter نقاش  
Photographer عکاس  

Policeman پلیس مامور  
Politician سیاستمدار  
Scientist دانشمند  
Secretary منشی  
Student دانشجو  
Teacher معلم  
Writer نویسنده  

I'm retired شدم بازنشسته  
I'm looking for job میگردم کار دنبال  

What is your profession? چیه؟ تخصصتون  
I’m a student. آموزم دانش یک من.  

Is that lady a student? است؟ دانشجو یک خانم آن آیا  
No, she isn’t. ،نیست او نه.  

Who are those people? هستند؟ کسانی چه افراد آن  
Maybe they’re farmers. هستند کشاورز ها آن شاید.  
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  Animals/ حیوانات 
Bird پرنده  
Hen مرغ  

Chanticleer خروس  
Emmet مورچه  

Housefly مگس  
Termite موریانه  

Cat گربه  
Dog سگ  

Dinosaur سوردایینا  
Elephant فیل  

Fish ماهی  
Fox روباه  
Frog قورباغه  

Giraffe زرافه  
Horse اسب  
Lion شیر  

Monkey میمون  
Pig خوك  

Rabbit خرگوش  
Shark کوسه  
Sheep گوسفند  
Tiger ببر  
Bear خرس  

Polar bear قطبی خرس  
Koala bear کواال  

Panda پاندا خرس  
Wolf گرگ  
Lion شیر  

Hyena کفتار  
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Zebra گورخر  
Camel شتر  
Boar گراز  

Skunk راسو  
Kangaroo کانگورو  
Porcupine تیغی جوجه  
Armadillo گورکن  
Anteater خوار مورچه  

Gorilla گوریل  
Snake مار  
Owl جغذ  

Leopard پلنگ  
Hippo آبی اسب  
Ape بوزینه  

Fawn بره آهو  
Bull نر گاو  
Cow ماده گاو  
Calf سالهگو  

Donkey االغ  
Goat بز  
Kid بزغاله  

Mouse موش  
Bat خفاش  

Squirrel سنجاب  
Alligator تمساح  
Buffalo گاومیش  

Crocodile سوسمار  
Pupy سگ توله  

Tortoise پشت الك  
Animal حیوان  
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  Sports and Entertainment/  ورزش و سرگرمی
Cooking آشپزي  
Dancing رقصیدن  
Fishing ماهیگیري  
Reading کردن مطالعه  
Singing خوانندگی  

Sleeping خوابیدن  
Ski اسکی  

Surfing سواري موج  
Boxing بکس - زنی مشت  

Wrestling کشتی  
Judo جودو  

Karate کاراته  
Gymnastics ژیمناستیک  

Cycling سواري دوچرخه  
Track and field میدانی و دو  

Swimming شنا  
Travelling کردن سفر  

Badminton بدمینتون  
Baseball بال بیس  

Basketball بال بسکت  
Bowling بولینگ  
Football فوتبال  

Table tennis میز روي تنیس  
Tennis تنیس  

Volley ball والیبال  
Golf گلف  

Cinema سینما  
Music موسیقی  
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Hobby سرگرمی  
Sport ورزش  

What are your hobbies? چیه؟ شما میسرگر  
What do you do in your free time? میکنید؟ کاري چه آزاد وقت در  

What do you like to do? بدید؟ انجام دارید دوست رو کاري چه  
Which sports do you like best? کدومه؟ میکنید که ورزشی بهترین  

Which sports do you paly? میدي؟ انجام رو هایی ورزش چه  
Do you like …? دارین؟ دوست...  شما  

I like … دارم دوست...  من  
I don't like … ندارم دوست...  من  

 

  Travel and tourism/  سفر و گردشگري
Bus اتوبوس  
Ship کشتی  
Taxi تاکسی  
Trian قطار  
Tram شهري قطار  

Airplane هواپیما  
Flight پرواز  

Airline ticket هواپیما بلیط  
Boarding gate هواپیما به شدن سوار دروازه  

Border crossing مرز از عبور  
Luggage مسافر بار  

First class کالس اولین  
Business class کار و کسب کالس  
Economy class اقتصادي کالس  

Airport فرودگاه  
Bus stop اتوبوس ایستگاه  
Subway مترو  
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Taxi stand تاکسی ایستگاه  
Train station قطار ایستگاه  

Pier اسکله  
Tourist destination گردشگري ي مقصدها  

Traveller مسافر  
Holiday destination تعطیالت ي مقصدها  

Can I have map? باشم؟ داشته نقشه یه میتونم  
Can itake a photo? بگیرم؟ عکس یه میتونم  

How do I get to the downtown? برم شهر زمرک به چطوري  
Where's the tourist information office? کجاست؟ توریستی اطالعات دفتر  

Can you tell me some interesting palces? کنی؟ معرفی بهم جالب مکان چند میتونی  
Is it far from here? اینجا؟ از دوره خیلی  

How long does It take to get here on foot? ه؟راه چقد پیاده  
Can you recommend a tour? بهم؟ کنی معرفی تور یه میتونی  

What time do we return? برمیگردیم؟ کی  
Is ther a gift shop? هست؟ کادویی مغازه  

Can we stop here to buy souvenirs? کنیم؟ توقف سوغاتی خرید براي ایجا میتونیم  
I would like to see … بینمب رو...  دارم دوست  

Where is the museum? کجاست؟ موزه  
Where is the beach? کجاست؟ ساحل  
Where is the park? کجاست؟ پارك  

Is photography allowed here? مجازه؟ عکسبرداري اینجا  
Could you take a photo for me? بگیري؟ ازم عکس یه میتونی  

What are the opening hours? بازه؟ جااین ساعاتی چه  
When does it close? میبنده؟ موقع چه  

How much is the entrance fee? چقده؟ ورودي هزینه  
Can you show me the place on the map? بدي؟ نشون بهم نقسه روي مکانش میتونی  

Where can I buy tickets? بخرم؟ بلیط میتونم کجا از  
Do I need to buy ticket first? بخرم؟ بلیط الزمه بار اولین يبرا  
How much is a ticket to … ? چقده؟...  بلیط  
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One-way or round-trip? وبرگشت؟ رفت یا یکطرفه  
One ticket to … ,please براي بلیط یه لطفا ...  

Is there a discount for children? داره؟ وجود تخفیف ها بچه براي  
How long will it take? میکشه؟ طول درچق  
Is there a bus to … ? هست؟...  براي اتوبوس اینجا  

When is the first bus? میاد؟ کی اتوبوس اولین  
When is the last bus? میاد؟ کی اتوبوس آخرین  
When is the nest bus? میاد؟ کی بعدي اتوبوس  

Which train should it take to …? برم؟ ایدب رو قطار کدوم...  براي  
When does the train come? میاد؟ قطار موقع چه  

At what station should I change? کنم؟ عوض قطار باید ایستگاه کدوم  
How long is the stop over? کرده؟ توقف که مدته چه  

Can you send me a taxi? بفرستی؟ برام تاکسی یه میتونی  
Please take me to this address ببر آدرس این به منو لطفا  

Does it stop at …? میکنه؟ توقف...  ساعت  
Please take me to the airport ببرید فرودگاه به منو لطفا  

What time do you start check-in? چنده؟ ساعت پرواز  
When can I board the plane? بشم؟ هواپیما سوار میتونم زمانی چه  
Where's the boarding gate? کدومه؟ شدن سوار به ورودي  

Can you give me a window seat? بدید؟ من به پنجره کنار صندلی یه میتونید  
Can we be there on time? باشم؟ اونجا موقع سر میتونم  

When shall we arrive? برسیم؟ موقعی چه باید  
Can you give me some medicine for airsickness? بدید؟ من به زدگی هواپیما داروي مقداري نیدمیتو  

Can you give me a blancket? بدید؟ خالی جاي من به میتونید  
Can I use my loptop? کنم؟ استفاده تابن لب از میتونم  
How can I get there? برسم؟ اونجا به میتونم چطوري  

On foot پیاده  
By bus اتوبوس با  
By boat قایق با  
By taxi تاکسی با  
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By train قطار با  
 

Places / ها  مکان   
Where's … ? ؟..... کجاست  

Where's the nearest … ? کجاست؟...  نزدیکترین  
I'm looking for …? میگردم...  دنبال من  

Bank بانک  
Beach ساحل  
Bridge پل  
Café کافه  

Church کلیسا  
Cinema سینما  

Department store فروشگاه  
Hospital بیمارستان  

Hotel هتل  
Hostel خوابگاه  

Youth hostel مهمانسرا  
Market مغازه  

Super market مارکت سوپر  
Museum موزه  

Park پارك  
Post office پست اداره  
Restaurant رستوران  

School مدرسه  
Shopping mall خرید مرکز  

Toilet توالت  
Police office پلیس هادار  
University دانشگاه  

Zoo وحش باغ  
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Airport فرودگاه  
Bus stop اتوبوس ایستگاه  
Subway مترو  

Taxi stand تاکسی ایستگاه  
Train station قطار ایستگاه  

Pier اسکله  
Place مکان - موقعیت  

  

  Vocabluray/  اقامتگاه
Hotel هتل  
Hostel مهمانسرا  

Youth hostel جوانان ايمیهمانسر  
Bed and breakfast صبحانه و تخت  

Bathtowel حمام حوله  
Bathroom حمام  

Bed خواب تخت  
Elevator آسانسور  
Firedoor اضطراري در  

Hair dryer سشوار  
Key کلید  

Laundry لباسشویی  
Mirror آینه  

Shampoo شامپو  
Soap صابون  

Swimming pool استخر  
Television ونتلویزی  

Tissue پارچه  
Toilet توالت  

Toilet paper توالت دستمال  



WWW.DZBOOK.IR 1000  و جمله کاربردي انگلیسیلغت  
 

  
.، ممنوع بوده و قابل پیگیري خواهد بود به هر نحو هرگونه تغییر در محتواي این کتاب و یا فروش آناین کتاب رایگان است ،   

 

41 

Toothbrush مسواك  
Toothpaste دندان خمیر  

Towel حوله  
Can you recommend a hotel? کنید؟ پیشنهاد هتل یه میتونید 

I have a reservation دارم رزرو من  
Do you have any rooms available? دارید؟ اتاق آیا  

Do you here a single room? دارین؟ نفره یک اتاق  
Do you here a double room? اینجا؟ دارین نفره دو اتاق  

May I see the room first? ببینم؟ رو اتاق اول ممکنه  
I need an extra bed دارم الزم اضافی تخت یه من  

I will stay for … night میمونم اینجا شب... من  
Does the hotel have internet service? دارد؟ اینترنت خدمات هتل آیا  

Is breakfast included? میشه؟ هم صبحانه شامل  
What time is beakfast served? میشه؟ سرو صبحانه ساعتی چه  

Can you wakeup me at … ? کنی؟ بیدار منو...  ساعت میتونی  
Do you have a safe? دارین؟ گاوصندوق شما  
Can I have a pillow? باشم داشته بالش یه میتونم  

I;ve locked myself out of my room کردم قفل بیرون از رو اتاقم خودم  
This airconditioner doesn't work well نمیکنه کار خوب هوا تهویه  

What time is checkout? کنم؟ پرداخت باید موقعی چه  
Can I leave my bags here? بزارم؟ اینجا رو هام کیف میتونم  
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  Directions- Driving / رانندگی ، مسیرها 
I'd like to hire car کنم کرایه ماشین یه میخوام  

How much is it per hours? هزینشه؟ چقد ساعت هر برا  
How much is it per day? پولشه؟ چقد روز هر براي  

How much is it per week? هزینشه؟ چقد اهم هر برا  
Does it include insurance? میشه؟ هم بیمه شامل  
Where's the gas station? کجاست؟ بنزین پمپ  

My car ran out of gas کرده تموم بنزین من ماشین  
Please fill my tank کن پر منو باك لطفا  
Can I park here?? کنم؟ پارك اینجا میتونم  

Mu car has broken down شده خراب من ماشین  
I need help changing the flat tire دارم تایرم پنچرگیري براي کمک به نیاز من  
Can you change the tire for me? کنی عوض برام رو تایر میتونی  

Can you give me a ride? کنی سوار منو میتونی  
Stop ایست  

One way یکطرفه  
Entrance ورود  
No entry ممنوع رودو  

No parking ممنوع پارك  
Speed limit سرعت محدودیت  
Gas station بنزین پمپ  

Bridge پل  
Highway بزرگراه  

Pedestrain crossing پیاده عابر کشی خط  
Road جاده  

Traffic lights قرمز چراغ  
Tunnel تونل  

Park پارك  
How can I get there? م؟برو اونجا به میتونم چطور  

How far is it? داره؟ فاصله چقد  
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Can you show me the place on map? بدي؟ نشون بهم نقسه روي محلش میتونی  
I'm lost شدم گم من  

Go straight برو مستقیم  
Turn left چپ به بپیچ  

Turn right راست به بپیچ  
Turn around بزن دور  

Go up باال برو  
Go down پایین برو  

Straight ahead جلو به مستقیم  
In front of جلوي  

Behind پشت ...  
Next to از بعد  

Opposite to روي روبه  
On the corner گوشه در  

Here اینجا  
There اونجا  

Far away دور خیلی  
Bridge پل  

Pedestrain crossing پیاده عابر کشی خط  
Road جاده  

Traffic lights قرمز چراغ  
Tunnel تونل  

East شرق  
South جنوب  
West غرب  
North شمال  

Direction مسیر  
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  Emergency/ اضطراري 
Fire آتش  

Thief دزد  
Stop ایست  

Go away کن دور خودتو  
Watch out باش مواظب  

Are you okay? خوبه؟ حالت  
Call an ambulance بزن زنگ آمبوالنس به  

Call doctor بگیر تماس دکتر با  
Call the police بگیر تماس پلیس با  

I'm lost شدم گم من  
I've lost my bag کردم گم رو کیفم من  

I've lost my passport کردم گم رو ام گذرنامه من  
I've been robbed شده سرقت من از  
Can you help me? کنید؟ کمک من به میتونید  

 

  Weather/ هوا  و آب 
What's the weather forecast? چیه؟ هوا و آب بینی شپی  
What's today temperature? چقده؟ امروز دماي  

It's … digree celsius سلسیوس درجه فالن  
How is the weather today? است؟ چطور هوا امروز  
The weather is nice today. است خوب امروز هواي و آب.  

What was the weather like yesterday? بود؟ چطور دیروز هوا  
Yesterday it rained all day. بارید روز تمام دیروز.  

What will the weather be like tomorrow? بود؟ خواهد چگونه فردا هواي و آب  
It’s going to snow tomorrow. آمد خواهد برف فردا.  

It’s quite cold today. است سرد کامال امروز.  
It’s been cloudy all morning. است بوده ابري هوا صبح تمام.  

Is it raining now? میبارد؟ باران االن آیا  
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It’ll probably clear up this afternoon. بشود تمام بعدازظهر احتماال.  
The days are getting hotter. هستند شدن تر گرم حال در روزها.  

Today is the first day of spring. است بهار فصل از روز اولین امروز.  
What's the weather like? چطوره؟ وهوا آب  

It's hot داغه  
It's warm گرمه  
It's cold سرده  

It's foggy آلوده مه  
It's lovely داشتنیه دوست  
It's nasty کثیفه  
It's sunny افتابیه  
It's cloudy ابریه  

It's dry خشکه  
It's humid وبهمرط  

It's overcast صافه  
It's rainy بارانیه  

It's snowy برفیه  
It's windy میاد باد  

It's comfortable مناسبه  
The wind is strong میاد تندي باد  

 

  Studies and Science/ علوم  و مطالعات
What are you studying? میکنید؟ مطالعه چی چه شما  

I'm studying … ونممیخ...  من  
Bnglish انگلیسی  

Mathematics ریاضی  
Bhysics فیزیک  
Biology شناسی زیست  

Geography جغرافیا  
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History تاریخ  
Industrial Engineering صنایع مهندسی  

Civil Engineering عمران مهندسی  
Architecture معماري  

Information Technology اطالعات فناوري  
Pharmaceutics وسازيدار  

Fine Arts زیبا هنرهاي  
Laws حقوق  

Philosophy فلسفه  
Divinity الهیات  

Midwifery مامایی  
Psychiatry پزشکی روان  
Neurology شناسی عصب  

Surgery جراحی  
Radiology شناسی پرتو  

Anesthesia هوشبري  
Nursing پرستاري  

Metallurgy مواد مهندسی  
Electronics الکترونیک 

Telecommunication مخابرات  
Chemistry شیمی  

Speech Therapy درمانی گفتار  
Physical Therapy تراپی فیزیو  

Music موسیقی  
Studies مطالعات  
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  Languages/ ها  زبان
Persian فارسی  
English انگلیسی  
Fernch فرانسوي  
Spanish اسپانیایی  
German آلمانی  
Italian یایتالیای  

Chinese چینی  
Simplified chinese ساده چینی  
Traditional chinese سنتی چینی  

Japanese ژاپنی  
Korean اي کره  
Russian روسی  

Portuguese پرتغالی  
Greek یونانی  
Dutch هلندي  

Turkish ترکی  
What is your native language? چیه؟ مادریتون زبان  
What languege can you speek? بزنید؟ حرف میتونید هایی زبان چه به  

Do you speak English? کنید؟ می صحبت انگلیسی شما آیا  
Yes, a little. ،کمی بله.  

Does your friend speak English? کند؟ می صحبت انگلیسی شما دوست  
Yes, he speaks English perfectly. ،کند می صحبت انگلیسی خوبی به او بله.  

What’s his native language? چیست؟ او مادري زبان  
I don’t know what his native language is. چیست؟ او مادري زبان دانم نمی من  

How many languages do you speak? میکنی؟ صحبت زبان چند به  
My friend reads and writes several languages. نویسد می و خواند یم مختلف هاي زبان به من دوست.  

How well do you know French? بلدي؟ فرانسوي چقدر  
He speaks French with an American accent. کند می صحبت آمریکایی لهجه با فرانسه زبان به او.  

My parents speak English fluently. کنند می صحبت روان انگلیسی من مادر و پدر.  
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Mr. Jones can read French pretty well. بخواند فرانسوي خوب خیلی تواند می جونز آقاي.  
Sometime I make mistakes when I speak English. می صحبت انگلیسی که زمانی کنم می اشتباه اوقات گاهی 

  .کنم
I have a lot of trouble with pronunciation. دارم زیادي مشکالت تلفظ با من.  

How is her accent in French? است؟ چگونه فرانسوي زبان در اش لهجه  
 

  Music/  موسیقی
Musician دان موسیقی  

Sing خوانندگی  
Song آهنگ  

Instrument ابزار وسیله  
Piano پیانو  
Organ ارگ  
Violin ویلن  
Guitar گیتار  
Sitar تار سه  
Harp طبل  
Drum چنگ  
Piper نی  
Flutist فلوت  

Wind instrument بادي سازهاي  
Stringed instrument زهی سازهاي  

Percussion instrument اي کوبه سازهاي  
What kind of music do you like? داري؟ دوست موسیقی نوع چه  
I prefer pop music to rock music. دهم می ترجیح راك موسیقی به را پاپ موسیقی.  

I’m a music lover. ام قیموسی عاشق.  
Do you ever sing a song? خوندي؟ آهنگ حاال تا  

Can you play any musical instruments? بنوازي؟ بتونی که هست اي موسیقی وسیله  
Can you play the piano? بزنی؟ پیانو تونی می  
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I can just play the sitar. بزنم تار سه تونم می فقط.  
He is a piper. است نی نوازنده او.  

The sound of cymbals and bugles bother me. دهد می آزارم شیپور و سنج صداي.  
I like the harmonica more than the pipe. دارم دوست نی از بیشتر را دهنی ساز.  

 

  Cinema/ سینما 
Audience تماشاگران  
Producer کننده تولید  

Cameraman...camerawoman بردار فیلم  
Porn movie مبتذل فیلم  

Script...screenplay فیلمنامه  
Scriptwriter...screenwriter نویس فیلمنامه  

Director کارگردان  
Special effects ویژه هاي جلوه  
Documentary مستند فیلم  
Thriller movie پلیسی یا هیجان پر فیلم  
Film festival فیلم جشنواره  

Western movie ابوییک  فیلم  
Home movie خانوادگی فیلم  
Horror movie ترسناك فیلم  
Musical movie موزیکال فیلم  

What kinds of movies do you like? داري؟ دوست هایی فیلم جور چه  
Have you ever played in film? کردي؟ بازي فیلم تو حاال تا  

Who is playing the role of James Bond? کنه؟ می بازي را باند مزجی نقش کی  
I wish this film had English subtitles! داشت انگلیسی نویس زیر فیلم این کاش اي.  
Have you seen the dubbed version? دیدي؟ را فیلم این شده دوبله  

Do you really want to work in the movies? کنی؟ کار سینما در خواهی می واقعا  
This film won the Oscar in 1991. شد اُسکار جایزه برنده 1991 سال در فیلم این.  

I don’t really approve of censorship. نیستم موافق سانسور با من.  
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  ...با ما باشید 
و کتابهاي اختصاصی کانال تلگرام دانش و زندگی،از جدیدترین خبرها ،مطالب  با عضویت در کانال

  ! اینجا کلیک کنیددانش و زندگی  کانال تلگرامبراي عضویت در ، سایت مطلع شویدجدید 

  

  دانش و زندگی را دریافت کرده اید؟ کتابهاي متنوع و رایگانآیا مجموعه 
  ! اینجا کلیک کنید ش و زندگیدانلود رایگان کتابهاي دان مشاهده و براي

  

  را نصب کرده اید؟ دانش روید برنامه هاي متنوعآیا مجموعه 
  ! اینجا کلیک کنیددریافت و نصب مجموعه برنامه هاي دانش روید براي 

  

  

  پایان

  رضا فریدون نژاد/  1395 تابستان

  

  

  

https://telegram.me/dzbook
http://www.dzbook.ir/freebooks
http://www.dzbook.ir/daneshroidapp
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  محصوالت ما دیگر و رایگان هايپلیکیشن ا
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