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 "بنام خدا و ان شاء اهلل برای خدا"

 .توانند با همان سطح تفکر حل گردندآیند، نمیمسائلی که بدلیل سطح فعلی تفکر ما بوجود می

 "نینشتیآلبرت ا"

 :پیشگفتار )روش صحیح آموزش زبان(

 

 انگلیسی این مژده رالم که به عالقمندان یادگیری زبان شیرین و ساده خوشحا

با روش  ،، کتاب آموزش سریع اسپیکینگوقفهبی پس از چند سال تالش بدهم که

 حفظ و"های ناکارآمد بجای روش "تولید، تعمیم و الگوسازی"موثر صحیح و 

به ،  1و با الهام گرفتن از نظریه معروف پروفسور استیفن کراشن "تکرار مصنوعی

مانند شهروندان سایر کشورهای  خواهد ساخت. این کتاب شما را قادر چاپ رسید

و بدون درگیر شدن در جزئیات و  دنیا، در کمترین زمان و با کمترین تعداد لغت

 ، براحتی به زبان انگلیسی صحبت کنید.حواشی دستوری و ادبیاتی

 در طی چندین سال حضور در موسسات زبان و راهنمایی و تدریس زبان آموزان

بسیاری از این عزیزان با اینکه دایره  یت بودم کهاین واقع ، متاسفانه شاهدمختلف

و اصطالحات باالیی دارند، ولی قادر به صحبت کردن در  لغات

سری مکالمات و توانند یکفقط مینیستند و شرایط واقعی 

 و نمایند تکراراز پیش حفظ شده را  ای وکلیشه جمالت

، به محفوظیات خودمجبورند برای جلوگیری از فراموش شدن 

خیلی همچنین ها بپردازند. آن و بدون کاربرد تکرار مصنوعی

                                                            
در  مشهورپردازان یکی از نظریهاستاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، محقق و  Stephen D. Krashenپروفسور  1

طبق نظر اکثر محققان آموزش  زیادی در این زمینه دارد. و مقاالت که تألیفات است یادگیری زبان دوم زمینه

الزم به  است.ایشان  به عنوان تنها راه و مدل صحیح فراگیری زبان شناخته شده  "نظریه ادراک" ،دوم زبان

 و نتایج واضح و مثبتی داشته است.  گرددجهان اجرا می EFLو  ESLذکر است که این روش در کشورهای 
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به علت ندانستن لغاتی ، خودهای در مکالمات و صحبتافتد که اتفاق میقع موا

 . مانندها قطع شده و از ادامه بحث ناتوان میزنجیره کالم آن ،ساده

شوند، مشکل فراموش به آن دچار میآموزان زبان بسیاری ازمشکل دیگری که 

ها آن نمودنحفظ  برایکردن لغات و اصطالحاتی است که قبالً کلی وقت و انرژی 

پس از اند های زبان شرکت نمودهها در کالسحتی کسانی که سال. اندصرف کرده

همه  هاکالسدوری از  گذشت مدت بسیار کوتاهی

متاسفانه گاهی اعتماد  حتیچیز را فراموش نموده و 

فس خود را در یادگیری زبان ساده انگلیسی از به ن

هنگام مراجعه مجدد  ای کهدهند بگونهدست می

خواهند میهای اسپیکینگ برای شرکت در کالس

  !مجدداً از اول شروع کنند

را بلد  افتد که شخص لغاتمواقع اتفاق می برخی همچنین

را فراموش نکرده است، ولی در زمان  هااست و هنوز آن

سریع و بموقع  قادر به فراخوانی کردن و موقع صحبتنیاز 

جواب  عامیانه، به اصطالح باشد واز حافظه خود نمی هاآن

  .کندگیرمی او نوک زبان

که عموماً تحصیالت ، از عزیزانبرخی عالوه بر این،   

را در لغت  چندین هزاربا اینکه حتی باالیی هم دارند، 

و همچنین بزور تکرار مصنوعی  نمودهانبار خود حافظه 

ها را و با صرف انرژی و زمان، جلوی فراموش شدن آن

داشته نسبتاً خوبی نیز  ریدینگ ممکن است و اندگرفته

اسپیکینگ نبوده و فقط  هنگاماین لغات قادر به استفاده از همچنان  لیو ،باشند

بصورت مجزا و حداکثر در ریدینگ )خواندن متون انگلیسی( توانند این لغات را می

حالی مورد استفاده قرار دهند. این درهم با سرعت کم و بصورت لغت به لغت آن
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یک نوجوان با  ، حتی کشورهای توسعه نیافته،ی جهاندر سایر کشورهااست که 

  کند.صحبت میانگلیسی براحتی  ترو تحصیالت پایین تعداد لغات بسیار کمتر

حفظ و "ریشه در روش اشتباه  ،در این کتاب خواهیم دید که تمامی این مشکالت

-که باعث میدارد نکردن محفوظیات  و تولیدی محور کاربردی و همچنین "تکرار

فایده دانستن عالوه بر مشکل فراموش کردن و بی مدتی پس ازشود شخص 

و  بدهدانگیزه و اعتماد به نفس خود را نیز از دست  اطالعات اندوخته شده،

به یک پروسه طوالنی و  پرزحمت  اودر باور  زبان شیرین و راحت انگلیسییادگیری 

امروزه حتی یک نوجوان در کشورهای توسعه نیافته نیز با شود، در حالیکه تبدیل 

تعداد محدودی لغت براحتی 

کند و گلیسی صحبت میان

همچنین شهروندان اکثر کشورها 

در چندین زبان را در مدت کوتاهی 

کنار زبان مادری خود فرا گرفته و 

 سازند.برقرار میبراحتی ارتباط 

های دیگری مانند انگلیسی، اسپانیایی و تواند به زبانبعنوان مثال یک فرانسوی می

بسیاری هستند که چندین زبان را در مدت . در واقع افراد آلمانی نیز صحبت نماید

  کنیم!تر از چیزی که ما تصور میبسیار راحت گیرند،کوتاهی یاد می

بر آن شدم تا  مشکالتیابی این با بررسی و ریشهو  خداوند بزرگترو یاری با عنایت 

بصورت کامالً شسته  ،در دنیاو موثر آموزش زبان دوم  های رایجروشاز  گیریبهرهبا 

یادگیری یک زبان به حفظ لغت و گرامر نیست. شما اگر تمام عمر لغت 

حفظ کنید و تمامی لغات دیکشنری را نیز حفظ نمایید، ممکن است 

خودتان به یک دیکشنری زنده تبدیل شوید ولی نخواهید توانست 

صحبت کنید. اگر تمامی نکات گرامری را نیز حفظ کنید و به یک کتاب 

گویا تبدیل شوید باز هم قادر به صحبت کردن نخواهید شد. گرامری 

 یادگیری  
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را برای آموزش اسپیکینگ تالیف نمایم تا  کاربردی و رفته، کتابی مختصر، مفید و

نشان داده آموز گرامی به شما زباننموده و خالء موجود در این زمینه را پر اهللشاءان

شیرین هر زبان مخصوصاً زبان  هایمهارتترین اسپیکینگ جزء ساده شود که

  باشد.انگلیسی می

روش صحیح آموزش اسپیکینگ الزم است به قبل از بیان 

برخی از یابی مشکالت موجود در این زمینه بپردازیم. ریشه

وجود داشته و در این زمینه در این که مشکالت و سواالتی 

 گردند عبارتند از:کتاب رفع می

دنیا، حتی در کشورهای توسعه نیافته، بدون  کشورهایاکثر یک نوجوان در چرا  -1

انگلیسی به زبان های زبان و  با تعداد کمی لغت و گرامر به راحتی شرکت در کالس

، ولی در کشور ما حتی کسانی که تحصیالت و مقامات باالیی دارند کندصحبت می

های مختلف آموزشی و همچنین زبان آموزانی که  با انگیزه و عالقه فراوان در کالس

در حافظه خود  شرکت نموده و چندین هزار لغت را نیز

توانند انگلیسی صحبت های واقعی نمیدر موقعیت ،اندانباشته

بصورت مصنوعی برخی وار و طوطیکنند و تنها قادرند 

 را تکرار کنند؟! از پیش تعیین شدهمکالمات ثابت و 

 چندینچگونه است که برخی حتی در سنین پایین به  -2

گلیسی برای شوند ولی پروسه یادگیری زبان انزبان مسلط می

برخی حتی با اینکه سواد  چرا  ؟ما بسیار طوالنی شده است

توانند به آن زبان نوشتن حروف الفبای یک زبان را ندارند، می

حتی یک دانشجوی دکتری و فوق لیسانس صحبت کنند ولی 

 با حفظ بودن هزاران لغت از برقرای ارتباط عاجزند؟ما 

و انبار کردن لغت و نکات گرامری فرا توان یک زبان را تنها با حفظ آیا می -3

زبان برقراری ارتباط است یا تبدیل شدن به یک  یادگیریآیا هدف شما از  گرفت؟

 دیکشنری زنده یا کتاب گرامری گویا؟
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و  بردهچرا محفوظیات خود را  پس از مدتی از یاد  -4

 چشیم؟ ها را نمیحتی لذت و شیرینی استفاده از آن

های مورد بگوید که کتابتواند هیچ کس نمی -5

باشند زیرا غیر علمی و بَد می ،هااستفاده در آموزشگاه

ها و انتشارات معتبر و عموماً در دانشگاهها این کتاب

معروف دنیا )مانند آکسفورد، کمبریج، النگمن( و توسط گروهی از بهترین اساتید 

اند و روی .( تالیف شدهدر زمینه یادگیری زبان )شامل زبان شناسان، روانشناسان و..

تصویر و فیلم، کار تخصصی شده است.  تا گرفته ها، از محتواتمام اجزای این کتاب

یک راهنمای جامع تهیه شده  مربوطه همچنین در کنار هر کتاب، برای مدرسان

جای دنیا این همه )بنام کتاب تیچر( تا مطمئن شوند در 

با چنین شوند. ها بصورت استاندارد تدریس میکتاب

کشورهای دنیا  اکثرها در استانداردهای باالیی، این کتاب

موثر و نتایج شواهد،  و طبق گرفتهقرار  استفاده مورد

در مورد زبان آموزان  به چندین علت، اما اندی داشتهموفق

کالس و مطالعه شرکت در که پس از چندین سال ما اینگونه نبوده است، بطوری

بصورت کاربردی صحبت کنند و تنها در شرایط واقعی و ند توانها، نمیاین کتاب

 اینای یک سری جمالت و مکالمات قادرند برای مدتی محدود و بصورت کلیشه

 را تکرار کنند!  هاکتاب

دنیا کشورهای  سایرنسبت به مردم آیا ما گیرد که حال این سوال در ذهن شکل می

-توانایی کنند، ازانگلیسی صحبت می که به راحتی ،(توسعه نیافته)حتی کشورهای 

 ؟باشنده میما اشتبا دهایتُو مِ هاکمتری برخورداریم یا روش و امکانات های ذهنی

گفت  بایددر جواب سواالت فوق و بسیاری سواالت مشابه 

ها و مسیرهایی که برای یادگیری زبان اتخاذ که روش

با یک رسانند. کنیم صحیح نبوده و ما را به هدف نمیمی

 توان اهمیت روش و مسیر را در رسیدن بهمثال ساده می

موفقیت بیشتر لمس نمود، فرض کنید دو نفر با  هدف و 
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 سیلندر 12و دیگری یک مرسدس بنز  55دو ماشین مختلف )یکی پیکان مدل 

S600   شمال بروند. به نظر شما سمت خواهند از تهران به ( می2115مدل

عالوه بر  ر پاسخ دادن به این سوال عجله نکنید، زیرارسد؟ دکدامیک زودتر می

قدرت و سرعت ماشین، انتخاب مسیر و جهت حرکت نیز در رسیدن به مقصد مهم 

اگر راننده مرسدس بنز بجای  و تاثیرگذار است.

هرقدر  شمال، سر ماشین را به سمت جنوب بگیرد، 

رسید، در هرگز به شمال نخواهد هم سریع براند اما 

که اگر راننده پیکان مسیر را درست انتخاب حالی

 کند، دیر یا زود به شمال خواهد رسید. 

، توان فهمید که برای رسیدن به هر هدفی )مانند یادگیری زباناز این مثال می

دیگر(،  مقولهیا هر  موفقیت در تحصیل، پیشرفت در بیزینِس، تربیت فرزندان و

نیز ممکن است مهمتر باشد.  و امکانات خصانتخاب روش درست، حتی از تالش ش

برخی که شاید دیده باشید  مدرسه،امتحانات کنکور و دیگر، در  به عنوان یک مثال

این های مختلف، در مواجهه با دانش آموزان با وجود تالش زیاد و شرکت در کالس

که ر حالید ،نمایندای کسب میهای ناامید کنندهبوده و رتبه ناموقکامالً  هاآزمون

ای بدست تالش کمتر نتایج خیره کنندهبا و حتی  برخی دیگر با حداقل امکانات

 ریشه اکثر اینتوان دید که میسی، ربا کمی تفکر و بردر این مورد نیز آورند. می

. در باشندمیهای درست یا نادرست اتخاذ شده در روش هاموفقیتعدمموفقیت و 

 به موارد زیر اشاره نمود:    توان فراگیری زبان می خصوص

کردن یک زبان تعداد طبق تحقیقات، شما برای صحبت -1

لغات زیادی نیاز ندارید، در عوض فقط کافی است لغات 

خود بصورت فعال و جاری کاربردی و کلیدی را در حافظه 

از در هنگام صحبت کردن ها را با سرعت زیاد بتوانید آنهمچنین داشته باشید و 

ام که مثالً فراخوانی کنید. متاسفانه طبق تجربه، زبان آموزان زیادی را دیدهحافظه 

شوند سریعاً جواب به انگلیسی چه می "زرافه"یا  "فیل"پرسی ها میوقتی از آن
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ی کاربردی خواهی جمالتها میولی وقتی از آن ،"جیراف"و  "اِلِفِنت "دهند:می

دلم "یا  "بازی نکناینقدر لج"، "کنسفت  رو این پیچ" ،"پرده رو بکش" مانند

 زرافه، فیل و مانند نام ، لغاتییعنیکنند. را به انگلیسی بگویند، هنگ می "گرفته

دانند ، را میشودها استفاده نمیکه حتی در زبان مادری خود نیز سالی یکبار از آن

ی که در و افعال کلیدی کلمات درحالیکهکنند و سریعاً از حافظه خود فراخوانی می

و یا  را ندیده شودمیزندگی روزانه خود مکرر استفاده 

کردن بجای حفظ و انبارتوان گفت میپس  اند.نشنیده

لغات و باید  ابتداکورکورانه و بدون هدف لغات و گرامر، 

ساختارهایی را بیاموزیم که کاربردی بوده و حداقل 

 بریم. ها را بکار میای یکبار آنهفته

یا  هایی که یک نوجوان عربیکی از علت شودآنچه گفته شد معلوم میبنا به   -2

با نصف تعداد لغات ما براحتی به زبان انگلیسی، فارسی و اردو ارتباط برقرار  هندی

 ، پزشک، رئیس و وزیر ما بادانشگاه ، استاددکتری التحصیلکند ولی یک فارغمی

تواند انگلیسی صحبت غت نمیوجود حفظ بودن هزاران لتحصیالت باال و حتی با 

دانیم ولی در مقابل بسیاری کلمات نمیرا آنچه که الزم است ما کند این است که 

ایم و بدتر اینکه مجبوریم کاربرد دیگر را در حافظه خود انبار نمودهکاربرد و یا کمبی

 هاکلی از وقت و انرژی خود را صرف کنیم تا با تکرار مصنوعی از فراموش شدن آن

جلوگیری کنیم. در واقع ما بجای فراگیری آنچه الزم داریم تنها به حفظ و انبار 

اند، ها سر راه ما قرار گرفتهها یا کالسایم که در کتابنمودن چیزهایی پرداخته

  ها نیاز پیدا خواهیم کرد یا خیر.بدون اینکه از خود بپرسیم آیا به آن

آموزان ما نام انواع زبانبه  یاری موارددر بستوان دید که با دیدی اجمالی می

آموزش ها و حتی اِسلنگها انواع موسیقی ،ها، لباسها، کشورهاحیوانات، غذاها، گل

ها از آن هشود ولی جمالت و افعال پرکاربردی که ممکن است هر روزداده می

که یک کودک و نوجوان عالقمند البته . گیرددر دستور کار قرار نمیاستفاده شود 

این مسیر گام اعتماد کامل در اشتیاق و با 

. در این زمینه ندارد چندانی تقصیر ،نهدمی
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بعنوان یک صرفاً  زبانآموزشهای زبان، در آموزشگاه متاسفانه برخی مواقعاما 

جهت در نتیجه و  آموزشیو تا یک فعالیت علمی  آیدتجارت سودآور به حساب می

 شودهایی اتخاذ میروش های بیشترو ایجاد ترم نی کردن پروسه یادگیری زبانطوال

 باشند، غیر ضروری، که ممکن است اطالعات یک سری که زبان آموز از یادگرفتن

را حتی در برنامه  دیگر ضروری و الگوهای الزم و افعال ،بسیاری لغات برده ولذت 

پیشنهاد  ی هموارهدوم زبان هر یادگیریبرای که  درحالیکهبیند. آموزشی خود ن

، نه لغات و مطالبی گرفته شودیاد  زبان شود، ابتدا جمالت و افعال پرکاربرد آنمی

ها و ندانستن آن شودها استفاده نمیکه حتی در زبان مادری نیز سالی یکبار از آن

برخی  نامبسیاری از ما در زبان فارسی به عنوان مثال کند )هیچ مشکلی ایجاد نمی

م و تاکنون در ارتباطات یدانها و... را نمیگل ها،میوه حیوانات، پرندگان، کشورها،

توان گفت که همیشه دانستن نشانه یم. در این رابطه میاخود دچار مشکلی نشده

کاربرد های غیرضروری و بیهوشمندی نیست، بلکه برخی مواقع ندانستن چیز

 (. باشدندی و بهینه بودن روش یادگیری میو نتیجه هوشمعاقل بودن عالمت 

ی که تاکنون مطالب چند درصد ازکنید  ارزیابیشما دوست عزیز برای اینکه 

، سعی کنید یک روز تمامی و در باز شدن زبان شما موثرند بودهاید کاربردی آموخته

های مختلف )مانند خانه، محل کار، محل تحصیل( مکالمات واقعی که در موقعیت

، لغات و مهمتر هاآنبرید را به انگلیسی بیان کنید، ببینید برای چند درصد ار میبک

ساختن با این کار خواهید دریافت که  همچنین دانید؟اینکه افعال الزم را می

های یک زنجیر بهم پیوسته کردن در شرایط واقعی مانند حلقهصحبتجمالت و 

را ندانید، بیان شما ناقص خواهد ماند. باشد و اگر یک یا چند حلقه این زنجیر می

یعنی شما با وجود داشتن لغات زیاد در حافظه خود، به علت ندانستن تعدادی لغت 

و افعال کلیدی نخواهید توانست جمالت و گفته خود را 

کامل کرده و بهم ربط دهید. طبق تجربیات کالسی و 

ام، حتی آموزان محترم داشتهی که با زبانیاهمصاحبه

 اند،بودههای زبان در کالس چندین سال پیاپیسانی که ک

دائمًا پیرامون یک موضوع جدید هنگام صحبت کردن 
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در  مانند ومکث نموده و در یافتن فعل یا لغت الزم برای بیان جمله خود عاجز می

های بعنوان نمونه، اگر تاکنون در کالس شوند.کردن مایوس میاز صحبت نهایت

سعی ، های خودزدن کاربردی بودن اندوختهمحک  برایاید، هزبان شرکت داشت

 :را به انگلیسی بیان کنید زیر جمالت کنید

قسطی "، "دکمه پیراهنت رو ببند"، "کردمدندونم رو پر"

 گیر میز به پام"، "بند کفشت رو ببند"، "خریدمش

اشتهام  "، "به من گیر نده"، "با من درد دل کن" ،"کرد

، "چایی رو کم رنگ کن"، "براش سوخت دلم"، "باز شد

هسته میوه رو "، "فاسد شده"، "دانگی حساب کنیم"، "میوه رو پوست بگیر"

حالت "، "سرم گیج میره"، "دماغتو بگیر"، "شیشه ماشینو بده پایین"، "دربیار

، "با مشت زد تو صورتم"، "دهنم آب افتاد"، "خوردچِکِش برگشت"، "تهوع دارم

اومدند "، "گند زدی" ،"شد بیهوش"، "حسابشو برس"، "زیر پاش نشستن"

 ،"طاقتشو داری؟"، "بزنخونه رو بنام من اول " ،"شد کم روش"، "خواستگاریم

کور "، "این به اون در"، "نق نزناینقدر "، "جازد"، "اییهعقدهآدم نامرد و "

سرش کاله "، "کنمازت شکایت می"، "چه برسه به تو"، "کم آورد "، "خوندی

اونا با هم تبانی "، "واستا جلوش"، "اون بیچاره رو زدند زیر آب" ،"گذاشتن

-منو اَلَکی حرص می"، "افراط و تفریط نکن"، "کن شیه جوری درست"، "کردن

باهاش " ،"خیلی خوش گذشت"، "ظلم کردن عاقبت نداره"، "توکلت به خدا"، "ده

کلی "، "ولخرجی نکن"، "این میز کجه " ،"امتحانمو خراب کردم"، "کَل نکنکَل

بدرقشون "، "باشیمجویی داشتهباید قناعت و صرفه"، "طلبکار و بدهکار داره

 ماهدو "، "تالفی کردم ولی پشیمون شدم"، "کردیکاش تحقیرش نمی"، "کردیم

مزاحم "، "از ما سبقت گرفت"، "نتمام عزاداری کرد

، "ببین چقدرجوش و خال تو صورتش داره"، "تلفنی دارم

حالم از "،  "ماشینم بدموقع خراب شد"، "پیچش شله"

، "به بوی گل حساسیت دارم"، "خورهچاپلوسی بهم می

  و ... "خرابش کردی"
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همانطور که دیدید، یکی از مشکالت ما برای صحبت 

الزم برای  مطالبکردن این است که بسیاری 

شود و در عوض کلی زش داده نمیاسپیکینگ، به ما آمو

و عباراتی که دانستن و  1المثلت، گرامر، ضربالغ

داده شده آموزش کند، فرقی نمیدان نچها ندانستن آن

مجبوریم نیز ما بدتر اینکه  و شودو از ما خواسته می

  در حافظه نگه داریم.مصنوعی ها را به زورِ تکرار آن

اگر قرار است چیزی به خاطر "گوید دارد که میشعار جالبی در این زمینه وجود 

کاربرد نداشتن فراموش شود،  همین بهتر که فراموش شود و بیش از این زمان، 

 .  "انرژی و مهمتر از همه انگیزه شما را هدر ندهد

در  خودبخود آن، از مکرر استفاده بخاطر باشد، کاربردی دانشی و علم اگر در واقع 

 کسل و مصنوعی بصورت نیست الزم و شودنمی فراموش ههیچگاذهن حک شده و 

شود همیشه قبل از یادگیری توصیه می بماند. ذهن در تا نمود تکرار را آن کننده

از آن چقدر استفاده به آن نیاز خواهید داشت یا نَه و هر چیزی از خود بپرسید که 

                                                            
دانیم و با مشکلی نیز در ارتباطات خود ها را نمیالمثلدر زبان فارسی نیز ما بسیاری از ضرب 1

شود. در شکلی ایجاد نمیالمثل استفاده نکنیم مشویم. همچنین اگر هیچگاه از ضربمواجه نمی

یادگیری زبان دوم نیز نباید بیش از حد به حواشی و جزئیات گرامری، ادبیاتی و فونتیکی پرداخته 

ای که از اصل و تنه آن، یعنی برقراری ارتباط، غافل شویم. درواقع ما به دنبال یادگیری شود بگونه

ن قرار نیست لیسانس یا دکتری ادبیات زبان آموزاهای زبان هستیم، نَه دانش زبان. اکثر زبانمهارت

 انگلیسی بگیرند، پس لزومی ندارد همه چیز را بدانند و با غرق شدن در جزئیات از اصل غافل شوند.

مطالبی که قرار است تنها به زور تکرارِ مصنوعی در حافظه باقی بمانند، 

ها اصالً غصه نخورید، محکومند به فراموشی. برای فراموش شدن آن

ها را نخواهید چشید و مطمئن باشید لغات لذت استفاده از آنزیرا شما 

در  مکرر استفاده خاطر و مطالبی که کاربردی هستند خود بخود به

 . شوندمانند و ملکه ذهن شما میذهن می
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از ابتدا بهتر است نداشته باشند را کاربردی قرار است هایی که دانسته. خواهید نمود

 . کنار بگذارید

و   English Second Language که بسیاری کشورهای دنیا باید توجه نمود -3

باشند، یعنی ( میEFLو یا  ESL)اصطالحاً   English Foreign Languageیا

در محیط اجتماعی  و آیدبه حساب میها انگلیسی زبان دوم و یا زبان خارجی آن

خود تا حدودی با انگلیسی سروکار دارند، درحالیکه در بستر اجتماعی ایران، 

جز چند واحد درسی که باید بهای ما انگلیسی جایگاهی نداشته و حتی در دانشگاه

هایی که ها و نسخهتوان روشکند. از این رو نمیپاس شوند، نقش دیگری ایفا نمی

 انگلیسی برای آموزش زباننسه، آلمان،سوئد، اسپانیا و...( در آن کشورها )مثل فرا

های رایج، شود را عیناً در ایران کپی کرد. در آن کشورها محیط و کتاباعمال می

همدیگر را کامل کرده و شخص در دانش 

نخواهد ای شدهزبان خود حلقه گم

ای که حتی قبل از یادگیری ، بگونهداشت

کالس، در و  کتابطریق  انگلیسی از

جامعه الگوهای ساختار جمله و مهارت 

های زبان ها و یا در کالسگیرد و در ادامه از کتابمی فراگفتاری را بصورت عملی 

جذب نموده و و مفیدتر انگلیسی، لغات و گرامر تکمیلی مورد نیاز را خیلی آسانتر 

ترسی چندانی به محیط انگلیسی دس که مادرصورتی .بردتواماً در جامعه بکار می

وقتی خواب ساعته در محیط فارسی زبان هستیم )حتی چهاروعموماً بیست نداریم و

ساعته در هفته حضور در کالس زبان و آن 5/1( و لذا با دو یا سه جلسه بینیممی

که نتیجه  توان انتظار داشتمحور نمیحفظهم با یادگیری دروس کم کاربرد و 

، عالوه بر اینکه به شما رابطه . در اینشود حاصلبخشی در اسپیکینگ رضایت

از محیط فارسی  امکانکنم تا حد عزیزان عالقمند به فراگیری زبان، توصیه می

برای خود محیطی انگلیسی بسازید )از طریق  سعی کنید و فاصله گرفتهپیرامون 

تماشای فیلم، گوش  ها،گفتگو و چت کردن با انگلیسی زبان انتخاب دوست مناسب،

، روزنامه و ...(، همچنین تاکید داستان ، مطالعه کتابانگلیسی موسیقیبه دادن 
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استفاده شود که  ها و منابعیروشباید از ، برای ارتقاء مهارت اسپسکینگکنم می

ساختن جمله و تولید  اب تا( و تکراری )نَه حفظ باشند داشته ماهیت تولیدی

انگلیسی نبودن محیط با انگلیسی نمودن خالء موجود ، آموزتوسط زبانمکالمات 

هزار  ینساختن چند با با این روش، پس از مدت نسبتاً کوتاه و  .شودذهن جبران 

عالوه بر اینکه قدرت و سرعت بازیابی اطالعات از جمله، 

شما بطور یابد، همچنین مغز حافظه شما ارتقا می

نمودن جمالت  و ناخودآگاه به ترکیب و مخلوط خودبخود

نماید تر را تولید میتر و طوالنیپرداخته و جمالت پیچیده

بینی سازد در مورد هر موضوع پیشو شما را قادر می

 ای صحبت کنید. نشده

های شما خالی از الزم به ذکر است که در ابتدا ممکن است جمالت و دیالوگ

ولی تولید شده توسط  اشتباهئن باشید که جمالت دارای منباشند، اما مط اشتباه

عیبی است که خود شما، بسیار بهتر از حفظ نمودن جمالت و مکالمات کامل و بی

ساختن شما در عالوه بر اینکه ذهن  ها بصورت آماده حفظ شوند. زیرااز کتاب

شما در جامعه کامالً فارسی زبان قادر  ، اوالً،است نقشی نداشته حفظ شده مکالمات

 محفوظیات شما ز مکالمات حفظ شده خود نخواهید بود و در نتیجهبه استفاده ا

اگر هم فراموش نشوند، باز هم شما  ،ًگردند. ثانیاخودبخود بعد از مدتی فراموش می

انگلیسی زبان نخواهید بود. زیرا هر  ها حتی در یک محیطقادر به استفاده از آن

موضوع  ،المات واقعیدر مک باشد ولیای مربوط به شرایط خاصی میمکالمه

 ریزی قبلیبینی و برنامهگفتگوها بدون پیش

تغییر نموده و صحبت به مباحث گوناگون دائماً 

شما نخواهید توانست پس ، شودمیکشیده 

ای که و آماده ، از پیش تعیین شدهثابت مکالمه

 ببرید. را بکار ایدکردهاز قبل حفظ 

-میاید و شما یسی زبان قرار گرفتهدر محیطی انگلبه عنوان مثال فرض کنید  

را  "خرید کردن" در مورد خواهید یک مکالمه از پیش تعیین شده و حفظ شده
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شوند، حتی اگر دارای جمالت و مکالماتی  که توسط شما ساخته می

است که از  مکالمات و جمالتیاشتباهات کوچکی باشند، بسیار بهتر از 

 .شوندمیحفظ وار ها بصورت دست نخورده و طوطیکتاب

کن است فروشنده عصبانی باشد، ممدر شرایط واقعی بکار ببرید، 

، را گران بدهد، نوع یا رنگ دیگری را پیشنهاد دهدجنس خود 

حفظ و یا شرایط دیگری پیش آید که در مکالمه  پول کم بیاورید

شما نیاز به تغییر جمالت آن درنتیجه  باشد.وجود نداشته شده 

 خورید.و اینجا به مشکل برمی آمده خواهید داشتمکالمه با توجه به شرایط پیش

صحبت کردن و تسلط به یک زبان با حفظ بودن مهارت توان ادعا کرد که میلذا  

با ساخت  ،روش تولیدیدر تفاوت دارد. در مقابل  ایکلیشهو  چند مکالمه موضوعی

که بصورت خودبخود و  آوردهزاران جمله ذهن شما این توانایی را بدست می

ای را بسازد و بتواند هر جمله اید،هایی که داشتهو با دستکاری ورودیناخودآگاه 

 تولید نماید.را  الزمهای مکالمات و صحبت  در مورد هر چیزیدرنتیجه 

( "ورودی فرضیه")یا  "فرضیه ادراک"بر مبنای و  ثمباحبا در نظر گرفتن این  

)که تنها و بهترین روش  پروفسور استیفن کراشن از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی

و در  تعمیم ،یادگیری زبان دوم است(، در این کتاب سعی شده است روش تولید

 مصنوعی حفظ و تکرار بجای پروسه بدون بازده و خسته کننده  نتیجه الگوسازی

جمله کاربردی و کلیدی  چندهزارتن ای که شما با ساخمعرفی و عملی گردد، بگونه

بدون نیاز به کالس در کوتاهترین زمان به و 

دست تسلط نسبی و واقعی در زبان انگلیسی 

در زیر برخی مزایای روش تولید و تعمیم  .یابید

و بدون بازده  مضحک ،نسبت به روش منسوخ

 است: گردیدهحفظ و تکرار بیان 

2 
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 در روش حفظ و تکرار:

 ماه آموخته  6حفظ هستید و اگر مثال  مطالب را کنیدشما تا زمانی که تکرار می

 شوند.های خود را تکرار نکنید فراموش می

 ارتباطی که توسط  اطالعات در مغز دانیم که می

شوند، در ذخیره میکنند، اطالعات برقرار می سایربا 

لمات را بصورت جدا و منزوی از نتیجه وقتی شما ک

روی فلش کارت یا از طریق تکرار مصنوعی به خاطر 

به این ارتباط، برقراری در نتیجه عدم سپارید، می

خیلی زود فراموش گیرند و میسختی در حافظه جای

از مغز دچار مشکل  و بازیابی در زمان فراخوانیممکن است همچنین   شوند ومی

 با هم قاطی شوند.  شده و یا

به معنای  "Stapler"خواهید کلمه مثالً فرض کنید می

را همینطور از را به خاطر بسپارید، اگر آن "کوبمنگنه"

کارت یا برگه لغات حفظ کنید، بعد از مدتی که روی فلش

 شود.را  تکرار نکنید فراموش میبصورت مصنوعی آن

 بوده، باعث ناامیدی و متاسفانه کم شدن  و انرژی بَر تکرار بدون کاربرد مصنوعی

 شود.انگیزه شما می

 

 در روش تولید و تعمیم:

 اید، دارای اشتباهاتی باشد، اما به مرور زمان این شاید جمالتی که شما ساخته

  .شوداشتباهات برطرف شده و مهارت و سرعت شما در جمله سازی بیشتر می

  ات از ذهن، مطالب در ذهن شما حک و فراخوانی مکرر اطالع بکارگیریبه علت

در شوند و مهمتر اینکه فراموش نمیدرنتیجه و  مانندمی ، فعال و جاری باقیشده

 سازی کنید.توانید جملههر موقعیتی و پیرامون هر موضوعی می

  ای قوی از کلمات و شود شبکهیادگیری کلمات در متن و جمله باعث می

بسیار  و مطالب ، لغاتاتاین ارتباط یدر نتیجه و اطالعات در مغز شما ایجاد شود
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شوند. مثالً فرض کنید بجای بهتر در حافظه شما ذخیره شده و سریعتر بازیابی 

، چندین جمله با ساختارهای "کوبمنگنه"به معنای  "Stapler"حفظ نمودن لغت 

، در Please pass me the stapler)متفاوت با این کلمه بسازید )مثالً جمله 

بهتر در  "Stapler"اینصورت عالوه بر اینکه لغت 

گاه در محل کار ماند همچنین هرمیباقی حافظه شما 

کوب ببینید، خودبخود این یا جای دیگری یک منگنه

شود و بعد از مدت کوتاهی جمله برای شما تداعی می

 .شودملکه ذهن می ،مانند کلمات زبان مادری

 از ، شودط، پویا و زنده مییند یادگیری با نشاآفر

 از همهو مهمتر  و انگیزه بردهفرایند یادگیری لذت 

 .یابدشما افزایش می اعتماد به نفس

 بدون نیاز به کالس این روش را ادامه دهید.توانید به تنهایی و می  

 

و  گرددسال است که اِعمال می 35الزم به ذکر است که این روش در دنیا حدود 

شود و نتایج و آثار آن نیز مشهود بوده است. این روش روش جدیدی محسوب نمی

وع مثالً یک کودک از ابتدا شر .باشدمنطقی و طبیعی نیز می ،عالوه بر علمی بودن

ها استفاده کند، کند تا در آینده از آننمی و گرامر به حفظ و انبار نمودن کلمات

ها را به زبان کند، آنبه محض اینکه توانایی نسبی ادای کلمات را پیدا میبلکه 

ها را در جمالت بکار پا شکسته و ناقص، ولی آنوهر چند دستسازد و جاری می

یادگیری زبان به روش بهینه  طبیعی شود فرایندهمین عامل باعث میبندد. می

و انبار کردن  جزئیات گرامری گردد بجای چسبیدن به پس توصیه میصورت گیرد. 

لغات بیشتر، شما نیز بدون نگرانی و با اعتماد به نفس کامل از همین ابتدا سعی 

ی و سازآموزید به جملهکنید با کلمات و گرامری که در دروس اول این کتاب می

 ".کندکسی که اشتباه نکند، پیشرفت هم نمی"تدی روزولت: 

 رود اشتباه کردن بترسد زیاد جلو نمی از از اشتباه کردن نترسید، کسی که
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ضروری کردن پرداخته و مطمئن باشید سایر گرامرها و لغات صحبتادامه  در

وجه نگران اشتباهات و  . به هیچجذب خواهند شد این مسیر درو بتدریج خودبخود 

، نَه تبدیل شدن به لهجه خود نباشید، زیرا فلسفه یک زبان برقراری ارتباط است

های در هر کشوری لهجهور که همانطو  گرامری زنده یک دیکشنری یا کتاب

 های یزدی، اصفهانی، شمالی و غیره در کشور ما()مانند لهجه مختلفی وجود دارد

 امروز نیز دهکده جهانیدر  ،کنندبدون هیچ مشکلی با یکدیگر ارتباط برقرار میکه 

و توان  با لهجه را زبان انگلیسیای، هندی، فرانسوی و ...( هر کسی )چینی، کره

پیرامون  دهد و با جهانمورد استفاده قرار می خود

جالب است بدانید که  .سازدارتباط برقرار می خود

این تنوع لهجه و اشتباهات سطحی در صحبت کردن 

 شود تا نقصیبیشتر موجب شیرینی بیان می

 وقتی یک فرد خارجی زبان به عنوان مثال تاثیرگذار.

در ند، نکشکسته و پر اشتباه صحبت میرا دست و پا  ان فارسیبز، و یا یک کودک

 ناقص.کند تا جلوه می داشتنیو دوست بانمکشیرین،  هاآنصحبت کردن نظر ما 

جالب است بدانید برخی افراد حتی قبل از یادگیری حروف الفبا، صحبت کردن را 

ولی  سواد خواندن و نوشتن ندارند حتیکنند )مانند بسیاری افراد که شروع می

آموزش زبان، تاکید بر خواندن و نوشتن  اشتباه(. در واقع در شیوه کنندصحبت می

-)مانند سیستم آموزشی مدارس و دانشگاه است

متخصصان آموزش زبان بر این الیکه در ح ها(

بان باید با صحبت کردن باورند که آموزش ز

کردن را یاد  صحبت ابتدااگر شخص شروع شود. 

با سرعت زیاد و ، بعد از مدت کوتاهی  بگیرد

نیز فرا براحتی خواندن و نوشتن را تواند می

در کودکی ابتدا صحبت  ما که مانند خودگیرد. 

سال اول با ورود به کردن را یاد گرفتیم و سپس 

به محض اینکه با حروف الفبا آشنا  ،ابتدایی
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با شتاب بسیار باالیی فرا نیز ،  خواندن و نوشتن را و در کمتر از یکسال شدیم

بطوریکه در پایان سال دوم ابتدایی، با اینکه در مجموع بیش از صد صفحه  ، رفتیمگ

را  روزنامه(کتاب داستان و حتی ) فارسی هم نخوانده بودیم، قادر بودیم هر متنی

نیست، یعنی ممکن  صادقد بخوانیم و بنویسیم! در صورتی که عکس این فرآین

-)مانند فارغ ان صحبت کندبخواند ولی نتواند روهای سال است شخص سال

 این سوال ایجاد شود. در اینجا ممکن است ها(التحصیالن فوق و دکترای دانشگاه

کشد، آیا ما سال طول می ینکردن در یک کودک چندکه تکمیل مهارت صحبت

همین مدت را صرف کنیم؟ در پاسخ باید گفت که باید هم برای زبان انگلیسی 

ری زبان مادری توسط یک کودک و یادگیری زبان دوم تفاوت بسیار زیادی در یادگی

زمینه قبلی از مفاهیم دنیای آید هیچ پیشوجود دارد. یک کودک وقتی به دنیا می

دست او تا چند بار  و است اه معنچمفهوم داغی به داند خود ندارد، مثالً نمی  جدید

مرگ و مُردن  یک کودک تا چند سالگی مفهوم .کندنسوزد این مفهوم را درک نمی

پدربزرگم پیش " گویدداند )مثالً میآن را مانند یک سفر می کند ورا درک نمی

فهمد بیند، نمی. یا وقتی یک نوزاد لبه پنجره یا یک تاقچه را از دور می("خدا رفته

را روی  او بار توان چیزی را در آنجا قرار داد و تا چندینکه فرورفتگی دارد و می

برندارد این مفهوم ساده را درک نخواهد از آنجا چیزی را خودش یا  ارندتاقچه نگذ

کند که دیوار کند، فکر مینمود. وقتی پای یک کودک به میز یا دیواری برخورد می

شود، یعنی کنند، آرام میاو را زده است و وقتی پدر و مادرش دیوار را تنبیه می

همچنین مفاهیم دوری، نزدیکی،  .کنددرک نمیحتی مفهوم زنده نبودن اشیاء را 

ها و علت بسیاری کارها برای نانسافامیلی ارتباط 

بعضاً چند سال یک کودک معماهایی هستند که 

در واقع  ها را درک کند.کشد تا آنطول می

پردازش مغز یک کودک و توجه  بسیاری از حجم

او صرف فهمیدن مفاهیم و ارتباطات جدیدی 

شنود و یادگیری زبان میبیند و شود که میمی

را تشکیل او  ذهن از وظایف یکوچک ءتنها جز
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علت های ما برای کودک یک معماست، از . در واقع تمام کارها و حرفدهدمی

اعتقادات و روابط فامیلی بین گرفته تا  بوییدن یک گل و تمیز کردن یک میز

این است که ما تمام  ما برای نکته امیدوارکننده در یادگیری زبان دوماما  ها.انسان

را نیز  هانمربوط به آدانیم و حتی بسیاری لغات و افعال انگلیسی این مفاهیم را می

 و توکل نفس و امیدهایم و تنها کافی است که با اعتماد بدر دوران مدرسه یاد گرفته

ازی سسازی را آغاز نموده و در ادامه نیز به تولید متن، لکچر و مکالمهجملهکامل 

نیاز حد نموده و بیش از ، محفوظیات قبلی خود را کاربردی و بهم پیوسته بپردازیم

البته اهمیت گرامر در جای خود  به حفظ نمودن لغت و گرامر وسواس نشان ندهیم.

بصورت کامالً مختصر و مفید و  این کتاب نیز سعی شده ابتدایمحفوظ است و در 

های مختلف مباحث مهم و ضروری با مثال جهت سرعت دادن به فرآیند یادگیری،

گرامری مانند حفظ  سایر نکاتالزم به ذکر است که . آموزش داده شود سازیجمله

 ingیا  to، افعالی که روندمیبکار ها جداول افعال، شرایطی که برخی حرف اضافه

و  را الزم نیست از ابتدا بدانید کننده گرامریخسته و سایر نکات ریز گیرند ومی

ای که پس از فرا خواهید گرفت، بگونه طول مسیرناخودآگاه در  ها را بصورتآن

مدتی ذهن بصورت خودبخود و با استفاده از الگوبرداری و تعمیم، نکات گرامری را 

ها را بداند. کند بدون اینکه نام و فرمول آنرعایت می

در چنین شرایطی اگر مثالً تست کنکوری را جلوی 

د، خیلی سریع جواب صحیح را تشخیص شما بگذارن

حتی  بدون اینکه کنید(حس میدر واقع ) دهیدمی

مانند زبان ، درست بدانید راعلت درست بودن آن

کنید، فارسی که غلط یا صحیح بودن جمله را حس می

علی دیروز به "یا جمله  "نی، قبول شدیااگر درس بخو" مثالً اشتباه بودن جمله

هم  سوادبیشخص ناآگاه از زبان فارسی و یا ا حتی یک ر "مدرسه خواهد رفت

و کلمات حساس  صحیح روی تلفظ شوداما در عوض توصیه می دهد.تشخیص می

با تلفظی یاد بگیرید آن را ای را یاد نگیرید بهتر است تا باشید، زیرا اگر کلمهدقیق 

 و به خاطر سپردن تلفظ صحیح شما را در تشخیص ،بعالوهرا نفهمد! آن که کسی
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در این کتاب سعی شده است کند.  میزیادی کمک  و هم خانواده کلمات هم ریشه

توانید براحتی و بدون نیاز به تلفظ کلمات جدید آورده شود، ولی درصورت نیاز می

ای را تنها با گوش دادن از یادگیری قواعد فونتیک )آواشناسی(، تلفظ هر کلمه

)مثالً دیکشنری آنالین یاد بگیرید های موجود ها و دیکشنریافزارها، سایترمطریق ن

افزار دیکشنری و یا نرم http://dictionary.cambridge.orgو رایگان کمبریج به آدرس 

 .(دهدمیتمامی لغات را در اختیار شما قرار  برِتیشهمچنین اِمِریکَن و النگمن، تلفظ 
فرا گرفت  توان بصورت یک بعدییک زبان را نمی -4

 شود، کهدر مدرسه و دانشگاه انجام می)مانند آنچه 

ارزیابی مورد و داده شده  فقط ریدینگ و گرامر آموزش

بلکه هر چهار مهارت باید با هم پیش  ،(گیردقرار می

شود به مهارت صحبت کردن حتی  توصیه می .روند

دادن و حتی گوشبه بهبود مهارتهای خواندن  ، زیراپرداخته شود پیشتربیشتر و 

های این ارتباط )یعنی تاثیر شگرف اسپیکینگ بر روی مهارتدهد! شتاب می

 توان با تامل بر روی دو مورد زیر درک کرد:ریدینگ و لیسِنینگ( را می

 ن اینکه کنید، ذهن شما بدووقتی شما با کسی به زبان مادری )فارسی( صحبت می

لغات را تفکیک کند، براحتی و بدون هیچ زحمتی مطالب شنیده شده را بصورت کامل 

دهید، ذهن گوش میانگلیسی  یا گفتاری درصورتیکه وقتی به اخبار .کنددرک می

ها را کلمات را تفکیک نموده، یکی یکی معانی آن ،شود برای فهم مطالبمجبور می

ارد تا معنی جمله یا پاراگراف را درک نماید. این حدس بزند و دوباره پشت سرهم بگذ

ای که برخی مواقع به آورد، بگونهرا به شدت پایین می شماسرعت درک مطلب  ،روند

سرعت گوینده نرسیده و همچنین اگر صدا شفاف و شمرده نباشد )مانند برخی 

 شود.ها(، حتی تشخیص کلمات نیز دشوار میموسیقی

  همانگونه که گفته شد یک دانش آموز کالس دوم یا

 111سوم ابتدایی با وجود اینکه در مجموع بیش از 

صفحه فارسی هم نخوانده است، به راحتی هر متنی 

تفکیک بدون و حتی روزنامه را خوانده و آن را سریع 

ها ممکن فهمد! در صورتیکه خیلیمیکلمه به کلمه 

http://dictionary.cambridge.org/
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خوانده باشند ولی وقتی یک متن انگلیسی جدید را صفحه انگلیسی هم  اناست هزار

، ترجمه دانند، همچنان به تفکیک کلماتخوانند، که حتی تمام لغات آن را هم میمی

درک ریدینگ و پرداخته و در نتیجه  هاو ترکیب مجدد آنبه زبان مادری  کلمات آن

 . ای خواهند داشتکنندهمطلب کُند و خسته

های ما، چه شنیداری و چه خواندنی، به زبان مادری که ورودیبطور خالصه، زمانی  

درک  کلی، بصورت یپردازشبا کمترین ها را بدون هیچ زحمت و باشند، ذهن ما آن

گیرد، به تمام جزئیات الزم )درعین حالی که درک بصورت کلی صورت می نمایدمی

های ما ، اما زمانی که ورودیشود(نیز توجه می

شود مغز مجبور می ،ی باشندبه زبان دیگر

 جزئیکلمات را تفکیک و مطلب را بصورت 

درک نماید و درنتیجه درک مطلب سریع و 

و ممکن است متوجه  دقیقی نخواهیم داشت

ام، که سالیان سال مطالب برخی جزئیات مهم نیز نشویم. بنده افراد بسیاری را دیده

رک مطلب کاملی ندارند )بعنوان ولی همچنان د اندانگلیسی را خوانده و گوش داده

، بصورت کامل دهندکنند و یا به اخبار گوش میمثال وقتی فیلمی را تماشا می

باشند. توصیه بنده به این دوستان و از این موضوع متعجب می (شوندمتوجه نمی

حتماً خود )ریدینگ و لیسِنینگ(، های ورودی شدن مهارتاین است که برای کامل 

)اسپیکینگ و رایتینگ( را تقویت نمایند. به  خود های خروجیمهارتبایست می

های ریدینگ و شروع به صحبت کردن نکند، مهارتتا وقتی شخص عبارتی دیگر، 

های ورودی در ابتدا با سرعت . در واقع مهارتشودنیز کامل نمی لیسینینگ او

م، پس از مدتی های خروجی را فعال نکنیمهارت ریابند ولی اگخوبی بهبود می

توان بصورت های زبان را نمیمهارت. اصوالً یابدها کاهش میسرعت پیشرفت آن

دانیم که همه می .باشندو به یکدیگر مربوط می یک بعدی و جدا از هم کامل نمود

)لیسِنینگ مادر یادگیری سریع و  شنیدن اثر مستقیم روی صحبت کردن دارد

متاسفانه قادر به  ،است که تمامی افراد ناشنواهمین علت و بهبهینه زبان است( 

عکس  ،زبان فرآیند یادگیریاست که در  اینجا ، اما جالبنیستند نیزصحبت کردن 
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مهارت  روان شدنو  کامل باعث نیز کردنصحبت و این رابطه نیز وجود دارد

وقتی شخص کلمات را به زبان موضوع،  روانشناسی دیدگاه! از گرددمیشنیداری 

گونه ترس و ابهامی در مفهوم گرفته و هیچها اُنس کند، با آنآورد و صحبت میمی

، بدون خواندمیدر متنی شنود یا ها را میوقتی آن سپسو  ماندها باقی نمیآن

زیرا  کنددرک می مطلب را براحتی و بدون ترس،  و بصورت یک کل تفکیک لغات

زبان  در ،مثالبه عنوان . ساخته استها را به زبان جاری خود بارها و بارها آن

بصورت ما ش، ذهن بینیدیا می دشنوییک جمله را می شما ابتدایوقتی  مادری

ی هاو مغز بجای وقت گذاشتن برای پردازش کلمهجمله را حدس زده  بقیه کارخود

)یک پروسه  پردازدبه درک کلی مطلب می بعدی، با کامل کردن حدس خود

. کنددرک میبهم مربوط کرده و تر جمالت را بسیار راحتتیجه در ن. تکاملی دارد(

 و همزمان کنیم، براحتیصحبت می فارسیوقتی با شخص دیگری به زبان  لذا

زیرا آن  ،بیان شوند(و در جای شلوغ )حتی اگر مبهم  فهمیممی های او راحرف

توان به تاثیر می از اینجا. ایمجاری ساختهو بارها به زبان بارها  مانمطالب را خود

 برد. لیسِنینگ پی ریدینگ و اسپیکینگ روی

کرد و مثالً با خیاطی کردن  همانگونه که برای یاد گرفتن نقاشی باید نقاشی -5

توان نقاشی یاد گرفت، برای اینکه قادر شویم انگلیسی صحبت کنیم، باید نمی

زیرا . را فرا گرفت، صحبت کردن توان صرفاً با خواندنانگلیسی صحبت نمود و نمی

صحبت کردن خروجی گرفتن  خواندن ورودی دادن به مغز است درحالیکهدر واقع 

تر اقدام به ساخت جمالت و خروجی گرفتن از هرچه سریع اگر باشد. لذااز مغز می

فراموش نموده و بدتر نیز  مغز خود نکنید، بعد از مدتی محفوظیات قبلی خود را

شود. تنبل میطرفه و اینکه ذهن شما یک

کند فقط اطالعات را بگیرد و یعنی عادت می

پس ندهد و قدرت فراخوانی لغات را از دست 

لغاتی که بلدید و در در نتیجه  ودهد می

به موقع و  نخواهید توانستحافظه دارید را 

  سریع فراخوانی نموده و به زبان آورید.
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، ممکن است کندمی شخص دیگری برای شما انگلیسی صحبتدر اینصورت وقتی 

دانید، ولی خودتان تعجب کنید که چرا با اینکه شما نیز تمامی آن لغات را می

جواب ساده است. زیرا  !ها را به زبان آوریدتوانید آننمی

اید و خروجی گرفتن از آن شما فقط به مغز ورودی داده

اید، پس طبیعی و فراخوانی اطالعات را تمرین ننموده

 ما نتواند بموقع کلمات را فراخوانی نمایداست که مغز ش

  . )مغز نیز مانند سایر اندام بدن به تمرین نیاز دارد(

، خودبخود متوجه با ادامه تولید جمالتاز مزایای دیگر صحبت کردن این است که  

 وهای ساده و در عین حال مهم مفقودند شوید در زنجیره لغاتتان، برخی حلقهمی

ها سروکار دارید را در حافظه ندارید ای که شاید هر روز هم با آنهساد و افعال لغات

صحبت  درنتیجهاید. آیند را انبار نمودهبسیاری از لغاتی که بکار نمی عوضدر  لیو

-ها و ورودیدانسته فیلتر کردنباعث  خودبخود کردن

شود باعث میهمچنین و  مفید از غیر مفید شده های

  .مفع نماییترما یافته و ر اطالعات خودنقاط کور 

خوشبختانه پس از چند سال تالش و تجربه چندین مدرس زبان موفق شدیم برای 

ای کامل از جمالت بسیار کاربردی، با رویکرد تولیدی اولین بار در کشور، مجموعه

آموزان و عالقمندان عزیز و به زبانروش استیفن کراشن را آماده  با الهام ازمحور و 

آموزید که الزم دارید، شسته و رفته و بدون آنچه را میاثر، . در این نماییمتقدیم 

کند. در ابتدای امر، با توجه به ای که شما را از اصل مطلب دور میفایدهحواشی بی

بستر اجتماعی و شرایط آموزشی موجود، صرفاً جهت عدم حضور انگلیسی در 

 باو  نمودهان یک دوست همراهی را به عنو شماگرامر  ،یند یادگیریآتسریع فر

که شما بطوری ،رودکنار می گیری الگوهای ذهنیشکل پس ازو  جمله 651ساختن 

استفاده از گرامر در در واقع کنید بدون اینکه خود متوجه باشید. آن را رعایت می

با وارد ساخت جمالت اولیه، باعث ایجاد الگوهای ساختاری در ذهن شده و در ادامه 

ذهن بصورت ، ساز مهمهای فعلو معرفی کالِکیشِن ه قلب کتاب در فصل دومشدن ب
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بیشتر، این الگوها را تعمیم داده و  جمالت تولید نمودنبا و  و ناخودآگاه خودبخود

 برد. تر بکار میدر ساخت جمالت پیچیده

فلسفه وجودی یک زبان برقراری ارتباط است و در دهکده همانگونه که گفته شد، 

شود، پس بدون جهانی امروز هر کس با لهجه و توان خود وارد این میدان می

درخت  زائد هایمورد، مواظب باشید با پرداختن به برگهای بیها و وسواسنگرانی

زبان از تنه اصلی آن غافل نشوید. در این راستا، این 

کند با تولید و ساختن جمالت مختلف، کتاب سعی می

کردن آنچه تا کنون در حافظه  ابتدا به کاربردی

یک ساختار ذهنی  همچنیناید پرداخته و انباشته

های جدید نیز در جای خود قرار آموخته تابوجود آورد 

مد نظر قرار گیرد بایست در مطالعه این کتاب نکته مهمی که می گرفته و بکار روند.

ید ساخت نَه اینکه با ها رادر پایین صفحه این است که جمالت انگلیسی ارائه شده

شوید ها را حفظ میخواند. در واقع اگر شما جمالت انگلیسی را چند بار بخوانید، آن

اید، درصورتیکه اینگونه نبوده و ها را یاد گرفتهو بعد ممکن است تصور نمایید که آن

این جمالت حفظ شده نیز پس از اید و مطمئناً ها را حفظ نمودهدر واقع شما آن

-ای فارسی را میشود هربار که جملهاموش خواهند شد. بنابرین توصیه میمدتی فر

تا با این کار قدرت و سرعت  بینید، سعی نمایید معادل انگلیسی آن را شما بسازید

مغز انسان نیز مانند سایر  و ساخت جمله افزایش دهید. مغز را برای ترکیب کلمات

توان گفت همانگونه که با وزنه زدن شود. میتر میاندام بدن با تمرین دادن قوی

تر را نیز بلند های سنگینشوند و پس از مدتی قادر خواهند شد وزنهبازوها قویتر می

گردد )نَه با حفظ و تر میکنند، مغز انسان نیز با فکر کردن و ساختن جمله قوی

بسیار  تر را نیز براحتی وتکرار آن( و پس از مدتی قادر خواهد بود جمالت پیچیده

-الگوهای الزم برای جمله ،تر بسازد. پس از ساخت چند هزار جملهتر و دقیقسریع

دهد )در واقع مغز خودش انجام میمغز گیرد و بقیه کار را سازی در ذهن شکل می

 دهیم(.ه درستی تمرین انسان کار خود را بلد است و ما تنها کافی است آن را ب
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تاثیر لیسِنینگ )گوش دادن( را در فرآیند یادگیری عنوان آخرین نکته، اهمیت و ه ب

ای است که بسیاری از شویم. اهمیت لیسِنینگ  بگونهزبان دوم خاطر نشان می

جهت . نمایندمعرفی می "مادر یادگیری زبان"متخصصان آموزش زبان آن را بعنوان 

و  کتابگردد پس از مطالعه فصل اول این گیری از این عامل مهم، توصیه میبهره

های مهندسی شده و مناسب، گوش دادن به فایلهمزمان با مطالعه فصول بعدی، با 

توانید از کتاب مهارت شنیداری خود را نیز تقویت نمایید. در این خصوص می

گردآوری و تالیف  و با دقت بسیار زیاد که توسط همین مولف "نینگلیسِ بِست"

  های منحصر بفرد این کتاب عبارتند از:برخی از ویژگی استفاده نمایید. شده است

 سوم سرعت استاندارد و با سرعت دو  شمردهها بسیار گوینده

 کنند.صحبت می
  

 زالل و گرم ،ها مخصوص بوده و دارای صدای کامالً شفافگوینده

  باشند.می و همچنین دارای لهجه اِمریکن
 

 به منظور یادگیری  این کتاب کلیه ساختارها، عبارات و کلمات

 برای یادگیری زبان نبایست از مطالباند. زبان مهندسی شده

هایی استفاده نمود که برای مقاصد آموزش زبان و فایل متفرقه

نویسنده یک رمان انگلیسی، رمان اند. بعنوان مثال تهیه نشده

نویسد، بلکه آن را نوشته تا خود را به منظور آموزش زبان نمی

مفهومی را به اینکه یا  زبان بخواند و از آن لذت ببردیک انگلیسی 

)مانند کلیله  و باستانی ادبی یکتاب و یا منتقل سازد خود مخاطب

 باشد.منبع مناسبی برای یادگیری زبان نمیو دمنه فارسی( 
 

  جالب، مفید و شیرین  ارائه شده در این کتاب تماماًمطالب کلیه

، آموززبان بیشتر و انگیزیش انزب آموزشای که ضمن بوده، بگونه

در اختیار های مختلف زمینهدر اطالعات مفید و منحصربفردی 
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 مطالبی اینگونه جای دیگری هیچ دهد، که درمخاطب قرار می

  شوند.بصورت یکجا و خالصه یافت نمی
 

  ها را نداند، معنی آن آموززبانترجمه تمامی لغاتی که ممکن است

ها نوشته شده است تا مخاطب براحتی و در پرانتزی جلوی آن

این همچنین  .بدون مراجعه به دیکشنری مطالب را دنبال نماید

به تقویت مهارت تا حد زیادی کتاب عالوه بر مهارت لیسِنینگ 

 آموز نیز منجر خواهد شد. ریدینگ زبان
  

  و همچنین کتاب کتاب این هایدرس Easy Speaking  توسط 

 شما .شوندمی افزوده پشتیبانی واقعیت رشدروبه و جدید آوریفن

 نصب ها وکتاب این کد موجود بر روی جلد QRبا اسکن نمودن 

 دوربین گرفتن و خود موبایل گوشی روی بر مربوطه اپلیکیشن

های فیلم دتوانیمی ،هاکتاب های اینعکسروی  بر گوشی

و  دریافت را درس مربوطه به مربوط اطالعات سایر و آموزشی

 (09120746297 هاتلفن پخش کتاب) .ددهی قرار استفاده مورد

کنم، با توجه به سرعت افزاینده در پایان برادرانه توصیه می

تولید علم و تکنولوژی و اهمیت زبان انگلیسی در انتقال و 

گیری از دانش روز دنیا و همچنین سایر مزایای غیر بهره

زبان انگلیسی در یادگیری قابل انکار آن )تاثیر مستقیم 

مانند کامپیوتر، کمک به استفاده از دنیای اطالعات  دیگر تر علومسریع و آسان

های دانشگاهی و...(، در هر رشته موجود در اینترنت، کسب رتبه بهتر در آزمون

انگلیسی را بعنوان شیرین و ساده ای که هستید، یادگیری زبان تحصیلی و حرفه

-شاءالمللی در اولویت و دستور کار روزانه خود قرار داده تا انینیک زبان مفید و ب

-، زندگی شیرینهاها و پیشرفتهای جدید به دنیای موقعیتاهلل با باز کردن پنجره

 تری را برای خود به ارمغان آورید. 
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 :از کنم قدردانی و تشکر که دانممی واجب خود در پایان بر

 اوست. عظمت و لطف مظهر یکپارچه عالم که متعال خداوند -1

 .اندبوده بنده دلگرمی مایه و کننده یاری همیشه که مهربانم همسر و مادر پدر، -2

دلسوز در سرتاسر دنیا، که بزرگترین هدیه و  ، اساتید و دانشمندانکلیه معلمان -3

چشمداشتی در هیچ موهبت جهان هستی، یعنی علم و دانش را خالصانه و بدون 

عمر و زندگی خود را صرف اعتالی هر چه و  دهندمینوعان خود قرار هم اختیار

پروفسور همچنین از  کنند.بیشتر نوع انسان و پرورش اندیشه و روح بشر کرده و می

Stephen D. Krashen که در زمینه فرآیند  یاها و مقاالت ارزندهخاطر کتاببه

 .اندش و یادگیری زبان دوم ارائه نمودهآموز

و  فرهنگی مجتمع و اندیشه معراج آموزشی و فرهنگی مجتمع نخبگان، کانون -4

 .اندبوده اثر این تالیف و گردآوری ساززمینه و مشوق که نبوی حکمت آموزشی

 و حامی که مخابرات و شرکت مدیانا و پست کاربردی-علمی جامع دانشکده -5

 .اندبوده  کتاب این روی بر افزوده  واقعیت رشد روبه و جدید قابلیت فنی پشتیبان

 

 
 

 موفق و سربلند باشید        

 حسین اسکندریان        
Ph.eskandarian@gmail.com                                                                       

        

That is a good book 
which is opened with 

expectation and closed 
with profit. 

 

“Amos Bronson Alcott” 

 

mailto:Ph.eskandarian@gmail.com


 

 : جمله سازیفصل اول

                     

 

به گرامر پرداخت و در این کتاب نکات  بیش از حد نبایددر مقدمه کتاب گفتیم که 

و پس از مدتی  خواهید گرفترا در مسیر جمله سازی فرا  و ضروری گرامری الزم

، بدون اینکه حتی یدبرو بکار می نمودهرعایت بطور خود بخود و ناخودآگاه ها را آن

از آنجا پوشی نمود، توان از آن چشمای که نمیاما نکته. دها را بدانینام و فرمول آن

زمان  که در محیط زندگی ما زبان انگلیسی حضور ندارد، لذا برای کوتاه کردن

ها و مهم زمانساختار جمله و مبحث  ،و مفیدمختصر  کامالً بصورت ،یادگیری

 نماییم. جمالت مجهول را بیان می

 به جمله فارسی زیر دقت کنید:

 من علی را دیروز در مدرسه دیدم.

 بینید که فرمول جمله در زبان فارسی عبارت است از: می

 + فعل + قید مکان + قید زمان + مفعول فاعل
 

 آید:در زبان انگلیسی اینگونه نبوده و فعل بعد از فاعل و در مقام دوم می
I saw Ali at school yesterday. 

 است از:پس فرمول ساختار جمله در زبان انگلیسی عبارت 

 + فاعل + فعل + مفعول قید مکان + قید زمان
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و  مهمترین عنصر بکار رفته در یک جمله است "فعل"بعدی این است که  نکته

 به دو جمله زیر توجه کنید:. توان نشان دادبدون فعل هیچ مفهومی را نمی

 رفته است.علی به مدرسه 

 خواهد رفت.علی به مدرسه 

از کلمات یکسانی استفاده شده )علی، مدرسه و فعل رفتن(، ولی  جمله در هر دو

در حالیکه جمله دوم به  ،اولی به این معناست که علی رفته و االن در خانه نیست

معنای متفاوت این دو جمله این معناست که علی هنوز نرفته و االن در خانه است. 

پس  .است به خود گرفته های متفاوتیزمان ،"رفتن"فعل  است کهبه این علت 

 سهاست.  و تاثیرگذار مهم ،فعل جمله رویعمال زمان مناسب گیریم که اِنتیجه می

  های مهم و پرکاربرد در زبان فارسی و انگلیسی عبارتند از:زمانمورد از 

 ساختار انگلیسی ساختار فارسی زمان

 I go to school (every day) م )هرروز(روبه مدرسه می من حال ساده

 I went to school (yesterday) )دیروز( من به مدرسه رفتم گذشته ساده

 I will go to school (tomorrow) )فردا( من به مدرسه خواهم رفت آینده ساده

 

  :قسمت داردسه انگلیسی هر فعل زبان در 

 فعل اولقسمت  قسمت دوم قسمت سوم
Washed Washed Wash To wash = شستن 

Worked Worked Work To work=کار کردن 

Gone Went Go To go= رفتن 

Eaten Ate Eat To eat=خوردن 

Read Read Read To read=خواندن 

های دوم و سوم فعل با ها )مانند دو ردیف اول جدول فوق( قسمتدر اکثر فعل

ها )مانند سه آیند و در برخی فعلبه قسمت اول بدست می edاضافه کردن یک 

ها قاعده خاصی ندارند و پس از ردیف آخر جدول فوق( قسمت دوم و سوم فعل

ها را مانند، پس به هیچ وجه الزم نیست از ابتدا آنچند بار استفاده در ذهن می
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هایی که آنفی، از طرها شاید هیچگاه بکار نیایند و زیرا برخی از آن نماییدحفظ 

 مانند.میبطور خودبخود در ذهن و مستحق یادگیری هستند،  دارند یکاربرد بیشتر

خواهم به ها از زبان آموزان میبرخی مواقع در ابتدای کالس 

، جالب است که تقریباً "من در ریاضی خوبم"بگویند انگلیسی

یا  ،"I am good in math"گویند میبه اشتباه اَندی درصد ونود

به اشتباه  "امراضی پسرممن از "ای مانندجملهدر برگرداندن 

، در صورتیکه ممکن است کنندرا بیان می "I am happy from my son"جمله

در واقع اشتباه شنیده باشند. دیده یا را  هاآنجمالت مشابه جمالت فوق یا بارها 

این است که  مانندو  ودهباین دسته از زبان آموزان در انتخاب حرف اضافه مناسب 

و ، با از، به، برای، در"حروف اضافه ، زبان فارسیشخصی در 

 و مثالً بگوید در مکان مناسب خود استفاده نکندرا  "...

نزدیک  اهواز ازتهران  "، "اماین کالس راضی رویمن "

 ."من گفت درمعلم "یا   و "است

معنی جمالت به خاطر یک  بینید که عالوه بر ظاهر عجیب، حتی ممکن استمی 

در این از سوی زبان آموزان چنین اشتباهاتی بروز علت  حرف اضافه تغییر کند.

به جزئیات بکار  ها و متون انگلیسیمطالعه نمودن کتاباست که هنگام شنیدن یا 

های کم یکی از ریشهطبق نظر متخصصان، . ندکنتوجه نمیدر جمالت آن رفته 

نیازی  جزئیات آن ، این است که نسبت به دانستنزیچیتوجهی به جزئیات هر 

متاسفانه خیلی مواقع قبل از  ایم.نشده "تشنه"و به اصطالح   ایماحساس ننموده

اجازه قبل از اینکه و  را حس کنیم و نیازی اینکه سوالی در ذهن ما شکل بگیرد

و فرصت بیندیشیم، سریعاً سراغ جواب رفته  آندهیم کمی راجع به جوانب مجهول 

یعنی  گیریم،را از خود می "شدنتشنهِ "مهمتر اینکه توجه نمودن و فکر کردن و 

آوریم و در جواب مسئله را ساده و بدون زحمت بدست می

ساده فراموش  ،ایمکه ساده بدست آورده را نتیجه جوابی

 . "بردباد آورده را باد می"به قول بزرگان ما   کنیم،می
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 وضوع که دو جمله:با دانستن این ماکنون ، برای اهمیت تشنه شدنی به عنوان مثال

"I am good in math"  و "I am happy from this class" 

ها کجای آناشتباه هستند، شاید این سوال در ذهن شما ایجاد شده باشد که 

. به نظر بسیاری از باشندمیصورت صحیح جمالت فوق چگونه اه است و باشت

بسیار موثر و خود خودیایجاد این سوال به انشناسی تعلیم و تربیترومتخصصان 

نیاز و  ،وجود این سوال در ذهن شماب است. در واقع مهمتر از دادن جواحتی 

و هر چه ذهن  کندمی ایجادعطشی را برای یافتن جواب 

شما بیشتر با این سوال کلنجار برود، ضمن اینکه قدرت 

شود، حافظه شما بیشتر می تفکر و فراخوانی اطالعات از

را خواهید ارزش آن، بیابیدهمچنین وقتی جواب را 

 ماندگاری آن در ذهن شما بیشتر خواهد بود. و دانست 

کتاب یا  روانشناس و شناخت شناس بزرگ سوئیسی، "ژان پیاژه"به قول آقای 

. است که مخاطب خود را در مرحله اول سوال دار کند تا جواب دارمعلمی موفق 

این تا او در اثر  ایجاد کند سوال و عطشیعالمت یعنی در ذهن مخاطب خود 

ضمن رشد قدرت . در اینصورت خود به جستجوی جواب برود ،احساس نیاز درونی

رسد، آن جواب در ذهن و حافظه او میمسئله  وقتی به جوابذهنی، همچنین 

عدم احساس نیاز، در  اثر البته این پدیده، یعنی کم توجهی در پایدارتر خواهد بود.

اید، ، مثالً شما ماشین همکار خود را بارها دیدهافتدامور زندگی نیز اتفاق می سایر 

را طور دیگری مشاهده کنید و آنولی اگر روزی قرار شود آن را بخرید، ممکن است 

 قبلیعلت کم توجهی اید، ها توجه ننمودهجزئیاتی از آن را ببینید که قبالً به آن

اید کردهاحساس نمیبه جزئیات آن ماشین ی به توجه کردن نیازشما این بوده که 

ولی اکنون که  ،"ایدکردهشما آن را به چشم خریدار نگاه نمی"ها به قول قدیمیو 

قصد خرید آن را دارید حتی به عاج روی الستیک آن هم توجه 

ر رفته ، توجه به جزئیات بکامطالعه هر کتاب زبانیدر  .کنیدمی

تر الگوهای شود هرچه سریعتر و دقیقدر جمالت باعث می

و در روش  ذهنی شما شکل گیرد، لذا در مطالعه این کتاب

 پایین صفحهی هاجوابسریع به  گرددتوصیه می تولید و تعمیم
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 .آوریدبا استفاده از کلمات و افعال داده شده، جمالت را به انگلیسی در

 باشند.تمامی این جمالت دارای زمان حال ساده می

 

برای  فراخوانی  خود تمرین دادن حافظه عالوه برو اجازه دهید  مراجعه نکنید

در الگوسازی ذهنی شما بهتر جزئیات ریز و مهم وال در ذهن، اطالعات، با ایجاد س

 . (توجه کنید "… ,to, on, for, with, in, at" ف اضافهوبه حر)مثالً  نقش ببندند

افتند، در برای بیان کارهایی است که بصورت تکراری اتفاق می :زمان حال ساده

شود و در انگلیسی فقط روی فعل ساخته می "می"زبان فارسی معموالً با آوردن 

 را بیاوریم.  "قسمت اول فعل"کافی است 

 ساختار انگلیسی ساختار فارسی زمان

 I go to school (every day) )هرروز( روممیمن به مدرسه  حال ساده

 I went to school (yesterday) من به مدرسه رفتم )دیروز( گذشته ساده

 I will go to school (tomorrow) )فردا(من به مدرسه خواهم رفت  آینده ساده

  

  

 

 (goُگ ) .روممن هر روز به مدرسه می .1

 (live لیو) .یکنزندگی می تهراندر  تو .2

باشد،  (او/ آن/ اینسوم شخص ) در زمان حال ساده هر وقت فاعل                   

 گیرد.می s جمله فعل

 (speaksس اِسْپیکْ) د.کنانگلیسی صحبت می او .3

 ( rooms، رومْزcleanکیلینْ )کنیم. ما هر روز اتاقمان را تمیز می .4

 ( weekک، ویplayْپِلِی)کنید. شما هر هفته فوتبال بازی می .5

 
1. I go to school every day. 
2. You live in Tehran. 
3. He speaks English. 
4. We clean our room every day. 
5. You play football every week. 
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 (workک)وِرْکنند. ها هر روز کار میآن .6

  (rains زنْ، رِیwinterْتِر وینْ) بارد.هر زمستان باران می .7

 (opensآُپِنزْ ) شود.صبح باز می 7ساعت  بانک هر روز .5

  (music،میوزِکْ David, listensزسِنْلیْ).دهدهر روز به موسیقی گوش می دیوید .9

  (Elizabeth, wakes upآپسْ وِیکْ).شودبیدار می 7هر صبح ساعت  الیزابت .11
 

برای  doesو ) doزمان حال ساده،  کردن "سوالی -آیا"برای

 doesآوریم. وقتی از را در ابتدای جمله می( سوم شخص

 رود.  فعل از بین می s ،کنیماستفاده می
 

 روی؟ آیا تو هر روز به مدرسه می .11

 کنی؟آیا تو در تهران زندگی می .12

 د؟کنانگلیسی صحبت می آیا او .13

 کنید؟آیا شما هر روز اتاق را تمیز می .14

 کنید؟آیا شما هر هفته فوتبال بازی می .15

 کنند؟ها هر روز کار میآیا آن .16

 بارد؟باران میآیا هر زمستان  .17

 
6. They work every day. 
7. It rains every winter. 
8. The bank opens every day at 7. 
9. David listens to music every day. 
10. Elizabeth wakes up every morning at 7 o'clock. 
11. Do you go to school every day? 
12. Do you live in Tehran? 
13. Does he speak English? 
14. Do you clean the room every day? 
15. Do you play football every week? 
16. Do they work every day? 
17. Does it rain every winter? 
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 شود؟باز می 7آیا بانک هر روز ساعت  .15

 دهد؟ آیا ریچارد هر روز به موسیقی گوش می .19

 شود؟بیدار می 7آیا الیزابت هر صبح ساعت  .21

 

 =کجا"سوالی  هایبا عبارات جمالت برای سوالی کردن

Where)وِر(کِی ،=When(وِن) ،چرا=Why)چه  ،)وآی

 What=چه ساعتی، ()هَوHowْ=چگونه ،)وآت(What=چیزی

time ،چه مدت=How longْ(، چند مدت یکبار)هَو النْگ=How 

oftenْرا جلوی  پرسشی کافی است این عبارات "و ... (آفِنْ )هَو

توان می بطور ساده بیاوریم. شدهساخته   "سوالی -آیا"جمالت 

         "سوالی -آیا"جمله از جمله خبری داده شده یک گفت ابتدا باید 

 :اضافه نمودها عبارات پرسشی را جلوی آناین ساخت و سپس 
He listens to music every day. )جمله خبری( 

Does he listen to music every day? سوالی( -)جمله آیا 

Why does he lisien to music every day? )جمله سوالی با عبارت پرسشی( 
 

 کنی؟کجا زندگی می .21

 روی؟چگونه به مدرسه می .22

 ؟دروهر روز کجا می .23

 کند؟چگونه انگلیسی صحبت میاو  .24
 

 
18. Does the bank open every day at 7 o'clock? 
19. Does Richard listen to music every day? 
20. Does Elizabeth wake up every  

morning at 7 o'clock? 
21. Where do you live? 
22. How do you go to school? 
23. Where does she go every day? 
24. How does he speak English? 
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 کنید؟هر روز کجا را تمیز می .25

 کنی؟کِی فوتبال بازی می .26

 کنند؟ها هر روز کار میچرا آن .27

 ؟شودکِی بانک باز می .25

  (Joseph) دهد؟به چه چیزی گوش می جوزِف .29

 (Sarah) ؟شودبیدار می کِیسارا  .31

برای  از زمان حال ساده )یعنی قسمت اول فعل( درکل، 

حقایق  ،روم()من هر روز به مدرسه می بیان امور تکراری

 چرخد یا آب در صد)زمین به دور خورشید می علمی

درستی یا اموری که ما بصورت بدیهی  ،جوشد(درجه می

)مثالً مرغ یک پرنده است( و دانیم میها را نادرستی آن

همچنین امور جاری و دائمی )مثالً او در تهران زندگی 

 شود.استفاده میکند یا علی موسیقی دوست دارد( می

 (سیئِسسِلْریزْ دِگْ، زْ)بُیل .جوشدآب در صد درجه می .31

  جوشد؟آیا آب در صد درجه می .32

 جوشد؟چرا آب در صد درجه می .33

 (تِمِپرِچِر)جوشد؟ آب در چه دمایی می .34
 

 
25. Where do you clean every day? 
26. When do you play football? 
27. Why do they work every day? 
28. When does the bank open? 
29. What does Joseph listen to? 
30. When does Sarah wake up? 
31. Water boils at 100 degrees Celsius.  
32. Does water boil at 100 degrees Celsius? 
33. Why does water boil at 100 degrees Celsius? 
34. What temperature does water boil at? 
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 فصل اول: جمله سازی

 

وقتی چیزی برای شنونده معلوم و مشخص است، قبل از آن  

 و ... ، ماهآوریم. مانند زمین، خورشیدمی Theحرف تعریف 

 
 ( go roundدنْرَو گُ، sun، سانearthثْ )ِار.چرخدزمین به دور خورشید می .35

 چرخد؟آیا زمین به دور خورشید می .36

 چرخد؟چگونه زمین به دور خورشید می .37

 (How fastت َهو فَسْ) چرخد؟با چه سرعتی زمین به دور خورشید می .35

 (music میوزِکْ، likesالیکْس ، Daniel)موسیقی دوست دارد. نیلدَ .39

 موسیقی دوست دارد؟ دنیلآیا  .41

 ( what kind ofند آف کایْ )واتْ ؟چه نوع موسیقی دوست دارددنیل  .41
  

را ( doesn't)یا  don't برای منفی کردن زمان حال ساده، کلمه

 کوبیم.بر روی فعل جمله می

  
 

 د.نموسیقی دوست دار هاآن .42

 د.نموسیقی دوست ندار هاآن .43

 د؟نموسیقی دوست ندار هاآنآیا  .44

 
35. The earth goes round the sun. 
36. Does the earth go round the sun? 
37. How does the earth go round the sun? 
38. How fast does the earth go round the sun? 
39. Daniel likes music. 
40. Does Daniel like music? 
41. What kind of music  

does Daniel like? 
42. They like music. 
43. They don't like music. 
44. Don't they like music? 
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 ؟دنموسیقی دوست ندار هاچرا آن .45

 (، فودسکْ)مِیْ کند.مادرم هر روز غذا درست می .46

 کند.مادرم هر روز غذا درست نمی .47

 کند؟آیا مادرت هر روز غذا درست نمی .45

 کند؟چرا مادرت هر روز غذا درست نمی .49

 (questionزْشِناِسْکوْ،their،زِرaskک)اَسْپرسند.آموزان سواالت خود را میدانش .51

 پرسند.آموزان سواالت خود را نمیدانش .51

 پرسند؟آموزان سواالت خود را نمیآیا دانش .52

 پرسند؟آموزان سواالت خود را نمیچرا دانش .53

 (studiesاِستآدیْزْ).کندروزی دو ساعت انگلیسی مطالعه می رونالد  .54

 کند؟روزی دو ساعت انگلیسی مطالعه می رونالدآیا   .55

  کند؟انگلیسی مطالعه می چند ساعت در روز رونالد .56

 کند؟انگلیسی مطالعه نمی رونالدچرا  .57

 (، نیوزْپِیْپِرreads)ریْدْزخواند.پدرم هر روز روزنامه می .55

 
45. Why don't they like music? 
46. My mother makes food every day. 
47. My mother doesn't make food every day. 
48. Doesn't your mother make food every day? 
49. Why doesn't your mother make food every day? 
50. The students ask their questions. 
51. The students don't ask their questions. 
52. Don't the students ask their questions? 
53. Why don't the students ask their questions? 

54. Ronald studies English two hours a day. ( ئِرْزْ اِ دِیتو اَوْ ) 

55. Does Ronald study Enlish two hours a day? 

56. How many hours a day does Ronald study Enlish? ( ئِرْزْ هَو مِنی اَوْ ) 

57. Why doesn't Ronald study English? 
58. My father reads newspaper every day. 
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 فصل اول: جمله سازی

 پِر(پِیْ  وزْی)رید، ن خواند؟چرا پدرت روزنامه نمی .59

 خواند؟پدرت چند ساعت در روز روزنامه می .61

 (یپِلُ)ایمْکنند.ها هر ماه دو نفر را استخدام میآن .61

 کنند؟ها چند نفر در ماه استخدام میآن .62

 ( گاردْنْ) دهد.باغچه را روزی یکبار آب می مارک .63

 دهید؟چرا این باغچه را آب نمی .64

 کنی؟این غذا را چگونه درست می .65

 خوری؟چند بار در روز غذا می .66

 (زْددِر، بیلْ)بیلْ.ا هر سال دو خانه می سازداین بنّ .67

 سازی؟چند خانه در سال می  .65

 کنی؟چرا خانه را تمیز نمی .69

 )ویزیت( زنیم.سر میپدرمان به ما دو بار در هفته  .71

 (تْ)میْ  ؟کنیمالقات میچند بار در سال او را  .71

 کنی؟انگلیسی صحبت نمی چرا .72

 
59. Why doesn't your father read newspaper? 
60. How many hours a day does your father read newspaper? 
61. They employ two persons every month. (پِرْسِنْز) 

62. How many persons a month do they employ? 
63. Mark waters the garden once a day. 
64. Why don't you water this garden? 
65. How do you make this food? 
66. How many times a day do you eat food? 
67. This builder builds two houses a year. 
68. How many houses a year do you build? 
69. Why don't you clean the house? 
70. We visit our father two times a week. 
71. How many times a year do you meet him? 
72. Why don't you speak English? 
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 دو تا ماشین داریم.  .73

 چند تا ماشین دارید؟ .74

 ()سانْزْاو سه پسر دارد. .75

 او چند پسر دارد؟ .76

 امروز وقت ندارم. .77

 امروز وقت داری؟آیا  .75

 )میْنِتْ( یک دقیقه وقت داری؟ .79

 چقدر وقت داریم؟ .51

 (تنْ)اِکَوْ آیا حساب بانکی داری؟ .51

 آموز داری؟دانش چندتا .52

 چند تا دوست داری؟ .53

 (master degreeریمَسْتِر دِگْ) من فوق لیسانس انگلیسی دارم. .54

 (، مَنِجْمِنتbachelor degreeْریلِر ِدگْ)بَچْ او لیسانس مدیریت دارد. .55

 (the poorزِ پور) کند؟او خیلی پول دارد. چرا به فقرا کمک نمی .56
 

 
73. We have two cars. 
74. How many cars do you have? 
75. He has three sons. 
76. How many sons does he have? 
77. I don't have time today. 
78. Do you have time today? 
79. Do you have a minute? 
80. How much time do we have? 
81. Do you have a bank account? 
82. How many students do you have? 
83. How many friends do you have? 
84. I have a master degree in English. 
85. He has a bachelor degree in management. 
86. SHe has a lot of money. Why doesn't she help the poor? 
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 فصل اول: جمله سازی

 

 نیز دارد. "خوردن"معنای  ،"داشتن"عالوه بر  have/ hasفعل 

 (dinner)دینِر خوریم.شام می 9ما ساعت  .57

 ( lunchچْ )النْ خورید؟می ناهارشما کی  .55

 ( teach)تیچْ  دهد.آموز درس میاو به نودوپنج دانش .59

 دهی؟آموز درس میبه چند تا دانش .91

 ( wake upآپکْ )وِیْ برادرت کی بیدار میشه؟ .91

 (mosqueکْ ، ماسprayْپِرِیْخوانی؟ )چرا در مسجد نماز نمی .92

 ( workersزْ، وِرکِرlazyزی، لِیfireْ)فایِرْکنی؟چرا کارگران تنبل را اخراج نمی .93

 (، لیسِنْ، میوزِکGeorgeْ) دهد؟روزی چند ساعت به موسیقی گوش می جرج .94

 (clothes، کِلُزspends زْ)اِسپِند.کندهایش خرج میپول زیادی برای لباس جنیفر .95

 کنی؟هایت خرج میتو چقدر پول برای لباس .96

 زْ()سِوِن اَوْئِرْ  کنم.ساعت برای انگلیسی صرف می 7من روزی  .97
 

 
87. We have dinner at 9:00 o'clock. 
88. When do you have lunch? 
89. He teaches ninety five students. 
90. How many students do you teach? 
91. When does your brother wake up? 
92. Why do't you pray in the mosque? 
93. Why don't you fire lazy workers? 
94. How many hours a day does George listen to music? 
95. Jenifer spenda a lot of money on her clothes. 
96. How much do you spend on your clothes? 
97. I spend 7 hours a day on English. 

 

برای ساختن جمالت امری، فعل بصورت ساده )قسمت اول فعل( 

و  close the door)  =درب را ببند) آیددر ابتدای جمله می

)درب را  آوریمرا جلوی فعل می don'tکلمه برای نهی کردن 

 (.don't close the door=نبند
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، همانطور که گفته شد Theدر مورد حرف اضافه  

هرگاه چیزی برای شنونده معلوم و مشخص باشد، قبل 

و  آوریم. مانند زمینمی Theاز آن حرف تعریف 

 (. The earth is round)زمین گرد است: خورشید 

 "درب را ببند"گویید شما به کسی می همچنین وقتی

 "المپ"و  "درب"کلمات  "المپ را خاموش کن"یا 

داند ، میکنیدبا او صحبت میگیرند، زیرا شخصی که شما می theحرف تعریف 

 باشد )برای شنونده معلوم هستند(:می "المپ"و کدام  "درب"ام منظور شما کد
Close the door, Switch off the lamp 

در جمله اول کلمه  به نظر شما چرابه جمالت زیر توجه کنید، ون اکن

 گیرد:گیرد ولی در جمله بعدی مینمی theحرف تعریف  "ساندویچ"

 خوشمزه بود: امروز یک ساندویچ خوردم، ساندویچِ
I had a sandwich today, the sandwich was delicious. 

نبود ولی  و مشخص شنونده معلوم برای "ساندویچ"علت این است که در جمله اول 

همان ساندویچی است که  "ساندویچ"داند که منظور از در جمله دوم شنونده می

آن گیرد زیرا می the. به عبارتی در جمله دوم کلمه ساندویچ ایدامروز خورده شما

 . ایدنمودهدر جمله اول معرفی را 

 ,my, your, his) دیگر این است که صفات ملکینکته 

her, our, your, their)، ( ضمایر اشارهthis, that, 

these, those)  وa/ an به ، خود نوعی حرف تعریف

-، پس وقتی از این کلمات استفاده میآیندحساب می

 باشد.نمی theنیازی به استفاده از حرف تعریف  ،کنیم
Read that book, Wash my car 

  .لطفا درب را باز کن .95

 باز کنید.و ر نهاتوکتاب .99

 
98. Open the door, please. 
99. Open your books. 
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 فصل اول: جمله سازی

 ( tablet، تَبلِتْ takeکْتِیْهر عصر این دو قرص رو بخورید.) .111

 (teeth ثْ، تیbrushشآبِر) مسواک بزنید. .111

 (earlyلی ِارْ) .زود بخواب .112

 ( touchتاچْ) .به آن دست نزن .113

 (س، ریلَکstayْتِی اِسْنرو. بمون خونه و استراحت کن.) .114

 (keyی )کْ .کلید رو به من بده .115

 ( saltتلْآ، سpass پَسْ ) .نمک رو به من بده بابا لطفاً .116

 ( smileلاِسمایْ) .لبخند بزن .117

 
100. Take these two tablets every evening. 
101. Brush your teeth. 
102. Sleep early. 
103. Don't touch that. 
104. Don't go, stay at home and relax. 
105. Give me the key. 
106. Please pass me the salt daddy. 
107. Smile.  

 

بکار  برای بیان عملی که در گذشته اتفاق افتاده است، :زمان گذشته ساده

 چسبیده به فعل با بیان فعل همراه با ضمیراین زمان در زبان فارسی  رود.می

شود )مانند: رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتند( اما در انگلیسی ساخته می

  را بیاوریم. "قسمت دوم فعل"کافی است فقط

 

 ساختار انگلیسی ساختار فارسی زمان

 I go to school (every day) روم )هرروز(من به مدرسه می حال ساده

 I went to school (yesterday) )دیروز( رفتممن به مدرسه  گذشته ساده

 I will go to school (tomorrow) من به مدرسه خواهم رفت )فردا( آینده ساده
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 .آوریدبا استفاده از کلمات و افعال داده شده، جمالت را به انگلیسی در

 باشند.تمامی این جمالت دارای زمان گذشته ساده می

 

 

 
 
 

 (went)وِنْتْ  دیشب به سینما رفتیم. .115

 (washed دْ)واشْ .دیروز ماشینمو شستم .119
 

از زمان تر سوالی و منفی کردن زمان گذشته، ساده

حال است، زیرا فرقی بین سوم شخص )او/این/آن( و 

کردن  "سوالی -آیا"برای  ها وجود ندارد.سایر صیغه

را جلوی  didتنها کافیست کلمه  جمله گذشته ساده

 آنبرای منفی کردن و  خبری مربوطه آوردجمله 

توجه فقط  .کوبیمرا روی فعل می didn'tکلمه 

استفاده شود،  didn'tیا  didکنید که هرجا از کلمه 

 :گرددفعل به قسمت اول برمی

  .He saw Mina yesterday(saw. )سآاو دیروز مینا را دید

 ?Did he see Mina yesterdayروز مینا را دید.   یآیا او د

 .He didn't see Mina yesterdayاو دیروز مینا را ندید.    

 ?Didn't he see Mina yesterdayآیا او دیروز مینا را ندید.    

کافی است این  "و ... Where ،When"سوالی  هایبرای سوالی کردن با عبارت

 فوق بیاوریم. "سوالی -آیا"عبارات را جلوی جمالت 

 ?Where did he see Minaاو کجا مینا را دید؟     

 آیا دیروز ماشینتو شستی؟ .111

 چرا دیروز ماشینتو شستی؟ .111

 
108. We went to cinema last night. 
109. I washed my car yesterday. 
110. Did you wash your car yesterday? 
111. Why did you wash your car yesterday? 
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 فصل اول: جمله سازی

 ی ماشینتو شستی؟کِ .112

 دیروز ماشینمو نشستم. .113

 آیا دیروز ماشینتو نشستی؟ .114

 چرا دیروز ماشینتو نشستی؟ .115

  ها به سینما رفتند؟آیا دیروز آن .116

 ها کی به سینما رفتند؟آن .117

 هفته گذشته به سینما نرفتیم.ما  .115

 آیا شما هفته گذشته به سینما نرفتید؟ .119

 چرا شما هفته گذشته به سینما نرفتید؟ .121

 (house، هَوْسْ paint)پِیْنْت ها هفته پیش خانه خود را رنگ کردند.آن .121

 ها خانه خود را رنگ کردند؟آن کِی .122

 ها هفته پیش خانه خود را رنگ نکردند.آن .123

 (year)یِر پیش خانه خود را رنگ نکردند؟ ها سالچرا آن .124

 (، نایْتstoppedْتاپْدْاِسْ، policeس پِلیْ) داشت.دیشب پلیس ما رو نگه .125

 
112. When did you wash your car? 
113. I didn't wash my car yesterday? 
114. Didn't you wash your car yesterday? 
115. Why didn't you wash your car yesterday? 
116. Did they go to cinema yesterday? 
117. When did they go to cinema? 
118. We didn't go to cinema last week. 
119. Didn't you go to cinema last week? 
120. Why didn't you go to cinema last week? 
121. They painted their house last week. 
122. When did they paint their house? 
123. They didn't paint their house last week. 
124. Why didn't they paint their house last year? 
125. The police stopped us last night. 
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اشخاص و اجسام  توان بجای اسمدانیم میهمانطور که می

ها( ها، ایناز ضمیر )من، تو، او، ما، شما، ایشان، آن،این، آن

اه در انگلیسی باید توجه نمود که هرگ استفاده نمود.

بخواهیم ضمیری را جای فاعل قرار دهیم، باید از ضمایر 

بجای مفعول قرار دهیم  را فاعلی و هرگاه بخواهیم ضمیری

 باید از ضمایر مفعولی استفاده کنیم. مثالً در جمله:

 ویلیام جنیفر را کُشت.   

 قرار دهیم بجای اسم او، ضمیریاز آنجا که ویلیام فاعل است، پس اگر بخواهیم 

ید از ستون اول )ضمایر فاعلی( انتخاب کنیم و به همین ترتیب برای جایگزین با

 را انتخاب کنیم: ضمایر مفعولی یکیکردن جنیفر باید از ستون 
He killed her. 

 

یضمایر فاعل یضمایر مفعول  های ملکیصفت  یضمایر ملک   

I Me My  mine 

You You Your yours 

He Him His his 

She Her Her hers 

It It Its its 

We Us Our ours 

You You Your yours 

They Them Their theirs 

 

روند، با این تفاوت مالکیت بکار میملکی نیز برای نشان دادن  ضمایرو  هاصفت

خودشان بجای  ضمیرهاهمیشه باید یک  اسم  قرار گیرد ولی  هاصفتکه بعد از 

 خود نیاز ندارند: آیند و به اسم بعد ازاسم می

  .This is my car. است ماشینِ مناین 

 .This car is mine است. مال مناین ماشین 

  .Ali is our son ست.ا پسر ماعلی 

  .These books are theirsست.ا هامال آنها این کتاب
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 فصل اول: جمله سازی

 داشت؟چرا دیشب پلیس شما رو نگه .126

 (exams، اِگْزَمْز passesdپَسْد، Patrica) امتحاناتشو پاس کرد. پاتریکا .127

 (Maria) ؟کردنشو پاس امتحانماریا چرا  .125

 (candles، کَنْدِلْزْ lit، لیْتْ Carol) سه تا شمع روشن کرد. لکارُ .129

 (lightت)الیْچندتا شمع روشن کرد؟ کارل .131

  اون شمع رو روشن نکرد؟ کارلچرا  .131

 (guestگِسْتْ، inviteاینْوایْت )ما سی نفر رو به مهمانی دعوت کردیم. .132

 چند نفر رو به مهمانی دعوت کردند؟ .133

 (Robert)رو به مهمانی دعوت نکردند؟ روبرتچرا  .134

 ند نفر رو به مهمانیتون دعوت نکردید؟چ .135

 ( lost)السْتْ کیفمو گم کردم. .136

 ( lose)لوزْ  چرا کتابشو گم کرد؟ .137

 کجا گمش کردی؟ .135

 (identificaction cardکاردْشِنکِیْآیدِنْتیفیْ)کِی کارت شناساییتو گم کردی؟ .139

 

 
126. Why did the police stop you last night? 
127. Patrica passed her exams. 
128. Why didn't Maria pass her exam? 
129. Carol lit three candles. 
130.  How many candles did Carol light? 
131.  Why didn't Carol light that candle? 
132. We invited 30 people to the party. 
133. How many people did they invite to the party? 
134. Why didn't they invite Robert to the party? 
135. How many people didn't  

you invite to your party? 
136. I lost my bag.  
137. Why did he lose his bag? 
138. Where did you lose it? 
139. When did you lose your identification card? 
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 چقدر پول گم کردی؟دیشب  .141

 ( found)فَونْدْ  کتاب زبانم رو پیدا کردم. .141

 (دنْ ، فایْتِرلِیْکیوْ)کَلْ ماشین حسابشو پیدا نکرد. .142

 نْتینگْ بُک()پِیْ ی کتاب نقاشیتو پیدا کردی؟کِ .143

 (keyی)کْ چرا کلیدشو پیدا نکرد؟ .144

 (coinsزْ یْن)کُ چندتا سکه پیدا کردی؟ .145

 (George، broke) شکست.را شیشه پنجره  جورج .146

 ( breakبِرِیْکْ)شیشه رو شکست؟ جورجچرا  .147

 ( heart، هارْتKevinْ)دل مادرشو شکست. کِوین .145

 (diedیْد، دآگِرَنْدْ فاذِرْ)مُرد. 2112پدر بزرگم در سال  .149

 ( dieیْآ)د آیا او مُرد؟ .151

 (، لیتِلfedْ)فِدْ  او به پسر کوچکش غذا داد. .151

 ( feed)فیدْ کِی به نوزادت غذا دادی؟ .152

 (دْ، کیلScottْ)نفر را در جنگ کُشت. 5 اِسکات .153
 

 
140. How much money did you lose last night? 
141. I found my English book. 
142. He didn’t find his calculator. 
143. When did you find your painting book? 
144. Why didn’t she find her key? 
145. How many coins did you find? 
146. George broke the window. 
147. Why did George break the window? 
148. Kevin broke her mother’s heart. 
149. My grandfather died in 2002. 
150. Did he die? 
151. He fed his little son. 
152. When did you feed your baby? 
153. Scott killed five people at the war. 
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 فصل اول: جمله سازی

 (left)لِفْت  او منو ترک کرد. .154

 (leave وْ)لیْ ترک کردی؟چرا منو  .155

 (stayed)اِسْتِیدْ  جمعه قبل در خانه ماندیم. .156

 ( stay)اِسْتِی چرا آخر هفته در خانه ماندند؟ .157

 ( cameمْ )کِیْ پنجاه نفر به مهمانی آمدند. .155

 (، دآلِرزofferْ)آفِرْ پیشنهاد کردند.به من  میلیون دالریک  .159

 (acceptها را نپذیرفتم.)اِکْسِپْتْ من پیشنهاد آن .161

 چقدر پیشنهاد کردند؟ .161

 ریچارد یک سیگار روشن کرد و یکی  .162

  )سیگِرِتْ(به لوسی تعارف کرد.

 ()وُرْ اَلکس چند نفرو در جنگ کشت؟ .163

 چرا نکُشتیش؟ .164

 .او دیروز به اینجا نیامد .165

 دِی()بِرثْ چرا به جشن تولد من نیامدید؟ .166

 (wedding ceremonyسِرِمُنیگْ )وِدینْنیامدند؟مراسم ازدواج ها به چرا آن .167

 
154. He left me. 
155. Why did you leave me?  
156. We stayed at home last Friday. 
157. Why did you stay at home on the weekend? 
158. Fifty people came to the party. 
159. They offered one million dollars to me. 
160. I didn't accept their offer. 
161. How much did they offer? 
162. Richard lit a cigarette and offered one to Lucy. 
163. How many people did Alex kill at the war? 
164. Why didn’t you kill him? 
165. He didn't come here yesterday. 
166. Why didn't you come to my birthday party? 
167. Why didn’t they come to the wedding ceremony? 
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 نی رفتید؟کِی به مهما .165

 (dug)داگْندم.کَکوچک تا چاله  3دیروز  .169

 ( dig)دیگْ  ؟یچندتا چاله کند .171

 (well با دست یک چاه کند. )وِلْ او .171

 ( dish)دیشْها رو من شستم.ظرف .172

 (clothes )کِلُزْهاتو نشستی؟چرا لباس .173

 )وِرْکْ(کار کردم. سختدیروز  .174

 هفته پیش چند ساعت کار کردی؟ .175

 ترک کردم.صبح خانه را  5:31ساعت  .176

 ساعت چند خانه را ترک کردی؟ .177

 (Michelle) ترک کرد. صبح زودخانه را  میشل .175

 (wake upآپ)وِیْکْ بیدار شدم. 6دیروز ساعت  .179

 امروز صبح ساعت چند بیدار شدی؟ .151

 شروع شد. 9کنسرت ساعت  .151

 

 
168. When did you go to the party? 

169. I dug three small holes yesterday.(هُلْز) 

170. How many holes did you dig? 
171. He dug a well by hand. 
172. I washed the dishes. 
173. Why didn’t you wash your clothes? 
174. I worked hard yesterday. 
175. How many hours did you work last week? 
176. I left the house at 8:30 am. 
177. What time did you leave the house? 
178. Michelle left the house early in the morning. 
179. I woke up at 6:00 am yesterday. 
180. What time did you wake up this morning? 
181. The concert began at 9:00 o’clock. 
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 فصل اول: جمله سازی

 (borrow رِوْ)بآ .از پدرم کمی پول قرض گرفتم .152

 (father-in-lawآل  )فآذِر اینْ ؟چقدر پول از پدر زنت قرض گرفتی .153

 ( lent)لِنتْ  قرض دادم. دالرمیلیون  2بِرایانبه  .154

 (lend)لِنْد آیا ماشینتو به او قرض ندادی؟ .155

 چقدر بهش قرض دادی؟ .156

 (play)پِِلی دیروز کلی تنیس بازی کردیم. .157

 (Sandra) اصالً تنیس بازی نکرد. سَندرا .155

 (last nigh ، لَسْت نآیْتcalled )کآلْد دیشب به او تلفن زدم. .159

 آخرین بار کی به مادرت زنگ زدی؟ .191

 آخرین بار کجا دیدیش؟ .191

 ()باتْ او ماه پیش یک ماشین خرید. .192

 ، اِگزْ()بای مرغ خریدی؟چند تا تخم .193

 ( dinner)دینِرْ  دیشب کِی شام خوردید؟ .194

 (supper)ساپِرْ عصرونه خوردیم. 6ساعت  .195

 
182. I borrowed some mony from my dad. 
183. How much did you borrow from your father-in-law? 
184. I lent 2 million dollars to Brian.  
185. Didn't you lend your car to him? 
186. How much did you lend him? 
187. We played tennis a lot yesterday. 
188. Sandra didn’t play tennis at all. 
189. I called her last night. 
190. When did you call your mother last time? 
191. Where did you see him last time? 
192. He bought a car last month. 
193. How many eggs did you buy? 
194. When did you have dinner last night? 
195. We had supper at 6:00 o’clock. 
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 )اِسْلیْپ( ساعت چند خوابیدی؟ .196

 )اِرْلی( چرا دیشب زود خوابیدی؟ .197

 تْ()لِیْ چرا دیشب دیر خوابید؟ .195

 (اِکِراسْ، )اِسْلَپْدْ او سیلی زد تو صورتم. .199

 ()ِاسْلَپْ ؟جِف چرا سیلی زدی تو صورت .211

 )شِنْ کِیْـ؟ )وِیْسپری نمودیدتعطیالت تابستان خود را چگونه  .211

 ( bike، بایْکwantedْ )وانْتِدْ خواست.او دوچرخمو می .212

 خواست؟او چی می .213

 (، النْچmade)مِیْدْ من دیروز ناهار درست کردم. .214

 چرا دیشب شام درست نکردی؟ .215

 ( radio)رِیْدیو رادیو گوش کردم.سه ساعت به  .216

 گوش کردی؟ موسیقیدیشب چند ساعت به  .217

 ( met)مِتْدیروز او را مالقات کردم. .215

 ( meet)میتْ چند نفر رو مالقات کردند؟دیروز آقای رئیس جمهور  .219

 
196. What time did you sleep? 
197. Why did you sleep early last night? 
198. Why did he sleep late last night? 
199. He slapped me across (in) the face. 
200. Why did you slap Jeff across (in) his face?  
201. How did you spend your summer vacation? 
202. He wanted my bike. 
203. What did he want? 
204. I made lunch yesterday. 
205. Why didn't you make dinner last night? 
206. I listened to the radio for three hours. 
207. How many hours did you listen to music last night? 
208. I met him yesterday. 
209. How many people did Mr. President meet yesterday? 
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 فصل اول: جمله سازی

توان برخی اسامی شمارش پذیر هستند یعنی یعنی می

آموز، مداد، درخت و .... ها را شمرد مانند میز، دانشآن

توان یعنی نمی غیر قابل شمارش هستند اسامیولی برخی

 آب، خامه، سبزیجات و.... ، مثلها را شمردآن

توجه کنید که قبل از اسامی شمارش پذیر مفرد باید یکی  

 جمله:آورده شود. مثالً   …/a/ an/ the/ my/ your/ thisاز حروف تعریف 
I saw dog outside 

ید یکی از هم فرد است پس باهم شمارش پذیر است  "سگ"زیرا اشتباه است. 

 حروف تعریف قبل از آن بیاید:
I saw a dog outside.  I saw your dog outside.  

 I saw that dog outside. I saw the dog outside … 
 

 (attacked)اِتَکْْد  پلیس حمله کرد؟یک او به  .211

 ( attack)اِتَکْ  چرا به پلیسه حمله کردی؟ .211

 ( scolded)اِسکُلْدِدْ  پدرم منو دعوا کرد. .212

 ( scold)اِسکُلْدْ چرا دعوات کرد؟ .213

 د()مِمِرآیْزْ شماره تلفنشو حفظ کردم. .214

 ()مِمِرآیْزْ آیا حفظش کردی؟ .215

 )آنْدِرِسْتود( من داستان شما رو فهمیدم. .216

 )آندِرِسْتَنْد( یش؟نفهمیدچرا  .217

 
210. He attacked a policeman. 
211. Why did you attack the policeman? 
212. My father scolded me. 
213. Why did he scold you? 
214. I memorized her phone number. 
215. Did you memorize it? 
216. I understood your story. 
217. Why didn't you understand it? 
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 .آوریدبا استفاده از کلمات و افعال داده شده، جمالت را به انگلیسی در

 باشند.تمامی این جمالت در زمان آینده می

 

که در آینده اتفاق خواهد افتاد، در زبان  است برای بیان عملی :زمان آینده ساده

آوریم و در انگلیسی فعل را روی فعل می "خواهد"فارسی کلمه یا فعل کمکی 

 را روی قسمت اول فعل می آوریم. "Will"کمکی 

 ساختار انگلیسی ساختار فارسی زمان

 I go to school (every day) روم )هرروز(من به مدرسه می حال ساده

 I went to school (yesterday) من به مدرسه رفتم )دیروز( سادهگذشته 

 I will go to school(tomorrow) )فردا( خواهم رفتمن به مدرسه  آینده ساده

 
 

 

 
کوبیم. را  روی قست اول فعل می Willدر انگلیسی برای ساختن زمان آینده کلمه  

به عنوان فعل کمکی به کمک ما  will کلمه برای سوالی یا منفی کردن زمان آینده،

شود و با میایجاد  "سوالی -آیا"آید. بطوریکه با انتقال آن به اول جمله، جمله می

نشان  won'tرا با  will notمعموالً ) شودی می، جمله منفwill notتبدیل آن به 

دهند(. طبق روالی که تاکنون داشتیم برای ساختن سایر جمالت سوالی، تنها می

ساخته  "سوالی -آیا"و ... را جلوی جمله  What ،Whenکافی است عبارات سوالی 

 اضافه کنیم.شده 

 او ماه دیگر به اینجا خواهد آمد. .215

 ؟اینجا خواهد آمدماه دیگر به آیا او  .219

 ؟ماه دیگر به اینجا خواهد آمدچرا او  .221

 ؟به اینجا خواهد آمدکِی او  .221

 
218. He will come here next month. 
219. Will he come here next month? 
220. Why will he come here next month? 
221. When will he come here? 
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 فصل اول: جمله سازی

 خواهد آمد.ناو ماه دیگر به اینجا  .222

 آید؟بعد به اینجا نمی هفتهآیا او  .223

 )یِر(آید؟مینبعد به اینجا  سالچرا او  .224

 ؟یآیبعد به اینجا نمی دوشنبه توچرا  .225

 (principalلْ پِسیْ)ِپرینْ فردا مدیر مدرسه را خواهم دید. .226

 (ministerنیسْتِر )می کی وزیر را خواهی دید؟ .227

 ( sell)سِلْ فردا ماشینم رو خواهم فروخت. .225

  بزرگ خواهم خرید.سال آینده یک خانه  .229

 ماه بعد سخت درس خواهم خواند. .231

 فردا شب به مهمانی نخواهم رفت. .231

 (سِرمِوْنی لفیونِرِ) روی؟ها نمیچرا به مراسم ختم آن .232

  هفته بعد شغل جدیدم رو شروع خواهم کرد. .233

 ()شُ دم.ماشین جدیدمو فردا بهت نشون می .234

 (publishش)پابْلیْکرد؟آقای اسکندریان کتاب بعدی خود را کی چاپ خواهد  .235

 
222. He will not (won't) come here next month. 
223. Won't he come here next week? 
224. Why won't he come here next year?  
225. Why won't you come here next Monday? 
226. I will see the principal tomorrow. 
227. When will you see the minister? 
228. I will sell my car tomorrow. 
229. I will buy a big house next year. 
230. I will study hard next month. 
231. I won't go to the party tomorrow night. 
232. Why won't you go to their funeral ceremony?  
233. I will start my new job next week. 
234. I will show you my new car tomorrow. 
235. When will Mr. Eskandarian publish his next book? 
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 ()اِستِیْ هتل اقامت خواهم کرد.یک چهار روز در  .236

 (how longهَو آلنْگمانی؟ )چه مدت در لندن می .237

 (پْریْ، تْ)دورینْگمونی؟  در طول سفرت کجا می .235

 (، مِـر)رایتْ خواهم نوشت.دو نامه برای شهردار  .239

 ، چِسْ()بیتشطرنج شکستت خواهم داد. در .241

 (مِسْ)بیکامْ، فِیْ تو مشهور خواهی شد. .241

 وِتْ()پرآیْ در موردش خصوصی صحبت خواهیم کرد. .242
 

)هستی،  are)هستم(،  amبه مجموعه افعال 

 به مفهوم)هست( که  isهستیم، هستید، هستند(، 

شود، گفته می to beباشند، افعال بودن می

)بودم، بود(  wasقسمت دوم )گذشته( این افعال 

)بودی، بودیم، بودید، بودند( و قسمت  wereو 

  باشد.می beenها سوم همه آن

 فعل قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم
been Was, were Am, is, are To be = بودن 

 

 آموز هستم.من یک دانش .243

 (chef )شِفْ تو یک سرآشپز هستی. .244

 
236. I will stay four days at a hotel. 
237. How long will you stay in London? 
238. Where will you stay during your trip? 
239. I will write two letters to the mayor. 
240. I will beat you at chess. 
241. You will become famous. 
242. We will talk about it in private. 
243. I am a student. 
244. You are a chef. 
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 فصل اول: جمله سازی

 او یک معلم است. .245

 ( doctors)داکْتِرزْ  ما دکتر هستیم. .246

 (christian کِریسْشِنْ) هستید. مسیحیشما  .247

 (engineerئِر )اِنجِنیْ ها مهندس هستند.آن .245

 من یک وزیر بودم. .249

 (lawyer)لُیِر بودی. وکیلتو یک  .251

 (sick)سیکْ بودیم.ما هفته گذشته مریض  .251

 ( beautifulزیبا بودند. )بیوتیفِل هاآن .252

استفاده  to beکردن جمالتی که از افعال  "سوالی -آیا"برای  

. برای نماییمکنند، این افعال را به ابتدای جمله منتقل میمی

کافی   ،و ... why ،whereهای سوالی استفاده نمودن از عبارت

برای  بیاوریم. مذکور "سوالی -آیا"را جلوی جمله هاآناست 

  کوبیم.می to beافعال روی  notیک  این جمالتمنفی کردن 

 آموز نیستم.من دانش .253

  آموز هستم؟آیا من دانش .254

 ( chef )شِف تو سرآشپز نیستی. .255

 آیا تو سر آشپزی؟ .256

 
245. He is a teacher.  
246. We are doctors.  
247. You are a Christian. 
248. They are engineers. 
249. I was a minister. 
250. You were a lawyer. 
251. We were sick last week. 
252. They were beautiful. 
253. I am not a student. 
254. Am I a student? 
255. You are not a chef. 
256. Are you a chef? 
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 او معلم نیست. .257

 آیا او معلم است؟ .255

 او یک معلم نیست؟آیا  .259

 چرا او یک معلم است؟ .261

 چرا او یک معلم نیست؟ .261

 ها مهندس هستند؟آیا آن .262

  من هفته پیش مریض نبودم. .263

 آیا تو هفته پیش مریض بودی؟ .264

 آیا تو هفته پیش مریض نبودی؟ .265

 چرا هفته پیش مریض بودی؟ .266

  تو کِی مریض بودی؟ .267

 )مَوس، بیهایْنْد( موش پشت جعبه است. .265

 (front)فِرانْت  است.موش جلوی جعبه  .269

 (، میرِرْبِــر) خرس کوچولو جلوی آینه است. .271

 
257. He is not a teacher. 
258. Is he a teacher? 
259. Isn't he a teacher? 
260. Why is he a teacher? 
261. Why isn't he a teacher? 
262. Are they engineers? 
263. I wasn't sick last week. 
264. Were you sick last week? 
265. Weren't you sick last week? 
266. Why were you sick last week? 
267. When were you sick? 
268. The mouse is behind the box. 
269. The mouse is in front of the box. 
270. The little bear is in front of the mirror. 
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 فصل اول: جمله سازی

 (Bill Clinton) جمهور آمریکا بود.بیل کلینتون رئیس  .271

 ( tastyسْتی)تِیْ است. این سوپ خیلی خوشمزه .272

 (farmer )فارْمِر کشاورزه؟ جِیسِنآیا پدر  .273

 دوست هستند؟ ریچاردو  توماس .274

 (tableبِل )تِیْ روی میزه. اِستیوِنکتاب  .275

 روی میزه؟ اِستیوِنآیا کتاب  .276

 کجاست؟ اِستیوِنکتاب  .277

شود که دو شیء با هم در تماسند وقتی استفاده می onاز 

 ء با هم تماس ندارند.برای وقتی است که دو شی aboveدرصورتیکه 

 (couchچْ ، کَوpillowْ وْ)پِلِ هستند.ها روی مبلبالش .275

 (، اِباوpicturesْ)پیکْچِرْز ها باالی مبل هستند.عکس .279

  میزه؟ رویچند تا کتاب  .251

 ( above)اِبآوْ  میزه؟ روی /باالیچه چیزی  .251

 )بایْک( دوچرخه من کجاست؟ .252

 )بی، هانی، جار( یک زنبور عسل باالی شیشه عسله. .253

 

 
271. Bill Clinton was the president of the US. 
272. This soup is very tasty. 
273. Is Jason's father a farmer? 
274. Thomas and Richard are friends. 
275. Steven's book is on the table. 
276. Is Steven's book on the table? 
277. Where is Steven's book? 
278. The pillows are on the couch. 
279. The pictures are above the couch. 
280. How many books are on the table? 
281. What is above/on the table? 
282. Where is my bike? 
283. A bee is above the honey jar. 
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 (bush)بوشْ  ها هستند.ها پشت بوتهآن .482

 ها در انتهای کالس هستند.آن .482

 (brothers)بِرادِرزْ  ما برادریم. .482

 )فاذِر( باشد؟آیا او پدر تو می .482

 او کیست؟ .488

شود که دو جسم با هم درتماس باشند اما وقتی استفاده می underاز 

below تری دارد.است که یک جسم موقعیت پایین )بِلِوْ( برای زمانی 

 (blanketاست. )بِلَنْکِتکودک زیر پتو  .482

 )، سِرفِسْ فیشْ ماهی زیر سطح آب است. ) .422

 (sure)شُر  مطمئنم. .422

 آیا مطمئنی؟ .424

 ( tip، تیپْ tongue)تانْگْ  جواب نوک زبونمه. .422

 (surgeon، سِرْجِنtalented. )تَلِنْتِدجراح با استعدادی است جیم .422

 ( town ، تَوْنcloudsْابرها باالی شهر هستند. )کِلَودْز ْ .422

 ( barsهاست. )بارْزْده پشت میلهرمَ .422

 
284. They are behind the bushes. 
285. They are in the back of the classroom. 
286. We are brothers. 
287. Is he your father? 
288. Who is he? 
289. The baby is under the blanket. 
290. The fish is below the surface of the water. 
291. I am sure. 
292. Are you sure? 
293. The answer is on the tip of my tongue.   
294. Jim is a talented sergeon. 
295. Clouds are above the town. 
296. The man is behind the bars. 
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 فصل اول: جمله سازی

و  "، بغلِ کنارِ"به معنی  )بِسآیْدْ( besideو  next toهای عبارت

مانند ه. باشندمی "نزدیکِ"به معنای  close toو   nearهای عبارت

 فارسی، دو عبارت دوم به فاصله بیشتری اشاره دارند.زبان 

 (basket)بَسْکِت  سگه کنار سبد است. .422

 (footpathپَثْ جاده است. )فوت بغلرو یک پیاده .428

 ( groom، گِرومbrideد)برآیْ کنار داماده.عروس  .422

 (reception)ریسِپْشِن  پذیرش نزدیک دربِ جلویی است. .222

 (radioدیو)رِیْ رادیو کجاست؟ .222

 نزدیک دره.رادیو  .224

 رادیو کنار دره. .222

 آیا رادیو نزدیک دره؟ .222

 outsideو  outمعموالً یکسان هستند، ولی  insideو  inکلمات 

 به حرکت اشاره دارد. outمکان است ولی  outsideاینگونه نیستند. 

  موش درون جعبه است. .222

 سگ است.سگ بیرونِ النه .222

 (ran)رَن او به بیرون اتاق دوید. .222

 بیرون.او رفت  .228

 
297. The dog is next to (beside) the basket. 
298. A footpath is next to (beside) the road. 
299. The bride is next to (beside) the groom. 
300. The reception is near (close to) the front door. 
301. Where is the radio? 
302. The radio is near (close to) the door. 
303. The radio is next to (beside) the door. 
304. Is the radio near (close to) the door? 
305. The mouse is in (inside) the box. 
306. The dog is outside the doghouse. 
307. She ran out of the room. 
308. He went out. 



61 

  

Easy Speaking 

مانند قیچی،  در زبان انگلیسی اجسامی که دارای دو قسمت هستند،

ها ضمیر و آیند. پس برای آناب میشلوار و عینک، جمع به حس

 is، بجای theseاز  thisجمع آورد. یعنی بجای را باید بصورت فعل 

 استفاده نمود. haveاز  hasو بجای  were از was، بجای are از

 (glasses این عینک منه. )گِلَسِزْ .222

 (trousersزِْرز ْشلوار من کجاست؟)تِرَوْ .222

 چند قیمته؟شلوار  آن .222

 قشنگه.شلوارت  .224

 (scissors)سیزِرْزْ  .بود این قیچی من .222

 (.dull کُند است. )دالْ شما قیچی .222

 (boneنْ)بَوْ است. هااستخوان بین سگ .222

 ( fenceها است. )فِنْسْ مرد جلوی نرده .222

 ( informationشِنْ)اینْفُرمِیْ برای اطالعات بیشتر، پایین رو ببینید. .222

 (title، تایْتِل authorاسم مولف زیر عنوان قرار دارد. )آِثرْ  .228

 )سِرْفِسْ( کند.این حیوان زیر سطح زمین زندگی می .222

 (wallet )وآلِتْ ؟بود چقدر پول تو کیفت .242

 
309. These are my glasses. 
310. Where are my trousers? 
311. How much are those trousers. 
312. Your trousers are beautiful. 
313. These were my scissors. 
314. Your scissors are dull. 
315. The bone is between the dogs. 
316. The man is in front of the fence. 
317. For more information, see below. 
318. The author's name is  below the title. 
319. This animal lives below the surface of the earth. 
320. How much money was in (inside) your wallet? 

 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/further
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/information
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/see
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/name
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/title


   61 

 

 

 فصل اول: جمله سازی

در مورد  اماگیرند، قرار می to beقیدهای تکرار بعد از افعال  

  :گیرندافعال اصلی، قیدهای تکرار قبل از فعل قرار می
.busy is always He 

.tea drinks alwaysHe  
 

 )لِیْت( کنه.او همیشه دیر می .242

 کنم.من همیشه بعد از کالس مطالعه می .244

 روم.من هیچوقت به سینما نمی .242

 (Sandra) شه.معموالً دیر بیدار می سندرا .242

  بازی میکنی؟آیا معموالً فوتبال  .242

 خوابم.ها دیر می وقتمن بعضی .242
 

و  برای اسامی مفرد "وجود دارد"به معنای  there isعبارت 

بکار برای اسامی جمع  "وجود دارند"به معنای   there areعبارت

باشد و برای می "there's"عبارات  اولین. شکل مختصر روندمی

there are ها صورت مختصری وجود ندارد. برای منفی کردن آن

 نماییم:ها اضافه میرا به آن notکلمه 

There's not = There isn't 
There are not = There aren't 

 ( basket )بَسْکِت یک تخم مرغ در سبد وجود دارد. .242

 ده تخم مرغ در سبد وجود دارد. .248

 
321. She is always late. 
322. I always study after class. 
323. I never go to cinema. 
324. Sandra usually wakes up late. 
325. Do you usually play football?  
326. I sometimes sleep late. 
327. There is an egg in the basket. 
328. There are ten eggs in the basket. 
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 در کالس وجود دارند؟ آموزدانش آیا ده .242

 ( clock)کالکْ یک ساعت روی میز وجود دارد. .222

 (roof)روف بام وجود دارند.هشت گربه روی پشت .222

  وجود دارند؟گرین هفت نفر در خانواده آقای  .224

 (bathroom، بَثْرومspiderپایْدِر )اِسْ یک عنکبوت در حمام وجود دارد. .222

 ( cave، کِیْوْ birdsبِرْدْزْ ) وجود دارند. پرنده در غارکلی  .222

 ( bitrhdayدِیْ دارد )مانده است(. )بِرْثْقط دو هفته تا تولد من وجود ف .222

  هشت بچه در مدرسه وجود دارند. .222

 هیچ درختی در خیابان ما وجود ندارد. .222

)مانند خامه، آب، زمان، شکر، شیر، اسامی که قابل شمارش نیستند 

افعال مفرد  بنابرین باآیند و مفرد به حساب می پول، درد، عشق و ...(

(is  بجایare ،was  بجایwere ،has  بجایhaveبکار می ).روند 

 ( fridgeریجْفْ، milk یلْکْ)مِ .مقداری شیر درون یخچال وجود دارد .228

 یریم(کْ)شِرْت، آیسْ .بستنی وجود داردکمی روی پیراهنت  .222

 ( song)سآنْگ یک آهنگ خوب در رادیو وجود دارد. .222

 کلی پول پشت تلویزیون وجود دارد. .222

 
329. Are there ten students in the classroom? 
330. There is a clock on the table? 
331. There are eight cats on the roof. 
332. There are 7 people in Mr. Green's family. 
333. There is a spider in the bathroom. 
334. There are a lot of birds in the cave. 
335. There are only 2 weeks until my birthday. 
336. There are eight children in the school. 
337. There aren't any trees in our street. 
338. There is some milk in the fridge. 
339. There is a little ice cream on your shirt. 
340. There's a good song on the radio. 
341. There is lots of money behind the TV. 
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 فصل اول: جمله سازی

In for country, city and 
neighborhoods:  

In Iran, In Tehran, In 
chinese neighborhood 

At for address and specific locations: 

At 23 Azadi Street, At the store, At 
the corner, At home 

On for 
streets, 

avenues and 
large vehicles: 

On Shariati 
street, On 

train, On bus 

 هیچ آبی درون استخر وجود ندارد. .224

 وجود ندارد.  من شکری در قهوه هیچ .222

 وجود دارد؟ فریزرآیا هیچ بستنی درون  .222

 ؟آیا یک سگ در سوپرمارکت وجود دارد .222

  چند تا سگ در پارک وجود دارند؟ .222

 ریکا(، سَوثْ اَفcountriesْزکآنْتْریْچند تا کشور در آفریقای جنوبی وجود دارند؟) .222

 (wall، وُالcalendarکَلِنْدِریک تقویم روی دیوار درون آشپزخانه وجود دارد.) .228

 (moviesزْ )موویْ وبی امشب در تلویزیون وجود دارد؟فیلم خ آیا .222

 (holy)هُلی .یک قطار دیگه برای مشهد مقدس تا دو ساعت دیگه وجود دارد .222

 ( space)اِسْپِیْس .ها وجود نداردزیادی در این کالس برای بچه فضای .222

به  onبه یک نقطه اشاره دارد، حرف اضافه  atمعموال حرف اضافه 
 کند.به داخل یک فضا اشاره می inسطح و حرف اضافه روی 

 مغازه آخر خیابانه. .224

  ها در این منو هستند.قیمت .222

 کند.، خیابان اول، شهر رِنو زندگی می12در طبقه هفتم، پالک جان  .222

 
342. There isn't any water in the swimming pool. (  (سوییْمینگ پولْ

343. There isn't any sugar in my coffee.( شوگِر، کآفی  ) 

344. Is there any ice-cream in the freezer? 
345. Is there a dog in the supermarket? 
346. How many dogs are there in the park? 
347. How many countries are there in South Africa? 
348. There is a calendar on the wall in the kitchen. 
349. Are there any good movies on TV tonight? 
350. There is another train to holly Mashhad in two hours. 
351. There isn't much space in this room for the children. 
352. The shop is at the end of the street. 
353. The prices are on this menu. 
354. John lives on the 7th floor,  

at number 12, on 1st Avenue, in Reno. 
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 (bus stationتِیشِن )باس اِسْ کلی آدم در ایستگاه اتوبوس هستند. .355

 هواپیمای من در دبی توقف کرد و دو ساعت دیر به بانکوک رسید. .356

 ، آِفسْ()اِرآیوْ رسی؟کِی به اداره می .357

 کنی؟آیا در یک اداره کار می .355

 یک جلسه در نیویورک دارم. .359

 )جِپَنْ( کنی؟آیا در ژاپن زندگی می .361

 
355. There are lots of people at the bus station. 
356. My plane stopped at Dubai and arrived in Bangkok two hours late. 

357. When will you arrive at the office? 

358. Do you work in an office? 

359. I have a meeting in New York. 
360. Do you live in Japan? 

 

ساختار جمله سازی  اکنونجمله ذکر شده،  361با ارائه 
توسط سه زمان مهم حال ساده، گذشته ساده و آینده ساده 

ضمن یادآوری برخی افعال و کلمات ن شده و یبرای شما تبی
 ،ادامهدر . یافته استافزایش  سازیجملهشما در  و سرعت مهارتساده و کاربردی، 

 ی حال استمراری، گذشته استمراری، حال کامل و گذشته کاملهاساختار زمان
 هایسپس در فصل د.نگردمیو برخی نکات مهم بصورت مختصر و مفید بیان  مرور

ها و افعال و کلمات مهم و بعد این کتاب و همچنین جلد بعدی به بیان کالِکِیشِن
  ،خواهشمند است در تمامی جمالت این کتاب کاربردی انگلیسی خواهیم پرداخت. 

برای چک نمودن تنها و  خودتان ساخته معادل انگلیسی جمالت راسعی کنید 
در حین ساختن جمالت به نکات ضمناً  ، جمالت انگلیسی را ببینید.هایتانجواب

الزم به ذکر  توجه نمایید. ،روندریز و مهم مانند حروف اضافه مختلفی که بکار می
 نسبت بهها( که انتخاب حرف اضافه مناسب در زبان انگلیسی )و سایر زبان است

و  "علی کمک کردم بهمن "گوییم زبان فارسی متفاوت است. مثالً ما در فارسی می

کنیم در حالیکه در زبان استفاده می "کمک کردن"برای فعل  "به"از حرف اضافه 



   65 

 

 

 فصل اول: جمله سازی

    گوییمندارد و بسادگی می نیازحرف اضافه  "help: کمک کردن"انگلیسی فعل 
"I helped Ali" در زبان فارسی حرف "سوال کردن"، همچنین در مورد فعل ،

ولی در انگلیسی حرف اضافه  ،"علی پرسیدم ازمن " شوداستفاده می "از"اضافه 

ولی در  "امپسرم راضی ازمن "گوییم (. در فارسی می"I asked Ali"ندارد )

، "از"، یعنی بجای حرف اضافه "I am happy with my son"گوییم انگلیسی می
رود. البته در برخی موارد نیز حروف بکار می "با"به معنای  "with"حرف اضافه 

. مثالً در هر دو زبان فعل وجود دارنداضافه یکسانی در زبان فارسی و انگلیسی 

 I went to"و  "مدرسه رفتم بهمن "رود.بکار می "به"با حرف اضافه  "رفتن"

school". گیریم حروف اضافه زبان انگلیسی لزوماً با بنابه آنچه گفته شد، نتیجه می
اللفظی ترجمه نمود. بهترین ها را تحتتوان آنزبان فارسی یکسان نیستند و نمی

باشد. در اینصورت بعد جمالت می تولیدها توجه کردن هنگام راه یادگیری آن
اضافه  ها، ذهن بطور خودکار حروفتوجه به آنیجه چند بار درنتازچندبار استفاده و 

 ها را حس خواهید نمود.آن شما مناسب را تشخیص خواهد داد و به عبارتی
 

گونه که از نام این زمان پیداست برای بیان امور و :  همانزمان حال استمراری

مثالً در فارسی د. نگردد که در زمان حال استمرار داشته باشکارهایی استفاده می
مادرم "، "کنهپدرم داره خونه رو رنگ می" ، "کنمدارم رانندگی می"گوییم: می

و .... در تمامی این جمالت  "خونهعلی داره روزنامه می" یا "کنهداره آشپزی می
فهمد که کاری در حال انجام شدن است. در زبان فارسی برای بیان این مخاطب می

. کنیمبیان می "و ... خوره، داری میری روم، داره میارم مید" شکلفعل را بهزمان 
در کاری که  یعنی برای بیان) زمان حال استمراریدر زبان انگلیسی برای بیان اما 

)یعنی  to beساختار افعال ( از استزمان حال حاضر در حال انجام دادن و استمرار 
am, is, are بعالوه فعل )ing یعنی به فعل اصلی یک شود. دار استفاده میing 

 :آوریمرا می  areیاis یا am نماییم و جلوی آن نیز یکی از افعالاضافه می
 .I am going to school. روممیبه مدرسه  دارممن 

 .He is reading a book. خواندمی کتاب دارداو 

 .We are working. کنیمداریم کار میما 
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در این ساختار در کنار فعل  (am/ is/ are)یعنی  to beتوجه کنید که افعال 

در زمان که  willشوند )مانند اصلی قرار گرفته و بعنوان فعل کمکی محسوب می

( برای سوالی am, is, are(، لذا این افعال کمکی )باشدفعل کمکی می سادهآینده 

آیند. به اینصورت که برای و منفی کردن جمله حال استمراری به کمک ما می

کوبیم و برای سوالی ب notروی فعل کمکی یک فقط کافی است منفی کردن جمله 

 کردن جمله، فعل کمکی را به ابتدای جمله منتقل کنیم.

 ( seriesزْ، سیْریwatchْ)وآچْکنند.تماشا می یتلویزیون هایسریال ها دارندنآ .222

 (now)نَوْ  کنند.ها االن تلویزیون تماشا نمیآن .224

 ها در حال تلویزیون تماشا کردن هستند؟آیا آن .222

 کنند؟ها االن دارند تلویزیون تماشا میچرا آن .222

 (newspaperپِر)نیوزْپِیْ خواند.او دارد روزنامه می .222

 خونه؟آیا او داره روزنامه می .222

 نَو( کنه؟ )رآیتْچرا همین االن مطالعه نمی .222

 
361. They are watching TV series. 
362. They are not watching TV now. 
363. Are they watching TV? 
364. Why are they watching TV now? 
365. He is reading a newspaper. 
366. Is he reading a newspaper? 
367. Why isn't she studying right now? 

 انگلیسیساختار  ساختار فارسی زمان

 I go to school (every day) روم )هرروز(من به مدرسه می حال ساده

 I went to school (yesterday) من به مدرسه رفتم )دیروز( گذشته ساده

 I will go to school (tomorrow) من به مدرسه خواهم رفت )فردا( آینده ساده

 I am going to school (now) )االن( روممیبه مدرسه  دارممن  حال استمراری

 … I was going to school that رفتم که...من داشتم به مدرسه می گذشته استمراری
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 ( right now)رآیتْ نَو .کنهمیآشپزی  حاضر داره مادرم در حال .228

 (repair، ریْپِــرmechanicْ)مِکَنیکْ کنه.مکانیک داره ماشین رو تعمیر می .222

 کنه؟آیا مکانیک داره ماشین رو تعمیر می .222

 آیا مکانیک در حال تعمیر ماشین نیست؟ .222

 نیست؟چرا مکانیک در حال تعمیر ماشین  .224

 (drivingگْ،درآیْوینْ  talk)تاکْاو در حال رانندگی است. با پدرت صحبت نکن. .222

 کنه.داره خونه رو رنگ می او االن داره چه کار میکنه؟ .222

 (dishes، دیشِزْ wash ، واشHelenْشوره؟ )ها رو میآیا هِلن داره ظرف .222

 شوره؟ها رو میکجا داره ظرف هِلن .222

 ری؟ کجا داری می .222

 خورند.دارن شام میاالن  .228

 )بآسْ(کنم.دارم با رئیس صحبت می .222

 کنی؟آیا داری با رئیست صحبت می .282

 ()تاکْ کنی؟داری با کی صحبت می .282

 

 
368. My mother is cooking right now. 
369. The mechanic is repairing the car. 
370. Is the mechanic repairing the car? 
371. Isn't the mechanic repairing the car? 
372. Why isn't the mechanic repairing the car? 
373. Don't talk to your father. He is driving. 
374. What is he doing now? He is painting the house. 
375. Is Helen washing the dishes? 
376. Where is Helen washing the dishes? 
377. Where are you going? 
378. They are having dinner right now. 
379. I am talking to the boss. 
380. Are you talking to your boss? 
381. Who are you talking to? 
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خواهند بصورت وقتی میبا عرض پوزش، در زبان انگلیسی 

 که)هِلْ(  "hell"آمیز با کسی صحبت کنند از کلمه توهین

 کنند:باشد استفاده میمی "جهنم"معنای آن 

 ?Where are you goingکجا داری میری؟ 

 ?Where the hell are you goingکدوم جهنمی داری میری؟  

 ?What are you doingکنی؟  چکار داری می

 ?What the hell are you doingکنی؟  میچه غلطی داری 

 ?Who are youتو چه کسی هستی؟  

  ?Who the hell are youتو چه خری هستی؟ 

  ?Where the hell are youکدوم جهنمی هستی؟ 

 ?Where the hell are you fromای هستی؟  اهل کدوم خراب شده

  ?Where the hell did you come fromاز کدوم جهنمی اومدی؟ 

  ?Where the hell is Matt مَت کدوم جهنمیه؟ 

 ?What the hell is wrong with youچه مرگته؟  

 ?Who the hell is Kim؟  چه خریهکیم 

 خوره؟تا ساندویچ رو در یک دقیقه می 5کدوم احمقی 
 Who the hell have five sandwiches in 5 minutes? 

  تونی بری به جهنم.اگه دوستش نداری، می
 If you don't like it, you can go to hell 

 .The hell with the moneyپولش به جهنم. 

  .The hell with himخوره.ازش حالم بهم می

 خوری؟چی داری می .284

 ( laugh)لَفْ خندم.دارم به تو می .282

 خندی؟آیا داری به من می .282

 
382. What are you having? 
383. I am laughing at you. 
384. Are you laughing at me? 
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 خندی؟چرا داری به من می .282

 خنده؟چرا داره می .282

 خندی؟به چی داری می .282

  نویسی؟داری میکوفتی  هچ .288

 (run)رآنْ  دوی؟چرا داری می .282

 (rain)رِیْن آد.داره بارون می .222

 (snow)ِاسْنُ  آد. تو خونه بمونید.داره برف می .222

 (hungryگْری، هانْ cryرایْ )کْ کنه چون گرسنه است.بچه داره گریه می .224

 کنه؟چرا بچه داره گریه می .222

 .خونمصحبت نکنید. دارم درس می .222

 (تُرْدْ) آد.ماشین داره به سمت تو مییه مواظب باش.  .222

 (knock)نآکْ زنه.گوش کن. یکی داره در می .222

 ()مَونْتِنْ ی؟کنبه اون کوه زیبا نگاه می یدارآیا  .222

 کنی؟به چی داری نگاه می .228

 
385. Why are you laughing at me? 
386. Why is he laughing? 
387. What are you laughing at? 
388. What the hell are you writting? 
389. Why are you running? 
390. It is raining. 
391. It is snowing. Stay at home. 
392. The baby is crying, because she is hungry. 
393. Why is the baby crying? 
394. Don't speak. I am studying. 
395. Be careful. A car is coming toward you.  
396. Listen! Somebody is knocking on the door. 
397. Are you looking at that beautiful mountain? 
398. What are you looking at? 
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 (stare آیا به من خیره شدی؟ )اِسْتِرْ .222

 به چی خیره شدی؟ .222

 (boilل)بُیْ جوشه.آب داره می .222

 
399. Are you staring at me? 
400. What are you staring at? 
401. The water is boiling. 

 

امور  گونه که از نام این زمان پیداست برای بیان: همانگذشته استمراریزمان 

اند. مثالً در فارسی گردد که در زمان گذشته استمرار داشتهو کارهایی استفاده می

کردم که علی زنگ زد. پدرم داشت سوار گوییم: من داشتم تلویزیون نگاه میمی

با بکارگیری این ساختار )مانند دو جمله فوق: داشتم شد که من دیدمش. مترو می

 برای مدتی در گذشتهفهمد که مخاطب می (شدکردم، داشت سوار مینگاه می

کردم که عمویم مثالً دیروز داشتم فوتبال بازی می. بوده استکاری در حال انجام 

حال در  6الی  4را دیدم. این جمله به این معناست که من دیروز مثالً از ساعت 

مثالً ) بودم )گذشته استمراری( و در یک لحظه در آن بازه زمانی کردنبازیفوتبال 

از این ممکن است همانطور که  عمویم را دیدم )گذشته ساده(.( 4:21در ساعت

ها حدس زده باشید زمان گذشته استمراری معموالً همراه با یک زمان گذشته مثال

آید تا به مخاطب بفهماند که در چه شرایطی فعل گذشته ساده رخ داده ساده می

در حالی رخ داده که  "عمویم را دیدم"در مثال فوق فعل گذشته ساده  است )مثالً

زبان در  (."کردمداشتم فوتبال بازی می"، شخص در حال بازی فوتبال بوده است

رفتم، شتم میدا" هایی مانندگذشته استمراری از عبارتفارسی برای بیان زمان 

گردد. اما در زبان انگلیسی استفاده می "خورد و ...غذا میداشت ، خوندیداشتی می

( بعالوه were وwas )یعنی  to beافعال  گذشتهاستمراری از  گذشتهرای بیان ب

 نمودهاضافه  ingبه فعل اصلی یک  تر،به عبارت سادهشود. دار استفاده می ingفعل 

 آوریم. را می wereیا   wasو جلوی آن نیز یکی از افعال

 .He was studying.   کردداشت مطالعه میاو 
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 فصل اول: جمله سازی

 

 

در کنار فعل اصلی و به عنوان فعل  wereو  wasجا که افعال طبق معمول از آن

شود و با سوالی میها به ابتدای جمله، جمله گیرند، لذا با انتقال آنکمکی قرار می

 شود.ها جمله منفی میبه آن notاضافه نمودن 

 ( saw)سآ رفتم که او را دیدم.من داشتم به مدرسه می .224

 ( watch)وآچْ کرد.وقتی من آمدم او داشت تلویزیون تماشا می .222

 وقتی من آمدم او در حال تماشای تلویزیون نبود. .222

 تلویزیون بود؟وقتی شما آمدی، آیا او در حال تماشای  .222

 او کجا در حال تماشای تلویزیون بود؟ .222

 (wash )وآشْ م.یشستم ظرف مییداشت ماوقتی تلفن زدی ببخشید،  .222

 رفتی؟کجا داشتی می .228

 (buy )بآی خرید؟وقتی او را دیدی داشت چه چیزی می .222

 (  arrive)اِرآیوْ  خوردند.ها داشتند ناهار میآنوقتی من رسیدم  .222

 
402. I was goint to school that I saw him. 
403. When I came, he was watching TV. 
404. When I came, he was not watching TV. 
405. Was he watching TV, when you came? 
406. Where was he watching TV? 
407. Sorry, we were washing the dishes  

when you called. 
408. Where were you going? 
409. What was she buying when you saw her? 
410. They were having lunch when I arrived. 

 ساختار انگلیسی فارسیساختار  زمان

 I go to school (every day) روم )هرروز(من به مدرسه می حال ساده

 I went to school (yesterday) من به مدرسه رفتم )دیروز( گذشته ساده

 I will go to school (tomorrow) من به مدرسه خواهم رفت )فردا( آینده ساده

 I am going to school (now) روم )االن(من دارم به مدرسه می حال استمراری

 … I was going to school that رفتم که...من داشتم به مدرسه می گذشته استمراری
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 ()آیْرِنْ کردم.داشتم شلوارم رو اتو می 5/2الی  2ساعت  .222

 کردی؟چرا دیشب داشتی گریه می .224

 کردید؟شما داشتید چکار می .222

 
411. I was ironing my trosers from 2:00 up to 2:30. 
412. Why were you crying last night? 
413. What were you doing? 

 

 دو جمله زیر را مقایسه کنید:: حال کاملزمان 

 )هفته پیش(. خوردم سه عدد موزمن 

 دقیقه پیش(. چند )همین امخورده سه عدد موزمن 

کند. جمله اول یک زمان گذشته ساده را بیان میفعل همانطور که معلوم است 

دومین جمله به فعل است. ولی یعنی عملی که در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده

این معناست که عملی در گذشته انجام شده ولی اثر آن هنوز هم پابرجاست. به این 

. در فارسی نام دارد( ماضی نقلی)در زبان فارسی  گویندنوع زمان حال کامل می

ید، اهیم، خورداهست، خورداهی، خورداهم، خورداهخورد"زمان ماضی نقلی بصورت 

در انگلیسی با آوردن  لیشود وبیان میبه فعل  "اه"کردن  با اضافه و "نداهخورد

have  یاhas شود. از آنجا که قبل از قسمت سوم فعل اصلی ساخته میhave و 

has  منفی  و آیند، پس برای سوالیبه عنوان فعل کمکی در کنار فعل اصلی می

را به  has  یا haveگیریم. یعنی برای سوالی نمودن ها کمک مینمودن جمله از آن

الزم به ذکر  کوبیم.ها میروی آن not ، یکابتدای جمله آورده و برای منفی کردن

و برای سایر ضمائر از  has( از he, she, that, thisاست که برای سوم شخص )

have برای مثال انگلیسی دو جمله فوق عبارتند از: گردد.استفاده می 
I ate 3 bananas (at the party last week) 

I have eaten 3 bananas (just a few minutes ago) 
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 مْ(، نِیْ گاتْنْ)فُرْ ام.نام شما را فراموش کرده .222

 ام.نام شما را فراموش نکرده .222

 ای؟آیا نام من را فراموش کرده .222

 ای؟چرا نام مرا فراموش کرده .222

  است.اش را رنگ کردهاو خانه .228

 است؟اش را رنگ کردهآیا خانه .222

 است؟اش را رنگ کردهی خانهکِ .242

 است؟اش را رنگ نکردهآیا خانه .242

 اش را رنگ نکرده است؟چرا خانه .244

 بَلْکِنی( )نِسْت،اند.پرندگان یک آشیانه در بالکن ما ساخته .242

 اند؟شان را ساختهکجا پرندگان آشیانه .242

 (، دایْدparentsْ)پَرِنْتْساند.والدینش از دنیا رفته .242

 )مِتْ( ایم؟قات کردهآیا ما همدیگر را مال .242

 )فِدْ( ام.من به گربه غذا داده .242

 
414. I have forgotten your name. 
415. I have not forgotten your name. 
416. Have you forgotten my name? 
417. Why have you forgotten my name? 
418. She has painted her house. 
419. Has she painted her house? 
420. When has she painted her house? 
421. Hasn't she painted her house? 
422. Why hasn't she painted her house? 
423. The birds have built a nest in our balcony.  
424. Where have the birds built their nest? 
425. Their parents have died. 
426. Have we met? 
427. I have fed the cat. 
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  ای؟آیا به گربه غذا داده .248

 )مانتثْ( ام.چندین امتحان داشتهاین ماه  .242

 ( changed)چِینْجْدْ ای. تو خیلی تغییر کرده .222

 (requestئِسْت، ریکوْ agreed)اِگْریْد اند.با درخواست تو موافقت نکردهها آن .222

 زیر را بکار برد: توان با زمان حال کامل کلماتمی 
 any=هیچ یک )در جمالت منفی و سوالی(

 yet=(و سوالی )در جمالت منفی هنوز
 ever=هرگز )در جمالت سوالی(             

 already=قبالً، پیشاپیش                 
 just=همین االن                       

 never=هرگز                              
 ام.من هرگز او را ندیده .224

 (ever)اِوِرْ  ای؟آیا تا بحال او را دیده .222

 (already)اُلْرِدی ام.دیده من او را قبالً .222

 ( yet)یِتْ ام.من هنوز او را ندیده .222

 ای؟آیا تا بحال به لندن رفته .222

 ،کاِلکْ(bought)بآتْ ام.من هرگز چنین ساعتی نخریده .222

 ای؟آیا هرگز چنین ساعتی خریده .228

 هنوز شام نخورده است. آقای کارتر .222

 
428. Have you fed the cat? 
429. I have had several tests this month. 
430. You have changed so much. 
431. They have not agreed to your request. 
432. I have never seen him. 
433. Have you ever seen him? 
434. I have already seen him. 
435. I haven't seen him yet. 
436. Have you ever gone to London? 
437. I have never bought such a clock. 
438. Have you ever bought such a clock? 
439. Mr. Carter hasn't had dinner yet. 
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 ای؟آیا تابحال تنیس بازی کرده .222

 ( just، جاسْتْ full )فُلْام. خورده ناهار ممنونم. من سیرم. همین االن .222

 ای؟آیا تابحال او را مالقات کرده .224

 ای؟ هنوز اتاقت را تمیز نکرده .222

 ()لَستْ وآنْ روختم.فهمین االن آخریش رو  .222

 ( won)وآنْ اند.اونا پیشاپیش بازی رو برده .222

 باران هنوز متوقف نشده است. .222

 )پِرایْمْ مینِسْتِر(؟ایوزیر را مالقات کردهآیا تابحال نخست .222

 )یُرُپْ( اند؟ها تا بحال اروپا نبودها آنآی .228

 ( knock)ناکْ  ام.زدهدر در نزن. من قبالً  .222

 )رآیْت( .انجامش دادمبه جان نامه ننویس. من قبالً  .222

 )میالد تَوْئِرْ( ام.من هنوز از برج میالد دیدن نکرده .222

 ای؟آیا اخیراً نانسی را دیده .224

 )تآت( ام.اینجا درس داده 1994من از سال  .222

 
 

440. Have you ever played tennis? 
441. Thakns. I am full. I have just had lunch. 
442. Have you ever met him? 
443. Haven't you cleaned your room yet? 
444. I have just sold the last one. 
445. They have already won the game. 
446. The rain hasn't stopped yet. 
447. Have you ever met the Prime Minister? 
448. Haven't they ever been to Europe? 
449. Don't knock. I have already knoched on door. 

450. Don't write to John, I've already done it. 
451. I haven't visited the Millad Tower yet. 
452. Have you seen Nancy recently? 
453. I have taught here since 1994. 
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رود دانیم که زمان حال کامل وقتی بکار میمی

که کار یا عملی در گذشته شروع شده باشد و اثر 

و نتیجه آن به زمان حال نیز رسیده باشد. 

و  "مدتی از زمان +برای"هرگاه عبارات  ،مانند زبان فارسیبنابرین بدیهی است که 

 گردد:می، زمان حال کامل استفاده ظاهر شوند "زمانی در گذشته +از"

 .I have worked here for two years    ام.اینجا کارکرده سال 2برای من 

 .I have worked here since 2011   ام.اینجا کار کرده 2111سال از من 

 در نتیجه هرگاه از عباراتی مانند: 
For six years, for a week, for a month, for hours, for two hours 

 یا عباراتی مانند: 
Since this morning, since last week, since yesterday 
since I was a child, since Wednesday, since 2 o'clock 

 از زمان حال کامل استفاده نمود. بایست میاستفاده شد،  

 ( lived)لیوْدْ است.سال اینجا زندگی کرده 21او برای  .222

  ایم.ما برای مدت زمان طوالنی در این مدرسه تدریس کرده .222

 ( married)مَریْدْ است.ازدواج کرده با مارک که ماه است 3آلیس  .222

 (سِکِنْدْ )سیْنْس مآرچْ ازدواج کرده است.با مارک آلیس از دوم مارس  .222

 (، آسْتِرِلیاemigrateت )اِمِگْرِیْ ند؟اهها کِی به استرالیا مهاجرت کردآن .228

 )کَنِدآ( ند.اهبه کانادا مهاجرت کرد 2112از سال او خانواده  .222

 (migrateمایگْرِیْتْ بِرْدْز، ) ند.اهبه جنوب کوچ کرد ماه 4برای  پرندگاناین  .222

 
454. She has lived here for twenty years. 
455. We have taught at this school for a long time. 
456. Alice has married Mark for three months. 
457. Alice has married Mark since March 2nd. 
458. When have they imigrated to Australia? 
459. His family has imigrated to Canada since 2002. 
460. These birds have migrated south for four months. 
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و  گوییممی "ماضی بعید"این زمان  به: در زبان فارسی گذشته کاملزمان 

بود، خورده بودم، خورده بودی، خورده "باشد. مثالً می "بود"مشخصه آن کلمه 

ها به خانه ما آمدند، وقتی آن". به جمله "خورده بودیم، خورده بودید، خورده بودند

 اند. فعل اولدقت کنید. در این جمله دو فعل اتفاق افتاده "ما شام خورده بودیم

)آمدند( دارای زمان گذشته ساده و فعل دوم )خورده بودیم( دارای زمان گذشته 

کند که ، زمان گذشته کامل بیان مین حدس زدتوامیهمانطور که کامل است. 

فوق معلوم است  عملی در گذشته قبل از عمل دیگر رخ داده است. مثالً در جمله

رخ داده است. در واقع فعلی که با  "ندآمد"قبل از فعل  "ه بودیمخورد"فعل  که

 توانزودتر اتفاق افتاده است. به زبان ساده می ،شودزمان گذشته کامل بین می

برد )مانند فعل زمانی در گذشته مییک را به  بحثگفت فعل گذشته ساده، فضای 

در  زمانآن کند که عملی قبل از آمدند( و سپس فعل گذشته کامل بیان می

گذشته اتفاق افتاده است. برای ساختن زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی به 

 آوریم:میم فعل اصلی ورا قبل از قسمت س hadراحتی فعل کمکی 
 

 ساختار انگلیسی ساختار فارسی زمان

 I go to school (every day) روم )هرروز(من به مدرسه می حال ساده

 I went to school (yesterday) من به مدرسه رفتم )دیروز( گذشته ساده

 I will go to school (tomorrow) من به مدرسه خواهم رفت )فردا( آینده ساده

 I am going to school (now) روم )االن(من دارم به مدرسه می استمراریحال 

 … I was going to school that رفتم که...من داشتم به مدرسه می گذشته استمراری

 .I have gone to school ام.من به مدرسه رفته حال کامل

 .I had gone to school .رفته بودممن به مدرسه  گذشته کامل

 ( office، آفِسarriveْدْ )اِرآیوْ وقتی من به اداره رسیدم، جان رفته بود. .222

 )اِسپَنیش،اِسپِیْن( ما قبل از اینکه به اسپانیا برویم، اسپانیایی یاد گرفته بودیم. .224

 
461. When I arrived at the office, Jhon had left. 
462. We had learned Spanish before we went to Spain. 
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  )النچْ( ها ناهار خورده بودند.رسیدم آنوقتی من  .463

 (دْ)اِگْزَم، وِرکْ او امتحان رو پاس کرد، زیرا بسیار سخت کار کرده بود. .464

 )دآکیومِنْت( سنادم رو ذخیره کرده بودم.اَ خراب شود، مقبل از اینکه کامپیوتر .465

 دْ()تایِرْ او دیشب خیلی خسته بود زیرا خوب نخوابیده بود. .466

گذشته و  ام()خوردهحال کاملبرای درک تفاوت زمان 

اید، و ، فرض کنید به ایستگاه قطار دیر رسیدهبودم()خوردهکامل

گوید: قطار ایستگاه را ترک کرده است. مسئول ایستگاه به شما می

مسلماً در اینجا باید حال کامل را  "دیر کردی. قطار رفته است."

اثر آن به زمان حال رسیده است.  لیگذشته رخ داده وبکار ببرد، زیرا عمل رفتن در 

 .                      You are late. The train has leftگوید:پس می

خواهید این داستان را برای حال فرض کنید یک هفته از ماجرا گذشته و شما می

یعنی  "ما خیلی دیر کردیم. قطار رفته بود."گویید: دوستتان تعریف کنید. شما می

زمانی در ابتدا با بکار بردن زمان گذشته ساده )دیر کردیم( فضای گفتگو را به 

کنید که ( بیان میhad left) و سپس با استفاده از زمان گذشته کامل بردهگذشته 

 است.از آن زمان رخ داده  عمل رفتن قطار قبل
We were too late. The train had left 

حضور دارد، لذا  (hadگذشته کامل نیز یک فعل کمکی )از آنجا که در ساختار 

کنیم و همچنین آن را به ابتدای جمله منتقل می ،کردن جمله "سوالی -آیا"برای 

 طبق معمول برایکوبیم. را روی آن می notبرای منفی نمودن جمله، کلمه 

(، ابتدا جمله …,whenتر )توسط عبارات سوالی ساختن جمالت سوالی پیچیده

 آوریم.را ساخته و سپس عبارت سوالی را جلوی آن می "سوالی -یاآ"

 (، اِرآیْوْدْ)لِفتْ .تو قبل از اینکه من برسم رفته بودی .467

 
463. They had had lunch when I arrived. 
464. She passed the exam because she had worked very hard. 
465. I had saved my documents before the computer crashed. 
466. He was very tired last night because he hadn't slept well. 
467. You had left before I arrived. 
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 ؟تو قبل از اینکه من برسم رفته بودیآیا  .465

 قبل از اینکه من برسم نرفته بود. او .469

 چرا تو قبل از اینکه من برسم رفته بودی؟ .471

 چرا تو قبل از اینکه من برسم نرفته بودی؟ .471

 را قبالً دیده بودی؟آیا فیلم  .472

  بودی؟کشی کنید، انگلیسی یاد نگرفتهچرا قبل از اینکه به نیویورک اسباب .473

 )بیچْ( بودم.قبل از اینکه من به هاوایی بروم، هرگز چنین ساحل زیبایی ندیده .474

 (، وآِلتْتْ)السْ من هیچ پولی نداشتم، زیرا کیف پولم را گم کرده بودم. .475

 یرا چندین بار ازش دیدن کرده بود.)نوو(شناخت زتونی استانبول رو خوب می .476

 تایلندی مطالعه کرده بود؟هرگز  سوسان قبل از اینکه به تایلند برنآیا  .477

 تُری،پِریویئِسْلی()اِسْ.فهمید زیرا قبالً کتاب رو خونده بودفقط داستان رو او  .475

 .کریستین هیچگاه قبل از دیشب به اُپرا نرفته بود .479

 هرگز از ایاالت متحده آمریکا دیدن کرده بودید؟ 2116 آیا قبل از سفرتون در .451

 بله من قبالً یکبار به آمریکا رفته بودم. .451
 

 
468. Had you left before I arrived? 
469. He hadn't left before I went. 
470. Why had you left before I arrived? 
471. Why hadn't you left before I arrived? 
472. Had you seen the film before? 
473. Why hadn't you learned English before you moved to New York? 

474. I had never seen such a beautiful beach before I went to Hawaii. 
475. I did not have any money because I had lost my wallet. 
476. Tony knew Istanbul well because he had visited it several times. 

477. Had Susan ever studied Thai before they moved to Thailand? 

478. She only understood the story because she had previously read the book. 

479. Kristine had never been to an opera before last night. 

480. Had you ever visited the U.S. before your trip in 2006? 

481. Yes, I had been to the U.S. once before. 
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 (bear)بــِر او قبل از اینکه به آالسکا برود هرگز یک خرس ندیده بود. .452

بود قبل از اینکه مجوز مکانیکیش رو  ها رو تعمیر کردهجورج خیلی ماشین .453

 ، مِکَنیکسْ الیْسِنْسْ(received ، ریسیوْدْ repairedدْرْ)ریپِیْ کنه.دریافت 

 دوستام به سینما برم زیرا فیلم رو قبالً دیده بودم.خواستم با من نمی .454

تعارف کرد، اما من گرسنه نبودم  به من دوست من دیروز در کالس یک سیب .455

 ( justت، جاسofferedْ)آفِرْدْ  تازه ناهار خورده بودم.زیرا 

 ()گآنْمن خیلی دیر به مهمانی رسیدم. همه دوستام قبالً به خانه رفته بودند.  .456

 (sushi، سوشی eaten)ایْتْنْ  او قبالً هرگز سوشی نخورده بود. جان گفت که .457

 بود.دانستم که نکردهاو دیشب به من گفت که تمام کرده بود، اما من می .455

 کردم.)رآنْگْ(ت کرده بودم. ولی اشتباه میکردم که قبالً او را مالقامن فکر می .459

 ( trainن)تِریْ ما خیلی دیر کردیم. قطار رفته بود. .491

 ( meeting)میتینگ من رسیدم، جلسه قبالً شروع شده بود. وقتی .491

 
482. She had never seen a bear before she moved to Alaska. 
483. George had repaired many cars  

before he received his mechanic's license. 
484. I didn't want to go to the movies with 

 my friends because I had already seen the film. 
485. My friend offered me an apple in class 

 yesterday, but I wasn't hungry because I had just eaten lunch. 
486. I arrived very late at the party. All my friends had already 

gone home. 
487. John said that he had never eaten sushi before. 
488. Last night she told me that she 

 had finished, but I knew she had not. 
489. I thought I had met her  
before, but I was wrong.(  (ثاتْ

490. We were too late.  
The train had left. 
491. The meeting had already  
started by the time I arrived. 
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روال ساختن جمالت پرسشی با عبارات سوالی بدین  گفتیم که

 "سوالی -آیا"صورت است که ابتدا جمله خبری را به یک جمله 

( را … ,when, where, whyتبدیل نموده و سپس عبارت سوالی )

 آوریم. به عنوان مثال:جلوی آن می

 .Bob killed Mr. Smith .باب آقای اسمیت را کشت

 Bob kill Mr. Smith?  Did؟کشتآیا باب آقای اسمیت را 

 Bob kill Mr. Smith?   Why Didچرا باب آقای اسمیت را کشت

نکته حائز اهمیت این است که هرگاه بخواهیم فاعل جمله را مورد سوال قرار دهیم، 

( whatیا  whoالزم نیست روال فوق را برویم و فقط کافی است عبارت پرسشی )

 را بجای فاعل قرار دهیم: 

  .Bob killed Mr. Smith.آقای اسمیت را کشت باب

 ? Who killed Mr. Smith ؟چه کسی آقای اسمیت را کشت

 کنیم: "پرسشی -آیا"ابتدا جمله را  نبایدپس هرگاه فاعل جمله مورد سوال بود 
Who did kill Mr. Smith 

 کنه؟کی غذا درست می .492

 زْ(تیریْواتِردْ، ) ها را آب داد؟کی درخت .493

 ؟خواهد کردکی خانه را رنگ  .494

 آد؟کی داره می .495

 شست؟کی داشت ماشینو می .496

 چه کسی غذا را خورده است؟ .497

 رک()هُْموِ کی تکالیفشو انجام داده بود؟ .495

 
492. Who makes food? 
493. Who watered the trees? 
494. Who will paint the house? 
495. Who is coming? 
496. Who was washing the car? 
497. Who has eaten the food? 
498. Who had done his homework? 
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 های زیر را مقایسه کنید.جمله :جمالت مجهول

 علی یک نفر را کُشت.

 علی کشته شد.
این دو جمله کامالً متفاوت است. علی در جمله اول قاتل و در  یبینیم که معنامی

، تفاوت میان "کشته شد"و  "شتکُ"جمله دوم مقتول است. پس فرق بین دو فعل 

 قاتل و مقتول است! 

است، جمله معلوم و به جمله  شده در واقع به جمله اول که در آن فاعل مشخص

تمامی شود. تا اینجا دوم که در آن فاعل مشخص نیست جمله مجهول گفته می

شد ولی به کننده کار اشاره می هاجمالتی که گفتیم، معلوم بودند. یعنی در همه آن

خواهد گوینده نمییا ) شودجهول فقط به فعل انجام شده اشاره میدر جمالت م

حالت  یا فاعل مشخص و مهم نیست(. قابل ذکر است که و را معرفی کند فاعل

های حال ساده، گذشته ساده، حال استمراری و ... نیز تمامی زمان مجهول برای

  به جمالت معلوم و مجهول زیر توجه کنید: وجود دارند.

 جمله مجهول جمله معلوم زمان

 شوداتاق هر روز تمیز می کنممن هر روز اتاق را تمیز می حال ساده

 اتاق دیروز تمیز شد من دیروز اتاق را تمیز کردم گذشته ساده

 اتاق فردا تمیز خواهد شد من فردا اتاق را تمیز خواهم کرد. آینده ساده

 شهاتاق داره تمیز می کنممن دارم اتاق را تمیز می حال استمراری

 شد که ...اتاق داشت تمیز می کردم که...من داشتم اتاق را تمیز می گذشته استمراری

 اتاق تمیز شده است. ام.من اتاق را تمیز کرده حال کامل

 اتاق تمیز شده بود. من اتاق را تمیز کرده بودم. گذشته کامل
  

. هستند "شد"افعال مجهول دارای واژه اکثر بینید در زبان فارسی همانطور که می

شوند. خب حال با مفعول شروع میهمیشه بجای فاعل همچنین جمالت مجهول 

خودتان نکته زیر  سهباید پرسید، در زبان انگلیسی چگونه افعال را مجهول کنیم. با 

حدس را  های مختلفزمان در ساختار انگلیسی جمالت مجهول یدتوانبراحتی می

 در تمامی جمالت مجهول:. دیسپربخاطر  و به بزنید
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 شود.ها از قسمت سوم فعل اصلی استفاده میدر تمامی زمان -الف

یک یا دو فعل کمکی به عنوان مشخصه زمان مورد نظر قبل از قسمت سوم  -ب

همانطور که انتظار آید )باالخره به طریقی باید زمان را مشخص کرد، میفعل اصلی 

، مشخصه آینده wereو was، مشخصه  گذشته   areو am، isداریم مشخصه حال 

will مشخصه حال کامل ،have ،has  و مشخصه گذشته کاملhad  باشدمی). 

و قسمت سوم آن  beاز فعل  و یا به تناقضی برخورد کردیم، م آوردیمهر جا کَ  -ج

 کنیم. استفاده می beenیعنی 

ها را در زبان فرض کنید شما اولین کسی هستید که قرار است ساختار مجهول حال

ساختارهای این سه نکته با در نظر گرفتن تنها  و ساده خیلی انگلیسی بسازد،

 شوند:ساخته می هامجهول تمامی زمان

 

مجهول "چگونه ساختار با توجه به سه نکته فوق، به نظر شما  :مجهول حال ساده

را بسازیم که هم تا حد امکان ساده باشد و هم اینکه تکراری نباشد  "حال ساده

  :خواهیم بگوییممثالً فرض کنید می .(های موجود نباشدیعنی مشابه سایر ساختار)

 .شوداتاق هر روز تمیز می
The room ………………. everyday. 

را با هم بسازیم،  "شودتمیز می"فعل مجهول  خواهیم با توجه به نکات فوق،ما می

شود و ما با یک عمل تکراری سروکار داریم، پس از آنجا که اتاق هر روز تمیز می

حال ساده را در ساختار خود مشخصه  بایدزمان جمله حال ساده است. پس 

 :areو  am، isهای کمکی بیاوریم. یعنی یکی از فعل
every day………………. isThe room  

فعل اصلی در تمامی ساختارهای مجهول قسمت سوم  دانیم کهمی الفطبق نکته 

 . پس:آیدمی
every day. is cleanedThe room  

 

های قبلی اوالً تکراری نیست، یعنی با ساختار is cleanedبینیم که ساختار می

نموده نَ ترآن را پیچیده تداخلی ندارد و ثانیاً همه نکات فوق در آن رعایت شده. پس
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این همان کاری بوده  پذیریم.می "مجهول حال ساده"و آن را به عنوان ساختار 

 اند. درنتیجه:است که بنیان گذاران زبان انگلیسی انجام داده

قسمت سوم فعل اصلی  + am/ is/ are = ساختار مجهول حال ساده  

قال این پس با انت ،باشنداز آنجا که همه جمالت مجهول دارای فعل کمکی می

براحتی ها، جمالت را به آن notافعال کمکی به ابتدای جمله و یا اضافه نمودن 

 :شودمی قبلی . مثالً فرم سوالی و منفی جملهنمودسوالی و یا منفی  -آیاتوان می

 every day is not cleanedhe room T  .شود.اتاق هر روز تمیز نمی
 

 every day cleanedthe room  sI? ؟  شودآیا اتاق هر روز تمیز می

های سوالی مربوطه تر فقط کافی است عبارتو برای ساختن جمالت سوالی پیچیده

 فوق بیاوریم: "سوالی -آیا"را به ابتدای جمله 

 ?Why is the room cleaned every dayشود؟ چرا اتاق هر روز تمیز می

 ?When is the room cleaned شود؟کِی اتاق تمیز می

 ?How often is the room cleanedشود؟ چند وقتی یکبار اتاق تمیز می

 .The rooms are not cleaned every day شوند.مینها هر روز تمیز اتاق

 the rooms cleaned every day? Aren'tشوند؟ مینها هر روز تمیز آیا اتاق

  ?Why aren't the rooms cleaned شوند؟مینها تمیز اتاق چرا
 

  شوند.نفر در شرکت ما استخدام می 5هر سال  .499

 شوند.نفر در شرکت ما استخدام نمی 5هر سال  .511

 شوند؟نفر در شرکت شما استخدام می 5آیا هر سال  .511

 شوند؟چند نفر هر سال در شرکت شما استخدام می .512

 دْ(مِیْ  ، زْ)تولْ شوند.این ابزارها در کارخانه ساخته می .513

 
499. Five people are employed in our company every year. )ایمْپِلُیْْد(   

500. Five people are not employed in our company every year. 
501. Are five people employed in your company every year? 
502. How many people are employed in your company every year? 
503. These tools are made in the factory.  
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 فصل اول: جمله سازی

 

 (factoryتِری)فَکْ شوند؟آیا این ابزارها در کارخانه ساخته می .514

 شوند؟این ابزارها کجا ساخته می .515

 (leatherر، لِذِ bagsبَگزْ ) شوند.ها از چرم ساخته میاین کیف .516

 ؟اند()از چرم ساخته شده ها چرمی هستندآیا این کیف .517

 وند؟شها از چی ساخته میاین کیف .515

 شود.هر روز شسته می من ماشین .519

 شود؟هر روز شسته می شما آیا ماشین .511

  شود؟شسته میشما چند مدتی یکبار ماشین  .511

  تِد(وایْ)اینْ شود.ها دعوت نمیاو به مهمانی .512

 شود؟ها دعوت نمیآیا او به مهمانی .513

 شود؟ها دعوت نمیچرا او به مهمانی .514

 (equelکوئِلْ ایْکِرْیْئـِیْـتِد،  ،هیومِن) شوند.ها آزاد و مساوی خلق میانسان .515

 ()ایْـنِسِـنْت، وُر شوند.ها تعداد زیادی بی گناه کشته میدر جنگ .516

 )تِدپْــسِاِکْ)تاپ، شوند.آموزان ممتاز در دانشگاه پذیرفته میدانش .517

 
504. Are these tools made in the factory? 
505. Where are these tools made? 
506. These bags are made of leather. 
507. Are these bags made of leather? 
508. What are these bags made of? 
509. My car is washed every day. 
510. Is your car washed every day? 
511. How often is your car washed? (  (هَو آفِنْ

512. She is not invited to the parties. 
513. Isn't she invited to the parties? 
514. Why isn't she invited to the parties? 
515. Humans are created free and equal. 
516. A lot of innocents are killed at wars. 
517. Top students are accepted at universities. 
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 شوند؟هر سال در دانشگاه پذیرفته می آموزدانشچند  .228

 (تْنْ)بِری، دِد، بِرْشوند.کنیم ولی در ژاپن سوخته میهامون رو دفن میما مُرده .222

 (dead bodys بادیزْ ، دِدْ)بِریدْ شوند.ها دفن میدر ایران اجساد مرده .242

 
518. How many students are accepted at university every year? 
519.  We bury our dead people but they are burnt in japan. 
520. The dead bodys are buried in Iran. 

 

کار را نیز با استفاده از کلمه توان کنندهمیدر جمالت مجهول 

 در پایان جمالت مجهول ذکر نمود: " by= بوسیله"

 .The room is cleaned by Sara  شود.اتاق توسط سارا تمیز می           

 

ای که برای ساختن مجهول حال ساده درست مانند پروسه :مجهول گذشته ساده

توان ساختار مجهول گذشته ساده را نیز حدس زد. ابتدا مشخصه طی شد، می

آوریم، سپس قسمت سوم فعل را، اگر را می was/ wereگذشته ساده یعنی 

اتاق "خواهیم در جمله پذیریم. مثالً فرض کنید میساختار تکراری نبود آن را می

 را بسازیم:"تمیز شد" یعنی فعل مجهول، ساختار "دیروز تمیز شد
The room ………………. yesterday. 

.yesterday……………….wasThe room  
 

.yesterday was cleanedThe room  
تکراری نیست و همه نکات ذکر شده در آن  "was cleaned"از آنجا که ساختار 

باشد. به عبارتی رعایت شده، پس ساختار مناسبی برای مجهول گذشته ساده می

 ."was cleaned" :شوددر انگلیسی می "تمیز شد"فعل 

 قسمت سوم فعل اصلی + was/ were =  ساختار مجهول گذشته ساده

فعل کمکی را به  ،اینمودن هر جمله "سوالی -آیا "طبق روالی که داشتیم برای

روی فعل  notنماییم و برای منفی نمودن جمله یک ابتدای جمله منتقل می

 کوبیم:کمکی می

  cleaned yesterday. was notThe roomاتاق دیروز تمیز نشد. 
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 فصل اول: جمله سازی

 yesterday? cleanedthe room  asW  آیا اتاق دیروز تمیز شد؟

 ?Why was the room cleaned yesterday  چرا اتاق دیروز تمیز شد؟

 ?When was the room cleaned  اتاق کِی تمیز شد؟

 ?How was the room cleaned  اتاق چطور تمیز شد؟

 ?Wasn't the room cleanedآیا اتاق تمیز نشد؟  

 ?Why wasn't the room cleanedچرا اتاق تمیز نشد؟  

 ()وآلِتْ کیف پولم دیروز گم شد. .242

 آیا کیف پولت دیروز گم شد؟ .244

 چرا کیف پولت گم شد؟ .242

 کِی کیف پولت گم شد؟ .242

 ماشینمون پیدا شد. .242

 کِی ماشینتون پیدا شد؟ .242

 چرا ماشینتون پیدا نشد؟ .242

 ( concertتسِرْ)کانْ کنسرت کنسل شد. .248

 چرا کنسرت کنسل شد؟ .242

 به مهمانی دعوت شدم ولی نرفتم. .222

 گناه در جنگ کشته شدند.کلی انسان بی .222

 
521. My wallet was lost yesterday. 
522. Was your wallet lost yesterday? 
523. Why was your wallet lost? 
524. When was your wallet lost? 
525. Our car was found. 
526. When was your car found? 
527. Why wasn't your car found? 
528. The concert was cancelled. 
529. Why was the concert cancelled? 
530. I was invited to the party but I didn't go. 
531. A lot of innocent people were killed at war. (ایْـنِسِـنْت) 
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  چند نفر در جنگ کشته شدند؟ .224

 )تُلِناِسْ، زْد دآلِرْزِنْ)ثَوْ دزدیده شد. بانکپارسال هزار دالر از  .222

 ( shop)شآپ ها دزدیده شد؟چقدر از مغازه آن .222

 د(، سُلْ)سآن گِلَسِزْ عینک دودی شما فروخته شد. .222

 د(نْتِد،اِرَوْز،پِلَنْریْ)تیْچهار سال پیش کلی درخت در اطراف شهر ما کاشته شد. .222

 (debrisری دِبْ، buried )بِرید شد.جسد او زیر آوار دفن  .222

 (caught، کاتthiefْفْ، ثیfamousْمِس)فِیْ دزد معروف دیشب دستگیر شد. .228

 (زْوْثیْ=thievesشود می thief)جمع  چند تا دزد هفته پیش دستگیر شدند. .222

 
532. How many people were killed at war? 
533. 1000 dollars was stolen from the bank last year. 
534. How much money was stolen from their shop? 
535. Your sun glasses were sold. 
536. A lot of trees were planted aound our city. 
537. His body was buried under the debris. 
538. The famous thief was caught last night. 
539. How many thieves were caught last week? 

  

 

را با توجه به سه نکته  "تمیز خواهد شد فردا اتاق"جمله : مجهول آینده ساده

 کنیم.میبیان  گفته شده به انگلیسی
The room……………….tomorrow. 

 آوریم:را می willابتدا مشخصه آینده یعنی 
tomorrow.……………….willThe room  

 سپس باید قسمت سوم فعل اصلی را بیاوریم:
tomorrow. cleaned……willThe room  

 آیا به نظر شما این ساختار قابل قبول است؟

باید قسمت اول فعل بیاید، نَه قسمت سوم. برای رفع  willخیر، زیرا همیشه بعد از 

 را بعد از  "be"سه نکته گفته شده، فعل کمکی  "ج"این تناقض طبق قسمت 

will مشکل هم برطرف شود. بنابرین جمله صحیح عبارت است از:این گذاریم تا می 
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 فصل اول: جمله سازی

tomorrow. will be cleanedThe room  
 در نتیجه:

  قسمت سوم فعل اصلی + will + be = ساختار مجهول آینده ساده

 استفاده کنیم: willاز فعل کمکی رای سوالی و منفی نمودن آن ب طبق معمول

  be cleaned tomorrow. will notThe room  اتاق فردا تمیز نخواهد شد.

 tomorrow? be cleanedthe room  illW  خواهد شد؟آیا اتاق فردا تمیز 

 ?When will the room be cleaned   کِی اتاق تمیز خواهد شد؟
 

 فردا ماشین شسته خواهد شد. .222

 آیا فردا ماشین شسته خواهد شد؟ .222

 کِی ماشین شسته خواهد شد؟ .224

 )تات( تدریس نخواهد شد. بخشاین  .222

 ( blood)باِلد شه.ها فردا تست میخون آن .222

 شه؟خون ما تست می آیا .222

 شه؟خون ما تست میکِی  .222

 (تلْ بیْتِل، پیْ)هاسْ در آینده نزدیک یک بیمارستان اینجا ساخته خواهد شد؟ .222

 شه؟چه چیزی در آینده اینجا ساخته می .228

 پاسخ داده خواهد شد.توسط رئیس جمهور عجله نکنید. همه سواالت  .222

 
540. The car will be washed tomorrow. 
541. Will the car be washed tomorrow? 
542. When will the car be washed? 
543. This section will not be taught. 
544. Their blood will be tested tomorrow. 
545. Will our blood be tested? 
546. When will our blood be tested? 

547. A hospital will be built here in the near future. (نیـئِر فیوچِر) 
548. What will be built here in the near future? 
549. Don't hurry. All the questions will be answred by the 

president.( ت، پِرِزیدِنْدْسِرْز، اَنْ شِنْری، کوئِـسْهِ ) 
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که دارای زمان حال  "اتاق تمیز شده است ": حال بیایید جمله مجهول حال کامل

است( را و اثر آن به زمان حال رسیدهکامل است )عملی که در گذشته انجام شده 

 به زبان انگلیسی بیان کنیم:
The room……………….  

 آوریم.را می have/ hasابتدا مشخصه حال کامل یعنی 
………………. hasThe room  

 کنیم:سپس قسمت سوم فعل اصلی را اضافه می
.cleaned…hasThe room  

 has cleanedدانیم که میتا اینجا همه نکات گفته شده رعایت شد، ولی ما 

باشد. یعنی می "تمیز کرده است" و به معنای )خود حال کامل(ساختاری تکراری

سه نکته گفته شده،  "ج" معلوم است نه مجهول. برای رفع این تناقض طبق قسمت

"been"  را بعد از hasبنابرین جمله صحیح عبارت است از: و گذاریممی 
.has been cleanedroom The  

 در نتیجه:

 قسمت سوم فعل اصلی + have/ has + been = ساختار مجهول حال کامل

 have/ hasبرای سوالی و منفی نمودن این جمله از فعل کمکی  معمول،طبق 

 شود:استفاده می

   been cleaned has notThe room  .اتاق تمیز نشده است.

 been cleanedthe room  asH?   آیا اتاق تمیز شده است؟

 ?When has the room been cleaned   کِی اتاق تمیز شده است؟ 

 ?Why hasn't the room been cleaned   چرا اتاق تمیز نشده است؟

، yet ،never قیدهای تکرارتوانیم از همچنین مانند جمالت حال کامل معلوم، می

ever ،just ،already :نیز استفاده کنیم 

   .The room has not been cleaned yet اتاق هنوز تمیز نشده است.

   .The room has never been cleanedاین اتاق هرگز تمیز نشده است.

 ?Has the room ever been cleaned   آیا اتاق هرگز تمیز شده است؟
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 فصل اول: جمله سازی

 .The room has just been cleaned  اتاق همین االن تمیز شده است.

 .The room has already been cleaned   اتاق قبالً تمیز شده است.

 (explainedدنْپِلِیْسْایکْ، lesson)لِسِن توضیح داده شده است. قبالً این درس .222

 توضیح داده شده است؟ آیا این درس .222

 کِی این درس توضیح داده شده است؟ .224

 توضیح داده نشده است.هنوز این درس  .222

 آیا این درس توضیح داده نشده است. .222

 داده نشده است؟چرا این درس توضیح  .222

 (دْرْپِیْ ریْن، مِشیْ گْ)واشینْ آن ماشین لباسشویی بارها تعمیر شده است. .222

 ماشین چندبار تعمیر شده است؟این  .222

 (paid دْ، پِیbillْ )بیل قبالٌ پرداخت شده است.شما صورتحساب  .228

 (present ت)پِرِزِنْ .این هدیه قبالٌ باز شده است .222

 (ت، سِنْسِل)پارْ آیا بسته ما فرستاده شده است؟ .222

 ( thievesزْوْ)ثیْ  .انددزدها هنوز دستگیر نشده .222

 ( cookedدْ)کوکْ  .غذا خوب پخته نشده است .224

 
550. This lesson has already been explained. 
551. Has this lesson been explained? 
552. When has this lesson been explained? 
553. This lesson hasn't been explained yet. 
554. Hasn't this lesson been explained? 
555. Why hasn't this lesson been explained? 
556. That washing machine has been 

 repaired many times. 
557. How many times has this car been repaired? 
558. Your bill has already been paid. 
559. This present has already been opened. 
560. Has our parcel been sent? 
561. The thieves have not been caught yet. 
562. The food hasn't been cooked well. 
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را به زبان انگلیسی "اتاق تمیز شده بود ": حال بیایید جمله مجهول گذشته کامل

 بیان کنیم:
The room……………….                

 آوریم.را می hadابتدا مشخصه گذشته کامل یعنی 
           ……………….hadThe room  

 کنیم:سپس قسمت سوم فعل اصلی را اضافه می
            .cleaned…hadThe room  

باشد. یعنی می "تمیز کرده بود"به معنای  had cleanedدانیم که ولی ما می

طبق  مشکلبرای رفع این  و معلوم است نه مجهول. پس این ساختار تکراری است

 :کنیماستفاده می "been"نکته گفته شده، از فعل کمکی  سه "ج"قسمت 
.had been cleanedThe room  

 در نتیجه:

قسمت سوم فعل اصلی  + had + been = ساختار مجهول گذشته کامل  

 شود:استفاده می hadبرای سوالی و منفی نمودن این جمله از فعل کمکی 

   been cleaned not hadThe room.  .بوداتاق تمیز نشده 

 been cleanedthe room  adH?   ؟بودآیا اتاق تمیز شده 

 ?Why had not the room been cleaned   ؟بودچرا اتاق تمیز نشده 
 

 ، این خونه ساخته شده بود.وقتی من اومدم اینجا .222

 شروع شده بود. دعوا ،برسه مقبل از اینکه پدر .222

 تاْیمْ()النچْ  خورده شده بود.، همه غذا توسط مایک ناهارقبل از زمان  .222

 (patientتشِنْـْد،پِیجْچارْ)دیسْ بیمار قبالً مرخص شده بود.وقتی من رسیدم،  .222

 

 
563. This house had been built when I came here. 
564. The fight had been started before my dad arrived. 
565. Before the lunchtime, all the food had been had by Mike. 
566. When I arrived, the patient had already been discharged. 
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 فصل اول: جمله سازی

 (دْوْ تِد، سالْـکِیْلیْپْکامْ) توسط اَلِکس حل شده بود. پیچیده یاون مسئله .567

 (recordedدِد، ریکُرsongْگْ)سانْ  اون ترانه قبالً ضبط شده بود. .565

 (girlلگِرْکِن، رُ)بْ پنجره توسط دختر کوچولو شکسته شده بود. .569

 (، ثیْوْزْ robbedدْ )رآبْ. دنها زده شده بون سارقبانک توسط آپنج  .571

 (دکاوِرْ دیسْ، planet. )پِلَنِتْ ها کشف شده بودقبالً اون سیاره توسط آمریکایی .571

 تِد(پْـ، اِکسinjuredِدْ جِرْ)اینْ مرد مجروح در بیمارستان پذیرفته نشده بود. .572

 ( receivedدْوْرِسیْ، medicine)مِدِسِنْ  .شده بودندریافت دقیقاً به موقع  دارو .573

 (designedدْنْیْدیزآ، plan)پِلَنشده بود. ینقشه اون ویال توسط جیم طراح .574

های زیادی توسط جورج تعمیر شده بودند، قبل از اینکه او مجوز ماشین .575

 (سْسِنْ آلیْ سْکْد، مِکَنیْرْپِیْ)ریْ مکانیکیشو دریافت کنه.

 
567. That Complicated problem had been solved by Alex. 
568. That song had already been recorded. 
569. The window had been broken by the little girl. 
570. Five banks had been robbed by those thieves. 
571. That planet had already been discovered by Americans. 
572. The injured man had not been accepted in the hospital. 
573. The medicine had not been received just in time. 
574. The plan of that villa had been designed by jim. 
575. Many cars had been repaired by George before he received 

his mechanic's license. 

 

 : حال  جمله مجهول حال استمراری

 را به "در حال تمیز شدن است اتاق االن"

 زبان انگلیسی بیان کنیم:
                                            The room……………….now 

 :am/ is/ areابتدا مشخصه زمان حال یعنی 
                                            The room is……………….now 

 کنیم:سپس قسمت سوم فعل اصلی را اضافه می

The room is…cleaned now         
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در ساختار فعل ظاهر  ing، حتماً باید یک یمدانیم که هرجا استمرار داشته باشمی

را بگیرد،  ingنمی تواند  و است قسمت سوم فعل اصلی آمدهشود. در اینجا چون 

کوبیم. بنابرین را بر سر او می ingشویم و می beپس دوباره دست به دامان 

 خواهیم داشت:
.own is being cleanedThe room  

 در نتیجه: های الزم را دارد.بینیم که این ساختار تکراری نبوده و همه مشخصهمی

 قسمت سوم فعل اصلی + am/is/are + being = مجهول حال استمراری

آن یعنی از فعل کمکی  ساختارطبق روال برای سوالی و منفی نمودن این 

am/is/are  شود:ستفاده میا 

   cleaned being isn'tThe room  ..ن نیستشددر حال تمیزاتاق 

 cleaned ingbethe room  sI?   ؟آیا اتاق در حال تمیز شده است

 ?Why is the room being cleaned  ؟شهداره تمیز میچرا اتاق 
 

 شه.خونمون داره رنگ می .576

 (دْ)مِژِرْ شه.گیری میاتاق داره توسط هَری اندازه .577

  شوند.بچه ها دارن توسط معلم آموزش داده می .575

 (سْ)گیفتْ  ؟ها دارن باز میشنآیا هدیه .579

 (تِد، کَونْزْتْوُ) شن.ها دارن شمرده میرای .551

 (سْپُرتْ)پَسْ .شهپاسپورتشون داره چک می .551

  .شنها دارن جمع میدر حال حاضر کمک .552

 
576. Our house is being painted. 
577. The room is being measured by Harry. 
578. The children are being taught  

by the teacher. 
579. Are the gifts being opened? 
580. The votes are being counted. 
581. Their passport is being checked. 
582. The donations are being collected at the moment.(دُنِـیْشِـنْز، کالِکِْتد) 
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 فصل اول: جمله سازی

 

 اتاق در ": حال  جمله گذشته استمراری مجهول

 را به زبان انگلیسی بیان کنیم:"حال تمیز شدن بود 
             The room……………….    

 :was/ wereابتدا مشخصه زمان گذشته یعنی 
         ……………….wasThe room    

 سپس قسمت سوم فعل اصلی:
          cleaned…wasThe room   

 :شویممی being دست به دامان دادن استمرار فعل دوباره برای نشان
was being cleanedThe room  

 های الزم را دارد. در نتیجه:بینیم که این ساختار تکراری نبوده و همه مشخصهمی

 قسمت سوم فعل اصلی + was/were + being = مجهول گذشته استمراری

 was/ wereاز فعل کمکی آن یعنی  ،برای سوالی و منفی نمودن این ساختار

 شود:استفاده می

   being cleaned wasn'tThe room  .اتاق در حال تمیزشدن نبود.

 being cleanedthe room  asW? آیا اتاق در حال تمیز شدن بود؟ 

 ?Why wasn't the room being cleaned   چرا اتاق در حال تمیز شدن نبود؟

 اداره در حال رنگ شدن بود؟ ،آیا وقتی شما رسیدید .553

 (دْکْ، پیْزْ)فاِلوِرْ شدند.ها داشتند چیده میگل .554

 شد.داشت خراب می ساختمانوقتی پلیس رسید،  .555

 (نْتْد، بیْ چآیلْ  )خورد.بچه داشت کتک می .556

 خورد؟چرا بچه داشت کتک می .557

 
583. Was the office being painted when you arrived? 
584. The flowers were being picked. 
585. The buiding was being destroyed when the 

police arrived. ( دْ وْ، اِرآیْد، پِلیسْتِرویْز، دیسْگْدینْبیلْ ) 

586. The child was being beaten. 
587. Why was the child being beaten?



 

تاکنون با چند فعل : (modal verbs) هاودالمِ 

زمان حال کامل و  hasو    haveکمکی آشنا شدیم. مثالً با 

این با انتقال . دیدیم که  را ساختیم زمان آینده ساده willبا 

ها به آن notبه ابتدای جمله و یا اضافه نمودن  افعال کمکی

افعال  سایردر ادامه  نمود.منفی یا سوالی و  توان جمالت رامی

گیریم. برخی از مهمترین ها را بصورت مختصر و مفید یاد میکمکی بنام مِودال

 افعال کمکی مِودال عبارتند از: 

will, shall, may, might, can, could, must,  
should, would, used to, need 

توانستن، مانند  اهیمیو مف آیندمیبه همراه افعال اصلی در جمله این افعال کمکی 

کلمه کلمه مِودال از  دهند.احتمال، اجازه، اجبار و ... را به فعل و جمله می

modality  نکات مهم .شودگرفته میبه معنای کیفیت و چگونگی: 

با  همواره ثابت است و هاشوند. یعنی فرم اصلی آناین افعال صرف نمی  -1

 .دکنتوجه به فاعل جمله تغییر نمی

رود و میها قسمت اول فعل )شکل ساده فعل( بکار همواره بعد از آن -2

 گیرند.نمی sهمچنین برای سوم شخص نیز  

دارند با یعنی برای کامل شدن حتما نیاز گویند، افعال ناقص نیز می ،به این افعال 

  .یک فعل اصلی همراه شوند

 Shouldْباید و "به معنی  (:)شوود

یعنی کاری که شما است،  "ضرورت خفیف

 . توانی انجام ندهیباید انجام دهی ولی می

Should را نشان  باید پیشنهاد گونه یک

شاره به زمان ا از لحاظ زمانی نیز .دمی ده

 حال یا آینده دارد . 
 

 .دکتر را ببینم (بهتر است) حالم بد است. بایدکنم احساس می
I feel sick. I should see a doctor. 
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 فصل اول: جمله سازی

 دیگر بگردم.شغل  دنبال یک (بهتر است) خیلی کم است. باید )سَلِری(حقوقم

My salary is very low. I should look for another job. 
 د.بخرن جدیدش رو یک (بهتر است) ها بایدکند. آنرادیوی آن ها کار نمی

Their radio doesn't work they should buy a new one. 
 باید چکار کنم؟

What should I do? 
 

 

 

Must  :)ْآن از اجبار باشد و می "و حتماً باید"به معنای )ماسْت

should  .گیری به کار می رودبرای نتیجه همچنینبیشتر است. 

 . اشاره داردزمان حال یا آینده  ضمناً به

 .اینجا باشید 5شما باید قبل از ساعت                   
 You must be here before 8 o'clock.                                

 .اش باید خوب باشدسام در لندن زندگی کرده است. انگلیسی              
Sam has lived in London. His English must be good                        .              

 

May  وMight ْشاید  معنایبه  و مایْتْ(: )مِی

اشاره به زمان حال یا آینده هر دو و  اشندبمی

  mightها د. بر خالف تصور بعضیندار

درصد احتمال  فقط و نیست   may یگذشته

 . تراستکم  mayنسبت به  آن

 ن(رِیْ تْ)مایْ .با خودت چتر ببر. شاید باران ببارد
Take an umbrella with you. It might rain. 

 درصد است( 21غیر علمی من درست از آب درآید کمتر از بینی )احتمال اینکه پیش
 ممکن است اَلکس با من بیاید. .بروم لندن به فردا شاید

I may go to London tomorrow. Alex might come with me.  
 است( اَلکس تر از آمدنبسیار بیش است و %51احتمال رفتن من به لندن حدود )
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Will : به  آینده ساده دیدیم،همانطورکه در ساختار

 .باشدمی در زمان آینده"و نیت انجام کار قصد"معنی 

 .یعنی کاری که من قصد دارم درآینده انجام دهم

 .رم در سال بعد انگلیسی بخوانمامن قصد د        

I will study English next year.        
 

Canافعالین فعل از پرکاربردترین : ا Modal زبان  در

تواند بیانگر توانایی یا فعل می نانگلیسی است. ای

موقعیت انجام کار، تقاضای مؤدبانه، پیشنهاد و نشان 

 .دادن امکان یا عدم امکان باشد

 :توانم اسب سواری کنممن می توانایی   

I can ride a horse.  ْس(د اِ ُهرْ)رآی 

 تونیم پیش برادرمون بمونیم.: وقتی ما در پاریس هستیم میموقعیت انجام کار 

We can stay with my brother when we are in Paris. 
 :شب بیرون بمونه 11او نمیتونه بعد از ساعت  اجازه داشتن 

She cannot stay out after 10 PM. 
 :تونی ماشین منگنه کوب رو به من بدی؟می تقاضا 

Can you give me the stapler? 
 :تونه یک رئیس جمهور بشه.می ایهر بچه احتمال 

Any child can become a president. 
 

برای زمان  و  couldاز  canگذشته بجای  زمان برای

 beشود )منظور از استفاده می be able toآینده از 

باشد که البته مادر می am, is, are, was, wereافعال 

به  beها همان فعل آنهمه این خانواده و شکل ساده 

 چند مثال زیر توجه کنید: به (.استمعنی بودن 
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 فصل اول: جمله سازی

 چینی صحبت کنم.  )قادرم( توانممن می زمان حال:
I can speak Chinese. (I am able to speak Chinease) 

 چینی صحبت کنم.  )قادر بودم( توانستممن وقتی بچه بودم می: زمان گذشته
I could speak Chinese when I was a kid. 

(I was able to speak Chinese when I was a kid.)  
 چینی صحبت کنم. (قادر خواهم بودخواهم توانست ) بعد از این درس من زمان آینده:

I will be able to speak Chinese after this course. 

در  be able toتوان استفاده کرد. ولی از فقط در زمان حال می canدیدیم که از 

 توان استفاده نمود. هر زمانی بدون نگرانی می
 

پر از نکات ریز و استثنائات و در نتیجه  هاالزم به ذکر است که گرامر کامل مِودال

این است که ما قرار نیست وارد  هباشد. اما نکته امیدوارکنندکمی خسته کننده می

و استفاده مکرر از  جزئیات گرامری مباحث شویم، در عوض پس از بیان کلیات مهم

های صحیح ساختار جمالت در ذهن ها، به مرور زمان و بصورت خودبخود الگوآن

شکل گرفته و بعد از آن تمامی نکات مهم را بصورت ناخودآگاه رعایت خواهید 

ای از این جزئیات گرامری خسته کننده به عنوان نمونه نمود.

م نیست حفظ کنید( پردازیم و شما نیز الزها نمی)که ما به آن

  های زیر را ذکر نمود:توان مثالمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 couldتوان برای زمان گذشته آن از به معنای توانایی در شرایط خاص باشد، نمی canاگر 

 استفاده شود. مثالً: was/were able toاستفاده نمود و باید از 

was able to lift the car. couldBy taking that tablet, he  
 خوردن آن قرص، او توانست ماشین را بلند کند. با

 باشد:انجام کار می موقعیتیا همچنین وقتی به معنای 

was able to help her couldI had some free time yesterday. I  
at that time. 

 توانستم در آن زمان به او کمک کنم.من دیروز مقداری وقت آزاد داشتم. من می

و برای آینده از  "Be allowed to"ی اجازه باشد باید برای زمان گذشته از به معنا canاگر 

استفاده  canاستفاده نمود. اگر به معنای تقاضا باشد باید برای حال و آینده از خود  canخود 

 باشد ...ها روش صحیحی نمینمود و سایر نکات به درد نخوری که حفظ نمودن آن
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Shall :)ْبه دو جمله زیر دقت کنید: )شَل 

Will you open the window? کنی؟پنجره رو باز می 

Shall I open the window? پنجره رو باز کنم؟خواهی می 

Shall   مانندWill با معموالً  لیو است برای اشاره به انجام کاری در زمان آینده

 .)نَه خواستن( رودداوطلبانه بکار مییک کار  پیشنهاد دادنو برای  weیا  Iر ضمای

Shall I answer the phone?  ؟خوای تلفن رو جواب بدممی 

Shall I help you?  خوای کمکت کنم؟می 

What dress shall I wear?  ؟بپوشم منکدوم لباس رو 

Shall we go  ؟بریم 

تا  ودشدر زبان انگلیسی بریتانیایی شنیده میبیشتر  "Shall"توجه کنید که 

آموزند برای همه بیشتر کسانی که انگلیسی آمریکایی میو  انگلیسی آمریکایی

 کند.دانستن آن در همین حد کفایت میلذا  .کنندمیاستفاده  will ضمایر از

 

 توجه کنید که:ها در استفاده از مِودال
 

 گیرند:سوم شخص نمیs ها دالومِ  -1
play...) cans(She can play the piano quite well.  She 

...) work mustsHe must work harder. (He  
 

 کنند: در جمالت پرسشی و منفی، از فعل کمکی دیگری استفاده نمی  -2
...)lift canyou  oD( Can you lift that heavy box? 

 

 (: used toو  ought toگیرد )به استثنای ها قرار نمیبعد از آن toهیچگاه  -3

...) should to phone Youshould phone the police. (You  
 

   musting, musted  گیرند:نمی -ingیا  -edهیچگاه  -4
 

 شوند: هیچگاه با همدیگر به کار برده نمی -5

wash the car. might couldI  
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 فصل اول: جمله سازی

 had toو  have to, has toافعال 

و  حال اولی برای زمان هستند. دوتای "مجبور بودن"این افعال همگی به معنای

had to قت کنید:دجمله زیر  سهبه روند. بکار می برای زمان گذشته 

   .You must work .تو باید کار کنی

    .I have to work من مجبورم کار کنم. 

    .I had to workمن مجبور بودم کار کنم. 

داریم در انگلیسی هم  "مجبور بودن"و  "باید"همانطور که در فارسی ما دو مفهوم 

 .گویندمِودال می -به این افعال نیمهرا داریم.  have toو  mustها یعنی معادل آن

قباًل   استفاده نمود. didو  do، doesها باید از افعال کمکی برای سوالی نمودن آن

 doesگیرد )زیرا نمی sدیگر فعل ، شوداستفاده می doesدیدیم که وقتی از 

 didوقتی از همچنین و  دهد که جمله برای سوم شخص است(ینشان مخودش 

دهد نشان میخودش  did)زیرا  آمدمیشد دوباره فعل به حالت ساده دراستفاده می

و  hasهای شامل برای سوالی کردن عبارت. که جمله دارای زمان گذشته است(

had   وقتی ازنیز does الزم نیست   دیگرشود، استفاده میhas  سوم شخص بودن

استفاده  did از شود، همچنین وقتیتبدیل می haveبه  نتیجهو در  را نشان دهد

  گردد:تبدیل می haveگذشته بودن را نشان دهد و به  hadدیگر الزم نیست شود، 
You have to go. 
Do you have to go? 
You don't have to go. 

 
He has to go. 

to go? havehe  Does 
.to go sn't havedoeHe  

 
She had to go 

to go? haveshe  Did 
to go didn't haveShe  
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 )سوئِمْ(او میتونه شنا کنه؟ آیا  .555

  او نمیتونه درستش کنه. .559

 (breathe ذْیْ)بْرْکمک! نمیتونم نفس بکشم.  .591

  .مجبور بود برهاو  .591

 ( catch)کَچْ برسی. 11:41 تو باید به قطار ساعت .592

 (سیوْپِنْسْ)اِکْ .خونه رو نخره. خیلی گرونهسو ممکنه اون  .593

 (دسِنْت، مِنْ )داکیوْ .چک کنی. قبل از اینکه بفرستیش برهمدرکو باید  ناو .594

 (like ، الیکwords ز)وِردْ های مثل اینو به او یاد بده.جِیم نباید حرف .595

 (nameم، نِیْ rememberبِر)ریمِمْتونم اسمشو بیاد بیارم. من نمی .596

 (punctualئِلچوْ)پانکْ وقت شناس باشی. تو باید بیشتر .597

  .تو مجبور نیستی بیای .595

 (ثمارچ تِنْ ،الیْ)اِپْ .دهم مارچ برا ویزاش اقدام کنهقبل از الیزابت مجبوره تا  .599

ها در نیوجرسی زندگی کرده است. انگلیسیش باید خیلی سال براونخانم  .611

  خوب باشد.

 
588. Can he swim? 
589. He can’t fix it. 
590. Help! I can't breathe. 
591. She had to leave. 
592. You must catch the train at 10:40. 
593. Sue may not buy that house. It’s very expensive. 
594. You should check that document before you send it out. 
595. James shouldn’t teach him words like those. 
596. I can't remember her name. 
597. You must be more punctual. 
598. You don't have to come. 
599. Elisabeth has to apply for  

her visa by March 10th. 
600. Ms. Brown has lived in New  

Jersey for years. His English  must be very good. 
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 فصل اول: جمله سازی

  (medicine ، مِدِسِنtakeْک)تِیْ بخوره.او باید روزی سه بار داروشو  .611

 (speed limit تد لیمیْاِسپیْ ) از سرعت مجاز رانندگی کنی.تو نباید باالتر  .612

 (holiday)هالیدِی تیم مجبور نیست امروز به مدرسه بره. امروز تعطیله. .613

 (snowنُ)اِسْ .فردا ممکنه برف بیاد .614

  ببخشید، دیر کردم. مجبور بودم به پدرم کمک کنم. .615

  .او مجبور نیست زود بیدار شه .616

  ببینی.تو مجبور خواهی شد او را  .617

 ( discountتونْکَسْت، دیْسِنْپِرْ )تِنْ درصد تخفیف بده. 11او ممکنه به ما  .615

 با قطار بری.  (بهترهباید ) .619

  دی؟من انجامش بدم یا تو انجامش می .611

 (red light )رِد الیتتو باید در چراغ قرمز بایستی.  .611

 (زْنْیکوئِـیژِاِ تِد مَثیْ ـلیکِپْکامْ).پیچیده ریاضی رو حل کنه معادالتمایک قادره  .612

 (تْ)سِپُرْکمک کند شمابهدقیقه 11پشتیبانی قادر خواهد بود در عرضاین تیم .613

 (summer)سآمِرْ .من قادر نخواهم بود تو را تابستان آینده ببینم .614

 
601. He must take his medicine three times a day. 
602. You must not drive over the speed limit. 
603. Tim doesn’t have to go to school today. It’s a holiday. 
604. It migh snow tomorrow. 
605. Sorry to be late, I had to help my father. 
606. He doesn't have to wake up early. 
607. You will have to see him. 
608. He might give us a 10% discount. 
609. You should go by train. 
610. Shall I do that or will you? 
611. You must stop at the red light. 
612. Mike is able to (can) solve complicated math equations. 
613. This support team will be able to help you in ten minutes. 
614. I won’t be able to visit you next summer. 
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دقیقاً مشابه مجهول نمودن زمان آینده  هامجهول کردن مِودال

باشد، که مشخصه زمان آینده می will. زیرا باشدساده می

 آید.ها به حساب میخودش یکی از اعضای خانواده  مِودال

   .A hospital will be built here . یک بیمارستان در اینجا ساخته خواهد شد

       .A hospital can be built here .یک بیمارستان میتونه در اینجا ساخته بشه

  .A hospital might be built here .ممکنه در اینجا ساخته بشهیک بیمارستان 

     .A hospital must be built hereیک بیمارستان باید در اینجا ساخته شود. 
 

 (ِوتْرایْپْ، )ایشیو ه توضیح داده شود، خصوصیه.این موضوع نمیتون .615

 (هَوْ، سامْ punish)پانیشْ تنبیه بشه.یه جوری او باید  .616

 (fined دْنْ)فایْ جریمه بشی.ممکنه  .617

 (translatedتِدـلِیْـسْت، تِرَنْ)داکیومِنْ باید ترجمه شه. سنداین  .615

 

615. This issue can't be explained. It's private. 
616. He should be punished somehow. 
617. You might be fined. 
618. This document must be translated. 

ها بوجود آید که این سوال ممکن است در مورد مِودال 

ها چگونه است. تا اینجا ما فقط گفتیم که فُرم گذشته آن

باشد ولی چیزی در مورد می couldعبارت  canگذشته 

آیا با استفاده از اطالعاتی ها نگفتیم. و سایر مِودال must ،should ،mightگذشته 

 :بیان نمودوان جمالت زیر را تمی اید،آموختهکه تااینجا 

 )ولی نزدی( زدی.تو دیشب باید به پدرت زنگ می

 . )ولی نیفتاده(بیفتهاو ممکن بود 

که در گذشته باید یا ممکن بوده اتفاق  ی انگلیسی برای بیان امور در زبان

 کنیم:اند، از ساختار زیر استفاده میبیفتند ولی اتفاق نیفتاده
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 فصل اول: جمله سازی

+ have + مِودال مربوطه قسمت سوم فعل   
   .You must have telephoned your father .زدیتو دیشب باید به پدرت زنگ می

    .He might have fallen .او ممکن بود بیفته

 )یعنی درس نخوندم( خوندم.باید بیشتر درس می .619

 (ی)یعنی فیلمو ندید .تو باید اون فیلم رو میدیدی .621

 )یعنی پیدا نکرده(شو پیدا کنه. پول او میتونست کیف .621

 . )ولی یاد نگرفته(او میتونست انگلیسی یاد بگیره .622

   )اما نرقصیدم( .من میتونستم همه شب رو برقصم .623

 ساخت.دولت یک بیمارستان باید اینجا می .624

 ممکن بود او را بُکشی. .625

 

619. I must have studied more. 
620. You should have seen that film. 
621. He could have found his wallet. 
622. She could have learned English. 

623. I could have danced all night.(  (دَنسْدْ

624. The government must have built a hospital here.(گاوِرْنْمِنْت) 

625. You might have killed him. 

و قسمت سوم  haveبرای مجهول نمودن جمالت فوق، بین 

 :آوریمرا می beenفعل کلمه 

 .بود کشته بشهاو ممکن 
You might have been killed. 

 

 شد.یک بیمارستان باید اینجا ساخته می
A hospital must have been built here. 
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برای اجازه گرفتن و همچنین تقاضا کردن : اجازههای تقاضا و فرم

شما در  شودمی توان از چندین فرم استفاده نمود. پیشنهاد می

 Would you "برای تقاضا کردن از عبارت  اسپیکینگ خود همواره

please" ْو برای اجازه گرفتن از عبارت ( یو پیلیزْ )وود"May I" 

آورده شده است  کادر زیر ف تقاضا و اجازه درهای مختلفرماستفاده کنید. ( آیْ )مِیْ

 .ها ضرورتی نداردبرای مطالعه بیشتر بوده و حفظ نمودن آن که

 لِیْتِر()کَلْکیوْ من میتونم در امتحان از ماشین حساب استفاده کنم؟ .626

 سْ، کِیْک()پیْمیتونم یک تکه دیگه کیک بخورم؟ من  .627

 
626. May I use a calculator on the test?  
627. May I have another piece of cake? 

 تقاضا کردن:
Can you help me?  

Could you answer his question? 

Would you please pass the salt? 
Would you mind waiting a moment?   ؟کنیدزحمتتون نمیشه اگه یه لحظه صبر  

 اجازه گرفتن:
Can I smoke here? 

Could I borrow your dictionary? 

May I have another cup of coffee? 
Would you mind if I brought my brother with me? 

 مشکلی نداره اگه من برادرمو همراهم بیارم؟

زیاد مودبانه و  can (canاستفاده کنید تا از  mayو  could ،wouldبهتر است شما همواره از  

تر است(. مثالً اگر بخواهید از تر و مودبانهرسمیmay نیز کلمه mayو  couldرسمی نیست و بین 

 :به سوال شما پاسخ دهد، زیاد مودبانه نیست که بگوییدمعلم خود خواهش کنید که 

Can you answer this question? 
توانی به این سوال شود: آیا شما میبه معنای توانستن است و معنای جمله فوق در فارسی می canزیرا 

 Would you mindهای فوق همیشه بعد از عبارت پاسخ دهی؟ همچنین توجه کنید که طبق فرم

)با اینکه معنای زمان  آیدقسمت دوم فعل می Would you mind if Iدار  و بعد از عبارت  ingل فع

 دهد(. مثال:حال می

 ?Would you mind closing the door ؟ زحمتتون نمیشه اگر درب رو ببندید
 ?Would you mind if I sat here ؟  مشکلی نداره اگه اینجا بشینم
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 فصل اول: جمله سازی

 ( sofa)سِوْفام؟تونم روی راحتی )مبل( بخوابمی .625

 )جیوسْ(م یه مقدار دیگه آبمیوه بنوشم؟تونمی .629

   نْگ()بْریْ؟تونم رفیقم رو به مهمونی بیارممی .631

   ل بپرسم؟تونم لطفاً یه سوامی .631

 تونیم االن بریم خونه؟ما می .632

 تونید برید خونه.بله، می .633

 تونم کمکتون کنم؟می .634

 ممکنه لطفاً درب رو ببندید. .635

  )کِـریْ(میشه لطفاً این رو برای من حمل کنید. .636

  ممکنه اونو دوباره توضیح بدید. من نفهمیدم. .637

  ممکنه لطفاً اون مدارک رو به من ایمیل کنید. .635
 

ها( یا برای تعارف و ها و رستورانبرای سفارش چیزی )در مغازه

 شود.استفاده می would likeدعوت به چیزی از 

 سْ، چیکِنْ()رایْ خوام لطفاً.با برنجم جوجه می .639

 کْ(ـُ)اِنادِر، کِ خوام لطفاً.یه نوشابه دیگه می .641

 
628. May I sleep on the sofa? 
629. May I have some more juice? 
630. May I bring my friend to the party?  
631. May I ask a question please? 
632. May we go home now? 
633. Yes, you may go home. 
634. May I help you? 
635. Would you please close the door? 
636. Would you please carry this for me? 
637. Would you please explain that again? I didn’t understand. 
638. Would you please email that document to me? 
639. I would like rice with my chicken please.  
640. I would like another coke please. 
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 کْ()دیْرینْ یه نوشیدنی دیگه دوست داری؟ .641

هرگاه در زبان انگلیسی یک قاعده ساده و شیرین وجود دارد که 

یک جمله سوالی قسمتی از یک جمله بزرگتر شود، از حالت 

 :شودسوالی خارج می

 )سوالی است is it)ترکیب  ?What time is it  ساعت چنده؟

 .  .I don't know what time it isمن نمیدونم ساعت چنده                    

   ?Who knows what time it isکی میدونه ساعت چنده؟                   

 هفته بعد کجا میره؟او  .642

 ره.نمیدونم هفته بعد کجا می .643

 او هفته پیش کجا رفت؟ .644

 .ای ندارم او هفته پیش کجا رفتمن هیچ ایده .645

 تو کی هستی؟ .646

  هیچ کس نمیدونه تو کی هستی. .647

 من کی هستم؟ .645

 تو میدونی من کی هستم؟ .649

 ؟او کیهآیا کسی میدونه  .651

 ما نمیدونیم اونا کجان. اونا کجان؟ .651

 
641. Would you like another drink? 
642. Where will he go next week? 
643. I don't know where he will go next week. 
644.  Where did he go previous week? 
645. I have no idea where he went previous week. 
646. Who are you? 
647. Nobody knows who you are. 
648. Who am I? 
649. Do you know who I am? 
650. Does anybody know who he is? 
651. Where are they? We don't know where they are. 
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 فصل اول: جمله سازی

تمامی گرامری که برای با عرض تبریک، تا اینجا شما 

ساختار جمالت معلوم و صحبت کردن الزم دارید، شامل 

های اصلی، نحوه سوالی و منفی انواع زمان ،مجهول

بسیاری  و همچنین ها، مِودالجمالت مختلفکردن 

در ادامه اید. افعال، کلمات و حروف اضافه را فرا گرفته

ر کتاب هر جا الزم بود بصورت مختصر و مفید و بطو

ضمنی نکات الزم به شما عزیزان ارائه خواهد گردید. 

کنم همواره سعی کنید خودتان جمالت مجدداً تاکید می

و در پایان تنها جهت رفع اشکاالت احتمالی به جمالت انگلیسی انگلیسی را بسازید 

مراجعه نمایید. بدیهی است که در مرورهای بعدی نیز الزم است هربار  پایین صفحه

تا با فراخوانی مکرر لغات و نکات گرامری از ذهن،  ،وسط شما ساخته شودهرجمله ت

سرعت شما در جمله سازی افزایش یابد و این فرایند به ناخودآگاه شما منتقل شود، 

بصورتی که بعد از مدتی مغز بصورت خودبخود و سریع با استفاده از الگوهای شکل 

رین پردازش ذهنی و مانند زبان گرفته در ذهن، بدون هیچ مکث و تفکری، با کمت

شما در نتیجه ای جمله سازی نموده و بینی نشدهمادری در مورد هر موضوع پیش

از اطالعات  فراخوانیصحبت کنید. ضمناً  زحمتو بی را روان سازد انگلیسیرا قادر 

شود که این اطالعات بیشتر و بهتر در حافظه بمانند و همچنین مغز باعث می

ها را بصورت مصنوعی تکرار تر شود تا اینکه آنتر و سریعها راحتآن دسترسی به

 ها را یادآوری نماییم.و یا با دیدن و خواندن آنکنیم 

و افعال و کلمات های مهم در زبان انگلیسی کالِکِیشِنبرخی  فصل بعدی کتاب،در 

سازد را قادر میشما شاءاهلل خواهید گرفت که ان کاربردی جهت اسپیکینگ را فرا

 سازیجملهو بدین ترتیب دامنه  را خودتان بسازید فعل دیگرصدها جمله و  هزاران

از مهمترین برخی این کتاب، در  خود را تا حد قابل قبولی بسط و گسترش دهید.

 ،چندبخشی، افعال هاشوند و سایر کالِکِیشِنفی میساز معرهای فعلکالِکِیشِن

تقدیم  "Easy Speaking" کتابدر جلد بعدی ها و الگوهای کلیدی، ایدیــِم

  ، صد البته به شرط حیات و توفیق الهی، ان شاء اهلل.دگردیدنشما خواهحضور 



 

  هافصل دوم: کالِکِیشِن

Some collocations   

 

توان پس می باشد.می "پهلوی هم گذاشتن"تْ( به معنای )کالِکِیْ  collocateکلمه 

این است که دو یا چند کلمه کنار هم قرار گیرند  نحدس زد که منظور از کالِکِیشِ

ها در ا تشکیل دهند. انگلیسی زبانمعنایی جدید و یا عبارتی صحیح و روان رو 

کنند. استفاده از ها استفاده میفراوان از کالِکِیشنبطور گفتار و محاورات خود 

 و شدهو طبیعی جلوه دادن بیان شما  نها عالوه بر اینکه باعث روان شدکالِکِیشِن

 ،دهدیتری را هنگام صحبت کردن در اختیار شما قرار مهای بیشتر و غنیتیویآلتِرنِ

خورده و مرتبط شده را بهتر و از آنجا که ذهن ما اطالعات بهم پیوند همچنین

ها از ذهن بخاطر سپردن و فراخوانی آنکند، خواهید دید که سریعتر یادآوری می

   تر از افعال و کلمات مجزا خواهد بود.بسیار ساده

                

به تنهایی  Makeکنیم. ، خود فعل را بررسی میmakeهای قبل از بیان کالِکِیشِن

باشد. می ساختن، وادار یا مجبور کردن و باعث شدندرست کردن، به معنی 

از لحاظ ساختاری . madeو   madeعبارتند از  makeقسمت دوم و سوم فعل 

بصورت قسمت اول باید و  بگیرد toرود نباید بکار می makeفعل دومی که بعد از 

 شوند توجه کنید:ساخته می makeکلمه  خودهای زیر که با . به مثالباشدفعل 

 .I will make dinner. درست خواهم کردمن شام 

 ?What have you made   ؟ایساختهچه چیزی 

Make



   111 

 

 

ها فصل  دوم: کالِکِیــشِن  

 تکالیفمو قبل از خواب انجام بدم. کنندمجبور میوالدینم همیشه من را 
My parents always make me do my homework before I sleep. 

  .She made me laughمن بخندم. باعث شداو 

 گیرد.نمی toآید می makeفعلی که بعد از  وجه:ت
 

 ، تی()مِیکْ کنی؟یه کم چایی درست می .652

 )کافی( یه کم قهوه درست کنم؟ .653

 (ready)رِدیشه.کنم. تا حدود ده دقیقه دیگه آماده میدارم ناهار درست می .654

 اون کارو بکنم. )باعث شد( او منو مجبور کرد .655

 (hear)هیـئِر. چی باعث شد بیای اینجا .656

 ()برِیْکْ کرد که شیشه را بشکنم.او مرا مجبور  .657

 ( laugh)لَفْ چی باعث شد بخندی؟ .655

 چی باعث شد اون کار رو بکنی؟ .659

 ، اَنْگْری(behaviorویـْئِر، بیْهِیrudeْ)رودکنه.منو عصبانی می ادبانشبی رفتار .661

 (happy)هَپی کرده؟چی اینقدر خوشحالت  .661

 (say)سِیْ  چی باعث شد اون حرف رو بزنی؟ .662

 

652. Will you make some tea? 
653. Shall I make some coffee? 
654. I’m making dinner. It’ll be ready in about ten minutes. 
655. He made me do that. 
656. What made you come here? 
657. He made me break the window. 
658. What made you laugh? 
659. What made you do that? 
660. His rude behavior makes me angry. 
661. What has made you so happy? 
662. What made you say that? 
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663. A :نووام. یه ماشین نو خریده(new) 

B : سَندْویچْ()اینافْ بخری.ساندویچ  نداری که یکمنو نخندون، تو حتی پول کافی ، 

 (baby، بِیْبیcry)کْرای .کنهاو باعث شد بچم گریه  .664

 ( exerciseزْیْسِرساْ)اِکْ کنه هر صبح کمی ورزش کنیم.پدرم ما رو مجبور می .665

 )کِرِکْتْ( گی؟چی باعث میشه فکر کنی همیشه درست می .666

 (feel)وِذِر، فیـئِـل این آب و هوا باعث میشه من احساس خوبی داشته باشم. .667

 ()لَفْ)باعث میشه بخندم(.خندونه او را دوست دارم. زیرا منو می .665

 (worseسْ)وِرْ  نکن. شبدتر .669

 )چاینا( ساخت چینه. .671

 ؟این از چی ساخته شده .671

 پِر، وُود()پِیْشود.کاغذ از چوب درست می .672

 های انگلیسیها و صحبتدر فیلم makeفعل 

 باشد:نیز می "از عهده کاری برآمدن"به معنای  

 )هِری آپ( .آییمیاگه عجله کنی از عهدش بر .673

 ()نایْسْ شما لطف دارید. اما من از عهدش برنمیام. .674

 

663. A: I've bought a new car. Don't make me laugh.                                 
B: You don't even have enough money to buy a sandwich. 

664. He made my baby cry. 
665. My father makes us do some exercise every morning. 
666. What makes you think you are always correct? 
667. This weather makes me feel good. 
668. I like him because he makes me laugh. 
669. Don't make it worse. 
670. It's made in china. 
671. What is it made of? 
672. Paper is made of wood. 
673. You can make it, if you hurry up. 
674. It's nice of you, but I can't make it. 
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ها فصل  دوم: کالِکِیــشِن  

  Makeهای کالِکِیشِن       

 افعالبا کلمات دیگری ترکیب شده و  makeفعل 

 شود:سازد. به این عبارات کالِکِیشِن گفته میمی جدیدی 
 

Make friend :  دوست پیدا کردن  

 I made a friend yesterday من دیروز یک دوست پیدا کردم. 
  

 ، فِرِنْد(trip، تِریْپduring)دورینْگدر طول سفرم کلی دوست پیدا کردم. .675

 )مووْ( سخته دوست پیدا کنی. ،وقتی به یک شهر بزرگ اسباب کشی میکنی .676

 (shy)شایاو یک پسر خجالتیه. او به آسانی نمیتونه دوست پیدا کنه.  .677

 ؟تا حاال چندتا دوست پیدا کردی .675

یا هر زبان  بصورت تحت اللفظی به انگلیسیما هیچگاه نباید زبان فارسی را 

 "من یک دوست پیدا کردم"گوییم ترجمه کنیم. مثالً ما در زبان فارسی میدیگری 

، در صورتیکه "I found a friend"شود و ترجمه تحت اللفظی آن به انگلیسی می

و که دوست گم شده بود اللفظی را بکار ببرید، یه این معناست اگر این ترجمه تحت

ر واقع در دباشد. بینید که اشتباه و تا حدودی مضحک میمن آن را پیدا کردم. می

، که ترجمه تحت اللفظی آن به فارسی "I made a friend"گویندانگلیسی می

بینید که ترجمه تحت اللفظی از انگلیسی به . می"من یک دوست ساختم"شود می

این دو زبان نیز متفاوت هستند. مثاًل های ضرب المثل باشد.فارسی نیز صحیح نمی

ها و آن "سحر خیز باش تا کامروا باشی"گوییم: ما برای توصیه به سحرخیزی می

رم کِ زودتر بیایدمرغی که "یعنی  "early birds catches the worm"گویندمی

 ."گیردمی

 
675. During my trip, I made a lot of friends. 
676. It’s hard to make friends when you move to a big city. 
677. He is a shy boy. He can't make friends easily. 
678. How many friends have you made so far? 
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در واقع فرهنگ و ادبیات باستانی یک کشور، تاثیر زیادی بر روی زبان مردم آن 

ترجمه و یا  توان دو زبان مختلف را با هم مقایسهو از این لحاظ نمی کشور دارد

خیز از بجای کلمه سحر ها در محاورات خودانگلیسی زبان مثالً. نمود اللفظیتحت

شده برگرفته از ضرب المثل فوقدر واقع که  کننداستفاده می "early bird"عبارت 

 است:

 .He is an early bird person  .استشخص سحر خیزی او 

  !What an early bird! هستیچه آدم سحر خیزی 

 

()مِسْتِیْک Make a mistake  :                          اشتباه کردن  

 .You made a mistakeتو اشتباه کردی.  

 گْ(پِلینْ)اِسْدیکته مرتکب شدم.اشتباهات زیادی در هفته پیش  .679

  ای؟آیا تا بحال هیچ یک از این اشتباهات را مرتکب شده .651

 هیچ اشتباهی نکن. .651

 چندتا اشتباه داشتم؟ .652

 تونه اشتباه کنه.کسی میهر  .653

 کنند.میکنند اشتباهات یکسانی آموزان وقتی به انگلیسی صحبت میدانش .654

 (تجربهامتحان )ای را کسی که هرگز اشتباهی نکرده است، هیچگاه چیز تازه .655

 (personسِن)پِرْ  . )آلبرت آینِسْتایْن(است نکرده

 
679. I made a lot of mistakes in my spelling last week. 
680. Have you ever made any of these mistakes? 
681. Make no mistake. 
682. How many mistakes did I make? 
683. Anyone can make a mistake. 
684. Students make the same  
mistakes when they speak in English. 
685. The person, who has never made 
a mistake, has never tried anything new. 
(Albert Einstein, 1879-1955) 
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         Make a call  :           تلفن کردن  

 .I must make a callباید یه تلفن بزنم.         

 )آلنگْ دیسْتـِنْسْ( ؟تونم یک تلفن راه دور بزنمببخشید، من می .656

 (localکُل)لِوْ ؟تونم یک تلفن داخلی بزنمببخشید، من می .657

 های رایگان از کامپیوتر به موبایل بزنید.توانید تماساین روش شما میبا  .655

(دیـئِلْ)  Make a deal  : معامله کردن   

 .Let's make a dealکنیم.  ایمعاملهیک بیا با هم   

 کنم بتونم با شما معامله کنم.بخرم و فکر می شما رو خوام ماشینمن می .659

 بیاد. کنم که خوشتونای میبا شما معامله .691

691. A :کنم. تو ماشینو میشوری منم اجازه میدم امشب ای باهات مییه معامله

 باشه. معامله کردیم )قبوله(. :B ازش استفاده کنی.

 !ای داشتیم()یه معامله اما ما یه قول و قراری گذاشتیم .692

باشد. نیز می "سروکار داشتن" به معنی "معامله "عالوه بر  dealکلمه 

زیاد و محاورات انگلیسی ها در فیلم"a big deal"همچنین عبارت 

  .شودمعنای چیزی است که بزرگ و مهم تصور میبه شود و شنیده می

 زْ()کآمْپِنیْ  کار داریم.های بزرگ سروما فقط با شرکت .693

 (issue)ایْشیْو نمیدونم چرا این موضوع اینقدر بزرگ شده است. .694

 
686. Excuse me, may I make a long distance call? 
687. Excuse me, may I make a local call? 
688. This way you can make free calls from pc to mobile. 
689. I want to buy your car and I think I can make a deal with you. 
690. I will make a deal with you that you will like. 
691. A: I'll make a deal with you; you wash the car and I'll let you 

use it tonight.  B: OK, it's a deal. 
692. But we made a deal! 
693. We only deal with big companies. 
694. I don't know why this issue has become such a big deal. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wash
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/car
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/let
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tonight
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/company
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 )تُ(.نکن بزرگشمن فقط پاگذاشتم روی انگشت پات. اینقدر  .222

 )بِرثْدِی(.کنه بزرگش )شلوغش(خواد امروز تولدشه ولی نمی .222

 این شلوغ کاری برا چیه؟ .222

Make a reservation : رزرو کردن 

 Make your reservation onlineآنالین رزرو کنید. 

 

 شِن، کانْسِرت()رِزِوِیْ دوست دارم برای کنسرت فردا یک جا رزرو کنم. .228

 (تْرِستورانْ  )فِیْوِرِتْ در رستوران مورد عالقمون رزرو کردم. 7:31برا ساعت  .222

Maka an appointment: قرار مالقات گذاشتن    

 

 

 ت()اِپُـیْنـْتْـمِنْ 1ممکنه من یه وقت مالقات برای دیدن آقای دکتر بگیرم. .222

 )سِکْرِتِری( خوای قرار مالقات بزاری.باید به منشیش زنگ بزنی اگر می .222

 صبح بزاریم.  11بیا قرارمونو برا ساعت  .224

 

695. I only stepped on your toe. Don't make a big deal about it. 
696. It's his birthday today, but he doesn't want to make a big deal about it. 
697. What's the big deal? 
698. I would like to make a reservation for tomorrow concert. 
699. I’ve made a reservation for 7:30 at our favorite restaurant. 
700. May I make an appointment to see the doctor? 
701. You should phone his secretary if you want to make an appointment. 
702. Let's make our appointment for 10:00 in the morning. 

                                                            
1 Appointment :)قرار مالقات(I have to cancel my appointment with Dr Evans   
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Make fun of : مسخره کردن                                   

 
 
 

 (behindبِهایْنْد، fun)فان ما مسخرش کردیم. پشت سرش البته. .713

مسخره نکن.  ،کنهوپا شکسته انگلیسی صحبت میهیچگاه کسی رو که دست .714

 زیرا او زبان دیگری رو هم بلده.

 )اِدْمایِر( کنم.کنم. من کاری که کردی رو تحسین میمن تو رو مسخره نمی .715

 )اِنی وانْ، فیـئِلینْگْز( مسخره نکن. هر کس احساسات داره. روکسی  .716

 Make face atشکلک درآوردن:                   

 .Mon, he's making face at meمامان، اون برام شکلک درمیاره                   
 

 (فِیْسِزْ )سیلی آوردم تا بچه رو بخندونم.میهای احمقانه درداشتم شکلک .717

 ( sneezeزْ ، اِسْنیfaceْ فِیْس) کنی.عطسه شکل شماست قبل اینکه این  .715

 )هیئِر، نووز( شنوی.گیری وقتی خبر بدی میکه شما به خودت میای قیافه .719
 

 نیز دارد. "مواجه شدن"معنی  "صورت"عالوه بر  faceکلمه  

 (beautiful)بیوتِفُل او صورت زیبایی داشت. .711

 ( solve)سالْوْام. باید حلش کنم.با مشکل بزرگی مواجه شده .711

 
703. We made fun of him. Behind his back of course. 
704. Never make fun of someone who speaks broken English. 

Because they know another language, too. 
705. I'm not making fun of you. I admire what you did. 
706. Don't make fun of anyone. Everyone has feelings. 
707. I was making silly faces to make the baby laugh. 
708. It’s the face you make before you sneeze. 
709. It’s the face you make when you hear bad news. 

710. She had a beautiful face. 
711. I have faced a big problem. I have to solve it. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/silly
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/baby
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/laugh
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Make up : آرایش  -آرایش کردن

آشتی کردن -چیزی را از خود ساختن  

 (minutes نِتْسْ )میْ  کند.دقیقه آرایش می 5ها در عرض او صورتش را صبح .224

 رو دوست دارم. سبک )کم(من آرایش  .222

 .فقط یه چیزی از خودت بساز .222

 سْکیوزْ()اِکْ ای بیار.یه بهانه .222

 )آلی( .این دروغه. تو همین االن از خودت درآوردی .222

 )هآگْدْ، یوژوئِل(.طبق معمول ،ها همدیگر را در آغوش گرفتند و آشتی نمودندآن .222

 رود.بکار مینیز  make it up (with)در معنای آشتی کردن عبارت 

 .باشدمی)تالفی مثبت(  به معنای جبران کردن Make it up (to)همچنین عبارت 

 من با باب آشتی کردم. .228

 .آپ( )بِرُکْ من با مایک قهر کردم )کات کردم( .222

 آشتی کنید.وقتشه شما دوتا با همدیگه  .242

 )اِلُـنْ( کنند.تنهاشون بزارید. خودشون آشتی می .242

 ل(رُ)کُ.کنیماما همیشه زود آشتی میکنیم ما معموالً جروبحث می .244

 
712. She makes up her face in 5 minutes in the morning. 
713. I like light make up. 
714. Just make something up. 
715. make up an excuse. 
716. It is a lie. You have just made it up. 
717. They hugged and made up, as usual. 
718. I made it up with Bob. 
719. I broke up with Mike. 
720. It's time you two made 

 it up with each other. 
721. Leave them alone. They will make it up. 
722. We often quarrel but we always make it up soon. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/usual
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/quarrel
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/soon
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 (know)نِو کنم.دونم، باید بیشتر از این بپردازم، اما جبرانش میمی .723

 کنم.. جبران میلطف کردید .724

 .جبران کنمخوام اشتباهاتمو می .725

 (  damage)دَمِجْ  .این خسارتو جبران می کنه .726

                       Make up one's mind :   تصمیم گرفتن 

 (mind)مآیْنْد  .یبهتره تصمیمتو بگیر .727

 گیری؟چرا تصمیمتو نمی .725

 تصمیم بگیره.او هیچوقت نمیتونه  .729

 

723. I know, I must pay more than this. But I'll make it up to you. 
724. It’s nice of you. I will make it up to you.  
725. I want to make up for my mistakes. 
726. It will make up for the damage. 
727. You had better make up your mind. 
728. Why don't you make up your mind? 
729. She can never make up her mind. 

 had better یعنی به نفعته و اگر انجام ندی نتایج منفی برات ببار میاره. معمواًل

 d better not'شود و منفی آن بصورت نوشته می d better'بصورت مختصر 

گردد. توجه کنید که به زمان حال و آینده اشاره دارد و همیشه و برای همه بیان می

. توجه کنید که همیشه فعل بعد از hasو  haveشود نَه استفاده می hadها فاعل

 رود. مثال:( بکار میtoبدون قسمت اول فعل و ن بصورت ساده )آ

 ساعت پنجه. بهتره االن برم قبل از اینکه ترافیک خیلی سنگین شه.
now before the traffic becomes too heavy go ’d bettero’clock. I 5t’s I 

 اونو بدزده بهتره کیفمو اینجا نزارم. یکی ممکنه
my bag here. Someone might steal it. leave ’d better notI 

 نگی.چیزی بهتره به الیزابت در مورد شیشه شکسته شده 
You’d better not tell Elizabeth about the broken glass! 
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 ای؟تصمیمتو گرفته .222

Make decision : تصمیم گرفتن 

 )شِنْـزْ )کِنْگِرَجولِی1ْای.تبریک! تصمیم خوبی گرفته .222

 ژِنْ()فاینالْ دِسیْقبل از اینکه تصمیم نهایتو بگیری مجدداً در موردش فکر کن. .224

  ام.تصمیمیه که تا بحال گرفته تریناین سخت .222

 

 مطمئن شدن : Make sure )شُر( 
 

 

 ()آلکْ کنی قبل از اینکه خونه رو ترک کنی.قفل می ب رومطمئن شو که در .222

 )آنِسْتْ( قبل از اینکه به او پولی قرض بدهی مطمئن شو که آدم درستکاریه. .222

 
730. Have you made up your mind? 

731. Congratulations! You've made a good decision. 

732. Think about it again before you make your final decision. 

733. It's the most difficult decision I've ever made. (  (دیفیکُلْتْ

734. Make sure to lock the door before you leave the house. 

735. Make sure he's honest before you lend him any money. 

                                                            
1 Decide  :)دیْسآیْد: تصمیم گرفتن(cided to go to the cinama. In the end we de 

 همیشه فعلی که مستقیماً بعد از حروف اضافه

(at, on, in, with, Before, after, against, for, of, by, about, without …) 

 گیرد:می ingقرار گیرد، 
I am against smoking in public places. 

She is good at speaking English. 
I went home after leaving the party. 

You can improve your English by using the Internet. 
You can't learn English without making mistakes. 

Please have a drink before leaving. 
 توان گفت:پس جمله فوق را بصورت زیر نیز می 

Make sure to lock the door before leaving the house. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sure
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/honest
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lend
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/money
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 )سایْنْ(مطمئن شو همه چیز رو فهمیدی قبل از اینکه قرارداد را امضا کنی. .736

   

Make clear : روشن نمودن مطلبی   

 

 (ـئِرشیو، کِلیْایْ) لطفاً این موضوع رو برای من روشن کنید. .737

 )کوآیْتْ( .)من حرفمو زدم( من منظورمو کامالً روشن گفتم .735

 )پِزِشِن( .خودتو مشخص کنموضِع  .739

Make difference: فرق کردن                             

 ، دیفِرِنْسْ(prefer)پریفِرْ  دی؟ فرقی نمیکنه.کدومو ترجیح می .741

 صبح باشد؟ 11یا  5مان ساعت کند که کالس انگلیسیفرق می آیا برای شما .741

Make sense : با عقل جور درآمدن -معنی دادن  

 

 سْ، نانْسِنْسْ()سِنْ .چَرنده با عقل جور درنمیاد. ونا .742

 آیند.دهیم که با عقل جوردرنمیمی ها همه ما کارهایی را انجامبعضی وقت .743

 
736. Make sure to understand everything  
before you sign the contract (… before 

signing the contract).( ْکانْتْرَکْت) 

737. Please make this issue clear to me.  
738. I made myself quite clear. 
739. Make your position clear. 
740. Which one do you prefer? It makes no 
 difference (It doesn't make difference). 
741. Does it make difference to you whether  
we have our English class at 8:00 o'clock or 10 o'clock? (وِدِر) 

742. That doesn't make sense. It is nonsense. 
743. Sometimes we all do things that don't make sense. 
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های کالِکِیشِنسعی کنید خودتان سایر  در ادامه

Make حدس بزنید: را 

 ، داکیوْمِنْتسْ( copy)کآپی از این مدارک بگیرید.ممکنه لطفاً یه کپی  .222

 )مانی( او خیلی پول درمیاره. .222

 

744. Would you please make a copy of these documents? 
745. He makes a lot of money. 

های بزرگتر شود، برای بازهاستفاده می atبرای بیان زمان دقیق چیزی از حرف اضافه 

های بزرگتر مانند ماه و و برای بازه  onها از حرف اضافه مانند روزهای هفته و تاریخ

 :شود. مثالاستفاده می  inسال و فصل و قرن از حرف اضافه 

 I have a meeting at 9am. 

 The shop closes at midnight. 

 Jane went home at lunchtime. 

 Do you work on Mondays? 

 Her birthday is on 20 November. 

 Where will you be on New Year's Day? 

 In England, it often snows in December. 

 Do you think we will go to Jupiter in the future? 

 There should be a lot of progress in the next century. 

و برای بیان  in the، برای صبح و بعد از ظهر و عصر از atها از همچنین برای شب

 :  شوداستفاده می onاز  این اوقات در سایر روزهای هفته

The stars shine at night. 
I do some exercise in the mornings/ in the evenings/ in the 
afternoons. 
I met Alice on Tuesday morning/ on Monday evening 
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 پدرت چقدر پول درمیاره؟  .746

 )آنِسْتْ مانی( او پول حالل درنمیاره. .747

  خوام یه لقمه نون حالل دربیارم.می .745

 )پِرافِتْ( کرد.کلی سود شرکت جدید در سال اولش  .749

 )کامْپِنی( شرکت شما پارسال چقدر سود کرد؟ .751

 ( busy، بیزی projectتْ )پراجِکْ .کرده استمشغول  مرااین پروژه واقعاً  .751

 (gaffe، گَفْ careful )کِرفُلْ سوتی )گاف( ندی! !مواظب باش .752

 ( pointتْ نْ)پُیْ  ای رو بگویم.تونم یک نکتهمی .753

 )دورینگْ(نکات خوبی در طول جلسه مطرح کرد. سری یکدانا  .754

 زْ()نُیْ  .کنیخیلی سروصدا ایجاد می .755

 1دالر در حساب بانکی بزارم. 111خواهم می .756

 )کِمْـپِلِینْتْ(2 .خواهم شکایت کنممی .757

 
746. How much money does your father make? 
747. He doesn’t make honost mony. 
748. I want to make some honost money. 
749. The new company made a lot of profit within its first year.(نوو) 

750. How much profit did your company make last year? 
751. This project has really made me busy. 
752. Be careful! Don’t make a gaffe! 
753. May I make a point? 
754. Dana made some good points during the meeting. 
755. You are making too much noise. 
756. I want to make a deposit for 100 dollars. (  (دِپازِتْ

757. I want to make complaint. 

                                                            
1 Deposit  باشد.نشین و بیعانه )پول پیش( نیز میبه معنای ته"به حساب واریز کردن"عالوه بر 

If you want to rent this house you have to pay a deposit of $500. 
In hard-water areas, a chalky deposit often forms in pipes and kettles 

2 Complain  :یعنی شکایت کردنomplained to the police about the noisec We  

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/area
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/chalk
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/form
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pipe
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/kettle


124 

  

Easy Speaking 

 ( fire)فایِرْها کنار دریا آتش درست کردند.  آن .755

 (sick . )سیکْزنیتو حالمو بهم می  .759

 سْکریْپْشِن()پْریْ میشه این نسخه رو بپیچید لطفاً. .761

  دکترم برام نسخه نوشت. .761

 (fool)فولْ  .نی(منو نمیتونی گول بزنی )خَر کُ .762

   خیت شدم. .763

 (promise)پِرامِسْ  .میخوام یه قولی به من بدی .764

 .تونم کنمچکار می خواهم دیدنمیتونم هیچ قولی به شما بدم. اما  .765

 کنم.بدم. اما بیشترین تالشمو می ینمیتونم قول .766

ما ملحق نمیشی؟ ما میتونیم برای یک نفر دیگه سر این میز جا چرا به  .767

 (tableبِلْ ، تِیroomْ، رومjoin)جُیْنْ  درست کنیم.

 )کَوْچْ(برو اون طرف تر و یک جا برای او روی مبل باز کن. .765

 )اِپالِجی( باید یک معذرت خواهی از شما بکنم. .769

 جْ()گِسْ، اِیْ یه حدسی در مورد سنش زدم ولی اشتباه بود. .771

 

758. They made a fire by the sea. 
759. You make me sick. 
760. Would you please make this prescription. 
761. My doctor made a prescription for me. 
762. You can't make a fool of me. 
763. I made a fool out of myself. 
764. I want you to make me a promise. 
765. I can't make any promise. But I'll see what I can do. 
766. I can't make any promise. But I will do my best. 
767. Why don't you join us? We can make room for one more 

person at this table. 
768. Move over and make room for him on the couch. 
769. I must make an apology to you. 
770. I made a guess about his age but it was wrong. 
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 از خودت پذیرایی کن. .اینجا خونه خودته )راحت باش( .771

 کْ()مُمِنْتْ، کوییْ کار دارم. سریع باش،ممکنه یه لحظه با شما صحبت کنم؟  .772

 )شُرْت( کن. شاهفقط خالص .773

 )پاسِبِلْ(من سعی خواهم کرد تا جایی که ممکنه کوتاهش )خالصه( کنم.  .774

 )اِسْتُری(جونم رو به خطر بندازم. ،نمیتونم(سرتون رو درد نیارمکوتاهش کنم) .775

 )آنْـفُرچِنِتْـلی، مَچْ(.1باختیم به اونا خالصه کالم، متاسفانه ما مسابقه رو .776

 .جلوی مایکل کم نیار .777

 )خیط شدم(. کم آوردمجلوش  .775

 نْد()اِسْتَ .جلوش واستا .779

 او دوست ندارم نگرانت کنم ولی  .751

 ، پِرآیزْ(ویـنْ ـد،)وِریْ .جایزه رو ببرهنمیتونه 

 )سَکْریفایْس، گادْ( باید در راه خدا یه قربانی کنی. .751

 )پِلْگِرِمِجْ، مِکِّ( امیدوارم دوباره بتونم به زیارت مکه برم. .752

 
771. Make yourself at home. Help yourself. 
772. May I talk to you for a moment? Make it quick. I am busy. 
773. Just make it short. 
774. I will try to make it as short as possible. 
775. I make a long story short, I can’t risk my life. 

776. To make the long story short,  
unfotunatly we lost the match to them. 

777. Don’t lose your face in front of Mikel. 
778. I lost my face in front of him. 
779. Make a stand against him. 
780. I don’t like to make you worried, but he can’t win the prize. 
781. You have to make a sacrifice to God. 
782. I hope I can make a pilgrimage to Mecca again. 

                                                            
1 Lose  یعنی گم کردن و باختن وwin یعنی بُردن: I lost this game to her  من این بازی(

 )من او را در شطرنج بُردم(.  .I won her at chessرو به او باختم(،
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 کنن حداقل یکبار در عمرشون مکه رو زیارت کنن.ها سعی مینمسلما .753

 (imam امْ، اِم vow)وَو یه نذر کردم برم زیارت امام حسین)ع(. .754

 ، وِلْسی، وایْْز(healthy)هِلْسی کنه.این تو رو سالم، ثروتمند و عاقل می .755

 ، اِگْزَمْ()اِفِرْتْ، پَسْ .تو مجبوری خیلی تالش کنی تا امتحان رو پاس کنی .756

 ، پیپِلْ(repent، ریْپِنْتfear)فیئـِرْ .ترس باعث میشه مردم توبه کنن .757

 )کانْشِنْسْ، گیلْتی، ریگْرِتْ( .شهمیشه فرد گناهکار پشیمون وجدان باعث  .755

 ( bet)بِتْ  .بندممن شرط می .759

 ( horse)هُرْسْ بندی کرد.ها سر اسب من شرطبا آندیوید   .791

  کند.میاول تکالیفش را تمام او  شرط بست که  مناو با  .791

 قماربازی رو ترک کنه.ممکنه باعث شه که او این  .792

 بگذرونم.تونم با این نوع شغل زندگیمو به زحمت می .793

 .سگ احمقت دوباره امروز صبح روی فرش گندکاری کرد .794

 .جیم من بهت گفتم که تو اتاق نشیمن کثیف کاری نکن .795

 
783. Muslims try to make a pilgrimage to Mecca at least once in 

their life.( ، اَتْ لیسْتْ، وانْسْ، الیفْمازْلِم، پِلْگِرِمِجْ  ) 

784. I made a vow to make a pilgrimage to Imam Hossein. 
785. It makes you healthy, wealthy and wise. 
786. You have to make a lot of efforts to pass the exam. 
787. fear makes people repent. 
788. conscience makes a guilty person regret. 
789. I make a bet. 
790. David made a bet with them on my horse.  
791. He made a bet with me that he would finish his homework first. 

792. It might make him quit gambling.( گَمْبِلینگْ ت، کوییْ ) 

793. I can hardly make a living with this kind of job. 
794. Your stupid dog made a mess on the carpet again this 

morning.(  (اِسْتیوپِد، داگْ، مِسْ، کارپِتْ، اِگِنْ، مُرنینگْ
795. Jim! I told you not to make a mess in the living room. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/try
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mecca
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/once
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/their
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/life
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 ؟چه کثافت کاری درآوردی .796

Mess باشدمیمعنی گند زدن نیز  به. 

 )گند زد(. .سر کار خرابکاری کرد .797

 )میدِلْ( .وسطش گَند زدی .795

 کاری کردی؟دوباره خرابآیا  .799

 تِد، کآیْـنْدْنِـسْ(ـسْ)ایْنْ .1بجای اینکه مهربونی شما رو جبران کنم، گَند زدم .511

 ( sorry)ساری .ببخشید اینجا بهم ریخته است .511

 ( fuss)فاسْ ؟کنیاینقدر سروصدا و جنجال میچرا  .512

 (sure)شُرْ  رسه.می. مطمئنم زود اینقدر فتنه به پا نکن .513

 چیه درست کردی؟هیاهو این  .514

 او چنان غوغایی بپا کرد وقتی ریچارد یک قطره شراب ریخت روی بلوزش.  .515

 باشد(به معنی ردیف و پارو زدن نیز می  رُ)همین کلمه با تلفظ ( row)رَوْ.او چنین شری بپا کرده .516

 هَو()سامْ .یه جوری بهش حالی کنید .517

 

796. What a mess you made? 
797. He messed up at work. 
798. You messed up in the middle of it. 
799. Did you mess up again? 
800. I messed up instead of repaying your kindness. 
801. Sorry for the mess. 
802. Why are you making such a fuss? 
803. Stop making a fuss. I’m sure he’ll be here soon. 
804. What a fuss? 
805. She made such a fuss when Richard spilled  

a drop of wine on her blouse! ( ، واْینْ، بِلَوسْ دْلْاِسْپیْ ) 

806. He has made such a row.  
807. Make him underestand somehow. 

                                                            
1 Kind باشد: به معنی مهربان میMy mother is very kind ،ur sisterBe kind to yo 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/spill
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/drop
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wine
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/blouse
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  )آواره( کردم. شرمندم، من تو رو دربدر .515

  کنه.داره وصیتشو می .519

 )ویشْ( .یه آرزو بکن .511

 ()رآیتْ .نتونستم درستش کنم .511

 (eptioncex)اِکِْسپْشِنْ  1خواهم شد.باشه، برای شما یک استثنا قائل  .512

کنه، اما او یک استثنا برای من معموالً معلم تکالیف دیر شده رو قبول نمی .513

 مِلی()نُرْ زیرا کوله پشتی من با تکالیفم درون آن دزدیده شد. ،قائل شد

 (سْ مِنیو،چُیْ)مِنو اینقدر خوب بود که برای ما سخت بود یک انتخاب انجام دهیم. .514

 زْ()سُلْجِرْاشونو جمع کنند. هباید هر صبح رختخواب سربازها .515

 ژِنْ()دِسیْ تو سریعاً باید یک تصمیم خوب بگیری. .516

 ( impression)ایمْپِرِشِنْ 2ها گذاشتی.تاثیر خوبی روی آن .517

 جْ(ریْ)اِسْتِرِیْنْجْ، آفِر،بیلْدْ،بْدادند که یک پل بسازیم.  ها یک پیشنهاد عجیبآن .515

 

808. Sorry! I made you homeless. (  (هُمْلِسْ

809. He is making his will. 
810. Make a wish. 
811. I couldn't make it right. 
812. Okay, I will make an exception for you. 
813. Normally the teacher doesn’t accept late homeworks, but she 

made an exception for me because my backpack was stolen 

with my homework inside it.( سایدْپَک، اِسْتُلِنْ، اینْاِکْسِپْتْ، بَک ) 

814. The menu was so good that it was difficult for us to make a choice. 

815. Soldiers have to make their beds every morning. 
816. You have to make a good decision quickly. 
817. You made a good impression on them. 
818. They made a strange offer to buid a bridge. 

                                                            
1 Except  به استثنای، بجز"یعنی":.The office is open every day except Sundays  

2 Impress  تحت تاثیر قرار دادن"یعنی":Bravo, you impressed me  )خوشم اومد( 
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  میتونم یک پیشنهاد بدم؟ من فکر می کنم شما بهتره موهاتونو کوتاهتر کنید. .519

 )پرِدیکْشِن، فیوچِر(  1.بینی کردخیلی سخته که در مورد آینده اقتصاد هر گونه پیش .521

 سْشِنْ()سِجِّ کسی میتونه یک پیشنهاد خوب بده؟ .521

  )اِسْتیوپِد، ِاکْسْکیوزِزْ(های احمقانه میاره!همیشه بهانهدوستم   .522

 بیارن. ایبهانه هیچ جوری باهاشون حرف بزن که نتوننیه  .523

  من الزمه یک اعترافی بکنم. من کسی بودم که آخرین تکه کیک رو خوردم. .524

 (فالْسْ) 2چرا اعتراف دروغی )اَلکی( کردی؟ .525

 )اِثیْکْسْ( اخالق در محل کار انجام داد.رئیس شرکت یک سخنرانی در مورد  .526

 سْ، اِسِیْ(نْتْ،کامِنْتْ )ایمْپُرْتْ .معلمم چند تا کامنت مهم روی مقاله من گذاشت .527

 لیا()تِرَوِلْ، آسْتِرِیْ .ریزیم که سال بعد به استرالیا سفر کنیمداریم یه برنامه می .525

 نام من.بزنش ب .529

 
819. May I make a suggestion? I think you should cut your hair 

shorter.(  ( کآتْ، هِـِر، شُرْتِر سْشِنْ،سِجِّ

820. It’s difficult to make any predictions  
about the future of the economy. (اِکانِمی)  

821. Can anybody make a good suggestion? 

822. My friend always makes stupid excuses! 
823. Talk to them somehow that they can’t make any excuses. 
824. I need to make a confession: I was the one who ate the last 

piece of cake.( تْ، پیسْ، کِیکْکِنْفِشِنْ، اِیْ ) 

825. Why did you make a false confession. 
826. The company president made a  

speech about ethics in the workplace.( پِلِیسْاِسْپیچْ، کامْپِنی، وِرْکْ ) 

827. My teacher made a few important comments on my essay. 
828. We’re making a plan to travel to Australia next year. 
829. Make it over to me. 

                                                            
1 Predict بینی کردن:یعنی پیشHe predicted the earthquake بینی کرد()او زلزله پیش 
2 Fake :یعنی جعلی و اَلکیYour fake promise came in handy)قول اَلکیت به درد خورد( 



131 

  

Easy Speaking 

 فاذِرْ(ثْ، سیکْ )فَکْتِری، وآنْ چرا یک دانگ کارخانه رو بنام پدرم نمیزینی؟ .822

 1.انددانشمندان یک کشف مهمی در زمینه ژنتیک انجام داده .822

ها خیلی کنند. انگلیسی گفتاری آنهای من دارند خوب پیشرفت میآموزدانش .824

 ، ایمْپِرووْد(progress)پِراگْرِسْ  بهبود یافته است.

 لْ(آ )اَفتِر بهر حال کلی پیشرفت کرده. .822

 ای؟چه کشفی انجام داده .822

 رایْ()کْ درنیار.اشک منو  .822

 
830. Why won’t you make over one  

sixth of the factory to my father? 
831. Scientists have made an important  
discovery in the area of genetics. 

( ، دیسکاوِری، اِریا، ِجنِتِکْسْ سایِنْتیسْتْسْ ) 

832. My students are making good progress.  
Their spoken English has improved a lot. 

833. She has made a lot of progress after all. 
834. What discovery have you made? 
835. Don’t make me cry. 

                                                            
1 Discover  :یعنی کشف کردن و پِی بردنWho discovered America? 

گیرند. فعل دوم یا باید هیچگاه دو فعل اصلی بصورت ساده و لخت دقیقاً پشت سرهم قرار نمی

ing   بگیرد یاto .مانند  برخی( افعالstop هستند که فعل بعد )ها ، باید آنing برخیو  بگیرد 

 بگیرد:  to تواند ها فقط میهستند که فعل بعد آن want)افعال )مانند 

Stop smoking سیگار نکشید 

I want to learn English. خواهم انگلیسی یاد بگیرم.من می 

 ، مثالً:to بگیرد، هم  ingتواند بعد از سایر افعال، فعل دوم هم می

I like to learn English 
I like learning English. 

شود برای اینکه خود را درگیر جزئیات خسته کننده گرامری مربوط به این افعال نکنید، توصیه می

گیرند فقط دقت کنید شنوید وقتی دو فعل پشت سر هم قرار میخوانید یا میدر جمالتی که می

 ها را تشخیص خواهید داد.ت حسی آن. بعد از مدتی بصور toآید یا بامی ingکه فعل دوم با 
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ها، کنم: دعوتدارم یه لیست از هر چه برای عروسی نیاز داریم تهیه می .536

 (، بَنْدزْنْـشِیْـ)وِدینْگْ،اینْویْتِتزئینات، یک کیک، یگ گروه موزیک، لباس و ...

 اِشِیْـمْدْ(ل، )فیـِ نزاز احساس شرمندگی کنم )منو شرمنده نکن(. .537

  کنم یه زندگی بهتر برات بسازم.دارم سعی می .535

 )هَپی( من تو رو خوشبخت خواهم کرد. .539

 (ْلدْرْ)وِترین دختر در دنیا خواهم کرد.تو را خوشبخت .541

 )رآن ِاوِی(تو اونو فراریش دادی )باعث شدی فرار کنه(. .541

 )هِوپْفُلْ( متاسفم که شما رو امیدوار کردم. .542

 ( worseرْسْ )وِ .فقط بدترش نکن .543

 )تِرْنْ( .اینجا دور بزن )ماشین( .544

 (wonder)وانْدِر .دکنمتحیر می مرا او .545

 دْ()پِرَوْ  .1منو سربلند کردی )آفرین( .546

 باباتو سرافراز کن. .547

 

836. I’m making a list of everything we need for the wedding: 

invitations, decorations, a cake, a band, the dress…( زْ شِنْدِکِرِیْ ) 

837. Don’t make me feel ashamed. 
838. I am trying to make you a better life. 
839. I will make you happy. 
840. I will make you the happiest girl in the world. 
841. You made him run away. 
842. Sorry for making you hopeful. 
843. Just don’t make it worse. 
844. Make a turn here. 
845. She makes me wonder! 
846. You made me proud. 
847. Make your daddy proud. 

                                                            
1 Pride  یعنی غرور وproud باشد:صفت آن و به معنی مغرور و سربلند میHe is very proud 
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 .کنممن به پسرم افتخار می .545

 .یهخیلی مغرورمرد بسیار او  .549

 ( effortتْ )اِفِرْ خیلی تالش کردیم. .551

  روو()ثْ .ما از پسش برمیاییم ما از این بدترشو دیدیم .551

بزه باید عواقبش رو هم تحمل کنی )هر کی خر 1هر تصمیمی که بگیری .552

 )چُیْسْ( 2 (پای لرزشم وامیسته میخوره

 ( agreementمِنْتْ)اِگْریْ بودیم.یه قول و قراری با هم گذاشته .553

 (later)لِیْتِر کنیم.ریزی میبعداً برنامه .554

 زِیْشِنْزْ()ساچْ، وایْلْدْ، اِکیوْ 3.تو نمیتونی چنین تهمتهای بی اساسی بزنی .555

 اَنگ نزن )تهمت نزن(. .556

 

848. I am proud of my son. 
849. He is a very proud man. 
850. We made a lot of effort. 
851. We can make it. We have been through worse. 
852. You have to pay for any choice you make. 
853. We made an agreement. 
854. We will make our plans later. 
855. You can't make such wild accusations. 
856. Don’t make accusations. 

                                                            
1 Chooseچووز( یعنی انتخاب کردن و گذش( ته آنChoseمی )باشد، همچنین )چِوْزchoice 

،         .She had to choose between the two menاسم آن و به معنی انتخاب است:

He chose his words carefully as he spoke. ،It is a difficult choice to make. 
2 Pay و   باشدعالوه بر پرداخت کردن به معنای تاوان دادن نیز میprice  .یعنی قیمت و بها 

Williams is now paying the price for his mistakes ()ویلیام داره تاوان اشتباهاتشو میده 

I'll pay for the damage دم()من خسارتش رو می 
3 Accuse  و  "تهمت زدن و متهم کردن")اِکیوْز( یعنیaccusation  تهمت و اتهام"یعنی" 

He has been accused of robbery.  )او به دزدی متهم شده است( 
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به تنهایی  getکنیم. ، معنی خود فعل را بررسی میgetهای قبل از بیان کالِکِیشِن

گرفتن، دریافت کردن، خریدن، بدست  دارای معانی مختلف و پرکاربردی مانند

و قسمت سوم آن  gotآن  قسمت دوم باشد.می و شدن فهمیدن، رسیدن، آوردن

got (و همچنین gottenمی ).باشد  

 Get  بدست آوردنگرفتن، دریافت کردن، خریدن، به معنای  

 گرفتمش.چند شب پیش کتابتو گرفتی؟ بله  .557

  پاسپورتمو چند هفته پیش گرفتم. .555

  گواهیناممو چند ماه پیش گرفتم. .559

 چند روز پیش یه نامه از او دریافت کردم.  .561

 .خرممییک روز درمیان یک کتاب  .561

 زْ، فاذِر()دالِرْ گیرد.از پدرش می دالر 111او یک هفته درمیان  .562

 ثْ()اِ مانْ گیری؟ چقدر در ماه می .563

  ین قدیمیت بگیری.شدالر برای ما 1711تو باید حداقل  .564

 ( chanceسْ )چَنْ دم.اگه فرصتی بدست بیارم، برات انجامش می .565

 
857. Did you get your book? Yes, I got it the other night. 
858. I got my passport the other week. 
859. I got my driving license the other month.( رایْوینْگْ الیِْسنْسْ، مانْثْ دْ ) 

860. I got a letter from him the other day. 
861. I get a book every other day. 
862. She gets $100 from her father every other month. 
863. How much do you get a month? 
864. You should get $1700 for your old car. 

865. If I get a chance, I'll do it for you. 

Get
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  آرم تا کتابی بخونم.زمانی بدست نمی هیچ وقتاین روزها من  .566

 1د شدم. چیزی رو بدست آوردی که حقت بود. زیرا اصالً درس نخوندی.من رَ .567

 )سَندْویچْ( میخوای برات یک ساندویچ بگیرم؟ .565

 ؟میری برا منم یک ساندویچ بگیریممکنه لطفاً وقتی بیرون  .569

 ؟ رسهاز این موضوع چی به من می .571

 نِتْ()وِیْتْ اِ میْفقط یک دقیقه صبر کن. االن کمک میارم.  .571

 سْتَنْدْ اِ چَنسْ، جابْ()اِ او اصالً شانسی برای بدست آوردن آن شغل نداره. .572

 ( bread، بِرِدloafْ)لُفْ  اجازه بده یه دونه نون واست بگیرم. .573

 ماشین مورد عالقت رو میخرم.بگیری،  15اگر در امتحان ریاضیت نمره باالی  .574

 (ریزآلْتْ، تْراسْتْ) .2نتیجه اعتمادمو گرفتم .575

 )سِپُزْدْ، هیوجْ، کِمیْشِنْ( از این معامله بگیره.زیادی کمیسیون حق قرار بود  .576

 
866. I never get time to read a book these days.  
867. I failed. You got what you deserved, because you didn't  

study at all. ( آلْ فِیْلْدْ، دِزِرْوْدْ، اَتْ  ) 

868. Shall I get you a sandwich? 
869. Would you please get me a 
sandwich when you go out? 
870. What do I get out of this issue?  
871. Just wait a minute. I'll get help. 
872. She does't stand a chance of getting that job. 

873. let me get you a loaf of bread. 
874. If you get a grade over 18 in the math  
exam, I’ll buy your favorite car. (ْگرِیْدْ، مَثْ، فِیْوِرِت) 

875. I got the result of my trust. 
876. He was supposed to get a  
huge commission out of this deal. 

                                                            
  1 Fail  و  "شکست خوردن و رد شدن"یعنیfailure  شکست")فِیْلیْئِر( یعنی". 
2 Trust   توکلاعتماد کردن و اعتماد، "یعنی" :Trust me )به من اعتماد کن( 

Just trust God    )فقط به خدا توکل کن( 
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 ( warrantوُرِنْتْ) حکم جستجوی منزل رو گرفتیم. .822

 (finally)فایْنالی .)گیر آوردی( باالخره وقت کردی .828
 

Get و آوردن فهمیدن ،به معنای رسیدن 

  .رسیدم خونه 11ساعت دیشب چه ساعتی رسیدی خونه؟ دیشب  .822

 دَونْ()اُلرایْتْ، بِرُکْ رسیدیم اما ماشین در راه خراب شد. اونجاما به سالمت به  .882

 ؟رسیدی سر وقت به کالست .882

  )النْدِنْ(بعدازظهر به لندن رسیدیم. 6ما حدود ساعت  .884

 ( thereرْذِ ) رسیم؟چه ساعتی به اونجا می .882

 (apterhc)چَپْتِرْ  1.امرسیده 5من تا فصل  .882

 ( far)فآرْ  .دوست ندارم کار به اونجاها کشیده شه .882

 ( wait)وِیْتْ .ونم صبر کنم تا به آخر کتاب برسمنمیت .882

 (nowhereوِر)نُ .رسیتو به جایی نمی .882

 

877. We got a search warrant. 
878. You finally got time. 
879. What time did you get home last night? I got home at 10pm.  
880. We got there alright but the car broke down on the way. 
881. Did you get to your class in time? 
882. We got to London around 6 pm. 
883. What time will we get there? 
884. I've got as far as chapter 5. 
885. I don’t like to get that far. 
886. I can’t wait to get to the end of the book. 
887. You will get nowhere. 

                                                            
1 Far  باشد: می "دور"به معنیas far as possible.o G دور شو( داره )تا امکان 

 باشد.الزم نمی toحرف اضافه  thereو  home ،hereهای برای مکان
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 ( explained)اِکسْپِلِیْنْدْ  ؟فهمیدیچیزی رو که معلم دیروز توضیح داد  آیا .555

 ( joke)جِوْکْ  .کنم او جوک را فهمیدفکر نمی .559

 ( sense)سِنْسْ  با عقل جور درنمیاد. فهمم.من اونو نمی .591

 ( right)رآیْت آیا درست فهمیدم؟ .591

 ( pillow، پیلِوْ  upstairsآپْسْـتِرْزْ ، run)رآن .بدو طبقه باال و یک بالش بیار .592

 (phone book )فُنْ بُکْ خوای برم دفتر تلفن رو بیارم.می .593

 ( kidsزْ، کیدgoneْ)گآن ها رو از مدرسه بیاره.او همین االن رفته تا بچه .594

 ( towel)تَوْئِلْ  .آرمبرات یه حوله می .595

get به معنای شدن 

 ( old)اُلْدْ شم.دارم پیر می .596

 ( fat)فَتْ  شی.می داری چاق .597

 ( cold)کُلْدْ داره سرد میشه. .595

 ( rainy)رِیْنی .شههوا داره بارونی می .599

  شم.خسته می ماز این همه مزخرفات دار .911

 

888. Did you get what the teacher explained yesterday? 
889. I don't think she got the joke. 
890. I don't get it . It doesn't make sense. 
891. Did I get it right? 
892. Run upstairs and get a pillow. 
893. Shall I go and get the phone book? 
894. She's just gone to get the kids from school. 
895. I'll get a towel for you. 
896. I am getting old. 
897. You are getting fat. 
898. It's getting cold. 
899. It's getting rainy. 

900. I'm getting tired of all this nonsense. ( ْتایِرْدْ، نانْسِنْس) 
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  شه.تاریک میهوا خیلی زود  در زمستان .911

 ( hope)هُپْ امیدوارم زود خوب بشی.  .912

 .حت نشو. فقط کمی کنجکاومنارا .913

 )هِدْاِکْ( سردردم داره بهتر میشه. .914

 اِکْ()بَکْ کمر دردت داره بهتر میشه یا بدتر؟ .915

 )اِکْسْکیوزْ مْی( .منو ببخشید برا عصبانی شدنم .916

 )پیریتی( داره خیلی دیر میشه. بزن بریم. .917

 ناراحت نشو )بهت برنخوره(. )اِفِنْدِد، اِفِنْسْ( .915

 ( wet)وِتْ  .شیاگر بارون بیاد خیس می .919

 )تایِرْدْ، بُرْدْ( 1شد.و کسل خسته  او .911

 )تاچْ، فایِرْپِلِیْسْ، کولْ( .به بخاری دست نزن تا سر نشده .911

 ده.)اِکْسایْتِدْ(شه و کنترلشو از دست میزده میخیلی هیجانها او بعضی وقت .912

 
901. It gets dark very early in the winter. (  (وینْتِرْ، اِرلی، دارْکْ

902. I hope you get well soon. 

903. Don't get mad. I am just a little curious.( ْمَد، کیوریْئِس) 

904. My headache is getting better. 
905. Is your backache getting better or worse? 
906. Excuse me for getting angry. 
907. It's getting pretty late. Let's go. 
908. Don’t get offended (or: no offence) 
909. If it rains, you will get wet. 
910. He got tired and bored. 
911. Don't touch the fireplace until it gets cool.  

912. Sometimes she gets very excited and loses her control.( ْکِنْتِرُل) 

                                                            
1 Bore کردن، یعنی خسته و کسلboring  یعنی خسته کننده وbored  :یعنی خسته و کسل

Am I boring you? (کنم؟)دارم خستتون می ،The movie was so boring I fell asleep 

 )از کارم خسته هستم( I’m bored with my job)فیلم اینقدر خسته کننده بود من خوابم برد(، 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/movie
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fell
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/asleep
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 ( pregnantپِرِگْنِنْتْ ) او باردار شد. .913

 ( fussy)فاسی خیلی وسواسی شدی. .914

 )وُونْدْ، اینْفِکْتِدْ( .زخمتون عفونت خواهد کرد .915

 ی()هارْتْ، هِوْ 1 گیره.بینم دلم میرو می هانآوقتی  .916

 وآنْسْ(اَتْ )مَدْ،؟ )عصبانی شدی( چرا یهو داغ کردی .917

 ( emotional)ایمِوْشِنِل احساسی نشو. .915

 )رِدیْ( زود آماده شو!  بزار آماده شم. .919

 ِونْ()ایْ 2یِر به یِر شدیم.با جیم حاال  .921

 Getهای کالِکِیشِن

Get lost :   گم شدن

 السْت( )گاتْ دیر به خانه رسیدم.من دیشب گم شدم و  .921

 

913. She got pregnant. 
914. You got too fussy. 
915. Your wound will get infected. 
916. My heart  gets heavy when I see them. 
917. Why did you get mad at once? 
918. Don’t get emotional. 
919. let me get ready. Get ready soon. 
920. We got even with Jim now. 
921. I got lost last night and got home late. 

                                                            
1 My heart is heavy  دلم گرفته"یعنی".  

 Even if you take a taxi, you'll: "صاف و زوج )عدد( حتی، هموار،"یعنی  "even"کلمه  2

still miss your train ،)حتی اگه تاکسی بگیری، قطارتو از دست میدی( 

Six is an even number and seven is an odd number. (6  آدْ=فرده 7عدد زوج و) 

 ها مانند یک فعل جدید رفتار کنید.در سوالی و منفی کردن، با کالِکیشن

 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/taxi
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/miss
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/train
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/number
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/odd
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/number
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 من دیشب گم نشدم. .244

 آیا شما دیشب گم شدید؟ .242

 پسرتون کجا گم شد؟ .242

 .دشوهر شب گم می او .242

 ؟دشوهر شب گم میاو آیا  .242

 شود.چرا او هر شب گم می .242

 )لیْوْ، اِلُنْ( گم شو! چرا منو تنها نمیزاری؟  .248

Get hurt1 : صدمه دیدن- آسیب دیدن- اذیت شدن 

 )هِرْتْ( .بدجوری آسیب دیداو  .242

 چرا او آسیب دید؟ .222

  اگر اونجا بایستید ممکنه آسیب ببینید. .222

 

922. I didn't get lost last night. 
923. Did you get lost last night? 
924. Where did your son get lost? 
925. He gets lost every night. 
926. Does he get lost every night? 
927. Why does he get lost every night? 
928. Get lost! Why don't you leave me alone? 
929. He got badly hurt. 
930. Why did he get hurt. 
931. If you stand there, you might get hurt. 

                                                            
1 Hurt می باشد. ”آسیب زدن، جریحه دار کردن، تیرکشیدن، درد کردن و اذیت کردن “به معنی 

Was anybody hurt in the accident? ادف آسیب دید؟()آیا کسی در تص 

Where does it hurt? My back hurts. )کجات درد میکنه؟ کمرم درد میکنه( 

He hurt my feelings.  )او احساستم رو جریحه دار کرد( 

The sun is hurting my eyes. )خورشید چشمام رو اذیت میکنه( 
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 جْدْ()دیسْچارْ 1مرخص میشه. فردا .224

 .نزدیک بود کشته شود .222

 
932. He’s getting discharged tomorrow. 
933. He was about to get killed. 

                                                            
1 Discharge :یعنی مرخص کردنerlier than in Hospitals now discharge patients 

the past because the beds are needed by other people. ها االن )بیمارستان

 ها توسط سایر بیماران مورد نیاز هستند(.کنند، زیرا تختبیماران را زودتر از گذشته مرخص می

بین بپرسد که طبق آنچه در بخش گرامر گفتیم، تمامی آموز تیزممکن است در اینجا یک زبان

 "من دیشب گم شدم"مجهول بیان نمود، مثالً جمله ساختار توان با استفاده از جمالت فوق را می

، پس "I was hurt"شود می "من آسیب دیدم"و جمله  "I was lost last night"شود می

 استفاده کنیم. getچه لزومی دارد که از فعل 

باشند و حتی ساختار گرامری جمالت مجهول که در جمله صحیح میدر پاسخ باید گفت که هر دو

باشند و تر مید رسمیوش( استفاده میam/ is/ are/ was/ were)یعنی  to beفعال ها از اآن

ها استفاده نمود. اما اگر شما تجربه صحبت با افراد انگلیسی زبان یا تماشای توان از آنهمه جا می

فعل  ها معموالً در محاورات خود ازاید که آنهای زبان اصلی را داشته باشید حتماً متوجه شدهفیلم

"to get"  بجای افعال"to be" کنند. لذا از آنجا که هدف این کتاب بهبود استفاده می

Speaking شود که در جمالت خود این موضوع را رعایت فرمایید. توجه باشد توصیه میشما می

 :استفاده نمود که کاری انجام شده باشد to beبجای get شود از فعل داشته باشید تنها زمانی می

There was a fight at the party, but nobody got hurt (was hurt). 
I get invited to the parties (am invited). 

My dad got killed in a car crash (was killed). 
 برای مجهول ساختن فعل  استفاده نمود: getتوان از شود نمیدر موارد زیر که کاری انجام نمی

).gets likedby everyone (Jill is liked  
)got knownHe was a strange man. Very little was known about him ( 

 

برای سوالی و منفی نمودن  دکنیاستفاده می getهمانطور که در جمالت فوق دیدید وقتی شما از 

استفاده شود و  do/ does/ did/ don't/ doesn't/ didn'tجمالت باید از افعال کمکی 

و به  از قسمت سوم فعل اصلی جدا نمود را رفتار نمود و آن getمانند افعال کمکی با  تواننمی

گردد و در یک فعل کمکی محسوب نمی getیعنی  کوبید. notیا روی آن  ابتدای جمله آورد و

گم "به معنی  loseتوان گفت همانطور که مثالً فعل میپس  آید.واقع بخشی از فعل بحساب می

 .باشدمی "گم شدن'"نیز یک فعل به معنای  "get lost"، عبارت است "کردن
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 ( stole، اِسْتُل tempted)تِمْپْتِدْ 1ها رو دزدید.او وسوسه شد و پول .222

 ( caught)کاتْ 2او گیر افتاد. .222

 ( scared)اِسْکِرْدْ .3او ترسید .222

 ( humiliatedهیومیلیعِیْدِدْ) 4او تحقیر شد. .222

 (stolen)اِسْتُلِنْ اگر دزدیده شه چی؟ .228

Get stuck: گیر افتادن -گیر کردن  

 اِسْتاکْ، فیفْثْ، فِلُــرْ(، elevator)اِلِِویْدِر آسانسور در طبقه پنجم گیر کرد. .222

 ( mud)مآدْ  ماشین در گل گیر کرد. .222

 )فِرْسْتْ( تو همون اولین مسئله گیر کردم. .222

 گْ، فینْگِرْ()رینْ حلقه در انگشتم گیر کرده است. .224

Get married:ازدواج کردن 

 )مَریْدْ(او کِی ازدواج کرد؟ او چند ماه پیش ازدواج کرد. .222

 

934. He got tempted and stole the money. 
935. He got caught. 
936. He got scared. 
937. He got humiliated. 
938. What if it gets stolen? 
939. The elevator got stuck on the fifth floor. 
940. The car got stuck (was stuck) in the mud. 
941. I got stuck on the very first problem. 
942. The ring has gotten stuck on my finger. 
943. When did he get married? He got married the other month. 

                                                            
1 Tempt :تِمپْتْ( یعنی وسوسه کردن( .companythe  join to They tempted him   
2 Catch کَچْ( یعنی دستگیر کردن(. terroristscatch the  must policehe T 
3 Scare  :اِسْکِرْ( یعنی ترساندن(He scared me badly. )او منو بدجوری ترسوند( 
4 Humiliateهیومیلیعِیتْ( یعنی تحقیر کردن(ow could you humiliate me?H ()چطور تونستی 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/company
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/join
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/terrorist
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/police
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 د()مَریْ آلیس با رونالد ازدواج کرد. .944

 کنی؟آیا با من ازدواج می .945

Get blamed1 :سرزنش شدن 

 )بِلِیْمْدْ( سرزنش شدی؟چرا  .946

بار خودم به خاطر چیزی که تقصیر کردم اما اینهمیشه تو رو سرزنش میمن  .947

 ( faultتْ فالْ) 2من نبود سرزنش شدم.

Get over: غلبه کردن، بهبود یافتن )بیماری، غم(فائق آمدن،   

 ()فیانْسِیْ .کنماما بهش غلبه می ،من صدمه دیدمنامزدم ترکم کرد.  .945

 )پِرابْلِمْ(تو میتونی به اون مشکل غلبه کنی.  .949

 )آلسْ،سآن(او هیچگاه  به فقدان )غم از دست دادن( پسرش فائق نخواهد آمد. .951

  )کُلْدْ( ای؟آیا به سرماخودگیت غلبه کرده .951

  )دِثْ( او هیچگاه بر مرگ پسرش غلبه نکرد. .952

  )پِرآفِتْ(.خواهیم نمود زیادیاگر به چند ماه اول غلبه کنیم، سود  .953

 
944. Alis married Ronald (or: Alis got married to Ronald). 
945. Will you marry me? 
946. Why did you get blamed? 
947. I always blamed you but this time 

 I got blamed for something that was not my fault.  
948. My fiance’ left me. I got hurt, but I will get over it. 
949. You can get over that problem.  
950. He will never get over the loss of his son. 
951. Have you gotten over your cold? 
952. She never got over the death of her son. 
953. If we get over the first few months, we will make a huge profit. 

                                                            
1 Blame  ْیعنی سرزنش کردن:  م()بِلِیon’t blame me, it’s not my fault. D 
2 Fault ْ( یعنی تقصیر و تْ)فالfaulty )فالْتی( :یعنی مقصر، معیوب .I am not faulty )من مقصر نیستم( 

 )مَری(حرف اضافه ندارد. marryبکار می رود ولی فعل  toبا حرف اضافه  get marriedکالِکِیشِن 
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ها فصل  دوم: کالِکِیــشِن  

 

Get mixed up: )کار خالف( قاطی شدن -گیج شدن -قاطی کردن  

 سْدْ آپْ()مینْ، میکْ  ببخشید، منظورم اون نبود. قاطی کردم. .954

 رایْمْ()کِرِیْزی، کْ این خالف قاطی شم! من باید دیونه باشم که تو .955

Get through:کاری را انجام دادن، از شرایط مشکلی گذشتن 

 ( through)ثُروو .کلی کار داریم که انجام بدیم .956

 این بدترشو گذروندیم. آیم. ما ازما از پسش برمی .957

 )وینْتِرْ( نمیدونم چطوری باید زمستونو بگذرونیم. .955

  چند ماه سخت اول گذروند. عشق او بود که مرا از .959

Get a haircut:کوتاه کردن مو 

 ( haircut)هِرْکآتْ .باید موهامو کوتاه کنم .961

 .دیشب موهامو کوتاه کردم .961

 

954. Sorry I didn't mean that. I got mixed up. 
955. I must be crazy to get mixed up in this crime. 
956. We have a lot of work to get through. 
957. We can make it. We got through worse. 
958. I don't know how we should get through the winter. 
959. It was her love that got me through the first difficult months. 
960. I have to get a haircut. 
961. I got a haircut last night. 

یعنی شدن و  get""دانیم که ها را حدس زد. بعنوان مثال میتوان معانی کالِکِیشِنخیلی مواقع می

"on"  یعنی روی. پس کالکیشن"get on"  سوار چیزی "در لغت به معنای روی چیزی شدن یا

دانیم . همچنین می"من سوار اسب شدم"یعنی  "I got on the horse"جمله باشد. می "شدن

 شودمی  "از روی آتش پریدم" جملهباشد. مثالً می "باالی، بر فراز، سرتاسر" به معنی ""overکه 

"I jumped over the fire"توان حدس زد که . با این دید می"get over" بر فراز " یعنی

 یا بر چیزی تسلط یافتن و غلبه کردن که در صفحه قبل توضیح داده شد. "چیزی شدن
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Easy Speaking 

 کِی موهاتو کوتاه کردی؟  .962

          Get a rest:استراحت کردن 

 )رِسْتْ( بیا یه کم استراحت کنیم. .963

  رسی. کمی استراحت کن.خیلی خسته به نظر می .964

 کنی؟ چرا کمی استراحت نمی .965

 (آدِرْوایْزْ) باید استراحت کنی وگرنه برای بقیه عمرت روی ویلچر خواهی بود. .966

             Get sleep:خوابیدن 

 خستم. بهتره یه کم بخوابم.خیلی  .967

 خوابی؟چرا یه کم نمی .965

 
962. When did you get (have) a haircut? 

963. let’s get some rest. 

964. You look too tired. Get some rest. ( ْتایِرد) 

965. Why don’t you get some rest? 

966. You must get rest, otherwise you'll be 

 in a wheelchair for the rest of your life.( ْویلْچِر) 

967. I am too tired, I had better get some sleep. 

968. Why don’t you get some sleep? 

 نیز استفاده نمود. have a haircut از کالِکِیشن get a haircutمی توان بجای 

I have a haircut every Tuesday = I get a haircut every Tuesday 
I had a haircut yesterday = I got a haircut yesterday. 

 

   

 باشد.می "بقیه"بیاید، به معنی  theحرف تعریف  restاگر قبل از 

   .This is the rest of your moneyاین هم بقیه پولتان.

   ?What happened to the rest of itاش چی شد؟ بقیه

   .Now listen to the rest of the storyحاال به بقیه داستان گوش کنید.
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ها فصل  دوم: کالِکِیــشِن  

Get to:فرصت کاری را بدست آوردن 

  .مالقات کنیمها رو بعد از نمایش ما این فرصت رو پیدا کردیم که همه ستاره .969

  کنه.او این فرصتو بدست میاره که با شغل جدیدش به همه دنیا سفر  .971

 )پِرَوْدْ( مفتخرم که این فرصتو پیدا کردم شما رو بشناسم. .971

Get along: تفاهم داشتن -کنار آمدن-روابط دوستانه داشتن   

  (تْکوآیْنْگْ، اِالتْ )گا ایم.ما همیشه خیلی خوب با هم کنار آمده .972

  )رومِیْتْ(.درسه با هم اتاقی جدیدش کنار بیااو به نظر می .973

 تو باهاش خواهی ساخت.  .974

 .چرخهچرخ زندگیم می .975

Get rid of: رهایی یافتن -ر چیزی خالص شدناز شَ  

 )ریْد، بآی( خوام از شرش راحت شم و یک ماشین نو بخرم.می .976

 )وودْ( شدم.اگر بجای تو بودم از دستش خالص می .977

Get away: )قِسِر در رفتن( فرار کردن -دور شدن  

  لندن دور شم.دوست دارم آخر هفته از  .975

 

969. We got to meet all the stars after the show.( ْاِستارْزْ، شِو) 

970. She gets to travel all over the world with her new job.( ْوِرْلْد) 

971. I am proud I got to know you. 
972. We've always got along quite well. 
973. He seems to get along with his new roomate. 
974. You will get along with him. 
975. I can get along well. 
976. I want to get rid of it and buy a new car. 
977. If I were you, I would get rid of it. 

978. I like to get away from London at the weekend.( کِندْ ویْ ) 
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Easy Speaking 

 گِتْ اِوِی(ایْزی، ) راحت نیست که از دست پلیس فرار کرد.اصالً  .979

 (، جیولِریوْزْ)ثیْ با جواهرات فرار کردند.دزدها  .951

 )پِرِشِرزْ، وِرْکْ( من نیاز دارم چند روزی از فشار کاری دور شم. .951

 شی؟چند روزی از تهران دور نمیبرای چرا  .952

Get back:برگشتن 

 چه ساعتی برگشتی؟ .953

 .برگرد خونه .954

 .برگرد سر کارت .955

 وقتی برگردم باهات صحبت خواهم کرد. .956

  زمان ناهار به اداره برگشت.قبل از دقیقاً او  .957

 )مِیْنْ دیسْکاشِنْ( بحث اصلی. بهبیایید برگردیم  .955

 مُلْ()نُرْ زندگی من به حالت نرمال برگشت. .959

 ( appetite)اَپِتایْتْ 1اشتهام برگشت. .991

 
979. It’s not easy at all to get away from the police. 
980. The thieves got away with jewellery. 

981. I need to get away from the pressures of work a few days. 

982. Why don’t you get away from Tehran for a few days. 

983. What time did you get back? 

984. Get back home. 

985. Get back to your work. 

986. I’ll talk to you when I get back. 

987. He got back to the office just before lunchtime. 

988. Let's get back to the main discussion. 

989. My life got back to normal. 

990. I got my appetite back. 

                                                            
1 Appetite   :یعنی اِشتهاI have lost my appetite lately. ام()اخیراً اشتهامو از دست داده 
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ها فصل  دوم: کالِکِیــشِن  

  

Get out (of): بیرون رفتن )از( -بیرون آوردن   

 )کیچِنْ( !از آشپزخانه برو بیرون .991

 )پاکِتْ(دستت را از جیبت بیرون بیار.  .992

 از اینجا  برو بیرون. .993

 )وایْلْ(چرا برای مدتی از اینجا نمیری؟ .994

 (اِرْ )فرِشْ.باید بری بیرون در هوای آزاد .995

 

991. Get out of the kitchen! 
992. Get your hand out of your pocket. 
993. Get out of here. 
994. Why don't you get out of here for a while. 
995. You must get out into the fresh air. 

ها را از توان دو  کلمه آنبرخی از افعالِ دو قسمتی در زبان انگلیسی جدا شدنی هستند و می

به معنای خاموش  turn offدو قرار داد. مانند فعل هم جدا نمود و اسم یا ضمیر را بین آن

 باشند:هر دو مورد زیر صحیح می "تلویزیون را خاموش کن"ن. پس اگر بخواهیم بگوییم کرد

Turn off the television 
Turn the television off 

استفاده شود،  ضمیر به جای اسم از هرگاهنکته مهم در مورد افعال جداشدنی این است که 

 )حتماً باید فعل جدا شود(:بین دو قسمت فعل قرار گیرد  حتماً باید این ضمیر

Turn it off 
Turn off it 

شوند چه برای اسم در طرف دیگر، برخی افعال دو قسمتی جدا شدنی نیستند و کالً جدا نمی 

 اند. مانند:روند از این دستهو چه برای ضمیر. افعالی که با حرف اضافه مخصوص خود بکار می
Listen to, look at, speak with, talk to, worry about, think about, wait for, … 

 عبارتند از: "من به آن گوش دادم"و  "من به موسیقی گوش دادم"پس جمله 

I listened to the music 

I listened to it 
 I listened it toتوان دو قسمت فعل را جدا نمود و مثالً گفت: و نمی
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 مْدْ(ریْ)اِسْکْ مری سر من جیغ زد که برم بیرون. .996

 )وایِلِنْ( او ویولونش رو بیرون آورد و شروع به نواختن کرد. .997

 )دیسْکْ، کِمْپیوتِرْ( تونم دیسکت را از کامپیوتر بیرون بیارم.نمی .995

 )بِرِثْ( از نفس افتادی. .999

 ؟آد(از این چی به تو میرسه )گیرت می .1111

Get behind with: قسط، کرایه( عقب افتادن از )کار،  

 )بِهایْنْدْ( خوام تو کارم عقب بیفتم.نمی .1111

 )بِلِیْمْدْ(شی. اگر عقب بیفتی مواخذه می .1112

Get in: داخل شدن –سوار شدن )ماشین(   

 ( takeکْ)تِیْ برمت.من می سوار شو. .1113

 بیایید سوار ماشین شیم.  .1114

 نمیتونی داخل شی مگر اینکه بلیط داشته باشی. .1115

 (فُل).تئاتر از قبل پر بود و ما نتوانستیم داخل شیم .1116

 .یموبود و ما نتوانستیم داخل خانه ش قفلدر  .1117

 

996. Mary screamed at me to get out. 
997. She got out her violin and started to play. 
998. I can't get the disk out of the computer. 
999. You got out of breath. 
1000. What do you get out of it? 
1001. I don't want to get behind with my work. 
1002. You will get blamed if you get behind. 
1003. Get in. I'll take you. 
1004. Let's get in the car. 

1005. You can't get in unless you have a ticket. ( یکِتْ آنْلِسْ، تْ ) 

1006. The theatre was already full, and we couldn't get in. (  (ثیئِدِرْ
1007. The door was locked and we couldn't get in the house. 
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ها فصل  دوم: کالِکِیــشِن  

Get on: (قطار، کشتی، اسب، اتوبوس :سوار شدن )هر چیزی بجز ماشین، مانند  

 )باسْ( شه.اتوبوس میسوار  5:31او همیشه ساعت  .1115

 ( nerves)نِرْوْزْ .او میره رو اعصابم .1119

Get on with somebody: خو گرفتن -با کسی خوب تا کردن  

 )با همه راحتم(. گیرممن با همه به راحتی خو می .1111

 )نُ مَدِرْ، بِرادِرْ( تونم با برادرم کنار بیام.کنم، نمیهر چقدر سعی می .1111

 )پاوِرْدی( ام(.ام )ساختهآمدهمن کسی هستم که با فقر تو کنار  .1112

Get off:پیاده شدن 

 (subwayوِیسابْ شی؟)اِسْتِیْشِن،وم ایستگاه از مترو پیاده میمعموالً تو کد .1113

 آیا او از اتوبوس پیاده شد؟  .1114

 )گات آف( .او از اسب پیاده شد .1115

 دست از سرم بردار. .1116

 از خر شیطون بیا پایین. .1117

 (chest)هِوی، چِسْتْ 1دلم گرفته. بزار دلم خالی شه. .1115

 
1008. He always gets on the bus at 8:30. 
1009. He gets on my nerves. 
1010. I get on easily with every body. 
1011. No matter how hard I try. I can't get on with my brother. 
1012. I am who has got on with your poverty. 
1013. At what station do you usually get off the subway? 
1014. Did he get off the bus? 
1015. He got off the horse. 
1016. Get off my back. 
1017. Get off  the high horse. 
1018. My heart is heavy.  

    Let me get it off my chest. 

                                                            
1 Chest قفسه سینهیعنیhis chest. across armshis  foldedHe  (اهدستاشو در عرض سین)ش تا زد 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/across
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/arms
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fold
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Easy Speaking 

Get down: خم شدن -پایین آمدن  

 ( thereذِرْ ، downدَونْ ) .از آنجا بیا پایین .1119

 ( pencil)ِپنْسِلْ او خم شد تا مدادش را بردارد. .1121

Get up:از خواب برخاستن       

 )اِسْتِیدْ(از رختخواب برخاستم. 12دیشب تا دیر وقت بیدار موندم و ساعت  .1121

 )گِرَوْچی(نقی؟ از دنده چپ بلند شدی؟ امروز اینقدر بدعُچرا  .1122

 

1019. Get down from there. 
1020. He got down to pick up his pencil. 
1021. I stayed up late last night and got up at 12 o'clock. 
1022. Why are you so grouchy today? Did you get up on the 

wrong side of the bed? (  (رانْگْ سایْدْ

 "used to"از عبارت  "کردنعادت عادت داشتن یا "در زبان انگلیسی برای بیان مفهوم 

 رود:صورت بکار می 3شود. این مفهوم به استفاده می

کاری را انجام دهیم ولی در  ایمعادت داشتهدر گذشته  داشتن در گذشته:عادت  -1

 رود: حال حاضر این عادت را نداریم. در انگلیسی بصورت زیر بکار می

used to +شکل ساده فعل 

I used to smoke a lot= کشم(  کشیدم )االن نمیدر گذشته خیلی سیگار می  

. در انگلیسی داریمبه انجام کاری  عادتدر حال حاضر  عادت داشتن در حال: -2

 رود: بصورت زیر بکار می

 used to +am/ is/ areدار+ ingاسم یا فعل 

He is used to smoking a pack of cigaretts every day=...عادت داره یه بسته 

I am used to this kind of weather= و هوا عادت دارمبه این آب  

 رود: ت زیر بکار میدر انگلیسی بصور عادت کردن: -3

     used to getدار+ ingاسم یا فعل 

You must get used to coming on time=باید عادت کنی بموقع بیای 

You will get used to your new job= کنیبه شغل جدیدت عادت می  

 
 

  

 

 

 .i am not usd to getting up earlyعادت ندارم زود از خواب بیدار شم.  
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ها فصل  دوم: کالِکِیــشِن  

 ( used to)یوزْدْ تِ ها زود از خواب بیدار شوم.عادت دارم صبح .1123

 ها زود از خواب بیدار شم.عادت ندارم صبح .1124

 (tidy up)تایْدی آپ  .بلند شو و خونه رو مرتب کن .1125

Get used to=عادت کردن 

 کنی که زود بیدار شی.عادت مینگران نباش.  .1126

 به پوشیدن کاله ایمنی عادت خواهی کرد. .1127

  تونی عادت کنی سر وقت بیای؟نمیچرا  .1125

 .ایمما به هم عادت کرده .1129

Get hold of: چیزی را گرفتن -کسی را گیر آوردن  

 گیرم.می رو و بگیر، من این طرفمیز ر طرف یکتو فقط  .1131

 ( railingیْلینْگْ)رِ نرده )ریل( رو بگیر. .1131

 تونی مایک رو گیر بیاری و بهش بگی که جلسه کنسل شده است.می .1132

 ( pray)پِرِی .دستم بهت نرسهدعا کن  .1133

 

1023. I am used to getting up early. 
1024. I am not used to getting up early. 
1025. Get up and tidy up the house. 

1026. Don't worry. You will get used to getting up early.(وِری) 

1027. You will get used to wearing a helmet.(ْوِریْنْگْ، هِلْمِت) 
1028. Why can't you get used to coming on time? 
1029. We have gotten used to each other. 
1030. You just get hold of one end of the table, I'll get the other. 
1031. Get hold of the railing. 
1032. Can you get hold of Mike and tell  

him the meeting has got canceled. 
1033. Pray I don’t get hold of you. 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/hold_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/mike_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/tell_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/meeting
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Get into trouble1 :به دردسر افتادن- به دردسر انداختن 

  )ترابِل( م به دردسر بیفتم.خواهنمی .1134

 ()شُرْ افتیم؟تو مطمئنی ما به دردسر نمی .1135

 خوای منو به دردسر بندازی؟ می .1136

 خوام شما رو به دردسر بندازم.نمی .1137

Get a ticket :جریمه شدن 

 )تیکِتْ( شی.اگر ماشینتو اینجا بزاری جریمه می .1135

Get a flat tire:پنچر شدن الستیک ماشین 

  .2پنچر شد ماشینم اینجا دیر کردم. تو راه .ببخشید .1139

 
1034. I don't want to get into trouble. 
1035. Are you sure that we won't get into trouble? 
1036. Do you want to get me into trouble? 
1037. I don't want to get you into trouble. 
1038. You will get a ticket if you leave your car here. 

1039. Sorry. I am late. I got a flat tire on the way here.(  (فِلَتْ تایِرْ

                                                            
1 Trouble :یعنی زحمت، مزاحمت و دردسر We are in trouble. .)به دردسر افتادیم( 
2 Flat tireْتایِر(یعنی الستیک پنچر: )فِلَتChange the flat tire .)الستیک پنچر رو عوض کن( 

و در انگلیسی  have gotمعموالً از  بریتانیاییدر انگلیسی  "داشتن"برای بیان فعل 

 شود )در معنا فرقی ندارند(:به تنهایی استفاده می haveآمریکایی از فعل 

 I have a big headache= I have got a big headacheسر درد شدیدی دارم. 

 I don't have time today= I haven't got time todayامروز وقت ندارم. 

 ?Do you have a minute?= Have you got a minuteآیا یک دقیقه وقت داری؟ 

Do you have a bank account?= Have you got a bank account? 
 آیا حساب بانکی داری؟

We have a lot to talk about=We have got a lot to talk about. 
 ها داریم که بزنیم.خیلی حرف
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اکنون خودتان سعی کنید بوسیله ترکیب نمودن فعل 

get  هایکالِکِیشِنسایر کلمات مناسب، سایر با get  را

 بزنید: سحد
 

 )سِپْرآیْزْدْ( تی تو رو اونجا دیدم، متعجب شدم.وق .1141

 )شاکْدْ( .رو دیدم شوکه شدم وقتی او .1141

 اگر یک شوک الکتریکی بگیرم، چکار باید کنم؟  .1142

 )اِلِکْترِکْ(  1یک شوک الکتریکی کوچک گرفتم. ،المپ من از کلید خرابِ .1143

 )توگِدِرْ( بیاید امشب دور هم باشیم. .1144

 (شِنْتْ)ایمْپِیْ .2صبر( نشواینقدر کالفه )بی .1145

 ام داره سر میره.حوصله .1146

 )پاسِبِلْ( دیم.انجامش می  نیازی به کالفه شدن نیست. در اسرع وقت .1147

 )فِلَتِرْ( رو به جایی نمی رسونه. سعی نکن چاپلوسی منو بکنی. چاپلوسی تو .1145

 
1040. I got surprised when I saw you there. 
1041. I got shocked when I saw him. 
1042. What should I do if I get an electric shock? 
1043. I got a small electric shock from 

 the faulty light switch. 
1044. let's get together tonight. 
1045. Don't get so impatient. 
1046. I am getting impatient. 
1047. There is no need to get impatient. 

 We will do it as soon as possible (ASAP). 
1048. Don't try to flatter me. Flattery will get you nowhere. 

                                                            
1 Faulty شود:)فالتی( یعنی معیوب، خراب و مقصر: این ژن معیوب باعث سرطان پستان می 

This faulty gene causes breast cancer. تی جینْ کازِزْ بِرِسْت کَنْسِر(.)دیس فال 
2 patient  پِیْشِنْت( عالوه بر معنی بیمار به معنی صبور نیز هست و(paitence  اسم )ْپِیْشِنس(

 )باید صبور باشی(. You must be patientباشد: آن بوده و به معنی صبر می
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  شروع کنیم.)باید( ما بهتره  .1149

 همین االن شروع کن. فهمیدی؟ بله فهمیدم.  .1151

 ( credit)کِرِدِت 1شود؟انجام این کار هیچ قدردانی نمیآیا از من برای  .1151

 (دْ )پِرْمِشِنْ، سویتْزِلِنْ  2ها اجازه گرفتند که در سوئیس زندگی کنند.آن .1152

 )اینافْ، اِکْسِرْسایزْ( کنی.تو به اندازه کافی ورزش نمی .1153

 )فْلو(.هفته در رختخواب بودم 3من زمستان گذشته آنفوالنزا گرفتم و برای  .1154

 3 مکنه مسمومیت غذایی بگیره.او م .1155

 ( fight)فایْتْ .دعوامون شد .1156

 اونا ممکنه دعواشون شه. .1157

 )هیوجْ، کِمیشِنْ(گرفت. زیادی او پول داللی .1155

 ( serious)سیریئِسْ  اینقدر جدی نشو. .1159

 
1049. We should get started. 
1050. Get startrd right now. Got it?  Yes, I got it. 
1051. Don't I get any credit for doing this job? 
1052. They got permission to live in Switzerland. 
1053. You don't get enough exercise. 
1054. I got flu last winter and was in  

bed for three weeks. 
1055. She might get food poisoning. 
1056. We got into a fight. 
1057. They might get into a fight. 
1058. He got a huge commission. 
1059. Don’t get so serious. 

                                                            
1 Credit  ًیعنی اعتبار، مثالcredit card  بانک(. یعنی کارت اعتباری )عابرDiscredit   یعنی

 اعتبار کنه(.کنه منو بی)داره سعی میHe is trying to discredit me اعتبار کردن: بی
2 Get permission  یعنی اجازه گرفتن وGive permission .یعنی اجازه دادن 
3 Poison  :پُیْزِن( یعنی سَم و سمی کردن(They poisoned my food، 

poisonous  :پُیْزِ نِسْ( یعنی سمی(This mushroom is poisonous  .)این قارچ سَمّیه( 



   155 

 

 

ها فصل  دوم: کالِکِیــشِن  

 زْنِـسْ()بَنکْراپْتْ، بیْ 1برشکست شد.تنها بعد از یکسال در تجارت او  .1161

 2.پسر بیچاره رفت زیر ماشین تونست به موقع توقف کنه،نراننده  .1161

 (custody)کاسْتِدی ضانتش رو گرفت.حِ .1162

 ه برداشت نکنید. منظورم اون نبود.لطفاً اشتبا .1163

 میکنی.داری اشتباه برداشت  .1164

 ( involved)اینْوالْوْدْ .3تو قاطی نشو .1165

 )دستخوش بگیری( .یزنی و انتظار داری ازت تشکر کننپسر زبون بسته منو م .1166

 ( die، دآیpunchپانچ ) .میریمی اگه یه مشت بخوره تو صورتت .1167

 (دِوُرْسْ، باتِمْ، هارْتْ)دوستش دارم. م )قلبم(از ته دل ،خوام طالق بگیرمنمی .1165

 .درمیارمه توشو تَ .1169

 ( main)مِیْنْ  .برو سر اصل مطلب .1171

 ( voteتْوُ)رای آوردن اینقدر هم آسان نیست. .1171

 

1060. He got bankrupt after only a year in business. 
1061. The driver couldn’t stop in time, the poor boy got run over. 
1062. He got his custody. 
1063. Please don’t get me wrong. I didn’t mean that. 
1064. You are getting it wrong. 
1065. You don’t get involved. 

1066. You hit my poor boy and expect to get thanked.( ْایکْسپِکْت) 
1067. You will die if you get a punch in the face. 
1068. I don’t want to get a divorce, I love her from the bottom of my heart. 

1069. I’ll get to the bottom of it. 
1070. Get/go to the main point. 
1071. Getting vote is not that easy.  

                                                            
1 Bankruptcy  بَنکرِپتْسی( یعنی برشکستگی و(bankrupt یعنی ورشکسته )ْبَنکْراپْت( 
2 Run over :یعنی زیر گرفتنThe careless driver ran over the boy  )کِرْلِسْ دْرایْوِر( 
3 Involveدن و گرفتار شدن:یعنی شامل ش?What does the job involve)شغل شامل چیه( 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/year
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/business
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 "بردن، رساندن، برداشتن، طول کشیدن"به تنهایی به معنی )تِیْکْ(   takeفعل 

 . takenو  tookباشد. گذشته و قسمت سوم این فعل عبارتند از می

Take  و رساندن به معنی بردن 

 )اِرْپُرْتْ( ؟)برسونی( ببری ممکنه لطفاً منو به فرودگاه .1172

  ممکنه لطفاً سوسی رو به خونه برسونی. .1173

 رو با خودت ببر. بیرون خیلی سرده.این لباس .1174

 (زْ)ثیوْبه اداره پلیس برده شدند.سارقین  .1175

 )فِلُرْ( ممکنه این رو تا طبقه دوم باال ببری؟ .1176

 .اینو با خودت ببر .1177

 ( grave)گِرِیْوْ .منو ببر سر قبرش .1175

 )هاسْپیتِلْ، اَتْ لیسْتْ( بار به بیمارستان برده شده است. 11حداقل  .1179

 ( parents)پِرِنْتْسْ  او مرا برد تا والدینش رو مالقات کنم. .1151

 .ببرشون داخل .1151

 
1072. Would you please take me to the airport? 
1073. Would you please take Susie home? 

1074. Take this cloth, it's very cold out there.( ْکاِلث) 

1075. Thieves were taken to the police station. 
1076. Would you please take this up to the second floor? 
1077. Take this with you. 
1078. Take me to his grave. 
1079. He has been taken to hospital at least 10 times. 

1080. He took me to meet his parents. 
1081. Take them in. 

Take
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Take  به معنی برداشتن و قبول کردن 

 )آمبِراِل(چترتو بردار، ممکنه بارون بیاد. .1152

 ( ball pen)بال پِنْ خودکارمو تو برداشتی؟ من اینجا گذاشته بودمش.  .1153

 )کُرْسِزْ، سامِرْ(داری؟ چندتا درس این تابستان برمی  .1154

 )فِرِنچْ( داری؟آیا سال بعد درس فرانسه رو برمی .1155

 
1082. Take your umbrella. It might rain. 
1083. Did you take my ball pen? I had left it here. 
1084. How many courses are you taking this summer? 
1085. Are you taking French next year? 

 به سه جمله زیر دقت کنید:

 استیفن را خواهم کشت. )بدون فکر(

 ریزی(قرار است استیفن را بکشم. )با فکر و برنامه

 کشم. )قطعی(را میفردا استیفن 

توان یک فعل در زمان آینده را بیان نمود. در بینیم که در زبان فارسی به سه طریق میمی

انگلیسی هم سه روش برای بیان زمان آینده وجود دارد. قبالً یک روش، یعنی استفاده از 

willکنیم: یکی ، را بیان کردیم. در اینجا دو ساختار مهم دیگر برای زمان آینده را بیان می

و دیگری استفاده از زمان حال استمراری برای بیان  am/ is/ are going toاستفاده از 

 کاری که در آینده قرار است انجام شود. سه جمله فوق در انگلیسی عبارتند از:

I will kill Stephen. 
I am going to kill Stephen. 

I am killing Stephen tomorrow. 
باشد. اولی زیاد قطعی نیست. مثل این است ها میفوق در میزان قطعیت آنفرق سه ساختار 

که استیفن به شما یک سیلی زده باشد و شما در همان لحظه و از روی عصبانیت بگویید که 

تر او را خواهید کشت، بدون اینکه به این عمل و عواقب آن فکر کرده باشید. دومی قطعی

عمل فکر نیز کرده باشید و مثالً بعداً به دوست خود بگویید است. مانند این است که به این 

که قرار است استیفن را بکشید. سومین ساختار )که همان حال استمراری است( از بقیه دارای 

اید. ریزی نیز نمودهقطعیت بیشتری بوده و به این مفهوم است که برای کشتن استیفن برنامه

شود. به عنوان مثال: اون ماشینو برای آینده استفاده می در زبان فارسی نیز از حال استمراری

 و ... پزممیفردا برات آش رشته میدان انقالب،  روممی، فردا خرممی
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 )پِنْ( یه نفر یک قلم از روی میز من برداشته است. .1156

 ِشن()پِزیْ .موقعیت بهتری برگزینید .1157

 پِلِیْسْ(سُلْجِرْزْ، ) سربازها اون مکان رو گرفتند. .1155

، مزْوِرْ )بُکْ  ها رو تو کتابخونه گرفتن.همه صندلی ها()کِرم کتاب هاخرخون .1159

 (سیتْسْ، الیبْرِریْ 

 (ownنْ، اِوْ advice)اِدوایْسْ نصیحتمو قبول کن. به نفع خودته. .1191

 ( job)جابْ کنی؟اون شغل رو قبول می .1191

 نْگْ(رْزْ، آنْویْلیْ)داکْتِ برخی دکترها مایل نیستند تا بیمار جدید قبول کنند. .1192

  .خوای نخواه(خوای بخواه نمی)میوخیالش شاین پیشنهاد آخرمه،  قبولش کن یا بی .1193

 ( truthوثْ )تْرْ این حقیقته. از من قبول کن. .1194

 )بِلِیْمْ(.پذیرم(کنم )میمن همه تقصیرشو قبول می .1195

 ابِلْ(رْ)تْ .پس زحمتش با شما .1196

 .او خیلی زحمت کشیده .1197

 )کشیدید(. افتادیدامشب خیلی زحمت  .1195

 

1086. Someone has taken a pen from my desk. 
1087. Take the better position. 
1088. The soldiers took that place. 
1089. The  bookworms have taken all the seats in the library. 
1090. Take my advice. It's for your own good. 
1091. Will you take that job? 

1092. Some doctors are unwilling to take new patients.( ْپِیْشِنْتْس) 
1093. That's my final offer. Take it or leave it.( آفِرْنال فایْ ) 

1094. That's the truth, take it from me. 
1095. I take all the blame. 
1096. So take the trouble. 
1097. She has taken a lot of trouble 
1098. You took a lot of trouble tonight. 
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 شی. در غیر نصیحتمو بپذیر، پشیمون نمی .2222

 (، فِیْلْآدِرْواْیزْ) .اینصورت اگر رد شدی منو سرزنش نکنی

Take  به معنی طول کشیدن  

 زْ(ئِرْ)اَوْ پنج ساعت طول کشید تا برسم اونجا. .2222

 کشه تا به اونجا برسیم؟ زیاد طول نمیکشه.چقدر طول می .2222

 .بگیرمنمیخوام وقتتون رو بیشتر از این  .2224

 یه مدتی طول میکشه تا به شغل جدیدت عادت کنی. .2222

 )راشْ(.وقت نیاز داری بردارنیاز نیست عجله کنی. هر چقدر  .2222

 .()عجله نکنخوای بردارهرقدر وقت می .2222

 چرا داری اینقدر طولش میدی؟ .2222

 چرا اینقدر طولش دادی؟دیروز  .2222

 .برای تو نباید اینقدر طول بکشه .2228

 رِپْ()تْ مسافرتتون چقدر طول کشید؟ .2222

 

1099. Take my advice. You won't regret it. Otherwise, don't blame 

me if you fail. ( ْریگْرِت) 
1100. It took me 5 hours to get there. 
1101. How long does it take to get there? It will not take long. 
1102. I don’t want to take your time more than this. 
1103. It will take you a while to get used to your new job. 
1104. There is no need to rush. Take all the time that you need. 
1105. Take your time. 
1106. What’s taking you so long? 
1107. What took you so long yesterday? 
1108. It shouldn’t take you that long. 
1109. How long did your trip take? 
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Take care : ترتیب چیزی را دادن -مواظب بودن  

 )تِیْکْ کِـرْ(لطفاً از بچه من خوب مواظبت کنید.  .1111

 )باذِرْ( دهم(.دهم )اون کار رو انجام میترتیبشو میخودتو به زحمت نینداز.  .1111

 )گِسْتْسْ( .شما به مهموناتون برسید .1112

Take a break :)استراحت کردن )وقت تنفس دادن 

 )مینِتْ، بِرِیْکْ( .استراحت کنیمده دقیقه بیا  .1113

 )وآکْ( ما دیشب یک ساعتی قدم زدیم. .1114

Take part :شرکت کردن 

 )وودْ َرذِر، وِدینْْگ( .دم در جشن ازدواج شما شرکت نکنمترجیح می .1115

 
1110. Please take a good care of my baby. 
1111. Don't bother yourself. I’ll take care of it. 
1112. You take care of your guests. 
1113. Let’s take a 10 minute break. 
1114. We took a walk for an hour last time. 
1115. I would rather not take part in your wedding. 

 

بیاید  toتواند با هم می ،است. فعل بعد از آن "ترجیح دادن"به معنای )پیریفِرْ(  preferفعل 

 دار: ingهم بصورت 

Tom prefers travelling by train. 
I prefer to watch TV. 

از عبارت  preferبجای استفاده از فعل اصلی  معموالً "ترجیح دادن"برای بیان مفهوم 

would rather  فقط باید توجه کنید که چون این عبارت یک فعل اصلی شودمیاستفاده .

 شود لذا بعد از آن باید قسمت اول فعل را آورد:باشد و به نوعی فعل کمکی محسوب مینمی

Tom would rather travel by train. 
I would rather watch TV. 
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Take apart1 :جدا کردن- از هم باز کردن                    

 )اِپارْتْ(او ساعت را باز کرده بود تا مشکل آن را پیدا کند. .1116

  تام عادت داشت چیزها رو در گاراژ از هم جدا کنه. .1117

Take place : برگزار شدن -اتفاق افتادن                      

 )گِیْمْ، پِلِیْسْ، فِرایْدِیْ( مسابقه نهایی روز جمعه برگزار خواهد شد. .1115

 )کانْسِرْتْ( شود؟برگزار می کِیکنسرت  .1119

 Take a picture/photo : عکس گرفتن                     

 (، فِوتوْ)پیکْچِرْ .بیا یه عکس بگیریم .1121

 )هَو مِنی( عکس گرفتی؟ چندتا .1121

 )اِ فیو( میشه لطفاً چندتا عکس از ما بگیرد؟ .1122

Take advantage : نسوء استفاده کرد -بردنبهره-استفاده کردن  

 )اِدْوَنْتِجْ،آپِرْتیونِتی(شما باید بهترین استفاده را از این موقعیت بکنید. .1123

 )هاسْپیْتَلِتی( 2سوء استفاده کرد.ها نوازی آناو از مهمان .1124

 
1116.  He had taken the clock apart in order to find its problem. 

1117. Tom used to take things apart in the garage.( اژْ گِرْ ) 

1118. The final game will take place on Friday. 
1119. When will the concert take place? 
1120. let’s take a picture/ photo. 
1121. How many pictures/photos did you take? 
1122. Would you please take a few pictures/ photos of us? 
1123. You have to take the best advantage of this opportunity. 
1124. He took advantage of their hospitality. 

                                                            
1 Apart  یعنی جدا ومجزاapart metres3  linesin two  tandS  متر بایستید 3در دو صف با فاصله. 
2 Take advantage  باشد و در مورد اشخاص به معنی کردن و بهره بردن میمعنی استفادهدر مورد اشیاء به

  ?Don't you realize that he's taking advantage of you and your moneyسوء استفاده کردن است 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/metre
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/line
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stand
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/realize
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/advantage
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/money
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Take off: بلند شدن هواپیما -و ... درآوردن لباس، کفش -مرخصی گرفتن  

 )تِیکْ آفْ( .خواهم فردا را مرخصی بگیرممی .1125

 گیری؟حالت خوب نیست. چرا چند روزی مرخصی نمی .1126

  پدر بعدازظهر رو مرخصی گرفت تا با من بیاد. .1127

 متاسفم، ایشان امروز مرخصی هستند.ممکنه با آقای کراشن صحبت کنم؟  .1125

 ( hat)هَتْ کالهتو بردار. .1129

 ( wire، وایِرْ foot)فوتْ  .بردار سیمپاتو از روی  .1131

 )شِرتْ، اِنْتِرْدْ( وقتی وارد اتاق شد پیراهنشو درآورد. دیوید .1131

 )بوتْسْ( دربیاره.هاشو چکمهخواب تا او نشست روی تخت .1132

 ()تَِروْزِرْزْ آورد وقتی تلفن زنگ زد.میچارلی داشت شلوارشو در .1133

 ، النْدِنْ(flight)فاِلیْتْ  پرواز به لندن بلند شد. .1134

 ِاکْسایْتِدْ()کوآیْتْ خیلی هیجان زده شدم.شد من وقتی هواپیما از لندن بلند .1135

Take back: ادن(به گذشته بردن)یاد گذشته افت -پس گرفتن -برگرداندن  

 کِی ماشینتو برگردوند؟ .1136

 
1125. I would like to take tomorrow off. 
1126. You don’t feel good. Why don’t you take a few days off. 
1127. Dad took the afternoon off to come with me. 
1128. May I speak to Mr. Kerashen. I’am sorry. He is off today (or: 

he is on leave today).(  (آنْ لیوْ
1129. Take your hat off. 
1130. Take your foot off the wire. 
1131. David took off his shirt as he entered the room. 
1132. He sat on the bed to take his boots off. 
1133. Charlie was taking off his trousers when the phone rang. 

1134. The flight to London took off. ( ْفُنْ، رَنگ) 

1135. I got quite excited as the plane took off from London.( ْپِلِیْن) 
1136. When did he take your car back? 
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 گیرید؟پسش می آیا اگر دوستش نداشت، .1137

  )فیت( اگر پیراهن اندازت نبود، پسش بیار. .1135

 تونم ماشینمو پس بگیرم؟، میهتصمیمم عوض شد .1139

 )وِرْدْ( گیرم.حرفمو پس می .1141

 )نَسْتی( پس گرفت. وهای زشتی که در مورد خانواده من زده بود راو حرف .1141

 ( storeroom، اِستُرْرومgoodsْ)گودزْ  بقیه اجناس رو برگردون به انبار. .1142

ی خودم هابره که بچههای شما منو به یاد روزهایی میتماشای بچه .1143

 کوچیک بودن. )واچینْگْ، چیلْرِْن(

Take down : پایین بردن -پایین آوردن  

 های نو رو بزنه.های قدیمی رو پایین بیاره و پردهپرده قصد دارهمادرم  .1144

 )پُسْتِرزْ( او ما رو مجبور کرد همه پوسترها رو پایین بیاریم.  .1145

Take charge : یتبه عهده گرفتن مسئول -(پذیرفتنمسئولیت برداشتن )  

 )چارجْ، آفِسْ( او قصد دارد مسئولیت دفتر ما را قبول کند. .1146

 
1137. Will you take it back, if she doesn’t like it? 
1138. If the shirt doesn't fit, take it back. 
1139. I have changed my mind.  

Can I take my car back. 
1140. I take my word back 
1141. He took back his nasty words about my family. 
1142. Take the rest of the goods back to the storeroom. 
1143. Watching your children takes me  

back to the days when my own  
children were small. 

1144. My mother is going to take down the 
 old curtains and put up new ones.( کِرْتِْنز  ) 

1145. She made us take down all the posters. 
1146. He is going to take charge of our office. 
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 1مسئولیت غذا درست کردن رو به عهده بگیره؟کی قصد داره  .1147

Take into account : چیزی را لحاظ کردن -چیزی را به حساب آوردن  

 کَونْتْ()کوآیْتْ،اِ.این رو درنظر بگیرید که او این اواخر خیلی مریض بوده است .1145

 .املحاظ کردهمن همه چیز را  .1149

 Takeدر ادامه سعی کنید بوسیله ترکیب نمودن فعل 

را  Takeهای فعل با کلمات مناسب، سایر کالِکِیشِن

 حدس بزنید:

 (نْتینگْ)پِیْ .یه نگاه به این نقاشی بنداز .1151

  دوست داری یه نگاه بندازی؟ .1151

 )شَوْئِرْ( .گیرهدوش میمایک داره  .1152

  لیف،بَثْ()رِحمام آب گرم گرفتم. یکآخِیش!  .1153

 )وِیتِرْزْ( .گیرندمیها سفارشتون را گارسون .1154

 )گِسْ( یه حدس بزن. .1155

 )سیتْ(2بفرمایید بشینید. .1156

 

1147. Who is going to take charge of cooking? 
1148. Take this into account that he has been quite sick recently. 
1149. I have taken every thing into account. 
1150. Take a look at this painting. 
1151. Would you like to take a look? 
1152. Mike is taking a shower. 
1153. What a relief! I took a hot bath. 
1154. The waiters will take your order. 
1155. Take a guess. 
1156. Take a seat. 

                                                            
1 Charge شود.عنی تصدی، مسئولیت، اتهام و هزینه )مثل هزینه شارژ ساختمان( که بعداً توضیح داده میی 
2 Seat  یعنی صندلی و نشاندن: He seated us by the window .)او ما رو کنار پنجره نشوند( 
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 )دیپْ بِرِثْ( 1یک نفس عمیق بکش. .1157

 )خشکم زد(. اینقدر خوشگل بود که نفسم بند اومد .1155

 )سامْ هَوْ( یه جور از اینجا میارمت بیرون. .1159

 ( nap)نَپْ .کوتاه بزن رتیه چُ .1161

 (، فِرْسْتْ)پِیْشِنْتْسْ، پالسْ .اول نبض بیمارو بگیر .1161

 )بِالدْ پِرِشِرْ( .فشار خونتونو گرفتم .1162

  (.زنممیکنم )خودم رو به آب و آتش برای تو هر ریسکی می .1163

 ( greatتْ)گِرِیْ ریسک بزرگی کردم که به شما کمک کردم.  .1164

 ( order)اُردِرْ گیرن. اونا از تو دستور نمی .1165

 داره برف میاد. شاید مجبور بشیم تاکسی بگیریم. .1166

 )وَگِنْ( .شما واگن اشتباهی سوار شدید .1167

 ( note)نِوْتْ .دداشت برداریاباید ی .1165

 .کردم ولی او منو جدی گرفتمن داشتم شوخی می .1169

 

1157. Take a deep breath. 
1158. It was so beautiful that took my breath. 
1159. I will take you out of here somehow. 
1160. Take a short nap. 
1161. Take the patient's pulse first. 
1162. I took your blood pressure. 
1163. I take any risk for you. 
1164. I took a great risk to help you. 
1165. They don’t take orders from you. 
1166. It’s snowing, maybe we will have to take a taxi. 
1167. You took a wrong wagon. 
1168. You have to take note. 

1169. I was joking, but he took me seriously.(جِوْکینْگْ، سیریئِسْلی) 

                                                            
1 Breath یعنی نفس وBreathe :بِرْیْز(یعنی نفس کشیدن(I can hardly breathe in here 
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 از شما انتظار دارم چیزی رو که میگم جدی بگیرید. .2222

 .خیلی جدی گرفتهاینو  .2222

 ( said)سِدْ چیزهایی که گفت رو جدی نگیر.  .2224

 رِدی()پِراجِْکتْ، پِرایُ 1.استپروژهاولویت با اون  .2222

 )نِوْتِسْ( .رانندگی کنه ولی او توجه نکردتر ازش خواستم که آهسته من .2222

 ( personally)پِرْسِنالیْ  لطفاً اینو شخصی برداشت نکن. .2222

  )کِنْتِرُلْ، الیْوْزْ(بگیرند. ها نیاز دارند کنترل زندگی خودشون رو به دستآن .2222

 .کنهخالی میدلخوریشو سر من  .2222

 و سر من درمیاری؟!ر دلخوریتچرا  .2228

 ( floor، فِلُرْ third، ثِرْدْ elevator)اِلِوِیْدِرْ با آسانسور برو طبقه سوم. .2222

 ، او زندگی سختی داشته است. یه مقدار بهش آسون بگیر .2282

 بهش سخت بگیر. .2282

 !آروم باش، شلوغش نکن .2284

 

1170. I expect you to take what I say seriously. 
1171. She has taken it so seriously. 
1172. Don’t take what he said seriously. 
1173. That project takes priority. 
1174. I asked him to drive more slowly, but he didn't take notice. 
1175. Please don't take it personally. 
1176. They need to take control of their own lives. 
1177. He takes it out on me. 
1178. Why do you take it out on me?! 
1179. Take the elevator to the third floor. 
1180. Take it easy on her, she’s had a hard life. 
1181. Take it hard on him. 
1182. Take it easy, take it easy! 

                                                            
1 Priority  :یعنی اولویت.liveto  somewhere findpriority is to  topfirst/ My  

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ask
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/drive
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/slowly
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/live
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/somewhere
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/find
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/top
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 .شسخت نگیراینقدر .1153

 )مِدِسِنْ(داروهاتو بخور. خیلی زود بهتر خواهی شد.  .1154

 )تَبْلِتْسْ( دوتا قرص قبل از خواب بخور. .1155

 ( sirum)سیرِمْ .رمهاو االن زیر سِ .1156

 .ما دلمون براش سوخت و یه کم پول بهش قرض دادیم .1157

 بره.می کمی یادگیری انگلیسی به این روش انرژی و زمان .1155

  )اِیِْجزْ،پرِزِنْتْ(.پیدا کنم میک هدیه برای پدر یه عمر برای من طول کشید تا .1159

 )واتْ اِوِرْ( .انجام بده (الزم دارهبره )میهر کاری  .1191

 تْ(یْ)کِرِجْ، اِدْمْ .کنیتا قبول کنی اشتباه میخواد، میاین شجاعت  .1191

 ( top، تاپْ  talent)تَلِنْتْ رسونه. تو رو به باال می ،این استعداد .1192

 تْ()فِرْدِرْ،کِنْسالْ .ببری باید با یک وکیل مشورت کنی خوای اینو جلوتراگر می .1193

 )پِیْنْ، اِوِیْ( )کم کنه(. این باید یه مقدار از دردت رو ببره .1194

ده دیگران ده ولی اجازه میاو اینطور مردیه که همه کاری رو انجام می .1195

 ( creditرِدِتْ ، کْ kind)کایْنْدْ .(کسب کنند) ببرناعتبارشو 

 
1183. Don’t take it so hard. 
1184. Take your medicine. You will get  

better very soon. 
1185. Take two tablets before bedtime. 
1186. She is taking a serum right now. 
1187. We took pity on him and lent him some money.( ْپِدی) 
1188. learning English this way takes a little energy and time. 
1189. It took me ages to find a present for my Dad. 
1190. Do whatever it takes. 
1191. It takes courage to admit you are wrong. 
1192. This talent will take you to the top. 
1193. If you want to take it further, you  

should consult a lawyer(  (لُیِرْ
1194. This should take some of the pain away. 
1195. He's the kind of man who does everythings 

but lets others take the credit. 
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 میخوای اعتبار کاری رو که من انجام دادم تو کسب کنی؟ .1196

 من مسئول اینجا هستم. پس من باید اعتبار این دستیابی رو کسب کنم. .1197

 گیری؟آیا شما مسئول اینجا هستی؟ مسئولیت این تصادف رو به عهده می .1195

 مسئولیت زندگیت رو به عهده بگیر. .1199

ای است که کنید، لحظهای که شما مسئولیت زندگتون رو قبول میلحظه .1211

 ( change، چِیْنْجْ moment)مُمِنتْ تونید آن را تغییر دهید.می

ما طبیعتاً دوست نداریم که مسئولیت زندگیمونو به عهده بگیریم. ما دوست  .1211

ت و مشکالتمون سرزنش کنیم و داریم که دیگران را به خاطر موقعی

 .قدرت هستیماین بدین معناست که ما در زندگی خود بی

 گیرم )گناهش پای من(.من مسئولیتش رو به گردن می .1212

 .برای اینکه این درسو پاس کنی باید امتحان کتبی بدی .1213

 ( late)لِیْتْ  او به پدر مرحومش رفته. .1214

 ماذِرْ(،  really)ریْئِلی .جِنی واقعاً به مادرش رفته .1215

 
1196. Do you want to take credit for what I have done? 
1197. I am in charge of here. So I must take credit for this 

achievement. ( اِچیوْمِنْتْ رِدِتْ، کْچارْجْ،  ) 

1198. Are you in charge of here?  
Do you take responsibility for this  

accident? ( اَکْسیدِنْتْ  ،پانْسِبِلِدیریسْ )   

1199. Take responsibility for your life. 
1200. The moment you take responsibility  

for your life is the moment you can change it. 
1201. We don't naturally like to take responsibility for our lives, we like 

to blame others for our situation and problems and this means that 

we are powerless over our own life. ( وْزْ، سِچواِیِْشنْ، پاوِرْلِسْ چِرالی، الیْنَ ) 

1202. I take responsibility of it. 

1203. You have to take a written test for passing this course.( نْتْریْ ) 

1204. He has taken after his late father. 
1205. Jenni really takes after her mother. 
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 رفتی.کاشکی به مادرت می .2422

 )چایلْدْ( ؟ ام(بچه کنیمی)فکر کنی میمنو بچه فرض  .2422

 ؟چی فرض کردی )فکر کردی هویجم(منو  .2428

 )بِلیفْ، سوپِسْتیْشِنْ( کن. ضاعتقاداتشون رو خرافات فر .2422

 )رِفیوجْ(  1او به ما پناه آورده. .2422

 چرا پناهندگی نگرفتی؟  .2422

 رفت.گبرای ترک کردنش از باب انتقامشو او  .2424

 اند.هواپیما رباها او را گروگان گرفته .2422

 

1206. I wish you took after your mother. 
1207. Do you take me for a child? 
1208. What do you take me for?! 
1209. Take their belif as superstition. 
1210. He took refuge to us. 
1211. Why didn’t you take refuge? 

1212. He took her revenge on Bob for leaving her.(  (ریوِنْجْ

1213. The hijackers Have taken him hostage.( ْهایْجَکِرْزْ، هاسْتِج) 

                                                            
1 Refugee  :رِفیوجی( یعنی پناهنده، آواره(the  across fled Thousands of refugees

border. )هزاران آواره از عرض مرز فرار کردند(. 

 به جمالت زیر توجه کنید:

 داشتم.کاش شماره تلفنشو 

 .بودمکاش دکتر 

آوریم فعل را بصورت گذشته می "ای کاش"بعد از  نیز بینید در زبان فارسیهمانگونه که می

بودم( در حالیکه منظورمان زمان حال است )هیچگاه  یا گوییم: داشتم)مثالً در جمالت فوق می

  "wish"گوییم: کاش شماره تلفنشو دارم(. در انگلیسی هم اینگونه است و بعد از فعل نمی

 شود ولی معنی زمان حال را دارد:آورده می )گذشته( قسمت دوم فعل

I wish I had his phone number. 

 

 

 

 

  

 

 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/across
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fled
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/border
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 . هکنبه موقع نخوری اثر نمی داروتواگر  .2121

 ( stuff)اِسْتافْ  .جمع کنو اسباب اثاثیت .2121

 (away)اِوِی  دستتو بکش. .2121

 ( bribe)بْرایْب1ْگیره.ی به او رشوه بدی؟ او هرگز رشوه نمیهخواآیا می .2121

 )فایِرْد( او اخراج شد زیرا کلی رشوه گرفته بود. .2121

 رْ، سِپْ()پوبریز تو لیوان و یه جرعه ازش بچش. یه مقدار شیر .2121

 )اِسْمِلْ،اِسْنیفْ(یه بو بکش.شنوی؟ آیا بوی اون کیک رو می .2111

 النْگِر()اِنی من دیگه نمیتونم تحملش کنم. .2112

 (سْایفِکْتیوْ اِسْتِپْ)های موثری برداریم تا آلودگی را کاهش دهیم.گامنیاز داریم  .2111

 )سِکْسیدْ( این پروژه موفق بشیم. درهایی باید برداریم تا چه گام .2111

 )مِژِرْزْ، اِرْ( انجام دهیم تا آلودگی هوا رو کاهش دهیم؟باید چه اقداماتی  .2111

 ( message)مِسِجْ خوای پیغامتو بردارم؟رونالد نیستش، می .2111

 
1214. If you don’t take your medicine on time. It won’t take 

effect. (  (مِدِسِن، ایْفِکْتْ

1215. Take your stuff away. 
1216. Take your hand away. 
1217. Are you going to bribe him. He will never take bribe. 

1218. He got fired because he had taken a lot of bribes. 

1219. Pour some milk in the glass and take a sip of it. 

1220. Can you smell that cake? Take a sniff.  
1221. I can’t take it anylonger (anymore). 

1222. We need to take effective steps to reduce pollution.(ْرِدوسْ،پِلوشِن) 
1223. What steps should we take to succeed in this project. 
1224. What measures should we take to reduce air pollution. 
1225. Ronald is not in, may I take your message? 

                                                            
1 Bribe  ،یعنی رشوه و رشوه دادنbribery ْخواری و بِری( یعنی رشوه)بِرایtake bribe  یعنی

 )اِکیوزد آف( خواری متهم شد(.)او به رشوه .He was accused of briberyرشوه گرفتن: 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reduce
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pollution
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باشد. گذشته و قسمت می "گذاشتن و قرار دادن"به تنهایی به معنی   putفعل 

 .  put و putسوم این فعل عبارتند از 

Put  به معنای گذاشتن و قرار دادن 

 اونو کجا گذاشتی؟ .2442

 ()سوئِرْ خورم.خبر ندارم، به خدا قسم می .2442

 )اِگْزَکْتْلی(1کجا گذاشتمش.دقیقاً  مطمئن نیستم .2448

 )اُردِرْ، وِری( نگران نباش، همه چیز مرتبه. اونا رو به ترتیب قرار بده. .2442

 )بیل( 2.کنم()من حساب می لطفاً اونا رو بزار به حساب من .2422

  3رو به سر من انداخت.کنم )قبول دارم( که او این ایده ق میمن تصدی .2422

 )شادْ آپْ، گَسْ( رو گاز و برو. خفه شو! فقط پاتو بزار .2424

 

1226. Where did you put it? 

1227. I don't know. I swear to God. 

1228. I'm not sure where  I put it exactly. 

1229. Put them in order. Don't worry, everything is in order. 

1230. Please put them on my bill. 

1231. I admit he put this idea in my head.( هِدْ دیا،اِدمیتْ، آیْ ) 

1232. Shut up. You just put your foot on the gas and go. 

                                                            
1 Exact :اِگزَکت( یعنی دقیق(. was 2.43 p.m accidentof the  timehe exact T  
2 Bill   :بیل( یعنی صورتحساب و قبض(?lbil / electricityHave you paid the phone  
3 Admit  :اِدمیت( یعنی پذیرفتن(.mistakeshe had made a  (that) She admitted 

Put

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/accident
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/time
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mistake
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 جمالت شرطی:  

بیان یک شرط  نوع اول برای از جمالت شرطی :شرطی نوع اول )واقعی و محتمل(

در قسمت شرط حال ساده و  .شوداستفاده می در آینده واقعیممکن و )یا موقعیت( 

 رود:در قسمت نتیجه آینده ساده بکار می

If I find your watch, I will tell you. 
If I see him, I'll tell him the news. 

 :نیز استفاده کرد  should,... ،must ،can ،might ،may از توانمی  willعالوه بر

If you pull the cat's tail, it may scratch you. 
 .ممکن است تو را چنگ بزند اگر دم گربه را بکشی

If you want to lose weight, you should eat less rice. 
 .باید کمتر برنج بخوری وزن کم کنی خواهیاگر می

در واقع در این نوع جمالت  شرطی نوع دوم )غیر ممکن یا حداقل غیر محتمل(:

و گذشته  )عبارت شرط(قسمت اول ، کنیمرا تصور می متفاوت ایحال یا آینده

 :رود ولی معنای کل جمله زمان حال استبکار می wouldقسمت دوم با 

If I had more time, I would help you. 
 .کردمداشتم به شما کمک می اگر وقت بیشتری

If I had more money, I would buy a new car. 
If you lived in England, you would learn English sooner. 

If I were a rich man, I'd buy an expensive car. 

 .شوداستفاده می "I were" از "I was"  ر این نوع جمالت، اغلب بجاید نکته:

تصور  برای ز این نوع جمالت شرطیا شرطی نوع سوم)غیر واقعی و غیر ممکن(:

 ن نوع جمالت، گوینده آرزویشود. در واقع در ایاستفاده می غیر ممکن یاگذشته

. در عبارت شرط گذشته کامل و در عبارت نتیجه از گذشته یک گذشته متفاوت را دارد

 کنیم )یعنی عمل در گذشته رخ نداده است(:ها استفاده میمِودال

If I had seen you, I would have said hello. 
 .دادمگر تو را دیده بودم، سالم میا

If he had driven more carefully, he wouldn't have been injured. 
 .شدکرده بود، مجروح نمی رانندگی اگر با دقت بیشتری

در این صورت عالمت  جمله نیز بیاید، ولی تواند در انتهایمی عبارت شرطی نکته:

 .We will get wet If it rains this evening:  شودحذف می (,) ویرگول

 

 

 

http://www.zabanamoozan.com/
http://www.zabanamoozan.com/


   173 

 

 

ها فصل  دوم: کالِکِیــشِن  

 

 کردی؟خودتو بزار جای من. اگر تو من بودی )بجای من بودی( چکار می .2111

 Putهای کالکیشن
 

  

Put on : پوشیدن لباس، روی چیزی گذاشتن یا ریختن   

put on  توجه کنید وقتی "گذاشتن و قراردادن روی"در لغت یعنی .

 . دهیدپوشید به عبارتی شما لباس را روی خود قرار میشما لباس می

 )شرْتْ( پیراهنتو بپوش. .2111

 )کِچاپْ( به اون یه کم سس گوجه فرنگی بزن. .2111

 )هاتْ، ساسْ، پیتزَ( به پیتزای من سس تند زدی؟ .2111

 )اِسْتَمْپْ(1چقدر تمبر باید روی این پاکت نامه بزنم؟ .2111

 ( petrol)پِتْرُل یک مقدار بنزین به ماشین من بزن. .2111

 اعتباریم قرارش بدید(.بریزش تو کارت اعتباریم )به حساب کارت  .2111

 
1233. Put yourself in my place. What would you do if you were me? 

1234. Put on your shirt (or: Put your shirt on). 

1235. Put some ketchup on it. 

1236. Did you put hot sauce on my pizza? 

1237. How much stamp should I  

put on this envelope?(   (اِنْوِلُپْ

1238. Put some petrol in my car. 

1239. Put it on my credit card. 

                                                            
. اگر به یک انگلیسی زبان که در حال "ین زدمبه ماشین بنز"یا  "تمبر به نامه زدم"گوییمما می 1

کند و ممکن است فکر کند که ما تمبر و یادگیری فارسی است این جمالت را بگوییم تعجب می

به معنای قرار دادن و گذاشتن  "put"از فعل "زدن"در انگلیسی بجای فعل  زنیم.بنزین را کتک می

 تر است.یادگیری زبان انگلیسی از فارسی آسانتوان دید که . با کمی توجه میشوداستفاده می
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 . )کِتِلْ(من کتری رو میزارم .2422

 کیلو زیاد کرده.11اشاو استیل خوبی نداره، زیرا بعد از آخرین مسابقه .2422

 1.مقداری وزن کم کنیخیلی وزن اضافه کردی. باید  .2424

 زاره(.کنه )آرایش روی صورتش میدقیقه آرایش می 11او در  .2422

 کنه.همیشه خیلی آرایش میاو  .2422

 )شوزْ( 2.)بزن بریم( بریم بیاکفشاتو بپوش و  .2422

Put together : جمع کردنبهم وصل کردن ،  

 ها رو بهم وصل کنی؟تونی اینمی .2422

 تْلی()کِرِنْ کنیم.در حال حاضر داریم یک تیم فروش جمع می .2422

 
1240. I'll put the kettele on. 

1241. He is not in a good shape, because he has put on 10 

kilograms after his last match. ( ْشِیْپْ، کیلِگْرَمزْ، مَچ) 

1242. You've put on a lot of weight. You have to lose some weight 

1243. She puts on her make-up in 10 minutes. 

1244. She always puts too much make-up on. 

1245. Put your shoes on and let's go. (or: put on your shoes…) 

1246. Can you put these things together?  

1247. We are currently putting together a sales team.( ْسِیْلز) 

                                                            
1 Wight   یعنی وزن وgain  یعنی بدست آوردن وlose  یعنی از دست دادن. پسlose wight 

معموالً از  gain weightیعنی وزن زیاد کردن. البته بجای  gain weightیعنی وزن کم کردن و 

put on weight دهد:ن را روی خود قرار میشود. یعنی شخص چربی و وزاستفاده می 

You have lost too much weight, you must gain (put on) some weight. 
2 Let به معنای اجازه دادن است و let's مخففlet us   بیا"یا  "اجازه بده به ما "شد، یعنیبامی". 

Let's get out of here! ،tell anyone about this let's don't Let's not 
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 بعد از اینکه موتور را باز کرد، قادر نبود آن را کامالً سرهم ببندد. .2111

 .تر از سرهم کردنشهباز کردن اون دستگاه خیلی آسان .2111

Put up : برپاکردن، ساختن 

 ( tent)تِنْتْ  مجبوریم چادرو بزنیم )برپا کنیم(. .2111

 ها قصد دارند آنجا یک اداره پست جدید بسازند.آن .2112

Put through1 : )وصل کردن )تلفن 

 دارید تا وصلتون کنم.لطفاً گوشی رو نگه .2111

 2کنم.فقط یک لحظه لطفاً. دارم وصلتون می .2111

Put down : ،ضایع کردن و فرو نشاندن پایین گذاشتن  

 اونجا بزارش پایین )بزارش زمین(. .2111

 
1248. Afte he took the engine apart, he was not able to put it 

together completely.(اِنْجِنْ، اِپارْتْ، کِمْپِلیْتلی) 

1249. It’s much easier to take that device 

 apart than put it together.( ْدِوایس)  

1250. We have to put up the tent. 

1251. They are going to put up a new post office over there. 

1252. Hold the line please, I'll put you through.(هُلدْ، الینْ، ثرُو) 

1253. Just a moment please. I am putting you throhgh.  

1254. Put it down over there. 

                                                            
1 Through  از میانِ"یعنی" : Water will be pumped through a pipe. ْپ(، د، پایْپْ)پام 

They walked slowly through the jungle. جانگِل( و(throughout  یعنی )ثُرواَوت(

  workare out of  countryPeople throughout the.سرتاسرِ:
2 Moment  یعنی لحظه وminuteْنِت( یعنی دقیقه:)میWait a minute)یک دقیقه صبر کن( 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/walk
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/slowly
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/work
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/country
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 ( riot)رآیِتْ 1کرد. پلیس حداکثر تالش خود را برای فرونشاندن آشوب .2422

 .پدرم منو جلو دوستام ضایع کرد )منو پایین آورد یا غرورم رو شکست( .2422

 2کنند.ها را بلند می، آنکنندنمی خوار و ذلیلهای قوی دیگران را انسان .2422

 Put out : آتش خاموش کردن  

 3هاست. تو باید سیگارتو خاموش کنی.این بخش غیر سیگاری .2428

 این آتش را خاموش کنیم.ما قادر نخواهیم بود  .2422

 نشانی نتوانستند آتش را خاموش کنند.ماموران آتش .2422

put off : موکول کردن  -  به تعویق انداختن 

 شکیم رو تا هفته زقرار دندانپ .2422

 آینده به تعویق انداختم.

 جلسه تا هفته آینده به تعویق افتاد. .2424

 
1255. The police did their best to put down the riot. 

1256. My father put me down in front of my friends. 

1257. Strong people don’t put others down, they lift them up.( ْاِسْترانگ) 

1258. This is the non-smoking section. You have to put out your 

cigarette.(  (نانْ اِسمُکینگْ سِکْشِنْ، سیگِرِتْ

1259. We will not be able to put out this fire. 

1260. The fire fighters (firemen) couldn't put out the fire. 

1261. I put off my dental appointment until next week. 

1262. The meeting was put off until next week. 

                                                            
1 Riot  یعنی آشوب و شورش وrioter رشی.)رآیِتِر( یعنی آشوبگر و شو 
2 Lift لیفتْ( و(lift up  یعنی بلند کردن. ورزشpowerliftingیعنی وزنه )برداری.)پاوِر لیفتینگ 
کشد و شما به برای اینکه این فعل را فراموش نکنید، فرض کنید شخصی درون ماشین سیگار می 3

  Put out your cigaretteشود:گویید سیگارت رو بزار )بنداز( بیرون که ترجمه آن میاو می
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 (آنکِلْد ولی موکولش کردم به هفته آینده )خواست امروز بیاعموت می .2111

 های فعلدر ادامه سعی نمایید سایر کالکیشن

Put :را حدس زده و جمالت زیر را بسازید 

 )دیسْکاشِنْ( به این بحث طوالنی خاتمه بدید. .2111

 (، وانْسْ)گاسِپ1ْباید یکبار برای همیشه به اینگونه شایعات خاتمه دهیم. .2111

 )گَسْ( 2.)نیاز دارم( باید کمی بنزین بزنم .2111

 ( toys)تُیْزْ هات رو بزار کنار. وقتشه که بخوابی.اسباب بازی .2111

 چیز رو بزار کنار و درس بخون. همه .2111

 اسمتو اینجا بنویش. .2111

 من به شما اعتماد کردم اما شما  .2111

 )تْراسْت، بیتْرِیْدْ( به من خیانت کردی.

 

1263. Your uncle wanted to come today  

but I put him off till tomorrow. 

1264. Put an end to this long discussion. 

1265. We have to put an end to this kind of gossip once and for all. 

1266. I need to put some gas. 

1267. Put your toys away. It's time to sleep. 

1268. Put everything away and study. 

1269. Put (write) your name here. 

1270. I put my trust in you but you betrayed me. 

                                                            
1 Gossip :یعنی شایعه و شایعه کردنHer letter was full of gossip اش پر شایعه بود()نامه 

.work yourStop gossiping and do  رو تموم کن و کارتو انجام بده(پردازی )شایعه 
2 Gas  مخففgasoline رود.باشد که معموالً  به معنی بنزین بکار می)گازولین، بنزین( می 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/work
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
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 به خدا توکل کن. .2422

 1.)مستقیم بزارش( کنصافش ، کجهاین برگه کاغذ  .2424

 2شما باید این قوانین رو عملی کنید )به اجرا دربیارید(. .2422

 )پِرِشِرْ، ریزاْینْ(3ها به اَلکس فشار آوردند )وارد کردند( تا استعفا بده.آن .2422

 4شرکت ما تاکیدش رو روی کیفیت میزاره )روی کیفیت تاکید داره(. .2422

 .استاسپیکینگ تاکیدشان روی مدارس اینجا  .2422

 
1271. Put your trust in God. 

1272. This sheet of paper is crooked, put it straight ( کروکِدْ،اِسْتِرِیْتْ شیت، ) 

1273. You must put these rules into practice.( ْپِرَکْتِس) 

1274. They put pressure on Alex to resign. 

1275. Our company put the emphasis on quality.(اِمْفِسِسْ،کوآلِدی) 

1276. Schools here put their emphasis on speaking. 

                                                            
1 Crumpled  کِرامْپِلد( یعنی چروک و(flatten یعنی مسطح )کردن: )فِلَتِنen this Flatt

crumpled paper همچنین کلمه ،folded  یعنی تاخورده )مثل نقشه( وrolled  یعنی لوله

 folded handkerchief ،fold (up) the sheets ،fold my armsشده )مثل طومار(: 
2 Practice  .یعنی عمل، تمرینpractical ْتیکاُل( یعنی عملی و کاربردی:)پِرَکpractical 

experience  ،)تجربه عملی(practical advice  ،)نصیحت کاربردی(practical chemistry 

یعنی  in practice)این ثیئِری( یعنی در تئوری و  in theoryهمچنین عبارت  )شیمی کاربردی(

 .In theory water boils at 100 but in practice it doesn’tدر عمل: 
3 Under pressure  :یعنی زیر فشارpressur underis  gasThe   ،)گاز تحت فشاره( 

Be nice to him. He has been under a lot of pressure recently. 
 .)باهاش خوب باش، او اخیراً خیلی تحت فشار بوده است(

Resign  یعنی استعفا دادن وresignation :رِزیگْنِیْشِن(یعنی استعفا(He resigned داد()استعفا 

They accepted his resignationشِن(نِیْتِد هیز رِزیگْسِپْذِی اِکْها استعفای او را پذیرفتند( ))آن 
4 Emphasize  اِمْفِسایْز( یعنی تاکید کردن و(emphasis :یعنی تاکید )اِمْفِسِس( 

He emphasized that all the people who took part in the research were 
volunteers. ْ(تیِرزْاو تاکید کرد که همه کسانی که در تحقیق شرکت کردند داوطلب بودند.)والِن 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/handkerchief
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sheet
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/arms
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gas
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/nice
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/recently
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/part
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/research
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/volunteer
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 آورد که همسرش رو ترک کنه.پَت داشت به او فشار می .2111

 آره تا نظرم رو عوض کنم.او داره به من فشار می .2111

 خوای کتری رو بزارم؟می .2111

 )پاسْتا( خوای االن کمی پاستا بزارم؟می .2111

 )میوزِکْ( زاره.کنه موسیقی میاو درحالیکه رانندگی می .2112

 یْت()کویْ کشیدن رو ترک کرده پنج کیلو اضافه کرده.وقتی سیگاررُزی از  .2111

 1خوام شما رو در هیچ دردسری بندازم.نمی .2111

 ببخشید اگر شما رو به زحمت انداختم. .2111

 )دِنْجِرْ( خوام تو رو به خطر بندازم.نمی .2111

 .تو زندگی منو به خطر انداختی، تو یک خائنی .2111

 

1277. Pat was putting pressure on him to leave his wife. 

1278. He's putting pressure on me to change my mind. 

1279. Shall I put the kettle on? 

1280. Shall I put the pasta on now? 

1281. She puts on some music while she is driving. 

1282. Rosie has put on five kilos since she quit smoking. 

1283. I don't want to put you in any trouble. 

1284. Sorry if I put you in any trouble. 

1285. I don't want to put you in danger. 

1286. You put my life in danger. You are a traitor. (تِرِیْدِر) 

                                                            
1 Trouble  :یعنی دردسر و زحمتI'm already in enough trouble  همینطوریش هم به(

 You're)از این دردسر خارج بمون(، Stay out of this trouble اندازه کافی دردسر دارم(، 

asking for trouble  گردی(، )خودت دنبال دردسر میI don't want any trouble  من(

 گردم(دنبال دردسر نمی

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pressure
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 (دْ، اِ بیتْ، رِیْنی دِیْ)اِسایْ 1زارم برای روز مبادا.هر ماه کمی پول کنار می .2482

 تْ()رِنتْ اِ بِوْپول بزاریم وسط و یک قایق کرایه کنیم.بیاید هرکدام یه مقدار  .2488

 )سایْلِْنت( .رو حالت سایلنت یدرو بزار ونگوشیتلطفاً  .2482

 بزارش سر جاش. .2422

 )ُاوِر، آیْزْ( دستاشو گذاشت روی چشماش. .2422

 )پالِتِکْسْ( 2بره.سیاست منو به خواب می .2424

 نکن.ول کتونی انجام بدی هیچوقت به فردا موچیزی رو که امروز می .2422

 اِیْشِنْ، هَنْدِل()سِچوْ 3لش کنی.ایطی نزار که نتونی هَندِخودتو در شر .2422

 
1287. Every month I put aside a bit of money for a rainy day. 

1288. Let's each put in some money and rent a boat.  

1289. Please put your mobile on silent mode. 

1290. Put it back there. 

1291. She put her hands over her eyes. 

1292. Politics puts me to sleep. 

1293. Never put off until tomorrow  

what you can do today. 

1294. Don't put yourself into a situation you can't handle. 

                                                            
1 Rainy day  رود.بکار می "روز مبادا"و در زبان انگلیسی به مفهوم  "ز بارانیرو"در لغت یعنی 
2 Fall  یعنی افتادن وasleep اِسلیپ( یعنی خوابیده درنتیجه(fall asleep  :یعنی به خواب رفتن

I fell asleep as soon as my head hit the pillow.  به محض اینکه سرم به بالش خورد(

)پدربزرگم وقتی  My grandad fell asleep when he was watching TVخوابم برد(، 

یعنی عاشق  "fall in love with"ن عبارت کرد خوابش برد(. همچنیداشت تلویزیون تماشا می

 .ام(شق آنجال شده)من عا.I've fallen in love with Angela شدن:
3 Handle  باشد:می "دسته، کنترل کردن و از عهده کاری برآمدن"به معنای 

He turned the handle and went in.  )دسته درب رو چرخوند و رفت داخل( 

.to do it elseI'll get someone  ,jobe If you can't handle th 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hand
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ها فصل  دوم: کالِکِیــشِن  

 )اَنْسِرْ شیتْ( بزار)بنویس(. اسمتو باالی هر برگه پاسخ )پاسخنامه( .2111

 زْ()وِرْدْ که آن را به زبان آورد.سخته  .2111

  االن چه حسی دارم.سخته که به زبان بیارم  .2111

 خواد به باب بگه که نمیخواست می آلیس .2111

 دونست چطور باید اینو بگه.، اما نمیببینه دیگه او را

 (تر بگویدمطلبی را مودبانهخواهد چطور بگم؟ )وقتی شخص می .2111

 1هاییکه یاد گرفته بود را عملی کند.جِیمز مشتاق بود که برخی از چیز .2111

 )اِرَونْدْ(2بخوابون. 5رو حدود ساعت  پسرها .2112

  )پِلِیْنْ( برای لندن.من او را سوار هواپیما کردم  .2111

 تو باید غرورتو کنار بزاری و از او معذرت بخوای. .2111

 
1295. Put your name at the top of each answer sheet. 

1296. It is hard to put it into words . 

1297. It is hard to put into words how I feel now. 

1298. Alis wanted to tell Bob that she didn't want to see him any 

 more, but she didn't know how to put it. 

1299. How shall I put it? 

1300. James was keen to put some of the  

things he had learned into practice.(  (پِرَکْتِسْ

1301. Put the boys to bed around eight o'clock. 

1302. I put her on the plane for London. 

1303. You must put aside your pride and apologise to him.( ْاِپالِجایْز) 

                                                            
1 Keen  باشدنیز می "تیز"به معنای  "مشتاق"عالوه بر :keen knife A )ْیک چاقوی تیز( )نایْف( 
2 Bed  .یعنی رختخواب و بسترGo to bed  ،یعنی خوابیدنPut to bed :یعنی خواباندن 

Kids must go to bed early ها باید زود برن بخوابن()بچه 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wanted
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  گذارد.در هفته برای غذا کنار میپوند  31او حداقل  .2222

 ، او یک نگاه اجمالی)مختصر( به یادداشتش انداخت .2222

 (گْلَنسْ)1.و به جلسه رفت اون کنار گذاشت

 ()ساسْپِنْ قفسه آشپزخونه برگردوند.ماهیتابه رو به او  .2222

 یکبار که خوندن اون رو شروع کرده بودم، نتونستم بزارمش زمین. .2222

 راننده تاکسی خواست که اونو آخر جاده پیاده کنه.او از  .2228

 2رسه که دولت پول بیشتری در آموزش خواهد گذاشت.به نظر می .2222

 )وِذِرْ( مسابقه بخاطر هوای بد به فردا موکول شده است. .2222

 3وِدِر()اِسْ  پوشید. پولووراو یونیفرم خود رو درآورد و یک  .2222

 
1304. She puts at least £30 a week aside for food. )ْاِسایْد( 

1305. He took a glance at his note, put it  

aside and went to the meeting. 

1306. She put the saucepan back in the kitchen cupboard. (  (کابِرْدْ

1307. Once I had started reading it, I couldn't put it down. 

1308. He asked the taxi driver to put him  

down at the end of the road. 

1309. It seems the government will put more  

money into education.( گاوِرنْمِنْتْ، اِجوکِیْشِنْ سیمْزْ،  ) 

1310. The match has been put off until tomorrow because of bad weather. 

1311. He took off his uniform and put on a sweater. 

                                                            
1 Glance :گِلَنسْ( یعنی نگاه اجمالی و مختصر( 

Take a glance at your watch. ساعتت بنداز(.)یه نگاهی به 
2 Seem  یعنی به نظر رسیدن وit seems رسد:یعنی انگار، به نظر میJack  It seemed that 

had killed the man.  رسید که جک اون مرد رو کشته بود()به نظر می. 
3 Sweatکردن:)اِسْوِت(یعنی عرق planeas we got off the  soonto sweat as  startede W   

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/kitchen
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 تونم بخونم.من مجبور خواهم شد عینکم رو بزنم، عالمت رو از اینجا نمی .2121

 )ستَکْت، مِنْ)گاوِرن1ْها خواهد گذاشت.مالیات جدیدی روی ماشیندولت  .2121

گالیه )ناله و ها گذاشته شود، سیگاریها اگر مالیات بیشتری روی سیگار .2121

 نْ، سیگِرِتْسْ()کِمْپِلِیْ شکایت( خواهند کرد.

 یادت باشه که قبل از اینکه بری بخوابی گربه رو بزاری بیرون. .2121

 لطفاً منو به اِدی وصل کنی؟شه می .2121

 )کِلُزْ، کابِرْدْ( هات رو بزار تو گنجه.لباس .2121

 لتْ، شوگِرْ()سا2ظرف شکر ریخت.رو درون نمک او اشتباهاً  .2121

 هاشو روی چشماش گذاشت.او دست .2121

 

 

 
1312. I'll have to put my glasses on. I can't read the sign from here( ْسایْن) 

1313. The government  will put a new tax on cars. 

1314. Smokers will complain if more tax is put on cigarettes. 

1315. Remember to put the cat out before you go to bed. 

1316. Could you please put me through to Eddie? 

1317. Put your clothes in the cupboard. 

1318. He put salt into the sugar bowl by mistake. 

1319. She put her hands over her eyes. 

                                                            
1 Govern  :گاوِرْن( یعنی حکومت کردن(This president is governing effectively  این(

 )گاوِرْنِر( یعنی حاکم و فرماندار. governorکند(، جمهور بطور موثری حکومت میرئیس
)پِرْپِسْ( purposeیعنی اشتباهاً،  mistake by)مِسْتِیْک( یعنی اشتباه و mistakeدانیم که می2

 Sorry, I opened your letter byیعنی عمداً:  on purposeیعنی قصد و هدف و 

mistake ،)ببخشید، من نامه شما را اشتباهاً باز کردم(I broke the window on purpose 

 یعنی به زور و زورکی: by force)فُرْس( یعنی زور و نیرو و force)من شیشه رو عمداً شکستم(، 

 I can’t do it by force.تونم انجامش بدم(.)به زور نمی 
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 (چِرزْ) ها رو یه کم نزدیکتر بهم قرار بده.صندلی .2242

 شِپ(دْس، فِرِنْرایْ)پْ .بزاری تو نمیتونی یک قیمت روی دوستی .2242

یورویی روی خانه ما گذاشته هزار  721مشاور امالک یک قیمت  .2244

 ت(جِنْاِیْ تِیتْ)اِس1ْاست.

تقصیر رو گردن کس  دونی که اون تقصیر تو بود، پس سعی نکنتو می .2242

 (وآن، اِنی)فالْتْ، بلِیْمْ ای بندازی.دیگه

 (زْ)تُیْ 2سر جاشون میزاره. هاشوبازیاسباباو هر شب  .2242

 ()هِدْ سرتو بنداز پایین و غذاتو بخور. .2242

 )اِنادِرْ( بزارش برای یه وقت دیگه. .2242

 ()جِلْ زنه.او داره به سرش ژل می .2242

 ز(شِنْدیْ)کِنْ زاری؟!داری برای من شرط می .2248

 

1320. Put the chairs a little closer together. 

1321. You can't put a price on friendship. 

1322. The estate agent has put a price of €720,000 on our house. 

1323. You know it was your fault, so don't try to put the 

blame on anyone else. 

1324. She puts her toys away every night. 

1325. Put your head down and eat your food. 

1326. Put it for another time. 

1327. He is putting gel on his hair. 

1328. Are you putting conditions for me?! 

                                                            
 estateیعنی ایاالت متحده( همچنین  united statesیعنی ایالت )مثالً  stateدانیم که می 1

 یعنی مامور امالک. estete agent)اِیْجِنْت( یعنی عامل، مامور پس  agentیعنی مِلک و امالک و 
2 Put away :یعنی چیزی را سر جایش گذاشتنPut your toys away.  
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 ( sternنتِرْ)اِس1ْاون قیافه عبوس رو به خودت نگیر. .2111

 2 بود.صاحبِ خانه خودش قبالً آتش را خاموش کرده .2111

 (تامِکْ، اِسْ )هُلْشه.ات سوراخ میباالخره معده اینطوری .2112

 (پْپید بامْ)اِسْ 3زاشتن.گیر اینجا تو این خیابون میسرعتباید یک  .2111

 اندازی )سر کوفتشو به من میزنی(؟چرا همه تقصیر رو گردن من می .2111

 منو دست انداختی )منو گرفتی(؟آیا  .2111

 د(نْیْآز، ریْ)باسْ رئیسش استعفا داد و مورفی را گماشتند. .2111

 
1329. Don’t put on that stern look. 

1330. The house owner had already put out the fire himself. 

1331. This way you will finally put a hole in your stomach. 

1332. They should have put a speed bump here on this street. 

1333. Why are you putting all the blame on me? 

1334. Are you putting me on? 

1335. His boss resigned and Murphy was put in charge. 

 

 

                                                            
1 Look باشد:عالوه بر نگاه کردن به معنای قیافه نیز میI like her look.  .)قیافشو دوست دارم( 
2 Own :اُنْ( یعنی داشتن، مالک بودن(We own our house  مان هستیم(. )ما مالک خانه

 Is that your mum's car? No, it's my own carیز دارد: را ن "مال خودم"همچنین معنی 

 باشد.)اُنِرْ( به معنای مالک می owner)ماشین مامانته؟ نه ماشین خودمه(. کلمه 
)بامْپِر( یعنی سپر ماشین و  bumperباشد و کلمه به معنای سرعتگیر و ضربه می bumpکلمه  3

 )سپر به سپر تصادف کردیم( .We had a bumper to bumper accidentگیر: ضربت

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
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(، قاپیدناز هوا گرفتن )گرفتن، "به تنهایی به معنای   ()کَچْ Catchفعل     

. گذشته و قسمت سوم آن باشدمی "کردن، رسیدن )به قطار، اتوبوس و ...(دستگیر

 (.)کاتْ caught ،caughtعبارتند از 

Catch  (، دستگیر کردن و رسیدنقاپیدناز هوا گرفتن )گرفتن، به معنای 

 1توپ را به طرف من پرتاب کرد، من نتونستم بگیرمش.او  .2111

 ()کاتْ رسید.11او به قطار ساعت  .2111

 د(سْ)می2ْآیا او به قطار رسید؟ نه، اون قطار رو از دست داد. .2111

 

1336. He threw the ball at me, I couldn't catch it. 

1337. He caught the 10 o'clock train. 

1338. Did he catch the train? No, he missed the train. 

                                                            
1 Throw  ثِرُ( یعنی پرتاب کردن و گذشته آن(threw می )باشد)ثِرو:My friend threw the 

ball over the fence توجه کنید که  .ها پرتاب کرد()دوستم توپ را از باالی نردهthrow up 

 .I threw up a few times in the morningباشد:  به معنای باال آوردن )استفراغ کردن( می
2 Miss  :آید:خانوادگی میبه معنی دوشیزه )خانم مجرد( و قبل از نام  -الفدو معنی دارد 

 I would like to make an appointment with Miss Taylor. ( توجه کنید کهMrs 

)میْز( برای وقتی است که وضعیت تاهل شخص را  Msباشد و )میْسیْز( به معنای خانم متاهل می

)میْسیْز Mrs Jean Wood باشد(:خواهیم به آن اشاره کنیم)به معنای خانم میدانیم و یا نمینمی

 )میسْ تِیلِر=دوشیزه تِیلِر(. Miss Taylor )میْز هیل=خانم هیل(،Ms Hill جین ووو= متاهل(، 

 باشد:نیز می "از دست دادن و احساس فقدان چیزی کردن"به معنای همچنین فعلی  miss -ب

I missed the train ،I missed the start of the class ،I missed you  دلم برات تنگ(

 دیْ بُلِتْ میسْدْ دیْ تارْگِت(-)گلوله به هدف اصابت نکردThe bullet missed the targetشده(،

Catch
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 ز()اَپِلْچیدیم او ما رو گیر انداخت.وقتی ما داشتیم از درختش سیب می .2222

 )هِری آپْ( تونی به اتوبوس برسی.اگر عجله کنی می .2222

 (دْپْدِل،ریْ)هَن1ْکُتم به دستگیره درب گیر کرد و پاره شد. .2222

 گیره(.کِرم رو می ،زود آمدهسحر خیز باش تا کامروا باشی )پرنده  .2224

 (ک، بَنْ)رابِرْ 2قصد داشت بانک رو ترک کنه دستگیر شد.سارق وقتی  .2222

 رُبا قبل از اینکه بتونه سوار هواپیما شه توسط پلیس دستگیر شد. هواپیما .2222

 رو سر بزنگاه )هنگام ارتکاب جرم( گرفت.پلیس اون  .2222

 اون ماشین چشم منو گرفته. .2222

 (دْ)یِلْ ، او فریاد زد."تونی منو بگیرینمی" .2222

 
1339. He caught us when we were picking apples from his tree. 

1340. If you hurry up, you can catch the bus. 

1341. My coat caught on the door handle and ripped. 

1342. The early bird catches the worm. ( م، وِرْدْبِرْ ) 

1343. The robber got caught(was caught) when he was going to 

leave the bank. 

1344. The hijacker got caught by the police before he could get on 

the plane.( نجَکِر، پِلِیْهایْ ) 

1345. The police caught him red handed. 

1346. That car has caught my eye. 

1347. “You can't catch me!” She yelled. 

                                                            
1 Rip :یعنی شکافتن و پاره کردن.nailon a  shirtI ripped my  )با یک میخ پیرهنم پاره شد( 
2 Steal اِستیْل( و(robبه معنی دزدیدن و دستبرد زدن می )ْاوالً  ها چیست؟ باشند، تفاوت آن)رآب

 They robbed a bank ،They robbed Bobآید:مستقیماً نام شخص یا مکان می robبعد از 

of $2 million.   ولی بعد ازsteal  و قبل از نام شخص )یا مکان( حرف اضافهfrom آید:       می

He stole money from his parents. باشد: ها میتفاوت دیگر این دو فعل در مفهوم آن

rob  اماباشد میسرقت علنی با زور و تهدید  steal است ع صاحب مالسرقت مخفیانه و بدون اطال 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/nail
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shirt
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 Catchهای کالکیشن

Catch fire : آتش گرفتن   

 آتیش گرفت؟ دونی چطور ماشینمی .2228

 رسه بدونه که چطور اون ساختمون آتیش گرفت.هیچکش به نظر نمی .2222

 ()کِلُزْهات امکان داره آتیش بگیره.نزدیک به آتیش بایستی، لباس یاگر خیل .2222

 اگر ماشین آتیش بگیره، من قادر نخواهم بود ازش بیرون بیام. .2222

Catch fish : ماهی گرفتن 

 ی()هابْماهیگیری بهترین سرگرمی منه. .2224

 ام.از صبح تا حاال فقط یک ماهی گرفته .2222

 1دیروز چندتا ماهی گرفتی؟ .2222

 

 

1348. Do you know how the car caught fire? 

1349. No one seems  to know how the bulding caught fire. 

1350. If you stand too close to the fire,  

your clothes might catch fire. 

1351. If the car catches fire, I won't be able 

to get out of it. 

1352. Catching fish is my best hobby. 

1353. I have caught only one fish since morning. 

1354. How many fish did you catch yesterday? 

                                                            
صورت جمع و مفرد  ها()گوسفند، گوسفند sheepها( و )ماهی، ماهی fishبرخی اسامی مانند  1

 … ,one fish, two fish,three fishگیرد: نمی sیکسانی دارد یعنی در حالت جمع 
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ها فصل  دوم: کالِکِیــشِن  

Catch  a cold : سرما خوردن 

 1خوری.حتماً سرما می و اونجوری بری بیرون اگر لباس گرم نپوشی .2222

  خورد.او در تعطیالت سرما  .2222

 

Catch up (with) : رسیدن یا همگام شدن با کسی 

 ری(ــ)هِها برسیم.تونیم به آنمیهنوز اگر عجله کنیم  .2222

 )وِری( رسم.نگران من نباش. تو برو. من بِهت می .2228

 )درسی یا کاری(، سعی کن خودتو به بقیه برسونی. ایعقب افتادهخیلی  .2222

 ()آفِسْ برخی کارهام برسم.امشب باید تا دیر وقت در دفتر بمونم تا به  .2222

 
1355. If you don't wear warm clothes and go out like that, you will 

surely catch a cold.( لی، شُرْم، کِلُزْوُرْ، وِرْ ) 

1356. He caught a cold on holiday. (  (هالیْدِیْ

1357. If we hurry we can still catch up with them. 

1358. Don't worry about me. You go. I'll catch up with you. 

1359. You are really behind, try to catch up with the others. 

1360. I have to stay late at the office tonight to catch up some work. 

                                                            
1 Wear و  )وِرْ( به معنی پوشیدن است و برای پوشیدن کفش، جوراب، گذاشتن کاله، زدن کراوات

)وُرْ(  woreرود. قسمت دوم و سوم آن   عینک، پوشیدن حلقه، النگو، گردنبند و ساعت نیز بکار می

 زند(،)او برای مطالعه عینک می .He wears glasses for readingباشد: )وُرْنْ( می wornو 

Some musicians don't like to wear rings when they're playing.  برخی(

  Usually I wear black or greyنوازند دوست ندارند حلقه بپوشند(، وقتی می هادانموسیقی

یعنی به  put onچیست؟  put onو  wear. تفاوت پوشم()من معموالً مشکی یا خاکستری می

 کردن نیز دارد:داشتن و حملتنمعنای به wearتن کردن و تنها به عمل پوشیدن اشاره دارد ولی 

She is wearing a black dress ،)او یک لباس مشکی پوشیده( 

She is putting on a black dress کنه(.)او داره یک لباس مشکی به تن می 

 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cold
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/holiday
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/glass
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reading
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/musician
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ring
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/play
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 "نگه داشتن، جلوگیری کردن و ادامه دادن کاری"به معنای )کیپْ(  Keepفعل 

  باشند.می keptو  keptبوده و قسمت دوم و سوم آن 

 

Keep به معنای  نگه داشتن 

  چرا  دیروز منو منتظر نگه داشتی؟ .2112

 ببخشید که منتظرتون نگه داشتم. .2111

 1دار. من این روشی )اینجوری( دوست دارم.ات رو برای خودت نگهعقیده .2111

 (دْرْبِ، کادْ، الکْزْنْـِ)مِدِس دارید.داروها رو در یک گنجه قفل شده نگه .2111

 (ل، شاپْ)وایْ خواهد داشت.کنم، بچه رو نگهمیزمانی که من خریدجودی  .2111

 (وْوئِلْتْ ،diary)دایِری  ام.داشتهسال نگه 12دفتر خاطراتم رو برای  .2111

 (پْ، شیْ کِن، کاپِلْ)چیْ کنیم.و یک چندتایی گوسفند نگهداری میما جوجه  .2111

 

1361. Why did you keep me waiting yesterday? 

1362. Sorry to keep you waiting. )وِیْتینْگ(   

1363. Keep your opinion to yourself. I like it this way. 

1364. Keep medicines in a locked cupboard. 

1365. Jody will keep the children while I shop. 

1366. I've kept my diary for twelve years. 

1367. We keep chickens and a couple of sheep. 

                                                            
1 Opinion   :اِپیْنیئِنْ( یعنی عقیده و نظر(What’s your opinion about this matter? 

 .In my opinion Alex is the best football player)نظرت چیه راجع به این موضوع؟(، 

The two women had very different opinions about drugs. 

Keep

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/medicine
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lock
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cupboard
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/children
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shop
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/diary
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/year
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ها فصل  دوم: کالِکِیــشِن  

 ( tidyدی)تایْ دار.مرتب نگهاتاقتو  .2228

 تونی نگهش داری )برای خودت(، من دیگه الزمش ندارم.می .2222

 1بجای اینکه بفروشیمش. ،داریمما تصمیم گرفتیم ماشین قدیمیمونو نگه .2222

 (مِرْت، هیوْپایْاِسْ)2طبعیشو حفظ کرد.، رُبین شوخمشکالتش علیرغم همه .2222

 ز()تی بَگْ میداری؟ایت رو کجا نگهچای کیسه .2224

 او بدون هیچ اتهامی برای یک هفته در زندان ماند. .2222

 (تْ)سیْ داری؟مییک صندلی برای من نگه .2222

Keep به معنای جلوگیری کردن 

 او از رفتن من جلوگیری کرد )نزاشت برم(. .2222

 بود.هاشو ببینه جلوگیری کردهاز اینکه بچههمسر سابقش  .2222

 
1368. Keep your room tidy. 

1369. You can keep it. I don't need it any more. 

1370. We decided to keep our old car instead of selling it.( تِدسْ نْ،ایْدِدْسایْدیْ ) 

1371. In spite of all his problems, Robyn kept her sense of humor. 

1372. Where do you keep your tea bags? 

1373. He was kept in prison for a week  

without any charge.( زِنریْپْ ) 

1374. Will you keep a seat for me? 

1375. He kept me from leaving. 

1376. His ex-wife had kept him from seeing his children. 

                                                            
1 Instead  بجایِدر عوضِ")اینْسْتِد( یعنی ،" :would you like a  ,coffeeThere's no 

cup of tea instead? خوای(.ای نداریم، بجاش یک فنجون چای می)هیچ قهوه 
2 In spite of  اینْ اِسْپایْت آف( و(despite  یعنی )با وجود، با اینکه، علیرغم")دیْسْپایْت": 

In spite of (despite) his injury, Ricardo will play in Saturday's match. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/coffee
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cup
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tea
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/injury
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/play
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/match
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 ( hope)هُـپْ باشم.امیدوارم مانع کارتون نشده .2111

  کننده بود که به سختی تونستمبازی اینقدر کسل .2111

  (لیپْگ، اِسْنْفالیْ گ، نْبُریْ) رو بگیرم. رفتنم جلوی خواب

Keep  وkeep on به معنای تداوم داشتن عملی 

 دم.خیلی وارد نیستم ولی به سعی کردن ادامه می .2111

 .هادامه بد تبه سعی کردنفقط هیچگاه تسلیم نشو.  .2111

 گ(نْکیْ)وِرْ او تمام مدت روز را همینطور کار کرد. .2112

 گ()باذِرینْ 1شی؟چرا اینقدر مزاحم من می .2111

 

1377. I hope I haven't kept you from your work. 

1378. The play was so boring, I could hardly keep myself from 

falling asleep. 

1379. I'm not very good but I keep trying. 

1380. Never give up. Just keep on trying. 

1381. He kept on working all day long. 

1382. Why do you keep bothering me? 

                                                            
1 Bother:باذِر( یعنی زحمت دادن، به زحمت افتادن و اذیت کردن(Do you want me to  

wait for you?'No, don't bother. خوای منتظرت بمونم؟ نه زحمت نکش()می، 

Don't bother Ellen while she's studying ( هنگامی که داره مطالعه می نشو اِلنمزاحم)کنه 

گیرد و معنای قبل از فعل دیگری قرار می "keep on"و  keep""در بسیاری موارد فعل 

دهد. توجه کنید که فعل بعد از تداوم داشتن ) ادامه داشتن( یا استمرار را به آن فعل می

keep  یاkeep on  ًحتما ing گیرد:می 

I keep trying دهم.: من به سعی کردن ادامه می 

He keeps on talkingزند.: او همینجور )پشت سر هم( حرف می 

 

   



   193 

 

 

ها فصل  دوم: کالِکِیــشِن  

 (interruptingگ نْتیْنِراپْ)ایْ 1کنه.او همش حرف منو قطع می .2282

 .هر چند مادرش ازش خواست که بَس کند ،کردن ادامه داداو به صحبت .2282

 ری و میای؟ من نمیتونم تمرکز کنم.چرا همینطور می .2282

 

 keepهای کالکیشن

Keep secret/ word/ promise قولداشتن راز/ حرف/ :  نگه 

 د(تِنْ ، اینْ)پِرامِسْ سر قولم بمونم.من یه قولی به شما دادم و قصد دارم  .2282

 ( word د)وِرْ مونی؟چطور بدونم که سر حرفت می .2282

 (رِتْ)سیکْ دار.لطفاً این رو مخفی )بصورت یک راز( نگه .2288

 ت(راسْ)تْدارید.تونم به شما اعتماد کنم که یک راز رو نگهمی .2282

 داری.همیشه این رو یک راز نگهتو نخواهی توانست برای  .2222

 
1383. He keeps on intrrupting me. 

1384. He kept on talking although his mother asked him to stop.( ذُلْآ ) 

1385. Why do do you keep walking back and forth? I can't 

concentrate.( تتِرِیْسِنْ کانْ ،فُرثْ ) 

1386. I made a promise to you and I intend to keep it. 

1387. How do I know you'll keep your word? 

1388. Please keep it secret. 

1389. Can I trust you to keep a secret? 

1390. You won't be able to keep it secret for ever. 

                                                            
1 Interrupt :ایْنِراپْتْ( یعنی قطع کردن سخن کسی(, but I you Sorry to interrupt 

need to ask you to come downstairs. کنم ...()ببخشید که حرفتون رو قطع می 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/promise
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/intend
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 !مونی(نگهشون نمیداری )سر قولت نمی هرگز دی ولیتو همیشه قول می .2112

 گ(زینْ)اِمِیْ .انداینه که چنین مدت طوالنی بصورت راز باقی م آورشگفتچیز  .2111

  1داری.بگم ولی باید قول بدی مخفی نگهشخوام یه رازی رو بهت می .2111

 (رَپْ)2؟(داریزیر لحاف نگهش) داریتونی این رو مخفی نگهمی .2111

 (گ آپکینْبِرِیْ)3.شن()جدا می زنندار. اونا دارن بهم میاینو پیش خودت نگه .2111

 ()پِرامِسْ دم که نتونم نگهش دارم.من قولی نمی .2111

Keep an eye on مواظب بودن : 

 ی(بْ)بِی دقیقه چشمت به کودک من باشه.لطفاً چند  .2111

 

1391. You always make promises but you never keep them. 

1392. The amazing thing is that it was kept secret for so long. 

1393. I wanna tell you a secret but you must 

 promise me to keep it under cover. 

1394. Can you keep it under cover/ wraps. 

1395. Keep it to yourself. They are breaking up. 

1396. I don't make a promise I can't keep. 

1397. Please keep an eye on my baby for a few minutes. 

                                                            
شود، )وانِ( تلفظ می wannaبصورت  ”want a“و”want to“هایدر اسپیکینگ معموالً عبارت 1

 شود تا نحوه تلفظ آن نشان داده شود:صورت نوشته میو برخی مواقع نیز به همین

 I wanna(=want a) hamburger.همچنین عبارت ، "going to" بصورت"gonna"  )گانا(

   )قصد داری چکار کنی؟( ?What are you gonna(=going to) doشود:تلفظ می
2 Cover کاوِرْ( یعنی پوشاندن و پوشش(: n covered his face with his hands.Da 

3 Break up یعنی جداشدن Jenny and George have broken up. ،make up  یعنی

 How: ل( یعنی آشتی دادنسایْ)رِکِنْ reconcileو They kissed and made up آشتی کردن:

do I help two angry persons reconcile?)چطور کمک کنم دو آدم عصبانی آشتی کنند( 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hamburger
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/broken
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/kiss
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ها فصل  دوم: کالِکِیــشِن  

 .دارم )مواظبش هستم(نمیچشم ازش بر .2111

 ( road)رُد چشمت به جاده باشه. .2111

 شِن(کِیْ)وِیْ حواست به خونه من باشه؟ ،ممکنه وقتی من در تعطیالتم .2111

 Keepسایر کاربردهای 

 (تْبیْاِ ز، ؟ )نویْدارید(ممکنه یه کم سروصدا رو کمتر کنید )پایین نگه .2112

 دارید.ها دور نگهاز بچه .2111

 (چْ)ریْ 1دارید.ها نگهخارج از دسترس بچه .2111

 ؟تونی مشغول نگهشون داری)سرشون رو گرم کنی(می .2111

 ()هِدْ سرت رو پایین نگه دار. .2111

  2داری هم کنم.مجبورم خانهها وقتبعضی .2111

 

 
1398. I'll keep an eye on him. 

1399. Keep your eyes on the road. 

1400. Will you keep your eye on my house 

 while I'm on vacation? 

1401. Would you keep the noise down a bit? 

1402. Keep away from children. 

1403. Keep out of reach of children. 

1404. Can you keep them busy? 

1405. Keep your head down. 

1406. Sometimes I have to keep house, too. 

                                                            
1 Reachو دسترس: )ریْچ( یعنی رسیدن ,.We won't reach Miami until 5 or 6 o'clock 

The temperature is expected to reach 30°C today.ز به...()دما انتظار میره امرو 
2 Housewifeدار ویعنی زن خانهHousekeeper.یعنی کسی که شغلش کار منزل دیگران است 

You can hire a better housekeeperاستخدام کردن(hire= ،)My wife is a hosewife  

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/temperature
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/expect
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 (رَکْ، تْزْ)فَنْ 1های لیگ هستند.های فوتبال اغلب در جریان همه تیمطرفدار .2111

 (difficultت کُلْ)دیفیْ مشکله که ردپای همه دوستای قدیمی رو پیدا کنم. .2111

 باشیم.داشتهدر مدتی که در انگلستان هستیم باید آمار مخارجمون رو  .2111

)یادت باشه( که به من قول دادی که اگه در امتحان  در خاطر داشته باش .2121

 خری.قبول شم، اون دوچرخه رو می

 (.وارد چمن نشویدها دور بمونید )از چمن .2122

 ا()اِریْ موندم.اگر من بجای تو بودم، در شب از اون ناحیه دور می .2121

 
1407. Football fans often keep track of every team in the league. 

1408. It's difficult to keep track of all my old friends. 

1409. We have to keep track of our expenses while we are in England.( سِزْپِنْایکسْ ) 

1410. Keep in mind that you promised me to buy that bike, if I pass the exam.  

1411. Keep off the grass. ( رَسْ گْ ) 

1412. If I were you, I'd keep away from that area at night. 

                                                            
1 Trackباشد:)تْرَک( به معنای مسیر، ردپا و شیار می 

Police found tyre tracks in the mud. ها را در گِل پیدا کرد(.ستیک)پلیس رَد ال 

باشد. به عنوان می "از محلی بسوی خارج، دورتر، خارج از"در لغت به معنای Offحرف اضافه 

 )آفْ offshoreهایی که دور از ساحل )وسط دریا( هستند مثال در صنعت نفت و گاز، به چاه

هایی که در خشکی هستند و به چاه باشد(به معنای ساحل می shore) گویندمیشُرْ( 

onshore شود شود و همچنین به بادی که از ساحل دور میگفته میoffshore wind 

به  fell offمثالً در جمله زیر  .ددهمفهوم دور شدن را به فعل می offگویند. در افعال هم می

 .The pen fell off the tableاین معناست که خودکار از لبه میز به سمت خارج دور شد: 

یعنی لباس  take offیعنی کنده شدن،   come offیعنی بدرقه کردن،  see offهمچنین 

بینید که در د. میباشبه تنهایی به معنی مرخصی نیز می offدرآوردن و بلند شدن هواپیما و 

اش )بدرقه I saw her off at the stationهمه این افعال مفهوم دور شدن وجود دارد: 

  Take offهام کنده شد(،)یکی از دکمه.One of my buttons has come offکردم(، 

your jacket  ،)ژاکتت رو دربیار(I'm off now, see you tomorrow.ام()االن مرخصی 

 

   

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/found
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tyre
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mud
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/button
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/see
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tomorrow
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ها فصل  دوم: کالِکِیــشِن  

 ()تِرابِلْ دار.اون رو از دردسرخارج نگه .2121

)بیرون بمون(! این به تو ارتباطی نداره، بنابرین سعی نکن تو دخالت نکن  .2121

 د(وْوالْ، اینْسْـِنزْ)بیْ 1خودتو قاطی کنی.

 2ندار.ما رو بیشتر از این معلق )بالتکلیف( نگه .2121

 داری.سعی کن آتش را روشن نگه .2121

 ()تاچْ در تماس باش. .2121

 س(تِنْ)دیسْ داشت.میاو با همه در اداره خوب بود ولی حدودشو )فاصله( نگه .2121

 )کول( 3خونسرد باش. .2121

 

1413. Keep him out of trouble. 

1414. Keep out of this! It's not your business,  

so don't try to get involved. 

1415. Don't keep us in suspense any longer. 

1416. Try to keep the fire going. 

1417. Keep in touch. 

1418. He was nice to everyone in the office, but he kept his distance. 

1419. Keep (your) cool. 

                                                            
 It's not your businessبجز عبارت  "به شما ارتباطی ندارد یا به تو چه!"برای بیان عبارت 1

آیا این "کرد. مثالً برای عبارت نیز استفاده It has nothing to do with youتوان از عبارت می

. برای بیان  "?Does it have anything to do with you"گوییم می"به شما ارتباطی دارد؟

و یا برای  "It has something to do with me"گوییم می "این موضوع به من ارتباط داره"

 "What does it have to do with marriage"گوییممی"این چه ربطی به ازدواج داره"بیان

2 Suspense  باشد: می "معلق")سِسْپِنْس( به معنایShe kept him in suspense for 

several days before she said that she would marry him. 
3 Cool :یعنی خونسرد و خونسردیwindowthe  brokeHe was very cool when we   

  او خونسردیشو از دست داد.He lost his cool )وقتی ما شیشه رو شکستیم او خیلی خونسرد بود(

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/kept
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/day
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/marry
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/window
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/broke
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 1کنم.. من همیشه خونسردیم رو حفظ میعصبی شممن دوست ندارم  .2242

او مثل گذشته ضعیف نیست. )یادت باشه( که  یخاطر داشته باشدر باید  .2242

 2)اونطور که در گذشته بود نیست(

 آد.داری خوشم مینهامن از خ .2244

 ."داریدرو بیرون نگهها سگ"بینی اینجا چی نوشته، نمی .2242

 (سِزْپِنْایکسْ دِر،وانْ).میدارینگهمخارجت رو  حساب کنم تو چطورمن تعجب می .2242

 (informedد مْفُرْ)اینْ منو در جریان بزار. .2242

 (کَجولْ)اِسْ دار.زمانیمو خالی نگه برنامه .2242

 من هنوز سر حرفم/ قولم هستم. سر حرفت/ قولت باش. .2242

 ( worryingگنْیْ)وِریْ نزار نگران شه. .2248

 

1420. I don't like to gat nervous. I always keep my cool. 

1421. You should keep in mind that he is not as weak as he used to be. 

1422. I like to keep house. 

1423. Don't you see what is written here, "keep the dogs out". 

1424. I wonder how you keep track of your expences. 

1425. Keep me informed/ posted. 

1426. Keep my schedule free. 

1427. Keep your word/ promise.  

I am still keeping my word/ promise. 

1428. Keep him from worrying. 

                                                            
1 nerve  عصب، رشته عصبی")نِروْ( یعنی" You really get on my nerve! ری )تو واقعاً می

 ."عصبی")نِرْوِس( یعنی  nervous)رو اعصابمه!( و  !It gets on my nerveرو اعصابم!(، 
2 "as  صفت/ قیدas" رود: برای مقایسه بکار میan elephant as big as You are تو به(

 )هر چه زودتر)دراسرع وقت( این کارو انجام بده( Do it as soon as possibleبزرگی یک فیلی(،
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ها فصل  دوم: کالِکِیــشِن  

 ت(لِنْ )سایْ .بمونیدشما باید ساکت  .2111

 گ(گ، میتینْ )دورینْ من در طول جلسه ساکت ماندم. .2111

 (لَسْ لُ کْ پِنی،)کام1ْکالس همنشینی نکن.با افراد بی .2112

 .ندار )دلت رو خوش نکن(خیلی امیدت رو باال نگه .2111

 گ()پیکینْ ده.همینطور به من گیر می .2111

 گ()سیتینْ چه مدت ما باید همینطور اینجا بشینیم؟ .2111

 گ(تینْتِرَکْ)دیسْ کنی!تو همینطور داری حواس منو پرت می .2111

 رِت(یْپْ)اِس2ْدم(.دارم )به او روحیه باش رو باال نگهکنم روحیهدارم سعی می .2111

 ( balanceس. )بَلِنْ دار )تعادلت رو حفظ کن(تعادلت رو نگه .2111

 

1429. You must keep silent. 

1430. I kept silent during the meeting. 

1431. Don't keep company with low class people. 

1432. Don't keep your hopes too high. 

1433. He keeps picking on me. 

1434. How long should we keep sitting here? 

1435. You keep distracting me! 

1436. I am trying to keep her spirit up. 

1437. Keep your balance. 

                                                            
1 panyCom  باشدنیز می "همراهی و همنشینی "به معنای "شرکت")کامْپِنی( عالوه بر: 

 He works for a software company ،I just enjoy his company  همچنین فعل

accompany ْرود:بکار می " همراه بودنو همراهی کردن "ای پِنی( به معن)اِکام 

 Would you like me to accompany you to your room?  دوست دارید تا اتاقتون(

)این کتاب  .This course book are accompanied by four CDs، همراهیتون کنم(

 . She accompanied her husband to the door باشد.(،دی میسی 4درسی همراه 
2 Spirit :اِسْپیرِت(: روح و روحیه(My spirit is very high/ low.  .)روحیم خیلی باال/پایینه( 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/work
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/software
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/enjoy
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/room
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/course
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/book
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باشد و می "چرخیدن، پیچاندن، تبدیل کردن و نوبت"به معنای ( نْ)تِرْ turnفعل 

 .turnedو  turnedآن عبارتند از: قسمت دوم و سوم 

Turn به معنای پیچیدن و چرخیدن 

 چراغ راهنمایی بعدی بپیچ سمت چپ. .2111

 ()اِرثْ چرخد.زمین به دور خورشید می .2111

 برگرداند و به عقب نگاه کرد.او سرش را  .2111

 من اشتباهاً / عمدی به سمت راست پیچیدم. .2112

 ( wrongگْ)رانْ فکر کنم اشتباه پیچیدید. .2111

Turn به معنای تبدیل کردن و تغییر یافتن 

موفقیت او را از یک انسان مهربان و نجیب به یک کارفرمای حریص و  .2111

 (پِلُیِرْمْایْ ،دیتی،گیریْنَسْ ِسن،پِرْتِل،جِنْ د،نْ،کایْسِسْسِکْ)1است.کثیف تبدیل کرده

 

1438. Next traffic light, turn left.( رَفیکْتْ ) 

1439. The earth turns around the sun.(  (سانْ

1440. He turned his head and looked back. 

1441. I turned right by mistake/on purpose.( پِسْپِرْ ) 

1442. I think you made a wrong turn. 

1443. Success has turned him from a kind gentle person into a 

nasty greedy employer. 

                                                            
1 Greed  حرص و طمع")گْریید( یعنی":. profits more They are greedy for 

Turn
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ها فصل  دوم: کالِکِیــشِن  

 رِی()گْشده است. خاکستریموهاش  .2222

Turn به معنای نوبت 

 . )هووز(نوبت کیه؟ نوبت منه .2222

 گ(ری ثینْ. )اِوْبه نوبته همه چی .2222

 Turnهای کالکیشن      
 

Turn down : )... کم کردن )رادیو، تلویزیون و 

Turn up :  کردن )رادیو، تلویزیون و ...(زیاد  

Turn on : )... روشن کردن )رادیو، تلویزیون و 

Turn off : )... خاموش کردن )رادیو، تلویزیون و 

 د()لَوْ مش کنید؟ خیلی صداش بلنده.ممکنه یه ذره کَ  .2222

 من اون آهنگ رو دوست دارم. لطفاً رادیوتون رو زیاد کنید. .2228

 (light ت)الیْ تونم المپ رو روشن کنم؟می .2222

 ممکنه لطفاً تلویزیون رو روشن کنید؟ .2222

 ؟کرداون رو خاموش  باید دونی چطورمی .2222

 

1444. His hair has turned grey. 

1445. Whose turn is it? It's my turn. 

1446. Every thing is in turn. 

1447. Would you please turn it down a little? It's too loud. 

1448. I love that song, please turn your radio up(or: turn up your radio). 

1449. May I turn on the light? 

1450. Would you please turn the TV on? 

1451. Do you know how to turn it off? 
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 ()آوِنْمطمئن شو اجاق رو خاموش کردی. بریقبل از اینکه  .2111

Turn down : رَد کردن، نپذیرفتن   

 .پذیرفتند(نها در خواست مهاجرت مرا رد کردند)آن .2111

 1درخواست من )ویزا، کار، دانشگاه و ...( رد شد. .2111

 (د، جابْـِتنْـْیـپُـسِدیْ) وقتی برای کار رد شدم ناامید شدم. .2111

 رونالد از جنیفر خواستگاری کرد )پیشنهاد ازدواج داد( اما او نپذیرفتش. .2111

 .او رد کردها شغل خوبی به او پیشنهاد دادند ولی آن .2111

Take turns:  نوبت کاری را انجام دادن، نوبت گرفتنبه  

 کنند.سارا و مینا به نوبت به مادرشان کمک می .2111

 (گسِرینْاَنْ) .دیمما به نوبت تلفن رو جواب می .2111

 ک(رِیْ)بْکنیم.هر کدام از ما به نوبت استراحت می .2111

 
1452. Make sure that you turn off the oven before you leave? 

1453. They turnrd down my immigration request.( تشِن ریکوئِسْرِیْایمیگْ ) 

1454. My application was turned down.( ِشنـلِکِیْاَپْ ) 

1455. I got disappointed when I got turnrd down for the job. 

1456. Ronald proposed to Jenifer but she turned him down.( درِپُزْپْ ) 

1457. They offered her a good job but she turned it down. 

1458. Sarah and Mina take turns helping their mother. 

1459. We take turns answering the phone. 

1460. Each of us takes a break in turn. 

                                                            
1 Apply رود. مثالً وقتی شخصی برای دانشگاه )یا بکار می "درخواست دادن")اِپْالیْ( به معنی

 I've applied for a ام:گوید برای آن دانشگاه )یا شغل( اَپالی کردهکند میشغلی( درخواست می

new job  ،I applied to four universities and was accepted by all of them. 

 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/answer
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/phone
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/take
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/break
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/job
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ها فصل  دوم: کالِکِیــشِن  

Turn out : مشخص شدن، از کار درآمدن   

 پی(ـ)رِسِاش چی بود؟(دستور غذا چطور از کار درآمد؟)نتیجه .2222

 راه شد.روبه همه چیزسخت گذشت، اما سرانجام  .2224

 شناخته است.مشخص شد که آلیس او را می .2222

 کردم.در کمال تعجب، مشخص شد که من اشتباه می .2222

Turn in : تحویل دادن   

 امتحانتون رو تحویل بدهید. کنید برگهوقتی دارید اتاق رو ترک می .2222

 گ(تینْرِسْتْ)این1ْدانشجویان گزارش جالبی رو تحویل دادند. .2222

 دادم.اگر بجای شما بودم خودم رو تحویل می .2222

 
1461. How did the recipe turn out? 

1462. It was a difficult time, but eventually things turned out all 

right.( چوئِلیاِوِنْت، دیفیکُلْ ) 

1463. It turned out that Alis had known him. 

1464. To my surprise, it turned out that I was wrong.( گز، رانْیْراسِپْ ) 

1465. Turn in your exam paper as you leave the room.( پِریْـپِ اِگزَمْ ) 

1466. The students turn in an interesting report. 

1467. If I were you, I would turn myself in. 

                                                            
1 Interest و  "عالقه، عالقمند کردن و سود و بهره")ایْنْتْرِست( یعنیinterested 

 رود:بکار می in. این فعل با حرف اضافه "جالب"یعنی  interestingو همچنین  "عالقمند"یعنی

Show a little interest in your children. هات کمی عالقه نشون بده()به بچه 

Here's an article which might interest you.  اینجا یک مقاله هست که ممکنه تو رو(

 )من به موسیقی و فیزیک عالقه دارم(.I’m interested in music and physicsعالقمند کنه(

It’s a very interesting question.،)سوال خیلی جالبیه(How interesting!)چقد جالب( 

Interest rates have come down(ها پایین آمده استنرخ بهره.) 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/recipe
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/turn
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/turn
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/known
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/children
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 Turnسایر کاربردهای 

 رسه.لباس قشنگیه. بچرخ و بزار ببینم چطور به نظر می .2111

 فُل()فُرس1ْتعدیلش کنید. کنممی پیشنهادنامه شما یک کم تنده،  .2111

 2کنی.گردم(، تو داری یه خرابکاری میگردونم )برمیهر وقت پشتمو برمی .2111

 برگه امتحانتون رو تا من نگفتم برنگردونید. .2112

 ماشین چپ کرد و آتش گرفت. .2111

 تِر()ِانْ لطفاً خارج از نوبت وارد نشوید. .2111

 بخاطر برف مجبور شدیم برگردیم. .2111

 کنم پشتتو به من نکن.اهات صحبت میوقتی دارم ب .2111

 کنند.دوستان واقعی هیچگاه پشتشون رو به من نمی .2111

 

1468. It's a nice dress. Turn round and let me see how it looks. 

1469. Your letter is a little forceful. I suggest you turn it down.  

1470. Every time I turn my back, you are pulling something. 

1471. Don't turn your exam paper until I say. 

1472. The car turnrd over and caught fire. 

1473. Please don't enter out of turn. 

1474. Because of snow we had to turn back. 

1475. Don't turn your back on me when I am talking. 

1476. Real friends never turn their back on me. 

                                                            
1 Suggest  سِجِّسْت( یعنی پیشنهاد کردن و(suggestion  :یعنی پیشنهاد )سِجِّسْشِن(

She made some very helpful suggestions but her boss rejected them all. ،

Do you have any suggestions?   ،May I make a suggestion? 
2 Pull پول( یعنی کشیدن و اصطالح( pull somebody's leg  یعنی سربه سر کسی گذاشتن و

 Don’t pull my leg.،    Stop pulling his legکسی را دست انداختن)پای کسی را کشیدن(: 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/helpful
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/boss
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reject
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ها فصل  دوم: کالِکِیــشِن  

Can’t help یعنی رود. تونم نَرم و ... بکار میتونم نخندم، نمیبرای بیان جمالتی مانند نمی

 I can’t help laughing ،I can’t help falling in love: جمالت منفی منفی کردن برای

              

 

باشد. این فعل جزء می "کردن، به نظر آمدن و قیافهنگاه"به معنای  lookفعل 

  looked, lookedافعال باقاعده بوده و درنتیجه قسمت دوم و سوم آن عبارتند از:

Look به معنای نگاه کردن  

 کنی؟به چی داری نگاه می .2222

 بزار ماشین جدیدت رو یک نگاه بندازم. .2228

 اطراف نگاه کن و ببین چیزی گم نشده.به  .2222

 کردنش رو دوست ندارم.من نگاه .2282

 گ(مایِرینْ)اِد1ْتونم تحسینت نکنم.کنم نمیهر بار که نگاهت می .2282

 

1477. What are you looking at? 

1478. Let me take a look at your new car. 

1479. Look around and see if anything is missing. 

1480. I don't like the way he looks at me. 

1481. I can't help admiring you whenever I look at you. 

  

                                                            
1 Admire تحسین کردن")اِدْمایِر( یعنی":in such  workwho  peopleI really admire  

difficult conditions.(کنند را تحسین میمن واقعاً افرادی که در چنین شرایط سختی کار می-

 My husband never pay: "تعریف، تعریف کردن"ت( یعنی مِنْپِلیْ)کامComplimentْکنم(.

me any compliment. (کنداز من تعریف نمی هیچگاه )شوهرم ،Bob complimented 

me on my new hairstyle. ی سرم تعریف کرد(.)باب از من بخاطر مد جدید مو 

Thank you for your compliment .)ممنون از تعریفتون( 

Look

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/work
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/difficult
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/condition
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 اینجاست! کجا داری میری اینقدر تیپ زدی؟ببین کی  .2111

Look به معنای به نظر آمدن 

 ت(رایْ)اُلْرسی.دار به نظر میخوب به نظر میام؟ نه، خنده .2111

 ( tiredد)تایِرْ رسم؟آیا خسته به نظر می .2111

 ریدی(، پْ)مَدِرْ 1! (خودتیداغون به نظر میای )تو ؟ موضوع چیه .2111

 رسی.تو این لباس عالی به نظر می .2111

 آد.این لباس خیلی بهت می .2111

 د(د هَنْ)سِکِنْدست دومه ولی خیلی نو به نظر میاد. .2111

 س(سِنْ)نانْآد.سال بهت نمی 51چرِت نگو! بیشتر از  .2111

 رسه.سالشه ولی خیلی جوونتر به نظر می 35او  .2111

 
1482. Look who is here! Where are you going all dressed up? 

1483. Do I look allright? No, You look funny. 

1484. Do I look tired? 

1485. What's the matter? You look pretty down. 

1486. You look great in this dress.  

1487. This dress looks great on you. 

1488. It's second-hand but it looks pretty new. 

1489. Nonsence! You don't look more than eighty.  

1490. She is 35 but she looks much younger.( گِریانْ ) 

                                                            
)مشکلت  ?What's wrong with youتوان از عبارات می What's the matterبجای  1

 مود.)چه خبر( نیز استفاده ن What's upچیه؟( و یا 

Pretty ْباشد:نیز می "تا حدی زیاد"معنای به   "قشنگ"ی( بجز معنای دری)پ 

They have a pretty little girl. )دختر کوچولوی خوشکلی دارن(، 

 The house has four bedrooms, so it's pretty big.)بنابرین خیلی بزرگه ،...( 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/house
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bedroom
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/big
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ها فصل  دوم: کالِکِیــشِن  

 1رسی.ها هم پیر به نظر نمیاینقدر .2112

 (familiarئِریلیْ )فِمّ رسی!آشنا به نظر می .2111

 رسه.از چیزی که هست پیرتر به نظر می .2111

 د(رْکِّ)اِس2ْآد ترسیده باشم؟ترسم. آیا به نظر میمن نمی .2111

 فِل(وتیْ )بیْ رسی!امشب چقدر زیبا به نظر می .2111

 د()وِریْ آیی.حالت خوبه؟ یه کم نگران به نظر می .2111

 س(رِنْـِئ)شَبی،اِپیْ 3رسید.اش خجالت زده به نظر میو فقیرانهنده ژِاز ظاهر او  .2111

 
1491. You don't look that old. 

1492. You look familiar! 

1493. He looks older than he is. 

1494. I am not scared. Do I look scared? 

1495. How beautiful you look tonight! 

1496. Are you Okey? (are you alright?) you look a little worried! 

1497. He looked ashamed of his shabby appearance. 

                                                            
 ت مشابهی ساخت:توان جمالمی thatبا استفاده از  1

Getting divorce is not that easy.  )ْطالق گرفتن اینقدرها هم آسان نیست، دِوُرْس( 

He is not that stupid.  )اینقدر هم احمق نیست( )اِستیوْپِد( 

Was it that disappointing?  )آیا اینقدر ناامید کننده بود؟( )دیسِپُینْتیْنگ( 
2 Scare اِسْکِّر( یعنی تر( :ساندن و ترسیدنHe scared me. )او مرا ترساند(  

I am very brave, I don’t scare easily. ترسم()من خیلی شجاع هستم. من براحتی نمی 
3 Shame:شِیْم( یعنی شرم و ننگ(Shame on you! ،)شرم بر تو باد(Such a shame  چه(

 You must be ashamed ofعنی شرمسار، خجل و شرمنده: ی)اِشِیْمْد(  Ashamedآور(،  شرم

yourself  ،)تو باید از خودت خجالت بکشی(Don't make me feel ashamed نزار احساس(

 I didn't want to embarrassبَرِس( یعنی خجالت دادن: )اِمْ Embarrassکنم(،  شرمندگی

her by asking this questions. ،embarrassing  آور: خجالت یعنیShe asked a lot 

of embarrassing questions. ،This is embarrassing for the government. 
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 Lookهای کالکیشن

Look for : دنبال چیزی گشتن   

 ی()کْ.گردممی / یک شغلدارم دنبال کلیدم .2228

 گردی؟میدنبال چی  .2222

 گرده.پلیس در رابطه با آن دزدی داره دنبال او می .2222

گشتم اما قیمتش خیلی چیزیه که دنبالش می این ماشین دقیقاً همون .2222

 (س، هایلی، پِرآیْتْاِگزَکْ ) باالست.

 1گشتم.تو دقیقاً همونی هستی که دنبالش می .2224

Look after :مراقبت کردن 

 من مراقبت کنید؟ یشه لطفاً از بچهمی .2222

 (دْ)فانْ  دارم ولی وقتی ندارم که ازشون مراقبت کنم.ها عالقهمن به آن .2222

 
1498. I am looking for my key/ a job. 

1499. What are you looking for? 

1500. The police is looking for him in connection  

with that robbery.( ، رآبِریشِنْکِنِکْ ) 

1501. This car is exactly what I was looking for, but its price is too 

high. 

1502. You are exactly who I was looking for. 

1503. Would you please look after my child? 

1504. I am fond of them but I have no time to look after them. 

 

 

                                                            
 .کنید( هاین جمله را با جمله قبل مقایسشود )ها استفاده میبرای انسان whoبرای اشیاء و از  whatاز  1
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ها فصل  دوم: کالِکِیــشِن  

 1من از شما بسیار سپاسگذارم برای مراقبت از پسرم. .2111
 

Look forward to2 :مشتاقانه منتظر بودن 

 (دوِرْفُرْ) صبرانه )مشتاقانه( منتظر دیدن شما هستم.بی .2111

 خوب و آروم هستم. تعطیالتمرخصی/ مشتاقانه منتظر یک  .2111

 .مشتاقانه منتظر شنیدن از شما هستم)مشتاقانه منتظر جواب شما هستم( .2111

 ام و مشتاقانه منتظر دیدن او هستم.است که ندیده مادرم را مدت طوالنی .2111

Look like :شبیه بودن 

 (تْ)سالْاین شبیه نمکه ولی نمک نیست. .2121

 رده چه شکلی بود؟مَ .2122

 
1505. I am very grateful to you for looking after my son.( فُلتْیرِگْ ) 

1506. I am looking forward to seeing you. 

1507. I'm looking forward to a nice relaxing vacation/ holyday. 

1508. I'm looking forward to hearing from you. 

1509. I haven't seen my mother for a long time and I'm looking 

forward to seeing her. 

1510. It looks like salt but it isn't. 

1511. What did the man look like? 

                                                            
1 Appreciate  قدر چیزی را دانستن قدردانی کردن،درک کردن، ")اِپْریشیْـئِـیْت( یعنی": 

I appreciate that it's a difficult decision for you to make. )درک کردن( 

We really appreciate all the help you gave us last weekend. )قدردانی کردن( 

I hope Tom appreciates all my help. )قدر چیزی را دانستن( 
حرف  Toرود. ها بکار میها و پیاماین عبارت معموالً هنگام خداحافظی و همچنین در پایان نامه 2

( هرگاه فعل دیگری 121ای که قبالً بیان نمودیم )صفحه اضافه این عبارت فعلی بوده و طبق قاعده

 گیرد.می ingاز یک حرف اضافه بیاید، حتماً بعد 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/difficult
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/decision
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/help
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/weekend
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Look up :)دنبال چیزی در کتاب گشتن )مانند لغت یا اطالعات 

 (بُکْ )فُنْ کنید. ششه لطفاً در دفترچه تلفن جستجومی .2224

  کِلُپیدیا(سایْ)اِنْ المعارف بگردیم.دونم. بیا تو دایرهجواب رو نمی .2222

 Look های سایر کاربرد

 خیلی اتفاقات جالب رو تونم میکنم، هنوز وقتی به زمان کودکیم نگاه می .2222

 (سْتْ وِنْگ، ایْتینْسْرِتْبِر، اینْهود، ریمِمْدْلْ)چایْ رم.بیابیاد 

 ز(دْپِنْ)دی1ْبستگی داره چطور بهش نگاه کنی. .2222

 رسید. سعی کردم آرومش کنم.او خیلی عصبی به نظر می .2222

 (جْ)اِیْنشون نمیده )خوب موندی(.تو اصالً سِنِت  .2222

 (رابِلْ )تْ گردی؟آیا دنبال دردسر می .2228

 
1512. Would you please look it up in the phone book? 
1513. I don’t know the answer. Let’s look it up in an encyclopedia. 
1514. When I look back on my childhood, I can still remember 

many interesting events. 
1515. It depends on how you look at it. 
1516. She looked very nervous. I tried to 

 calm her down.( وِس،کامْ نِرْ )  

1517. You don't look your age at all. 
1518. Are you looking for trouble?

                                                            
1 Depend  دیْپِنْد( یعنی("و  "داشتن، وابسته بودنبستگیdependance  یعنی )دیْپِنْدِنْس(

 رود:معموالً بکار می on)دیپِنْدِنْت( یعنی وابسته. با حرف اضافه  dependentو  "وابستگی"

Will you go to Mexico for your holiday? It depends on many things. 
Our dependence on oil is not good at all.الً خوب نیست()وابستگی ما به نفت اص 

He has three dependent children. )او سه فرزند وابسته دارد( 

How long are you staying? I don't know; It depends.مونی؟نمیدونم، بستگی داره()چقدر می 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/our
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/holiday
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/children


 

 

 جمالت موضوعی: سوم فصل

لغات و اصطالحات سعی شده است  فصلدر این 

 ارائه گردد. رایج هایموقعیتبرخی کاربردی مربوط به 

 :دانشگاه

 ت(تِیْ )اِسْ کنم.من در دانشگاه دولتی/ آزاد تحصیل می .2222

 .باشداو دانشجوی دوره کارشناسی/ تحصیالت تکمیلی می .2242

 )پِتْ(1کالس سوم بودیم او نورچشمی معلم بود.وقتی ما  .2242

 (دْت،دِراپْسالْکِنْ) با مدیر گروه مشورت کردم و این درس رو حذف نمودم. .2244

 (سْس، مَثِمَدِکْ ، کُرْاَدْ) خوام یه درس دیگه بردارم. ریاضی چطوره.می .2242

 .استبرای مدرک فوق دیپلم/ لیسانس/ فوق لیسانس نیاز چند واحد  .2242

 
1519. I study at a state/ Azad university. 

1520. She is an undergraduate/a graduate student.( ،گَِرجوئِتْآندِرگِرَجوئِتْ ) 

1521. When we were in third grade, she was the teacher’s pet.( دگِرِیْ دْثِرْ ) 

1522. I consulted the head of our department and dropprd this course. 

1523. I am going to add one more course. What about mathematics? 

1524. How many credits is needed for an associate's degree / a 

bachelor’s degree/ a master’s degree.( زْ تِرْ، مَسْزْلِرْ، بَچْریدِگْ سْیِئتْاِسُسْ ) 

                                                            
1 Pet سگ خانگیش او را گاز  باشد:عالوه بر سوگلی و نورچشمی به معنای حیوان خانگی هم می

 His pet dog bit him and made his hand bleed گرفت و دستشو خون انداخت.
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ترم میاناند و دیروز ترممون از دوشنبه گذشته شروع شدهامتحانات میان .2111

 ری(تْتِرم، کِمِسْ)میدْ رو دادم. مشیمی

 آن( دْ)پیکْ  معلم جدیدمون بدجوری به من گیر داده. .2111

 (،فِیْلپِرِفِسِر تْتِرِکْ)اِسْکالسو انداخت. %51گیریه. ترم گذشته او استاد سخت .2111

 ت(کِسْ)فِوْدم حواستون جمع باشه و به من توجه کنید.وقتی دارم درس می .2111

 (بِلوْآل، ) رو خراب کردم. مادبیاتامتحان رو خوب دادم ولی  حقوقامتحان  .2111

 (، موودْ)مَثْ  امتحان ریاضی حالمو گرفت. .2111

 :رستوران

 ت(اَپِتایْد، لْاِسپُیْ).اشتهامو از دست دادم .2112

 گ(زینْ)اَپِتایْ بوی این غذا اشتها آوره. .2111

 (سکُرْد، مِینْوْ، سِرْززِرْاَپِتایْشود.)غذا سرو میمعموالً قبل از غذای اصلی پیش .2111

 تِد()تیریْ .دفعه پیش تو منو به ناهار مهمون کردی، حاال نوبت منه .2111

 
1525. Our midterm exams have started since last Monday and I 

took my chemistry midterm yesterday. 

1526. Our new teacher has picked on me badly. 

1527. He is a strict professor. He failed %50 of the class last term. 

1528. Stay focused and pay attention to me while I am teaching.( شِناِتِنْ ) 

1529. I did alright on the law test but I blew my literature test.(لیِدرِچِر) 

1530. The math test blew my mood. 

1531. I spoiled my appetite. 

1532. The smell of this food is appetizing. 

1533. Appetizers are usually served before main course. 

1534. You treated me to lunch last time, now it’s my treat. 
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  فصل  سوم: جمالت موضوعـــی

 (dutch )داچْ  .چطوره دانگی حساب کنیم .2222

 (کِمْک، وِلْرینْدْ)چسبه.یک نوشیدنی خنک در یک روز داغی مثل امروز می .2222

 تِر()اِسْ  اول بهمش بزن و بعد بنوشش. .2222

 (سیگیریْ)م ولی کمی هم اضافه وزن دارم.من غذای چرب و تند دوست دار  .2228

 (زْ)لوْ 1 باید وزن کم کنم. بنابرینهشت کیلو اضافه وزن دارم   .2222

 (دِلیشِسْ سْتْتِیسْ)ولی من رژیم دارم.ای داره این غذا خیلی مزه خوشمزه .2222

 (yoghurtت فَت، یوگِرْ ) چرب بخور.رژیم بگیر و فقط ماست کم .2222

 ت(ن وِیْ)گِیْ.نشون میده  ولی هنوز الغررد وزنشو زیاد کنه او کلی سعی ک .2224

 ئِر(تی، سَوْسالْ ، سْتْ تِیسْ) این غذا هم شوره هم ترش. .2222

 رنگش کنیداین چای خیلی پر رنگه، لطفاً کم .2222

 ل(یْـتِرِش، اِسْ، فْرِدْ)بْ .نان تازه نیست، بیاته .2222

 
1535. How about going dutch? 

1536. A cool drink is welcome on a hot day like today. 

1537. First stir it and then drink it. 

1538. I like greasy and hot foods but I’m a little overweight.( توِیْ اُوِرْ ) 

1539. I am 8 killos overweight, so I have to lose weight. 

1540. This food tastes delicious but I am on diet.( ْدآیِت) 

1541. Go on a diet and just use low fat yoghurt. 

1542. She tried a lot to gain weight but she still looks slim.(اِسْلِم) 

1543. This food tastes salty and sour. 

1544. This tea is too strong, please make it weak. 

1545. The bread is not fresh. It’s stale. 

                                                            
 معنی زیاد:)اُوِر( پیشوندی است به  overکلمه 1

 The children got over-excited زده شدند(، ها خیلی هیجان)بچهI overenjoyed 

 تر نکن()اوضاع رو پیچیدهDon’t overcomplicate the situation )خیلی لذت بردم(،

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/children
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 (گ آپمینْوُرْک، لْ)میْ .شیر داره گرم میشه .2111

 :خانه

 ت()رِنْاجاره چقدر است؟  .2111

 (، دِپازِتْز، پالسْدآلِرْ)دالر پول پیش. 4111دالر بعالوه  211ماهی  .2111

 (تفِرانْ) دارد. کوچک پشتیاین خانه یک حیاط جلویی بزرگ و یک حیاط  .2111

اما توالت کنار های کوچک و یک اتاق پذیرایی بزرگ دارد. خواب اتاق .2111

 (روم،بَثْ لـِتروم،تُیْگنینْ)دایْ روبروی اتاق خوابه.آشپزخونه است و حمومش 

 ز(پایِرْ ، اِکسْت لیسْ)پِرِزِنْشه.نامه کنونی ما هفته بعد منقضی میاجاره .2112

 پِت(د، کارْ لْ،اِسپیْواینْ ،دْلِپْ)اِسْ.ریخت روی فرشتماماً او لیز خورد و قهوه  .2111

 (اَشْ رآپ، سیگِرِتْدْ )خاکستر سیگار روی فرش نریز. .2111

 ی()کافْ قهوه ریخته روی فرش؟کی  .2111

 رُل()آنْ .فرش رو پهن کن .2111

 
1546. The milk is warming up. 

1547. How much is the rent? 

1548. 2oo dollars a month plus a deposit of 4000 dollars. 

1549. This house has a large front yard and a small back yard.( دْ یارْ ) 

1550. It has small bedrooms and a large dining room. But the toilet is 

next to the kitchen and the bathroom is across the bedroom.(  (اِکِراسْ

1551. Our present lease expires next week. 

1552. He slipped and the wine spilled all over the carpet. 
1553. Don’t drop cigarette ash on the carpet. 

1554. Who has spilled coffee on the carpet? 

1555. Unroll the carpet. 
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  فصل  سوم: جمالت موضوعـــی

 رو رنگ کنه قبل اینکه مستاجر بیاد. هااتاق خوابخونه قول داده بود که صاحب .2222

  .ه استکرایم عقب افتاد .2222

 

 دکتر:

 .1امروز حالم خوب نیست .2228

 )ثُرو(تهوع دارم. چند بار امروز صبح باال آوردم.حالت  .2222

 ت(پ،چِسْ )شارْ.ام دارمدرد شدیدی در سینهسرما خوردم.  .2222

 (،رآنیز،نِوْسس،هُرْ)وُیْ آد.ام میصدام گرفته و آب بینی .2222

 (ت، شِرْ، پولْلْپِیْ)تو بکش باال.ن، لطفاً پیراههرنگت پرید .2224

 

1556. The landlord had promised to paint the bedrooms before 

the tenant moved in.( ت، تِنِنْ دْپِرامِسْ د،لُرْدْلَنْ ) 

1557. I have fallen behind my rent. 

1558. I am not feeling well today. 

1559. I feel sick. I threw up a few times this morning. 

1560. I have a cold. I have a sharp pain in my chest. 

1561. My voice is hoarse and my nose is runny. 

1562. You look pale. Pull up your shirt please. 

                                                            
1 Feeling well رود، اما برای بیان سالمت جسمی بکار میFeeling good .یعنی خوشحالم 

 شود:میبجای استفاده از ساختار مجهول از جمالت معلوم استفاده  چنین مواردی معموالًدر 

 (My hand was brokenبجای ) .I broke my handدستم شکست: 

 (She was electrocuted)بجای  .She electrocuted herself : برق گرفتش

 (My finger has been burntبجای )  .I burnt my finger:انگشتم سوخته است

 (My hand was cut)بجای  .I cut my hand: دستمو بریدم
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 پِرِشِر( باِلدْ ،)پالسْ.محاال بزار فشار خونتو بگیر ،نبضتو گرفتم .2111

 تِر(، داکْسِسْنِوْ)دایِگْ ؟1تشخیص شما چیه دکتر .2111

 (شِلاینیْ)تشخیصش چی بود؟  دکتر تشخیص اولیه را داده است. .2111

 (وْ، لِ)هایْ  است.پایین  فشار خونتون خیلی باال/ .2111

 ( operationشِن)آپِرِیْ .شما باید عمل کنید .2111

 ز(تاِلیْپیْ )هاسْ .او باید بستری شه .2111

 د(جْچارْ)دیسْ سه روز بعد عمل مرخص شد. .2111

 (الیْ)ها رو بخورید و دراز بکشید.قرصبیماری شما جدی)حاد( نیست. این  .2111

 (تِر، لِگْلَسْ)پْ چه مدت باید پام تو گچ باشه؟ .2112

 (دْ)فیوزْاز عصا استفاده کن. یمدت یهنوز جوش نخورده. براپای شکستت  .2111

 (لِنْ، پِنِسیْجیکْ)اَلِرْ سیلین حساسیت داری؟آیا به پنی .2111

 
1563. I took your pulse, now let me take your blood presure. 

1564. What is your diagnosis doctor? 

1565. The doctor has made an initial diagnosis. What was his diagnosis? 

1566. Your blood presure is too high/ low. 

1567. You should have an operation. 

1568. He must be hospitalized. 

1569. He was discharged three days after operation. 

1570. Your illness is not very serious. Take these tablets and lie down. 

1571. How long should my leg be in plaster? 

1572. Your broken leg is not fuzed yet, use a crutch for a while.( ،وایلکراچْ ) 

1573. Are you allergic to penicillin? 

                                                            
 Her illness was diagnosed as breast)دایِگْنُز( یعنی تشخیص دادن:  diagnoseفعل  1

cancer سرطان پستان تشخیص داده شد(.بیماری او : )بِرِسْتْ کَنْسِر 

 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/initial
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  فصل  سوم: جمالت موضوعـــی

 ،شاتْ()اینْجِکْشِنْکنم،ممکنه یه کم بسوزه.سیلین به شما تزریق مییک پنی .2222

 او قرص بارداری نخورد بنابرین باردار شد. .2222

 (کافْب،کِرایْپریسْ)شما تجویز کرد؟ چی برای سرفه .2222

 این شربت سرفه رو هر وقت سرفه کردی بخور. .2222

 تی()فَتی، سالْ .غذاهای چرب و شور را کنار بزار .2228

 (رِکِلْمیْ دِر،)بیْکنه.این دارو تلخه ولی معجزه می  .2222

 (، مِدِسِنْوْزالْ)دیْیک لیوان را پر از آب کن و این دارو را در آن حل کن. .2282

 (وزْرْت،بْمِنْتْ،اُینْ)رآبْبمال.اطراف آن کبودی   کمی از این پماد روی پوستت .2282

 د()وون1ْ.کنهزخمم عفونت کرده، بیشتر ورم کرده و چرک زرد رنگ ترشح می .2284

 ماشین:

 (بآیرْیِن ،شِناِستِیْ )گَسْبنزین هست؟ها پمپ این نزدیکی .2282

 
1574. I’ll give you a penicillin injection(shot), it may sting a little.(اِسْتینْگ) 

1575. She didn’t take birth control pills (contraceptive pills) so she got 

pregnant.( پِرِگْنِنْت تیوْ،رِسِپْثْ کِنتْرُل پیلزْ،کانْتِبِرْ ) 

1576. What did he prescribe for your cough? 

1577. Drink this cough syrup whenever you cough.( رِپْسیْ ) 

1578. lay off fatty and salty foods.( آف لِی ) ( 196صفحه  :مجدد توجه ) 

1579. This medicine tasts bitter but works miracles. 

1580. Fill a glass with water and dissolve this medicine in it. 

1581. Rub some of this ointment on your skin around that bruise. 

1582. My wound is infected, more swollen and is oozing yellow pus. 

1583. Is there a gas station nearby? 

                                                            
1 Swell  :اِسْوِلْ( یعنی باد کردن )قسمت دوم و سوم آن عبارتند از(swollen swelled, ،)

infect ِکردن،کْت( یعنی عفونی)اینْفooze  اوزْ( یعنی تراوش کردن و(pus .یعنی چِرک )ْپاس( 
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 (، فُلْجْد، گِیْ)فیلْ پُرش کردم. درجه بنزین رو پُره. .2111

 (رُلْ، پِتْ )لیتِرْ یک لیتر بنزین چقدره؟  .2111

 ()پِدِلْ 1روی پدال گاز و کمی سرعتت رو زیاد کن.پاتو بزار  .2111

 ()شآتْ دستم موند الی درب ماشین. .2111

 ()رُل آپْ 2میشه لطفاً شیشه رو بدید باال. .2111

 ()پُشْ .روشن نمیشه. یک هُل نیاز داره .2111

ها رو تنظیم کن. سپس بغل و آینهکمربند ایمنیت رو ببند  اول از همه .2111

 (میرِرْ دْ،سآیْتْ ت، اجّاسْ، بِلْ)فَِسن3ْ.و ماشینو بزار تو دنده یک ماشینو روشن کن

 .(الصش کنخَاز تو دنده درش بیار )ماشین تو دنده است.  .2112

 (بِر، نامْدْـنِلْ)سیگْپلیس به ما عالمت داد و شماره ما رو برداشت. .2111

 

1584. I filled it up. The gas gauge is on full. 

1585. How much is a liter of petrol? 

1586. Step on the gas pedal and speed up a bit. 

1587. I shut my hand in the car door. 

1588. Would you please roll up the window. 

1589. It doesn’t start. It needs a push. 

1590. First of all fasten your seat belt and adjust the side mirrors. 

Then start the car and put the car in first gear.( ـِرگیْ ) 

1591. The car is in gear. Take it out of gear. 

1592. The police signaled to us and took down our number. 

                                                            
1 Speed up باشد:به معنای تسریع کردن نیز میIt will speed up your loan process  
2 Roll  :یعنی غلطاندنRoll up your sleeves .یعنی آستینت رو باال بده 
3 Gear ها تابلوی یعنی دنده. حتماً سر گردنه"se low gearU"  یعنی 

 اید.را دیده "با دنده سنگین حرکت کنید"
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  فصل  سوم: جمالت موضوعـــی

 نِرْ(رآپْ، کُرْ)دْ .ده کنیدالطفاً منو سر نبش پی .2111

 )کاوِرْدْ، اِسْنُ( .ماشین با برف پوشیده شده بود .2111

 )دَمِجْدْ(.بودندصدمه ندیدهماشین بدجور آسیب دیده بود ولی سرنشینان آن  .2111

 (touch wood وودْ )تاچْ بزنم به تخته ماشین خوبی داری. .2111

 (سْسِنْ س، الیْشُرِنْ)اینْ. 1لطفاً  رانندگی بزن کنار! کارت بیمه و گواهینامه .2111

 (تایِرْ  لَتْ، فْمووْ)ریْ 2با جک ماشینو ببر باال و الستیک پنچر رو دربیار. .2111

 (الچْ، کْسْ)ریلیْکالج رو آهسته رها کن. .2111

 ک(بِرِیْدْ)هَنْ.3کن ترمز دستی رو آزاداول  .2111

   ترمز دستی رو باال ببر. .2112

 
1593. Please drop me off at the corner. 

1594. The car was covered with snow. 

1595. The car was badly damaged but  

its occupants were unhurt.( تهِرْ ، آنْستْپِنْآکیوْ ) 

1596. Touch wood, you have a nice car. 

1597. Pull over! Insurance card and driving licence please. 

1598. Jack up the car and remove the flat tire. 

1599. Release the clutch slowly. 

1600. Release the handbrake first. 

1601. Put on the handbrake. 

                                                            
1 Insure :اینْشُر( یعنی بیمه کردن(Our company didn’t insure us.  

licence :الیْسِنْس( یعنی مجوز، پروانه(applied for an export licence He )صادرات( 

2 Remove کردن: به عنوان مثال خیلی مواقع شما در کامپیوتر )ریْمووْ( یعنی برداشتن، حذف

 های قرمز()لکه It’ll remove the red stainsکنید.خود برنامه یا فایلی را ریموو می
3 Brake  :بِرِیْک( یعنی ترمز و ترمز کردن(brakes the put on suddenly driverThe   

اش هیچ )او روی دوچرخه She had no brakes on her bicycle)راننده یهو زد روی ترمز(، 

 زده است، آروم ترمز بگیر(.)وقتی جاده یخWhen it's icy, brake gently ترمزی نداشت(،

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/suddenly
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/driver
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bicycle
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/icy
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/gently
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 (beams زْمْ)بیْ چراغ باال/ پایین بزن. .2224

 1کنند.کنند و هوا را آلوده میمی جو آزاد وسایل نقلیه موتوری کلی دود در .2222

 2کن. چکرو  تآینه پشت)از ماشین دیگه(همیشه قبل از اینکه سبقت بگیری .2222

 (دْبِنْ ک،تِیْ)اُوِرْهیچگاه سعی نکن سر پیچ سبقت بگیری. .2222

 : مغازه

 این هیچ تخفیفی نداد. فروشنده به ما روی .2222

 کنم. راهی رو امتحاناین پیراهن راه خواممی ؟کجاستاتاق پروف  .2222

 

1602. Put on high/ low beams. 

1603. Motor vehicles release a lot of smoke into the atmosphere 

and pollute the air.( وتْئِر، پِلْفیِْمسْاَتْ مُک،اِسْ ،ئِکِلْویْ ) 

1604. Always check your rear mirror before you overtake (another car). 

1605. Never try to overtake on a bend. 

1606. The seller didn’t give us any discount on it.( تنْکَوْدیسْ ) 

1607. Where is the changing room. I’m going to try on this striped 

shirt.( 143، توجه مجدد: صفحه تپْ رآیْتْاِسْ، گ رومْجینْ نْچِیْ ) 

                                                            
1 Pollute ،پِلوتْ( به معنی آلوده کردن(pollution   به معنای آلودگی و )ْپِلوشِن(polluted  به

 Cars are the main source ofند:هست ها منبع اصلی آلودگیباشد: ماشینمعنی آلوده می

pollution  ،This water is polluted  ،)این آب آلوده است(Air pollution is the main 

 problem of our city.باشد(.)آلودگی هوا مشکل اصلی شهر ما می 
2 Overtake  سبقت گرفتن، جلوزدن"یعنی":Jack has overtaken me in the world  

tennis rankings ( جهانی تنیس از من جلو زده(بندی)رتبه )جک در رَنکینگ . 

 The horse  injured one of its rear legs:"پشت، عقب")ریْئِرْ( یعنی  rearهمچنین کلمه

 )یکی از پاهای عقب اسب آسیب دید(.

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/check
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rear
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mirror
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/car
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/horse
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/injured
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/it-s
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/leg
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 1است.بخاطر مرگ پدرم، این مغازه تا اطالع ثانوی بسته .2111

 تی(، گَرِنْزْ)گودْ .اجناس ما ضمانت دارند .2111

 (دتیْفُلی گَرِنْت، پرآداکْ)ْ شود.این محصول برای یک سال کامالً گارانتی می .2121

 ، وِر(زْ)سایْپوشی؟ ای میچه اندازه .2122

 (تْ)فیْ  شرت فیت منه؟آیا این تی .2121

 ()سوتْآد.اندازته ولی بهت نمی .2121

 ج(نْچِیْسْ)اِکْمیشه لطفاً اینو برام عوض کنید؟ .2121

 ها رو برام بپیچید؟شه لطفاً این هدیهمی .2121

 (ذِرْئِر، ویْ)فِلَوْشن و ممکنه خشک شن.پژمرده میها بدون آب این گل .2121

 ئِر()کَشیْ لطفاً برید به صندوق. .2121

 
1608. Due to my father’s death, this shop is closed until further 

notice.( تِسْدِر، نِوْفِرْ، ، شآپْدو، دِثْ  ) 

1609. Our goods are under guarantee. 

1610. This product is fully guaranteed for a year. 

1611. What size do you wear? 

1612. Does this T-shirt fit me? 

1613. It fits you but it doesn’t look good on you (it doesn’t suit you) 

1614. Would you please exchange it for me? 

1615. Would you please wrap up these presents for me?( تْ ،پرِزِنْرَپْ ) 

1616. These flowers will wither without water and might die. 

1617. Go to the cashier please.

                                                            
1 Farther شود درحالیکه  گیری استفاده میهای قابل اندازه)فارْدِر( یعنی دورتر و برای مسافت

further از  دورترمتر  11من توپ رو گیری است: )فِرْدِر( یعنی بیشتر و برای چیزهایی غیر قابل اندازه

، هر روز او بیشتر و بیشتر در  I threw the ball 10 meters farther than Bill:بیل پرتاب کردم

   depressionfurther and further into  sinksshe  dayEveryشود:افسردگی غرق می

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/depression
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sink
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/day


 

 های کلیدیو الگو عباراتفصل چهارم: افعال، 

مهمی که در  گفتاری در این فصل سعی شده برخی افعال، کلمات و الگوهای

آموزان گرامی شود. در گیرد، تقدیم حضور زباناسپیکینگ مورد استفاده قرار می

برخی کلمات و یا  پیرامونآموزان شناخت زبان محدودههای قبل، جهت بسط فصل

 ت،های جدید و همچنین برقراری ارتباط معنایی بین این کلمات و اصطالحاعبارت

در پاورقی صفحات اطالعات تکمیلی مختصر بود بصورت  مقدورهر جا سعی شد 

شود همگام با مطالعه کتاب، اطالعات ذکر شده در ارائه گردد، لذا توصیه می

 ها را نیز مطالعه نمایید.پاورقی

Bother و به زحمت افتادن مزاحمت ایجاد کردن ی زحمت دادن،اه معنب: 

 ()ساری، بادِرْ ببخشید که مزاحمتون شدم. .2228

 گ(رینْ)بیْ.؟ نه، زحمت نکش)خودتو به زحمت ننداز(بیارمشخوای برات می .2222

 (.به زحمت نیفتیدلطفاً زحمت نکشید که بلند شید ) .2242

 کنه.به من بگو چی داره اذیتت می .2242

 راست برو داخل.خودت رو با در زدن اذیت نکن، یک .2244

 
1618. Sorry to bother you. 

1619. Shall I bring it for you? No, don't bother (yourself). 

1620. Don't bother to get up.  

1621. Tell me what is bothering you. 

1622. Don't bother to knock on the door,  

go right in. (  (نآکْ
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دی فصل  چهارم: افعال، عبارات و الگوهای کلی  

 (وِرْ)فِی1ْتونم لطفتون رو جبران کنم؟ زحمت نکشید، وظیفم بود.چطور می .2111

  (ثْ)وِرْ 2نزار ناراحتت کنه. ارزششو نداره. .2111

 منو اذیت نکن. .2111

 وقت خودشو تو زحمت نمیندازه او هیچ .2111

 (تْ، شِرْرِنْ)آیْ که پیراهنشو اتو کنه.

 (شِزْ )دیْ دم.ها به زحمت ننداز، من ترتیبشونو میخودتو برای ظرف .2111

 اصالً زحمتی نیست. .2111

Count به معنای شمردن: 

 ت(نْ)کَوْاز یک تا بیست بشمار. .2111

 همشون رو شمردی؟ .2111

 
1623. How can I repay your favor? Don't bother, it was my job. 

1624. Don’t let it bother you, it isn't worth it. 

1625. Stop bothering me. 

1626. He never bothers (himself) to iron his shirt.  

1627. Don't bother(yourself) with the dishes. I'll take care of them 

1628. It's no bother/ trouble at all. 

1629. Count from one to twenty. 

1630. Did you count all of them? 

                                                            
1 Job  باشد: میعالوه بر شغل به معنای وظیفه نیزWhat kind of job do you have?  شما(

 )وظیفه من نیست که...(.It's not my job to tell you how to do it چجور شغلی داری؟(، 
2 Worth و  "ارزش")وِرْث( یعنیworthy  و همچنین عبارت   "ارزشمند، شایسته و الیق"یعنی

be (am/ is/ are/ was/ were) worth it  رود:بکار می "رزش چیزی را داشتنا"به معنای 

Our house is worth £200,000.  ارزه(هزار پوند می  211)خانه ما 

It was a hard work, but it was worth it. ارزید()کار سختی بود، اما می 

Is this film worth seeing? )آیا این فیلم ارزش دیدن داره( 

It's a very old machine so I  think it's worth nothing. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/house
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 .چندتا گرفتی؟ نشمردمشون .2222

Count on به معنای حساب کردن روی : 

 روی من حساب کن. .2224

 1روی او حساب نکن. او شخص مطمئنی نیست. .2222

 د()هَپِنْ من روی کمکت حساب کردم. چه اتفاقی افتاد؟ .2222

 شه روش حساب کرد؟ آره، میشه روش حساب کرد.می .2222

 سفرهای طوالنی روش حساب کرد. برایقصد دارم ماشینی بخرم که بشه  .2222

 گ(، رآنْ)ثاتْ کردم میشه روی شما حساب کرد ولی در اشتباه بودم.فکر می .2222

 کردم.حساب نمی گرفتن اون پولاگر بجای تو بودم روی  .2228

Out از رویبه معنای بیرون، تمام کردن ،: 

 بخوریم. ادوست دارم امشب بیرون غذ .2222

 

1631. How many did you get? I haven't counted them. 

1632. Count on me. 

1633. Don't count on him. He is not a reliable person.(  (ریآلیِبِلْ

1634. I counted on your help. What happened? 

1635. Can it be counted on? Yes, it can be counted on. 

1636. I am going to buy a car that can be counted on for long trips 

1637. I thought you could be counted on, but I was wrong. 

1638. If I were you, I wouldn't count on getting that money. 

1639. I like to eat out tonight. 

                                                            
1 Rely ریْالیْ( یعنی("و با حرف اضافه  "تکیه کردن، اعتماد کردنon یاupon   به معنی )ْاِپان(

 به دیوید تکیه کنی(.تونی )تو می  .You can rely on Davidرود:بکار می "بر، بر روی"
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دی فصل  چهارم: افعال، عبارات و الگوهای کلی  

 بیا امشب بریم بیرون. .2111

 از اینجا ببرش بیرون. .2112

 (نِتْ )میْ تا یک دقیقه دیگه بیرونم. .2111

 1ا لگد انداخت بیرون.معلم اونو بخاطر پرسروصدا بودن ب .2111

 (ت، گَسْاَوْ )رَنْ 2زین تمام کردم.نب .2111

 آن( )کامْ شه.بجُنب! وقتمون داره تموم می .2111

 (وگِرْ)شْشکر دارید؟ متاسفم، تمام کردیم. .2111

 (تْ)سایْاز جلو چشمم )صورتم( برو بیرون. .2111

 دوی نفس کم نمیاری؟، آیا وقتی می)رو فُرمه( تو هیکلت مناسبه .2111

 
1640. let's go out tonight. 

1641. Take him out of here. 

1642. I'll be out in a minute. 

1643. The teacher kicked him out for being noisy.( زینُیْد، کْکیْ ) 

1644. I ran out of gas. 

1645. Come on! We are running out of time. 

1646. Do you have any sugar? Sorry, we are out of it. 

1647. Get out of my sight/ face. 

1648. You are in shape, don't you get  

out of breath when you run? ( پ، بِرِثْشِیْ ) 

                                                            
1 Kick باشد:می "لگد زدن")کیکْ( به معنایas hard as I could. ballI kicked the  ، 

He kicked  a man in the face .)او با لگد تو صورت یک مرد زد( 

2 Run out ی تمام کردن و یعنrun short   :یعنی کم آوردن 

I've run out of milk/money/patience. ،)شیر/ پول/ صبرم تموم شده( 

I am short of money/ time/ breath. پول/ نفس کم آوردم(،)زمان / 

We are running short of money. آریم(،)داریم پول کم می 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ball
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/run
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/milk
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/money
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/patience
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 (تِسْرَکْ)پْ ولی من از لحاظ فیزیکی رو فُرم نیستم زیرا از تمرین دورم. .2222

 (تِی، وِیْ)اِسْ از سر رام برو کنار. .2222

  این از دست من خارجه. .2222

  ن()تَوْ او خارج از شهره. .2224

 .خونهدی بری بیرون یا بمونی ترجیح می .2222

 به من نمره قبولی داد. از روی ارفاق )ارفاقاً( .2222

 نِسِسِدی()من کار رو از روی نیاز قبول کردم، زیرا پولی برامون باقی نمونده بود. .2222

 تِسی(کِرْاینْوایْتْ، ) دعوت کردم )جهت احترام(.من اونو فقط از روی ادب  .2222

 بزنیم.نشانی زنگ آتش از کنترل خارج شد و ما مجبور شدیم به آتش .2222

 د(نْ)مآیْ 1خوام دانشگاه رو وِل کنم. مگر عقلت رو از دست دادی؟می .2228

 اسِتی(ریْ)کیوْ کنیم.از روی کنجکاوی اومد تا ببینه ما چکار می .2222

 
1649. But I'm out of shape because I am out of practice. 

1650. Stay out of my way. 

1651. This  is out of my hand. 

1652. He is out of town. 

1653. Do you prefer to go out or stay at home? 

1654. He gave me the passing mark out of leniency.( یسْ لینیئِنْ ) 

1655. I took the job out of necessity because we had no money left. 

1656. I just invited him out of courtesy. 

1657. The fire got out of control and we had to call the fire station 

1658. I want to quit university. Are you out of your mind? 

1659. He came to see what we were doing out of curiosity.  

                                                            
1 Quit  ترک کردن")کویْیْتْ( یعنی" ،quite ْکامالً، تماماً" ( یعنیتْ)کوآی"  

 ،Quit smoking: "آرام، ساکت"یعنی (کوآیِتْ) quietو 

 They are quite different ،Be quiet 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/job
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/necessity
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/money
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/left
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 بندم قبل اینکه برسیم خونه، بنزینمون رو تموم خواهیم کرد.شرط می .2111

 ز(تِرْ دِر، اِسْ)اِلِوِیْ ها استفاده کنید.آسانسور خرابه. شما مجبورید از پله .2112

 آسانسور خراب بود و ما مجبور شدیم همه راه رو تا طبقه دهم پیاده بریم. .2111

 (fix سْ)فیکْ  کنی؟آیا این هنوز خرابه؟ چرا درستش نمی .2111

 ، آفِسِر()گآنْ اسلحشو کشید بیرون و به یک افسر پلیس تیراندازی کرد.او  .2111

 (سْ شِنْ )پِیْ شه.صبرم داره تموم می .2111

  نزار از دیدت خارج شه )نزار از جلو چشمات دور شه(. .2111

 1از اینجا بزن به چاک )گورتو گم کن(. .2111

 ./ باالمن از رختخواب پریدم بیرون و دویدم طبقه پایین .2111

 (سْآف ساکْ  رْـ، اِ پِ)دِرائِر د و یک جفت جوراب درآورد.او کِشو رو باز کر .2111

 
1660. I bet we will run out of gas before we get home. 

1661. The elevator is out of order, you have to use the stairs. 

1662. The elevator was out of order and we had to walk all the 

way to the tenth floor.( ثْ تِنْدِر، اُرْ ) 

1663. Is this still out of order? Why don't you fix it? 

1664. He pulled his gun out and shot a police officer. 

1665. My patience is running out. 

1666. Don't let him out of your sight. 

1667. Get the hell out of here. 

1668. I jumped out of bed and ran downstairs/upstairs.( زْتِرْسْآپْ، زْتِرْسْدَونْ ) 

1669. He opened the drawer and took out a pair of socks. 

                                                            
ادبانه های پرخاشگرانه و بیباشد و در گفتگوبه معنی جهنم می hellدادیم، همانطور که توضیح  1

 ارائه گردیده 65شوند در صفحه شود. جمالت و اصطالحاتی که با این کلمه ساخته میاستفاده می

 است.

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/jump
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bed
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ran
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/downstairs
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/open
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/drawer
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pair
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sock
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Hurt دار کردن:به معنای درد داشتن، صدمه زدن، جریحه 

 (تْ)هِرْ 1کنه؟کجا درد می .2222

  کنه.دقیقاً اینجا درد می .2222

 وقتی افتادم پام صدمه دید. .2224

 (زْوایْ)آدِرْ.گم انجام بده، وگرنه ممکنه صدمه ببینیکاری رو که میهمونببین! .2222

 ای برسه.کنم که به شما صدمهنمیمن هیچوقت کاری  .2222

 (،آفِرْتجِکْ)ریْ دار کردی.رو نپذیزفتی؟ تو احساساتش رو جریحه چرا تعارفش .2222

 (زْگئِلینْ ، فیْ نْ)میْ من قصد نداشتم ناراحتتون کنم. .2222

Mean َست:به معنای معنی داشتن، منظور داشتن و پ 

 (گ، سوتِرْ)مینینْ چیه؟ "suitor"ببخشید، معنی  .2222

2228. ” Suitor”  (رِپُزْ)پْ دهد.پیشنهاد ازدواج می یک زنکه به  مردییعنی 

 
1670. Where does it hurt? 

1671. It hurts right here. )رایْتْ هیِئر(   

1672. When I fell, I hurt my leg. 

1673. Look! Do as I say otherwise you may get hurt. 

1674. I would never do anything to hurt you. 

1675. Why did you reject his offer. You hurt his feelings. 

1676. I didn't mean to hurt your feelings. 

1677. Excuse me, what does "suitor" mean? (or: What is the 

meaning of suitor?) 

1678. “suitor” means a man who propose to a woman. 

                                                            
به  itداند ضمیر شود. در اینحالت خود مخاطب میبجای اسم استفاده می itبرخی مواقع از ضمیر  1

آد( شنونده )بارون می It rains)هوا آفتابیه( یا  It is sunnyگردد، مثالً در جمله چه چیزی برمی

 گردد.به وضعیت هوا برمی itداند که می
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 )مِری( خواهی با او ازدواج کنی؟آیا این به این معنیه که تو نمی .2111

 چِر()پیکْعکس برای شما مفهومی داره؟آیا این  .2111

 کِر()اِسْمنظورم این نبود که شما رو بترسونم. .2112

 منظورت چیه؟ .2111

 منظورم همونیه که گفتم. .2111

 )دیسْریسْپِْکت( 1قصد جسارت نداشتم. .2111

 منظورم این نبود که شما رو برنجونم، شما اونو خیلی  .2111

 (پِرسِنالی، offendد )اِفِنْ شخصی برداشت کردی.

 خواستم با او حرف بزنم.فقط می ندارم.قصد اذیت  .2111

 کردم. منظوری نداشتم.من فقط داشتم شوخی می .2111

 تونم دیگه تحملش کنم.او اینقدر آدم پَستیه که نمی .2111

 
1679. Does it mean that you don't want to marry him? 

1680. Does this picture mean anything to you? 

1681. I didn't mean to scare you. 

1682. What do you mean? 

1683. I mean what I said. 

1684. I meant no disrespect. 

1685. I didn't mean to offend you, you took it so personally. 

1686. I mean no harm. I just wanted to talk to her. ( مهارْ ) 

1687. I was just kidding. I didn't mean anything.( گکیدینْ  ) 

1688. He is so mean that I can't tolerate him anylonger/anymore.( تْتالِرِیْ ) 

                                                            
1 Respect احترام، احترام گذاشتن، رابطه")ریسْپِکْت( یعنی" : 

I have great respect for your idea. ،Respect your father 

I am writing with respect to your letter of 15 June.  )در رابطه با= عطف به( 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/letter
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/june
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Mind ،اعتنا کردن، فکر و ذهن:مراقب بودن به معنای اشکال داشتن ، 

 1رم؟آیمجای سیگاری یک  وناشکالی نداره سیگار بکشم؟ نه، بفرمایید. برات .2282

 اشکالی نداره یه نگاهی به اون بندازم؟ .2222

 میشه اینقدر سریع صحبت نکنید؟ .2222

 میزممکنه مدادتون رو اینقدر روی  .2224

  2)حواسم نبود(. نزنید؟ ببخشید متوجه نشدم

  باش. / حرف زدنتمراقب رفتارت .2222

 (سْ ـِنزْ)بیْسرت به کار خودت باشه. .2222

 تو سرت داری؟ چیز خاصی نیست. چی .2222

 
1689. Would  you mind if I smoked? No, go ahead. I'll get an 

ashtray for you.( تِرِیگُ اِهِد، اَشْد، مُکْاِسْ ) 

1690. Would you mind if I took a look at it? 
1691. Would you mind not speaking so fast? 
1692. Would you mind not tapping your pencil  

 on the desk. Sorry, I didn't notice. )ْپِنْسِل، نِوْتِس( 

1693. Mind your manners/ language. )لَنْگوئِج، مَنِر(   

1694. Mind your own business. 

1695. What do you have in your mind? Nothing particular. )پِتِکیوْلِر(    

                                                            
1 Ash  اَشْ( یعنی("و  "خاکسترtray  یعنی )به عنوان مثال در دستگاه پرینتر یا  "سینی")تِرِی(

توضیحاتی در  116شود(. در صفحه گفته می paper trayدستگاه کپی به محل قرار دادن کاغذ 

 آمده است. mindمورد استفاده از فعل 

2 Notice   باشد: می "اطالع، متوجه شدن")نِوْتِسْ( به معنای 

There was a large notice on the wall saying "No Parking". 
The building is closed until further notice.)ْتا اطالع ثانوی= آنْتیل فِرْدِر نِوْتِس( 

I noticed a crack in the ceiling. )متوجه یک تَرک در سقف شدم=کِرَکْ، سیلینْگ( 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/large
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wall
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/building
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/closed
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/further
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crack
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ceiling
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 گ(دینْ)ماینْ او همش سرش به کار خودشه. .2111

 مواظب اون جعبه باش. تهش زیاد محکم نیست. .2111

 م.شتاین دقیقاً همون چیزیه که تو ذهن دا .2111

 کنی؟چرا همش تصمیمتو عوض می .2111

 بجای پاریس به لندن خواهیم رفت. ما تصمیممون رو عوض کردیم. .2111

 (رْوِذِ) 1تونم تصمیم بگیرم اون ماشین رو بخرم یا نه.نمی .2112

 ()گَپْباش. / پلکان/ شکافمواظب درب .2111

 عقلت رو از دست دادی؟ .2111

 ()وآلِتْکردم. مهم نیست.بودید گممن اون کیفی رو که به من  دادهمتاسفم، .2111

 
1696. He is just minding his own business. 

1697. Mind that box. the bottom isn't very strong.( گرانْ تْ، اِسْباتِمْ ) 

1698. It is exactly what I had in mind. ( لیتْزَکْاِگْ ) 

1699. Why do you keep changing your mind? 

1700. We changed our mind, we will go to  

Paris instead of London. ( ندِآلنْ ، پَرِسْتِد، سْاینْ ) 

1701. I can't make up my mind whether  

to buy that car or not.  

1702. Mind the door/ gap/ step.  

1703. Are you out of your mind? 

1704. I'm sorry I lost that wallet you gave me. Never mind. 

                                                            
1 Whether  های انتخاب ها وعی که تعداد گزینهعموالً مواقباشد و ممی "که آیا")وِذِر( به معنای

 .I'm going, whether she likes it or not شود:و یا بیشتر باشد از آن استفاده می 2موجود 

، .I wasn't sure whether you'd like it)من میرم، چه او دوست داشته باشه چه نداشته باشه(، 

She didn’t know whether to stay or leave دونست بره یا بمونه(.)نمی 

 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/box
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bottom
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/strong
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sorry
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lost
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wallet
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mind
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/like
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sure
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 1همین االن از ذهنم گذشت.یه چیزی  .2222

 اون ایده احمقانه رو از ذهنت خارج کن. .2222

 تونم او را از ذهنم خارج کنم.نمی .2222

 2خاصی در ذهن نداشتم. )منظور( قصد .2228

وقتتو تلف نکن. او تصمیمشو گرفته. کار زیادی نیست که بتونی درباره اون  .2222

 (wasteت سْ )وِیْ 3انجام بدی.

Pass ن )گذشتن(، گذراندن )درس(، سپری به معنای پاس دادن، رَد کرد

 شدن، وفات کردن و تصویب کردن:

 ت()سالْ ممکنه لطفاً نمک رو به من بدید؟ .2222

 
1705. Something just crossed my mind. ( دْرآسْکْ ) 

1706. Get that stupid idea out of your mind. ( دیاتوپِد آیْاِسْ ) 

1707. I can't get him out of my mind. 
1708. I had no particular purpose in mind. ( پِسْ لِر پِرْپِتِکیوْ  ) 

1709. Don't waste your time. He has made his mind and there isn't 
much you can do about it. 

1710. Would you please pass me the sault? 

                                                            
1 Cross ْباشد:می "کردنکردن، قلم کشیدن روی، عالمت صلیب، تقاطععبور" ( به معنایراسْ)ک 

It's not a good place to cross the road ه نیست()اینجا جای خوبی برای عبور از جاد 

I crossed out 'Miss' and wrote 'Ms'.  ("خانم"زدم و نوشتم را خط "دوشیزه")من 

Christians believe that Jesus died on a cross. دارند که حضرت مسیح روی ها عقیده)مسیحی

و  ?Can you do this crosswordیعنی جدول کلمات متقاطع  crossword. یک صلیب جان دادند(

crossroad محل تقاطع دو جاده(:  یعنی چهارراه(Turn left at the next crossroads 
hat was your Wیعنی قصد و منظور:  purposeگفته شد،  153همانطور که در پاورقی صفحه  2

purpose in telling us that false story  بود؟( )قصدت از گفتن اون داستان دروغکی به ما چی 
3 Waste هدر دادن،تلف کردن،ضایعات")وِیْسْت(یعنی" :Don’t waste your time/energy  

 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/place
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/road
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 (دْ)پَسْ .یمدور بزنباید فکر کنم ردش کردی )ازش گذشتی(،  .2122

 ت()اِفِرْپاس کنی )قبول شی(باید خیلی کوشش کنی تا این امتحان رو  .2121

 آیا اون مرد رو دیدی که همین االن از جلوی ما گذشت؟ نه، متوجه نشدم. .2121

 ری(تْکِمِسْرِدی، اُلْ) ام.من قبالً شیمی رو در تابستان گذرونده .2121

 ؟ نه، مطمئن نیستم بتونم پاسش کنم.ایهآیا شیمی رو پاس کرد .2121

 او دو روز پیش فوت کرد و مراسم تشییع جنازه او فردا است. .2121

 پدر بزرگت کی درگذشت؟ .2121

 هوا اینقدر گرم بود که او از حال رفت. .2121

 تو سرم ضربه خورد و بیهوش شدم. .2121

Spoil کردن )خراب کردن(: ضایع و فاسد شدن ،به معنای لوس کردن 

 (، دآتِرلپُیْ)اِسْدخترتون خیلی لوسه.  لوسش نکن. .2111

 

1711. I think you passed it. We have to turn around. 

1712. You have to make a lot of effort to pass this exam. 

1713. Did you see the man who just passed us? No, I didn't notice. 

1714. I have already passed the chemistry in summer. 

1715. Have you passed the chemistry?No,I'm not sure I can pass it 

1716. He passed away two days ago and his  

funeral ceremony is tomorrow.  ( نیفیونِرُل سِرِمِوْ ) 

1717. When did your grandfather pass away? 

1718. It was so hot that she passed out. 

1719. I was hit on the head and passed out. 

1720. Don't spoil her. Your daughter is too spoiled. 

Pass away  و  "فوت شدن، درگذشتن"یعنیpass out از حال رفتن، بیهوش شدن"یعنی" 

   

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hit
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/head
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pass
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 (جْریْ)فْ .اگر این غذا را درون یخچال نزاری زود فاسد خواهد شد .2242

 (تِریسیتی، فانْ)اِِلکْ رو خراب کرد. /خوشیمونبرق رفت و جشنمون .2244

 (تْ)اَپِتایْ ضایع کردم(.با خوردن اون کیک اشتهامو از دست دادم ) .2242

 1کنید.شما دارید بچتون رو لوس می .2242

 2.لجباز هم هست کوچیکه خیلیبعالوه  .هستند هاشون خیلی لوسبچه .2242

 کنم این غذا فاسده، بهتره نخوریمش.فکر می .2242

 آیا او تنها فرزند در خانواده است؟ بله. پس باید خیلی لوس باشه. .2242

 دفعه قبل او اوقاتمونو تلخ کرد حاال نوبت توه.  .2248

 اتفاق روزمون رو خراب کنه. نزاشتیم اون .2242

 اند.واقعاً او را لوس نکرده هاآناو تک فرزنده ولی  .2222

 
1721. This food will spoil if you don't keep it in the fridge. 

1722. The electricity went off and spoiled our party/ fun. 

1723. I spoiled my appetite by eating that cake. 

1724. You are spoiling your child.  

1725. Their children are very spoiled. In addition, 

 the youngest one is also very obstinate. ( تِنِتت، آبسْیانگِسْیشِن، اِدْ  ) 

1726. I think this food is spoiled, we had better not eat it. 

1727. Is she the only child in the family?  

Yes. So she must be very spoiled then. 

1728. He spoiled our mood Last time and now it's your turn. 

1729. We didn't let the incident spoil our day .( تسِدِنْاینْ ) 

1730. She's an only child, but they didn't really spoil her. 

                                                            
1 Child  و  "بچه")چایْلْدْ( یعنیChildren باشد.می "هابچه"صورت جمع آن بوده و به معنای 
2 Obstinate  آبسْتِنِتْ( یعنی("لجباز" :! Don't be so obstinate .)اینقدر لجباز نباش( 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/keep
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fridge
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 :الگوهای رایج در زبان انگلیسیسایر افعال و 

 (دْ)سایْ (.کنم)از تو حمایت می من طرف توام .2222

 آیا تو طرف منی؟  .2224

 ؟ چرا همش طرف اونی .2222

  1تو طرف کی هستی؟ .2222

 تا آخر کنار تو خواهیم ماند. .2222

  کنار من باش. .2222

 ن. وکنار همسرت بمباقیمانده عمرت رو  .2222

 (زْ)ایْاین خیالت رو راحت خواهد کرد.  .2228

 )هُـل(2کنه من تمام داستان رو به او میگم.اگر این خیالت رو راحت می .2222

 

1731. I am on your side.    

1732. Are you on my side? 

1733. Why are you always on her side? 

1734. Whose side are you on? 

1735. We will be by your side till the end. 

1736. Be by my side. 

1737. Stay by your wife for the rest of your life. 

1738. It will ease your mind. 

1739. If it will ease your mind, I'll tell him the whole story. 

                                                            
1 Whose   :هوزْ( یعنی مال چه کسی، مال کی(Whose car is it?   ،)این ماشین کیه؟(

Whose fault is it?  )تقصیر کیه؟( 
2 tell   تِلْ( و(say  هر دو به معنی )ْها در این است که بعد هستند. تفاوت اصلی آن "گفتن")سِی

 را آورد:  to باید حرف اضافه sayتوان مستقیماً نام شخص یا ضمیر را آورد ولی بعد از می tellاز 

I told Jim ،I’ll tell you ،He told me ،He said to me ،I will say to him 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mind
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 لی(یلیتْ پْ )کِمْکنم.احساس راحتی می ردمن کامالً با برنا .2111

 (ئِلْ)میْ کردم.من تا آخر غذا احساس راحتی نمی .2112

 کنم.مادربزرگم احساس راحتی میمن همیشه در خانه  .2111

 (رایتْ )اُلْ راحت باشید )آزاد!(.ب، خیلی خُ .2111

 ن(، پِیْ)شاتْ کنه.درد رو آروم می این آمپول )تزریق( .2111

 دکتر خیالمون رو راحت کرد. .2111

 1به او یک آمپول مُرفین زده شد تا درد را تسکین دهد. .2111

 2( نیاز دارم.خاطرمن فقط به یک کم آرامش ذهن ) .2111

 رحمتش کنه.خدا  .2111

 
1740. I feel completely at ease with Bernard. 

1741. I didn’t feel at ease till the end of the meal. 

1742. I always feel at ease in my grandmother's house. 

1743. All right, stand at ease (at ease!). 

1744. This shot will ease the pain. 

1745. The doctor put our mind at ease. 

1746. She was given a shot of morphine to relieve the pain.( لیوْریْ ) 

1747. I just need some peace of mind.( دْ ماینْ آفْ  پیسْ ) 

1748. May she rest in peace. 

                                                            
. باشدمی "آسان"به معنای  easyخانواده و هم" آسان کردن")ایزْ( به معنی  easeدانیم که می 1

)ریلیفْ( به  reliefخانواده و هم "تسکین دادن")ریلیوْ( به معنای  relieveهمچنین فعل 

 )آخِیش! راحت شدیم(.   !What a reliefاست:  "تسکین"معنای
2 Peace پیسْ( به معنای("باشد: می "صلح، صفا و آرامشPeace conference )کنفرانس صلح(

The police try to keep the peace پلیس سعی داره آرامش را حفظ کند(. همچنین(

peaceful  باشد: می "صلح آمیز، آراممسالمت آمیز، "به معنیPeaceful demonstrators 

 )یک بعدازظهر/ مکان آرام(. A peaceful afternoon/placeآمیز(، )تظاهرات مسالمت

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shot
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/morphine
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pain
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/demonstrator
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/afternoon
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/place
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دی فصل  چهارم: افعال، عبارات و الگوهای کلی  

 ()اِپانْ د.د و آل محمّدرود )صلوات( بر محمّ .2222

درود -ای پاداشی وجود دارد )حضرت محمّدموجود زندهبرای مهربانی به هر  .2222

 (تنْ سِیْ نِس،دْنْد، کایْوُرْ)ریْ باد(.خدا بر او 

 .1، عشق و رحم و شفقت استرسول )پیام رسان( صلح )ص(محمّد .2222

 ی(وْ)اِنْخورم. من به تو قبطه می .2224

 ()جِلِسْخوردند. همه به دوستی شما قبطه می .2222

 کنه. او به ما حسادت می .2222

 (سِسْ)سِکْ ؟کنیچرا اینقدر در مورد موفقیت او حسادت می .2222

 کند.کند، او احساس حسودی میدیگری به شوهرش نگاه میهرگاه زن  .2222

 
1749. Peace be upon Muhammad and his family. 
1750. There is reward for kindness to every living thing (Saint 

Muhammad- peace be upon him). 
1751. Muhammad (PBUH) is the Messenger of peace, love and 

compassion.( َپِشن، کِمْالوْجِر، مِسِنْ ) 

1752. I envy you. 
1753. Everyone envied your friendship. 
1754. He is jealous of us. 
1755. Why are you so jealous of his success? 
1756. She feels jealous every time another  

woman looks at her husband.( دبِنْ هازْ ) 

 
 
 

                                                            
1 Compassion کِمپَشِنْ( یعنی("و  "رحم، شفقتcompassionate :یعنی مهربان )ْکِمپَشِنِت( 

 In the name of God the compassionate the merciful  بنام خداوند بخشنده و(

 باشد.می "رحمت و بخشش")مِرْسی( به معنی  mercyمهربان(. کلمه  

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/feel
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/time
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/look


235 

  

Easy Speaking 

In the name of 

 
The 

 
The merciful 

 

compassionate 

 

 .رو کشتهیچ رحمی از خودش نشون نداد و همشون او رحمه. او خیلی بی .2111

    هیچ رحم نکن. .2111

  1ها رو بکن.صدای موسیقیت رو کم کن و یک کم مالحظه همسایه .2111

 ت()تِنِنْ رو بکن. تیه کم بیشتر مالحظه مستاجر .2111

 ت(رِسْ تْنْ)ایْ ده.هاش نشون نمیای به بچهاو هیچوقت عالقه .2112

 ت(پِکْ)ریسْ بهش احترام بزار. .2111

 )مِدِل(از خودت نشون بده.  یه کم جَنَم )غیرت( .2111

 د(نْ)رَوْ او جَنَمش رو در دور پایانی نشون داد. .2111

 )از خیلی مشکالت گذشتیم(. ها داشتیمما خیلی بدبختی .2111

 
1757. He is very cruel. He showed no mercy and killed them all.(ْکُروئِل) 

1758. Show no mercy. 

1759. Turn your music down and show a 

 little consideration for the neighbours! ( زْبِرْنِیْ  شِن،سیدِرِیْکِنْ ) 

1760. Show a little more consideration for your tenant. 

1761. He never  shows any interest in his children. 

1762. Show him respect. 

1763. Show some mettle. 

1764. He showed his mettle in the final round. 

1765. We went through so much trouble. 

                                                            
1 Consider ْدر نظر گرفتن، مالحظه کردن"سیدِر( یعنی)کِن" :, I'm All things considered

sure we made the right decision  همه چیز در نظر گرفته شده، مطمئنم تصمیم درستی(

 (؟ای)آیا مالحظه احساسات من را هم کرده ?Have you considered my feelingsگرفتیم(، 

Consideration ْمالحظه، مراعات"شِن( یعنیسیدِرِیْ)کِن" :We will take your recent 

illness into consideration when marking your exams.  وقتی نمره امتحان شما را(

 بیماری اخیر شما را درنظر خواهیم گرفت(. ،دهیممی

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/music
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/neighbour
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/children
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/show
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/final
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  (جِررِسیْپْ، لیگِلْثُرْو، ) قانونی رو طی کنی. )رویه( باید مراحل .2222

 س(پِنْسْ)ایکْ رو انجام داده. ها()هزینه او کلی مخارج .2222

 .تو خیلی زحمت کشیدی .2228

 بیا یه بار دیگه با هم مرورش کنیم.  .2222

 غذاتون سرد شده. .2222

 (جْ، اِیْدنْ)بآلیْ سالگی کور شد. 34سن او در  .2222

 د(رِیْ)اِفْ . 1شیداری کور میشما  متاسفم  .2224

 تونم شما رو معالجه کنم،متاسفم نمی .2222

 یور،دِف(. )کْ شیدشما دارید ناشنوا می

  )زده به سرت؟( ؟یاهآیا دیوانه شد .2222

 لی(نْزی، سادْرِیْ)کْ  2یهو جِنی شد. .2222

 ل()پِیْ اینقدر رنگت پریده؟چرا  .2222

 
1766. You have to go through legal procedure. 
1767. He has gone through lots of expenses. 

1768. You went through lots of trubles. 
1769. Let's go over it one more time. 

1770. Your food has gone cold. 
1771. He went blind at the age of 34. 
1772. I'm afraid you are going blind. 
1773. I'm afraid I can't cure you,  

you are going deaf. 
1774. Have you gone insane?  )ایْنسِیْن(  

1775. He went crazy suddenly. 
1776. Why have you gone so pale? 

                                                            
1 Cure  عالج، عالج دادن")کیورْ( یعنی" :.cancer for There's still no cure   
2 Crazy کْرِیْزی( و(insane  هردو به معنای )باشند و می "دیوانه")اینْسِیْنcrazy تر است.مالیم 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cancer
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 (دْرآپْ کْ)بَنْ  ما پارسال برشکست شدیم. .2111

 ()بَدِری، دِدْباتریش تموم شد.  .2111

 ت(تِرِیْ)اِسْ مستقیم برو سر اصل مطلب. .2111

 افته؟( اینجا چه خبره )چه اتفاقی داره اینجا می .2111

 اینجا( خبری نیست. ) .2112

 بین شما چه اتفاقاتی افتاد؟  .2111

  1برو بخواب. .2111

 ادامه بده!  .2111

 ت(اَوْ کْلَ )بِساعت ادامه خواهد داشت )بطول خواهد انجامید(. 7خاموشی  .2111

  روز طول کشید. 2برق رفت و خاموشی به مدت  .2111

 
1777. We went bankrupt last year. 

1778. Its battery went dead. 

1779. Go straight to the point.  

1780. What's going on here? 

1781. Nothing is going on (here). 

1782. What went on between you. 

1783. Go to bed. 

1784. Go on. 

1785. The blackout will go on for seven hours. 

1786. The electricity went off and the blackout went on for two 

days. 

                                                            
1 the TV  یعنی دستگاه تلویزیون وthe bed خواب )چوب و تخته و ...(. برای یعنی خودِ تخت

 On the TV ،Watch TVالزم نیست:  Theبیان مفهوم تلویزیون و رختخواب حرف تعریف 

Go on   باشد و اگر فعلی بعد از آن قرار گیرد، می "ادامه دادن، اتفاق افتادن"به معنایing گیرد: می

Please go on with what you're doing. )لطفاً کاری که انجام میدی رو ادامه بده( 
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 دوستی ما چهار سال طول کشید.  .2282

 گ(وینْیْ)دِسْ !1تونی تا ابد مردم رو فریب بدینمی .2288

 .)تو زندگیت رو ادامه بده( تو به زندگیت برس .2282

 افتد.ما هرگز نخواهیم دانست چه اتفاقاتی در دولت می .2222

 افته )چه خبره(.دونم چه اتفاقی داره مینمی .2222

 
1787. Our friendship went on for four years. ( شیپدْرِنْفْ ) 

1788. You can't go on deceiving people forever (for good). ( اِوِر فُرْ ) 

1789. You go on with your life. 

1790. We will never know what goes on in government. ( تمِنْنْگاوِرْ ) 

1791. I don't know what's going on. 

                                                            
1 Good  باشدمی "کاال و جنس"و همچنین به معنای  "خوب، نیکو و پسندیده"به معنی: 

You have a good taste in clothes )تو سلیقه خوبی در لباس داری( 

Your food smells good, I'm sure it tastes good too. 
 داره( ده، من مطمئنم که مزه خوبی هم)غذای شما بوی خوبی می

برای "به معنای  for good،  عبارت "خوش بحالت"به معنای   good for you همچنین عبارت

به معنای مهارت  good at، عبارت "کارت عالی بود"به معنای  good job، عبارت "همیشه

 باشند:می "به نفع خودت"به معنای  for your goodداشتن در کاری و عبارت 

I bought a brand new car today. Good for you! 
 )امروز یک ماشین مدل جدید خریدم. خوش بحالت!(

I'm leaving for good.  رم()من برای همیشه می 

 It was for your own good. )این به نفع خودت بود( 

What are you good at? I am good at playing piano. 
 )تو چی مهارت داری؟ در نواختن پیانو واردم(

کند در نتیجه صفت است )یعنی یک اسم را توصیف می ، یک"خوب"در معنای  Goodناً ضم

قید است  بوده و یک "به خوبی" به معنای wellباید یک اسم قرار گیرد( ولی  goodهمواره بعد از 

و  He is a good teacherتوان گفت کند(. پس می)یعنی نحوه انجام یک فعل را توصیف می

 .good e teachesHتوان گفت اما نمی He teaches wellگفت  توانهمچنین می
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 ()فآرْکنی(. روی میشورش رو داری درمیاری )خیلی دور میری یا زیاده .2111

 او شورش رو درآورده. .2111

 د(وِرْ، فُرْ)مِرِجْ ید این ازدواج/ معامله جلو بره )سر بگیره(یه کاری کن .2111

 گ(نْ)شآپیْبیا بریم خرید.  .2111

 گ(نْ)فیشیْ.ها رفتند ماهیگیریآن .2111

 چطور مگه؟  .2111

 چطور شد که او نیامد؟  .2111

 دی()هَنْ .1مطمئنم این به درد خواهد خورد .2111

 چِن(تْ، کیْ )گَجِتْ در آشپزخانه به درد خواهند خورد.کنم این ابزار فکر می .2111

 
1792. You are going too far. 

1793. He has gone too far. 

1794. Do something that this  

marriage goes forward.  

1795. Let's go shopping 

1796. They went fishing. 

1797. How come? 

1798. How come he didn't come? 

1799. I'm sure it'll come in handy. 

1800. I think that this gadgets will come in handy in the kitchen. 

                                                            
1 Handy  باشد:نیز می "دَم دست و آماده"دارای معنای  "سودمند و قابل استفاده"بجز معنی 

Keep it handy. باشه( ت)دَم دست نگهش دار= دم دست 

Keep a pencil and paper handy. )یک کاغذ و مداد دم دستت باشه( 

 

گیرد که در های ورزشی( قرار میها )مانند فعالیتقبل از برخی فعالیت goمعموالً فعل   

 بازی(  )ما رفتیم اسکی We went skiingگیرد: می  ingاینصورت آن فعل 
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 (زْمْریْ دیْ،دِرْ)لِیْچند سال بعد همه رویاهاش به واقعیت پیوست )برآورده شد(. .2822

 امیدوارم یک روزی رویاهات به حقیقت بپیونده. .2824

 .1به حقیقت پیوسترویام باالخره  .2822

 (سْ)سِنْ  تو فقط سر عقل بیا. .2822

 او باالخره سر عقل اومده. .2822

 ز(پیوتِرْت، کِمْپِرْسْ)اِکْ وقتی حرف کامپیوتر باشه، او یک متخصصه. .2822

 جان یک متخصصه.وقتی حرف ماهیگیری در میون باشه،  .2822

 فیوم(،پِرْتْ )سِنْ .بهترین عطره در میون باشه، وِرساچی شوقتی حرف عطروبو .2828

 قبض تلفن هنوز نیومده. .2822

 
1801. A few years later, all his dreams came true.( وروتْ ) 

1802. I hope your drems come true one day. 

1803. My dream have at last come true. 

1804. You just come to your sense. 

1805. She has come to her sense at last. 

1806. He's an expert when it comes to computers. 

1807. When it comes to fishing, John is an expert. 

1808. When it comes to its scent, Versace is the best perfume. 

1809. The phone bill hasn't come yet. 

 

 

                                                            
1 lastAt  و  "در آخر")اَتْ لَسْتْ( یعنیat least ْحداقل"ت( یعنی لیسْ )اَت" :at  costIt will 

least $100.  ارزه=کاست(، دالر می 111)حداقلYou'll have to wait at least an hour. 

ام رو )باالخره مقاله !I've finished my essay at last)حداقل یک ساعت باید منتظر بمونی(، 

 .)باالخره سالی دیپلمش رو گرفت( Sally earned her diploma at last ، (تموم کردم= اِسِیْ

 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cost
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wait
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hour
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/finished
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/essay
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There’s nothing wrong with reading a 
book you love over and over.  

     

  “Gail Carson Levine” 

 

 درون شهر با جیم برخورد کردم.امروز کامالً شانسی  .2121

 .امنکردههرگز قبالً با کسی شبیه او برخورد  .2122

 برخوردم.یک دفتر خاطرات  درون میزش به .2121

 بودم. ای برخوردم که هرگز ندیدهبه یک کلمه .2121

 .خدا رو شکر او به هوش آمد .2121

 نِر()کُرْ من توی یک گوشه اتاق بهوش اومدم. .2121

 اِک(گ هِدْنْپِلِدیْ)اِسْ شدیدی داشتم.وقتی بهوش اومدم سردرد  .2121

 ت(مِنْتْنْ یْ)اِپُـ مجبورم قرارمون رو کنسل کنم، یه کاری پیش اومده. .2121

 (سْتْنْ گ پُیْتینْرِسْتْنْ)ایْ نکات جالبی در جلسه امروز مطرح شد. .2121

 . رسدیک کتاب خوب هرگز به پایان نمی .2121

 

1810. I came across Jim in town today quite by chance.( ست،چَنْکوآیْ ) 

1811. I've never come across anyone like her before. 
1812. I came across an old diary in her desk.( ، دایِریم اِکِرآسْکِیْ  ) 

1813. I came across a word I’d never seen before. 
1814. Thank God she came to. 
1815. I came to in a corner of the room. 
1816. When I came to, I had a splitting headache. 
1817. I have to cancel our appointment, something’s come up. 
1818. Some interesting points came up at today’s meeting. 
1819. A good book will never come to an end. 

  
 
 
 
 
 
 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/word_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/seen
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/cancel
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 در زبان انگلیسی: و تکمیلی های کاربردیعباراتسایر 

 این تغییرات در دراز مدت وضع را بهتر خواهد کرد. )ایْمْپرووْ، مَدِرزْ( .2842

 ها دهیم ها کار را شروع خواهند کرد به شرط اینکه ما مقداری پول به آنآن .2842

گوید که شام خیلی زود )فوراً، بالفاصله( آماده خواهد شد، بنابرین پدر می .2844

 میز را بچینیم. )رآیت اِوِی( هایمان را بشوییم وبهتره دست

 به دیود بگو که خیلی زود به دفتر من بیاید. من باید او را فوراً ببینم.  .2842

  اگر انگلیسی را بصورت جدی مطالعه کنی، دیر یا زود روان خواهی شد. .2842

 )آدِرْوْایْزْ(.من بهتره آن را بنویسم، در غیر اینصورت آن را فراموش خواهم کرد .2842

 در ابتدا انگلیسی برای او مشکل بود ولی بعداً خیلی پیشرفت کرد.  .2842

 و در آخر )باالخره( قطار رسید.)اَوئِرْزْ،اِرآیْوْدْ( ها منتظر ماندیمما برای ساعت .2842

 
1820. These changes will improve matters in the long term. 

1821. They will start to work on the condition that we pay them 

some money. ( ْوِرْکْ، کِنْدیشِن) 

1822. Dad says that dinner will be ready right away, so we'd 

better wash our hands and set the table. 

1823. Tell David to come to my office right away. I must see him 

immediately. ( سْ، ایمیدیْـئِتْلیآفِ ) 

1824. If you study English seriously,  

sooner or later you'll become  

fluent. (سیریئِْسلی، فْلوئِنْتْ، لِیْدِر) 

1825. I’d better write it down, otherwise I’ll forget it.  

1826. At first English was difficult for him, but later he made great 

progress. ( رِسْ رآگْ، پْدیفیکُلْتْ ) 

1827. We waited for hours and then the train arrived at last. 
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رسد که این هر روز . به نظر میمیادطبق معمول جورج برای کالس دیر  .2848

 )یوژوئِل، سیمْزْ، هَپِنْ(اتفاق بیفتد. 

طبق معمول دورا جایزه اول را در مسابقه شنا دریافت کرد. این سومین  .2842

 )ریْسیوْدْ، پْرآیْز، کانْتِْست، کِْنسِکِتیْو(    ه است.سال متوالی است که که او برنده شد

اهمیتی ندارد "وقتی او نوشیدنی خود را روی کتم ریخت، من گفتم  .2822

 وِی()سْپیلْد، مآینْد، اِنی  ")بیخیال(. بهرحال نیاز داره تمیز شه.

 )آلْذِو، دِیْنْجرِسْ( او به تنهایی تا خانه پیاده رفت، اگرچه خطرناک بود. .2822

 باریده است. باران می / روزام طول هفتهتم .2824

 ایم. ما خورشید را از دوشنبه گذشته ندیده

 فرنسیس آن رمان فرانسوی را خودش به .2822

 )تِرَنْسلِیْت، فِرِنْچْ نآوِـُل(تنهایی ترجمه کرد. کسی او را کمک نکرد.  

برادرش به تنهایی در میان جنگل قدم بزند، برعکس، پاول دوست دارد که  .2822

 کِمْپَنیْئِن( کانْتْرِری، )وودْزْ، پْریْفِر،دهد با یک همراه قدم بزند. می ترجیح

 
1828. George is late for class as usual. This seems to happen every day. 

1829. As usual, Dora received first prize in the swimming contest. 

It's the third consecutive year that she has won. (ثِرْد، وآن) 

1830. When he spilled his drink on my coat, I said, "Never mind. It 

needs to be cleaned anyway." 

1831. She walked home by herself, although it was dangerous. 

1832. It’s been raining all week/ day long. We  

haven’t seen the sun since last Monday. 

1833. Francis translated that French  

novel by himself. No one helped him. 

1834. Paula likes to walk through the woods by herself, on the 

contrary her brother prefers to walk with a companion. 
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 )شآی(وجه( درباره بیان اعتقادادش خجالتی نیست.  الری اصالً )به هیچ  .2822

 )اَت لیْسْتْ( کنم.هایم صرف میدو ساعت هر شب برای درس من حداقل .2822

 )اِکْسِلِنْتْ(تا حاال )تا کنون( امسال برای تجارت سال خوبی بوده است.  .2822

 )رآش( ها را به مدرسه برساند.ها عجله دارد که بچهاو همیشه صبح  .2828

 بطور ناگهانی اِد جلوی در ظاهر شد. ما انتظار نداشتیم او بیاید.  .2822

 )پیریْئِد( .، معلم در انتهای زمان آزمون گفت"تمام شدزمان " .2822

شده. ما باید زمین تنیس رو ترک کنیم زیرا ساعتمون )وقتمون( تموم  .2822

 خواهند از آن استفاده کنند. )کُرْتْ، اَوْئِر(می برخی افراد دیگر

 همگی به یک رستوران رفتیم.ما بعداز اینکه مهمانی تمام شد،  .2824

 .جلسه ده دقیقه زودتر تمام شد نسبت به چیزی که همه انتظار داشتند .2822

 
1835. Larry isn't at all shy about expressing his opinions. 

1836. I spend at least two hours every night on my studies. 

1837. So far, this year has been excellent for business. 

1838. She's always in a rush in the morning to get the kids to school. 

1839. All of a sudden Ed appeared at the door. We weren't 

expecting him to come.( تینْگاِپیـِرْد، ایکْسْپِکْ ) 

1840. "The time is up," the teacher 

 said at the end of the test period. 

1841. We have to leave the tennis court because our hour is up; 

some other people want to use it now. 

1842. After the party was over, we all went to a restaurant. 

1843. The meeting was over ten minutes earlier than everyone 

expected. (اِرْلیئِر، ایکسْپِکْتِد) 

برای بیان تمام شدن رود. زمان بکار میبیان تمام شدن تنها برای  "to be up"عبارت 

   شود.استفاده می "to be over"ها از عبارت رویداد ها و فعالیت
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 من فکر کردم که مارگارت دیر خواهد رسید، اما او دقیقاً به موقع رسید.  .2822

  آیا امروز صبح به موقع سرکار رسیدی یا ترافیکِ .2822

 )رآش اَوئِر تَْرفیکْ( ساعت شلوغی تو را به تاخیر انداخت؟

 )ثیئِدِرْ(تا ابتدای فیلم را ببینیم.  ما  به موقع به تئاتر داخل شدیم .2822

 )پِرِوِنْتْ( کند.دارد تا از تصادف جلوگیری کامیون قادر نبود به موقع نگه .2822

 خواستم برم وقتی که تو زنگ زدی. می .2828

 خواهیم شام بخوریم.همین االن می .2822

ها را بنابرین اغلب الزمه که آن کودکان در بخاطر آوردن قوانین مشکل دارند، .2822

 بارها و بارها تکرار کنیم. )ریمِمْبِر، روْلْزْ، نِسِسِری، رِپیتْ(

 هایبا لبخندها به محض اینکه برف شروع شد، بچه .2822

 . )اِسْنُ، اِسمایْلزْ(بزرگی روی صورتشان بیرون دویدند 

 
1844. I thought that Margaret would arrive late, but she was right 

on time. (ثاتْ، اِرآیوْ، رآیتْ آنْ تایم) 
1845. Did you get to work on time this  
morning, or did rush hour traffic delay you? 
1846. We entered the theater  in time to see 

 the beginning of the movie. 
1847. The truck was not able to  

stop in time to prevent an accident. 
1848. I was just about to leave when you telephoned. 
1849. We're just about to eat dinner. 
1850. Children have difficulty remembering rules, so it's often 

necessary to repeat them over and over again. 
1851. As soon as it started to snow, the children ran outside with 

big smiles on their faces. 

قبل  یعنی دقیقاٌ به موقع و دقیقاً در زمان درست. برای انجام دادن عملی ”on time“عبارت 

 شود.استفاده می "in time to"از زمان مورد نیاز از عبارت 

.   
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 )رِدی(مَک گفت که خیلی سریع برای رفتن آماده خواهد شد.  .2824

 با ما بیاد، به شرط اینکه هزینه غذاهاش رو خودش پرداخت کنه. تونهاو می .2822

 ما فکر کردیم که جلسه دو ساعت طول خواهد کشید، اما خیلی سریع تموم شد.  .2822

  کرد.جلو عقب میطور در امتداد جلوی قفسش قرار همینبی شیرِ .2822

ای خود و به بخشه که بشینه در صندلی گهوارهبرای مادر بزرگ این آرامش .2822

 )ریلَکسینْگْ، رآکینگْ چِرْ، فُرْثْ(جلو و عقب حرکت کنه. 

  شود واقعاً درجه یکه.می روْغذایی که در آن رستوران چهار ستاره سِ  .2822

  کند.هتل جانسون خدمات درجه یکی رو برای مهمان خود فراهم می .2828

 )پَسِجِزْ، هآرْتْ( ها از شکسپیر را از حفظ است.او خیلی متن .2822

 هایی که در این کتاب مطالعه کردی رو از حفظی؟همه ایدیــِمآیا  .2822

 یسی صحبت کنیم.از این به بعد انگل بیایید .2822

 
1852. Mac said that he'd be ready to leave in no time. 
1853. He can come with us, provided that he 

 pays for his own meals. (پْرِوآیِْددْ، میْـِل) 
1854. We thought that the meeting would  

take two hours, but it was over in no time. 
1855. The restless lion kept pacing back and forth along the front 

of its cage. ( ْرِسْلِسْ الیِنْ، پِْیسیْنگ، فُرْثْ، اِالنگْ، ِکیْج) 

1856. To grandmother it is relaxing to sit in her 
 rocking chair and move back and forth. 

1857. The food served in that four-star restaurant  

is truly first-rate. ( ْسِرْوْدْ، فُر اِستار، تورولی فِرْسْتْ رِیْت) 

1858. The Johnson Hotel provides first-rate service to its guests. 
1859. He knows many passages form Shakespeare by heart. 
1860. Do you know all the idioms you have  

studied in this book by heart? (  (ایدیْئِمْزْ

1861. Let’s speak English from now on. 
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 متاسفم که بد موقع سر زدم. از این به بعد اول با شما تماس خواهم گرفت.  .2824

 اش را به روز کند. تجهیزات قدیمی ،رئیس جمهور اصرار داشت که شرکت .2822

 )کَتِلُگْ،پابلیشْدْ( شد.این کاتالوگ به روز نیست. چندین سال قبل منتشر  .2822

 های قدیمیشون خیلی افراد وقتی ماشین .2822

 . خرندهای نو میشود ماشیناز مد افتاده می

هایش های از مد افتاده بپوشد. لباسدونم چرا دیوید دوست دارد لباسنمی .2822

   )وِر(چنان منسوخ هستند که حتی همسرش تردید دارد با او دیده شود. 

 این هدیه را دوست خواهد داشت یا خیر. )وِذِر(مطمئن نیستم که آیا او  .2822

 ترین در کالس است. در خصوصِ هوش او هیچ شکی نیست. او باهوش .2828

 سیگِرِْت()وآنْسْ، کویْْت، . یکبار برای همیشه جان سیگار کشیدن را ترک کرد .2822

 
1862. I'm sorry that I dropped by at a bad time. From now on I'll 

call you first. (دْرآپْدْ بآی) 

1863. The president insisted  

that the company bring its aging equipment up to date. 

 (اینْسیْستِد، کاْمپِنی، اِیجینْگ ایکوئِْپمِنْت)

1864. This catalog is not up to date.  

It was published several years ago. 

1865. Many people buy new cars when 
 their old cars become out of date. 

1866. I don't know why David likes to wear  

out-of-date cloth. His clothes are so outdated that even his 

fiance’ hesitates to be seen with him. ( ، فیانْسِی، هِزِتِْیْتسایوِنْ ) 

1867. I am not sure whether he will like this present or not. 
1868. There is no doubt as for her intelligence; she's the smartest 

one in the class. (  (دَوْتْ، اینْتِلِجِْنسْ، اِسْمارتْ

1869. Once and for all, john has quit smoking cigarettes. 
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 بار برای همیشه به خواستگارش گفت که با او ازدواج نخواهد کرد. یک دخترم .2822

 ام. در واقع من من خیلی )مدت طوالنی( اینجا نبوده .2822

 )اَز اِ مَدِرْ آوْ فَْکتْ، پِلِیْنْ( .همین دیروز از هواپیما پیاده شدم

 داند اما، در واقع،کند انگلیسی را خوب میهَنس فکر می .2824

 لی(ر)پوکند. میاو خیلی ضعیف صحبت  

  یکی باید به بابی کوچولو بگه که پیراهنش پشت و رو است. .2822

 او لباسش را پشت و رو پوشید.  .2822

خواند، یاش را مکرد که کتاب درسیآموزان داشت وانمود مییکی از دانش .2822

 اما کتابش وارونه بود. )پْریْتِنْد، تِکسْتْ بُکْ، بُکْ(

 رْ()جاشیشه را وارونه کن و تکونش بده.  .2822

 هایشصرف نظر از اینکه او چقدر پول برای لباس .2822

 )کِلْوزْ( رسد.کند، او هیچگاه خوش پوش )خوش لباس( به نظر نمیخرج می 

 
1870. My daughter told her suitor once and for all that she 

wouldn't marry him. ( ْدآتِرْ، سوتِرْ، مِری) 

1871. I haven’t been here long. As a matter  

of fact, I just got off the plane yesterday. 

1872. Hans thinks he knows English well but,  

as a matter of fact, he speaks very poorly. 

1873. Someone should tell little Bobby that his shirt is inside out. 

1874. She put on her dress inside out.  )ْشِرْت(  

1875. One of the students was pretending to 

 read her textbook, but his book was upside down. 

1876. Turn the jar upside down and shake it. 

1877. No matter how much money he spends on his clothes, he 

never looks well dressed. 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/haven
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/matter_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/fact
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/just_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/got_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/plane_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/yesterday_1
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/jar
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/upside
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shake
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صرفنظر از اینکه آن زندانی فراری کجا سعی دارد پنهان شود، پلیس دیر یا  .2828

 )اِسْکِیْپْدْ پْریْزِنِرْ، هآیْدْ، پِلیْسْ(زود او را پیدا خواهد نمود. 

 یک بازی گلف رو در مقابل استیو کهبرای یکبار من  .2822

 )وآنْ(بازیکن بسیار بهتری نسبت به من است، برنده شدم.  

 )فُر وآنْسْ(دهی ماشین نو رو برونم. یک بار لطفا به من اجازه می برایپدر،  .2882

 شوهرم موسیقی سنتی دوست دارد. از طرف دیگر من پاپ دوست دارم.    .2882

  برم.من به مادرم می دیگرطرف  ازخواهرم در ظاهر به پدرم برده است.  .2884

  درصدی برای بردن انتخابات دارد. 51کاندید ریاست جمهوری یک شانس  .2882

بندی شدند، از کوتاهترین آموزان در تیم  فوتبال بر طبق بلندی رتبهدانش .2882

 )رَنْکْدْ، اِکُردینْگْ، هآیتْ( به بلندترین.

  برید.خود بکار می طبق دیکشنری من، شما آن لغت را اشتباهی در مقاله .2882

 
1878. No matter where that escaped prisoner tries to hide, the 

police will find him sooner or later. 
1879. For once I won a game of golf against  

Steve, who is a much better player than I am. 
1880. Dad, for once would you please let me drive the new car? 

1881. My husband likes classical music, on the other hand I like 

pop. ( لَسیْکِلْ میوْزِکْ، پاپْهازْبِنْدْ، کِ ) 

1882. My sister takes after my father in appearance. On the other 

hand, I take after my mother. ( ْاِپیئِرِنْس) 
1883. The presidential candidate has a fifty-fifty chance of 

winning the election. ( اِلِکْشِنْپْرِزیدِنْشِلْ کَنْدِدِتْ، چَنْسْ، وینینْگْ،  ) 

1884. The students on the football team were ranked according 
to height, from shortest to tallest.  

1885. According to my dictionary, you are using that word in your 

essay incorrectly. (دیکْشِنِری، اِسِّیْ، اینْکِرِکْتْلی) 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/husband
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/likes
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/classical
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/music
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hand
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  )اِو(پوند به ما بدهکار )مدیون( هستید. 2111شما هنوز  مطابق این اسناد  .2882

در تاریکی من نتونستم بصورت قطعی ببینم که آیا پُلی بود یا سارا که  .2882

 )شُرْ، وِذِر، شوتینْگْ(کردند. شلیک می

 دانم که جین ماه بعد به واشنگتن برخواهد گشت. من بصورت قطعی می .2888

  ما قلباً آدم خوبی است.رسد، اجیمز برخی مواقع کامالً غیر دوستانه به نظر می .2882

  ای بود.یافتههم رفته سمینار بخوبی سازمانچند مشکل وجود داشت، اما روی .2822

  آموز خوبی است.هم رفته دانشلئونارد نمره پایینی در یک درس گرفت، ولی روی .2822

سارا نتونست از میان تقاطع )چهار راه( شلوغ رانندگی کند زیرا یک کامیون  .2824

 )ثْرْو، اینِرِْسکْشِنْ، تْرآکْ( ود.بزرگ راه را بسته ب

 بچه کوچک ما سعی کرد ما را کمک کند تا خانه  .2822

 )َاکْچوئِلی( .ترا رنگ کنیم، اما در واقع او فقط جلوی دست و پای ما را گرف

 

1886. According to these documents, you still owe us £2,000. 

1887. In the dark, I couldn't see for sure whether it was Polly or 
Sarah who were shooting. 

1888. I know for sure  that Gene will move  
back to Washington next month. 

1889. James sometimes seems quite unfriendly,  

but at heart he's a good person. (  (کوآیْتْ آنْفِرِنْدْلی، هآرتْ

1890. There were a few problems, but all in all it was a well-

organized seminar. (  (ولْ اُرْگِنایْزْدْ سِمِنارْ

1891. Leonard got a low grade in one subject,  

but all in all he's a good student. ( ْلِوْ گْرِیْدْ، سابْجِکْت) 
1892. Sarah couldn't drive through the busy  
intersection because a big truck was in the way. 
1893. Our small child tried to help us paint the  
house, but actually he just got in our way. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/document
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/owe


254 

  

Easy Speaking 

دادن زن مجروح بیهوده بود. او سه ساعت  همه تالش دکترها برای نجات .2822

 )اِفِرْتْسْ، اینْجِرْدْ، وِیْنْ، دایْدْ، اِدْمیتِدْ( بعد از پذیرش شدن در بیمارستان مرد.

 های پلیس برای یافتن او بیهوده بود. تالش تمام .2822

 هیچ تعجبی نیست که بخاری قابل حمل  .2822

  ن به پریز برق وصل نیست.کند. آکار نمی

 جک برای چندین هفته خارج از شهر بوده است. .2822

 )ریسِنْتْلی(ایم. هیچ تعجبی نیست ما او را اخیراً ندیده 

 آموز تنبل هیچگاه انتظارات واضح بود که دانش .2828

 )کْلیِر، لِیْزی، اِکسْپِکْتِیْشِنزْ( اش را برآورده )عملی( نخواهد کرد.خانواده

هایی را که داده بود را این ما را متعجب کرد که فروشنده ماشین همه قول .2822

 )سِپْرآیزْد، سِیلْزْپِرْسِن، پْرآمِسْ( عملی )برآورده( ساخت.

، دنبال به اصول خودت بچسبی )پایبند باشی واگر سخت تالش کنی  .2222

 )پرینْسِپُلْ(  ها را عملی سازی.(، سپس قادر خواهی بود آنکنی

 
1894. All the doctors' efforts to save the injured woman were in vain. 

She died three hours after being admitted to the hospital. 

1895. All the police's efforts to find him were in vain. 
1896. No wonder the portable heater doesn't work. It's not 

plugged into the electrical outlet! ( پُرْدِبُلْ، پْالگْدْ، اَوتْلِتْ وآندِرْ، ) 

1897. Jack has been out of town for several weeks. No wonder we 
haven't seen him recently.  

1898. It was clear that the lazy student would  
never live up to his family's expectations. 

1899. It surprised us that the car salesperson  
lived up to all the promises he made. 

1900. If you try hard and stick to your  
principles, then you'll be able to live up to them.  

 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/effort
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/find
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 .ها انتظار دارند کارمندانشان به قواعد کاری پایبند باشندهمه سازمان .2222

 )هـُل، کوآیْتْ، اسْپیچْ(در کل سخنرانی کامالً خوبی بود.  .2224

و بیش با تصمیم ما موافقت کرد که جلسه را به تعویق بیاندازیم تا  کمتِد  .2222

  حضور یابند. حداقل او  قویاً اعتراض )مخالفت( نکرد.بتوانند اعضاء بیشتری 

 آیا کسی به سیگار کشیدن من اعتراض کرد؟  .2222

 او قصد داشت از دست تو شکایت کند ولی من  .2222

 )کِمْپِلِیْنْ اِگِنْسْتْ(نگذاشتم این کار را انجام دهد. 

 کند.ایت میشکاز )در مورد( داشتن کار زیاد او همیشه  .2222

 کمک خلبان بیسیم زد که هواپیما را تحت کنترل دارد و  .2222

 )کُپایْلِتْ، رِیْدیودْ، پلِینْ، ریکوآیِرْ، اِسیسْتِنْسْ(به هیچ کمکی نیاز ندارد. 

که فراموش  مواقعیدارم برای میدست نگهمن همیشه کمی پول اضافی دم .2228

 )اِکْسْتْرآ، کِیْسْ، فُرْگِتْ، کَشْ، بَنْکْ( کنم از بانک پول نقد بگیرم.می

 
1901. All organizations expect their employees to stick to  work 

rules. (  (اُرگِنِزِیْشِنْزْ، ایکسْپِکْتْ، اِمپْلوییزْف رولْزْ
1902. On the whole, it was quite a good speech. 
1903. Ted more or less agreed with our decision to put off the 

meeting until more members could show up. At least he 

didn't object strongly. ( ْاِگْری، دِسیْژِنْ، میدینْگْ، مِمْبِرْزْ، آْبجِکت) 
1904. Did anybody object to my smoking? 
1905. He was going to complain against 

 you, but I didn’t let him do that. 
1906. He always complains of (about)  

having much work. 
1907. The copilot radioed that he had the plane  

in hand and didn’t require any assistance. 
1908. I always keep some extra money on  hand 

 in case I forget to get cash from the bank. 
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دست امنیتی دم را دهندگان کنسرت ترتیبی دادند تا برخی مامورانسازمان .2222

 داشته باشند برای مواردی که هرگونه مشکلی در طول اجرا وجود داشته باشد. 

نمایندگان کارگران یک مالقات مستقیم )چهره به چهره، رو در رو( با  .2222

 تیوْ، مَنِجْمِنْتْ، ریزآلْوْ()رِپِرِزِنْتِ مدیریت داشتند تا مسئله حقوق را حل نمایند.

م اخیر ها )سینما( شکل مورد عالقه سرگرمی من هستند. اوه، ضمناً فیلفیلم .2222

  در سینما بیجو عالی است. )فِیْوِرِتْ، اِنْتِرْتِیْنْمِنْتْ، ریسِنْتْ(

وِرا االن سه سال است که طالق گرفته است. ضمناً او به من گفت که او  .2224

 )دِوُرسْدْ، پْلَنْزْ، ریَمری(ندارد. هرگز قصد ازدواج مجدد 

 او به من بدهکار است. )دِتْ، اِو( .2222

 اند. ها قرار بود به اینجا بیایند اما هنوز نرسیدهآن .2222

 ما از معلم خود راضی هستیم. )سَتِسْفآیْدْ( .2222

 )دِپْرآیْْودْ، سَلِری( .او از حقوقش محروم شد .2222

 
1909. The concert organizers arranged to have some security 

guards on hand in case there were any problems during the 

performance. ( مِنْسْ کانْسِرْت اُرگِنایْزِرْزْ، اِرِیْنْجْدْ، سیکیورِدی گاردْزْ، پْرْفُرْ ) 

1910. The workers' representatives had a face-to-face meeting 

with management to resolve the salary issue. (سَلِریْ ایْشیو) 

1911. Movies are my favorite form of entertainment. Oh, by the 
way the recent film at the Bijou is great. 

1912. Vera's been divorced for three years now. She told me, by 
the way, that she never plans to remarry. 

1913. He is in debt of me/ He owes me. 

1914. They were supposed to come here 

but they haven’t arrived yet.  )ْسِپُزْدْ، اِرآیْوْد(  

1915. We are satisfied with our teacher. 

1916. He was deprived of his salary. 
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 یر خنده. آموزان جوک گفت و بعد همه کالس ناگهان زدند زیکی از دانش .2222

 در کمال تعجب من، او ناگهان زد زیر آواز .2228

  )سِپْرآیْزْ، سآنگْ، تیْئِرْزْ، لَفْتِرْ(1/ گریه/ خنده.

 هایش مایوس است. آقای براون واقعاً از بچه .2222

 من به توانایی او شک دارم. )دَوتْفُلْ، اِبِلِدی( .2242

 پِلِدیکِل، اِفِرْزْ(تفاوت هستند. )اینْدیْفْرِنْتْ، ها نسبت به امور سیاسی بیآن .2242

 ها ما را از آن خطر آگاه ساختند. )وُرْنْدْ، دِنْجِرْ( آن .2244

 لرزید. )ثیفْ، شِیْکینْگْ، فیئِرْ(دزد داشت از ترس می  .2242

 بستگی به نظر رئیس جمهور دارد که تصمیم بگیرد چند نفر اعزام شوند.  .2242

 ام )خیلی کسلم(.در حد مرگ خسته .کاری ندارم که انجام دهم .2242

مامان به من گفت که بهت بگم که تو نباید تا دیروقت بیرون بمونی. شوخی  .2242

 سالمه. )کیدینْگْ( 31. من 2کنیمی

 
1917. One of the students told a joke and then the whole class 

burst out laughing. ( ْجوکْ، هـُلْ، بِرْسْتْ، لَفینْگ) 

1918. Much to my surprise, he suddenly burst into song/tears/laughter. 

1919. Mr. Brown is really disappointed with his children. (دیسِپُیْنْتِدْ)   

1920. I am doubtful of his ability. 
1921. They are indifferent to political affairs. 
1922. They warned us of that danger. 
1923. The thief was shaking with fear. 
1924. It is up to the president to decide how many troops will be sent. 

1925. I have nothing to do.  I'm bored to death. (  (بُرْدْ، دِثْ

1926. A: Mom told me to tell you that you shouldn't stay out too 
late. B: "You must be kidding.  I'm 30 years old." 

                                                            
 گیرد.یک اسم قرار می  Burst intoدار  و بعد از ingفعل  Burst outبعد از  1
2 Kid  وkidding  باشد.به معنی دست انداختن و مسخره کردن می 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/surprise
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/suddenly
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/song
http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P1/sentence/P1S1.mp3
http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P2/sentence/P2S1.mp3
http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P2/sentence/P2S1.mp3
http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P2/sentence/P2S2.mp3
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کنی! او رای برنده شد. شوخی می 211پاتریک در انتخابات مدرسه با  .2242

 اینقدرا محبوب نیست. چطور این اتفاق افتاد؟ )وآنْ، ایلِکْشِنْ، وُتْْسف پاپْیولِرْ(

 است. او همه طول روز  1شوهر من یک کَوچ پِتِیْتو .2248

 نشیند. )هآزبِنْدْ، کَوْچْ پِتِیْتو(را جلوی تلویزیون می

 است. )هیوْجْ بِلّی(کَوچ پِتِیْتو بزرگی داری زیرا تو یک  تو یک شکم .2242

 یک دالر داری؟ من حتی یک سکه ده سنتی هم ندارم، چه برسه به یک دالر. .2222

 )اینوآیْتْ( اش.من جان را دعوت نکردم چه برسد به بقیه خانواده .2222

 )اِپینیـِن، رآنْگْ(کنید. به عقیده )نظر( من شما اشتباه می .2224

 شُک بزرگ برای او خواهد بود. )آنْدَودِدْلی، شآکْ( بدون شک آن یک .2222

 (، فْرِنْچْتقریباً همه مسافران در قطار فرانسوی بودند. )پَسِنْجِرْزْ .2222

 
1927. A:  "Patrick won the school election by 200 votes. 

B:  "You’re kidding! He’s not that  

popular. How did this happen? " (  (هَپِنْ

1928. My husband is a couch potato.  

He sits in front of the TV all day long.  

1929. You have a huge belly because  

you’re a couch potato. 

1930. Do you have a dollar? I don't even  

have a dime, let alone a dollar. (  (دآلِرْ، ایِْونْ، دآیْمْ، لِتْ اِلُنْ

1931. I didn't invite John, let alone the rest of his family. 

1932. In my opinion (view) you are wrong. 

1933. Undoubtedly it will be a huge shock for him. 

1934. Almost all the passengers on the train were French.  

                                                            
به معنای مبل و  couchکند. شود که خیلی زیاد تلویزیون تماشا میکَوچ پِتیتو به کسی گفته می 1

potato در بسیاری کشورهای غربی افراد هنگام تماشای تلویزیون باشد زمینی میبه معنای سیب(

 خورند که ریشه پیدایش این اصطالح بوده است(. زمینی میچیبس سیب

http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P2/sentence/P2S3.mp3
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متاثر شدم که  آنآنقدر توسط آن فیلم خیلی تاثیرگذار )متاثر کننده( بود.  .2222

 موهای سراسر بازوهام سیخ شد. )تاچْتْ، ایمْپِرِسْتْ، گوسْ پامْپْسْ(

 شود. )اِسْکِرْدْ(به تنم سیخ می مترسم موهاهر وقت می .2222

 ()اِکْسْتِنْتْ، اِگْری، ایـْشوموافقم. روی این موضوع تا حدی من با شما  .2222

 )دیپِنْدْ،اَتِتودْ( های ما بستگی خواهد داشت.موفقیت او به نگرشتا حد زیادی  .2228

 دهم. امیدوارم که با من در تماس بمانی. اطالعات تماسم رو به تو می .2222

 کنید. )گآیْزْ( ها دیگر با هم صحبت نمییا شما بچه دآیا با او در تماس هستی .2222

کنی، من واقعاً دلم برای تو به انگلستان نقل مکان می تو داری از آنجا که .2222

 . قول بده که در تماس خواهی بود. البته،خواهد شدتنگ 

 کُرْسْ(ما همیشه در تماس خواهیم بود. )پرآمِسْ، آف 

 زمین بره آسمون ما این هفتهدم. به هوا اهمیت نمی .2224

 شآیْنْ(کَمپین، رِیْنْ اُرْ کِرْ، وِذِر، ریم کمپینگ. )می 

 
1935. That movie was very touching. I was so touched (impressed) 

by it that I started getting goose bumps all over my arms. 
1936. I get goose bumps anytime I'm scared. 

1937. To some extent, I agree with you on this issue. 
1938. To a large extent, his success will depend on our attitudes. 
1939. I hope you stay in touch with me. I'll give you my contact 

information. (  (اِسْتِیْ اینْ تاچْ، کانْتَکْتْ اینْفُرمِیْشِنْ
1940. Are you staying in touch with her,  

or you guys not talking any more? 
1941. Since you are moving to England, I'm really going to miss 

you. You promise that you'll stay in touch?  
Of course. We'll always keep in touch. 

1942. I don't care about the weather.  

We’re going camping this  

weekend rain or shine.  

http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P16/sentence/P16S1.mp3
http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P16/sentence/P16S1.mp3
http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P16/sentence/P16S3.mp3
http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P17/sentence/P17S2.mp3
http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P17/sentence/P17S2.mp3
http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P17/sentence/P17S4.mp3
http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P17/sentence/P17S5.mp3
http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P17/sentence/P17S5.mp3
http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P17/sentence/P17S7.mp3
http://www.talkenglish.com/AudioTE1/P17/sentence/P17S8.mp3
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 تره از انجام دادنشه. )تافْ، سِدْ( تر از اونه. گفتنش راحتاین خیلی سخت .2222

آد و بیا معامالت سهام انجام بدهیم؟ ما فقط نیازه بخریم وقتی پایین می .2222

 تره از انجام دادنش.)سْتاکْ تْرِیْدیْنْْگ( آد. گفتنش راحتبفروشیم وقتی باال می 

 (، ایْدِلی)ایدیْشِنْ، اِپارتْمِنْتْ او یک ویال در ایتالیا دارد.عالوه بر آپارتمانش،  .2222

 .)اینْسْتِدْ،کِمْپلِیْنْ(تو باید با رئیست صحبت کنی ،بجای شکایت کردن به من .2222

 )چیکِنْ سْکِرَچْ(! نمی تونیم خط خرچنگ قورباغت رو بخونیم .2222

هزارم بودم، بنابرین شامم من دیشب به یک رستوران رفتم. من مشتری ده .2228

 رایگان بود. )ثَوْزِنْدْثْ کاسْتِمِرْ(

 او زن ذلیل نیست. )هِنْپِکْتْ( .2222

 کی چقولی منو کرده؟  .2222

 )هایْکْ(  روم.روی میبه پیادههر از چند گاهی  .2222

 
1943. It's a lot tougher than that. That’s easier said than done. 

1944. Let’s  do stock trading? We just need to buy when it goes 

down and sell when it goes up. It's easier said than done. 

1945. In addition to his apartment, he has a villa in Italy. 

1946. Instead of complaining to me, you should talk to your boss. 

1947. We can't read your chicken scratch. 

1948. I went to a restaurant last night. 

I was the ten thousandth customer,  

so my dinner was on the house. 

1949. He is not henpecked. 

1950. Who told me on? 

1951. I go on a hike every now and then. 

 هامعموال در رستورانو  "مجانی، به حساب فروشنده"یعنی   on the houseاصطالح عامیانه 

 Your first drink is on the house  :، مثالودرهتل ها بکار میو 
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 این چیزی نیست که من بتونم همیشه انجام .2224

 دهم. بدم، اما من هر از چند گاهی آن را انجام می 

 )دآتْ( .رویممی 2اینجا باشی، زیرا ما راس ساعت  1:31بهتره قبل از  .2222

 گرفتند که مدرسه را ببندند.های ما، مقامات تصمیم علیرغم همه تالش .2222

رسند. چه اتفاقی افتاده است؟ من دیشب چشمات ورم کرده به نظر می .2222

  چشم روی هم نزاشتم. مجبور بودم برای امتحان مطالعه کنم. )سْوُلِنْ، وینْکْ(

 )سْوِلِ( .کردن نمودواضح بود که انگشت پای او شکسته زیرا فوراً شروع به ورم .2222

تش کبود شد و زود )در اوایل( نیمه دوم مسابقه کِلِر بدجوری کتف راس .2222

 بیرون آمد. )بْروزْدْ، شُلْدِرْ، اِرْلی، سِکِنْدْ هَفْ، مَچْ(

 )کاتْسْ، بْروزِزْ( او چندتایی بریدگی و کبودی داشت ولی چیز جدی نبود. .2228

 شود. )سْکیْن، کوْآیْتْ ایْزِلی(پوست من خیلی آسان کبود می .2222

 
1952. It's not something I can do all the time, 

 but I do it every now and then. 
1953. You'd better be here by 1:30, because  

we're leaving at two o'clock on the dot. 
1954. Despite all our efforts, the authorities  

decided to close the school. ( اِفِرْتْسْ، اِثارِدیزْ  دیسْپآیْتْ، ) 

1955. Your eyes look swollen, what’s happened? I didn’t sleep a 

wink last night, I’d to study for my math exam! (مَثْ ایْگْزَم) 

1956. It was obvious she had broken her toe, because 

it immediately started to swell (up). (آبْویْئِسْ، تُ، ایْمیْدیْئِتْلی) 
1957. Keller badly bruised his right shoulder and came off early in 

the second half of the match. 
1958. She had a few cuts and bruises 

 but nothing serious.(ْسیْریْئِس) 

1959. My skin bruises quite easily. 
 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/obvious
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/broken
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/toe
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/immediately
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/start
http://www.ldoceonline.com/dictionary/second#second__13
http://www.ldoceonline.com/dictionary/half#half__13
http://www.ldoceonline.com/dictionary/match
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cut
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/serious
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 دارم  من یک کبودی بزرگ ارغوانی )بنفش( رنگ .2222

 جایی که پایم به گوشه میز خورد. )پْرپِلْ، بْروزْ، اِگِنْسْتْ(

 )یوژوئِلْ( آن یک حضور و غیاب معمول )همیشگی( اسامی بود. .2222

 ها قبل از اینکه ما بلند شویم یک حضور غیاب کردند و وقتی آن .2224

 )اِناذِرْ( به آنجا رسیدیم یک حضور غیاب دیگر داشتیم )شدیم(.

 وِی()کوآیْتْ، کِمْپِرْدْ، هآیْ  این جاده در مقایسه با بزرگراه خیلی شلوغ است. .2222

 کِمْپَرِسِنْ()تِیْمْ، فیلم قبلی که او ساخت. ای بود در مقایسه با مزهفیلم بی .2222

 ها( نرویم. این کوته فکری خواهد بود که به استقبال این تحوالت )توسعه .2222

 فکر هستند.)پِوتْسْ، میوزیْشِنْزْ، بْرآد(ها روشندانها و موسیقیعموماً اکثر شاعر .2222

 خواهم سربار شما باشم. )بِرْدْنْ(نمی .2222

 خوریم. ما همیشه در یک زمان هر روز شام می .2228

 بطور همزمان به سوال معلم پاسخ دادند. )سآیمُلْتِیْنیْئِسْلی( آموزدو دانش .2222

 
1960. I've got a big purple bruise where I hit  

my leg against the corner of the table. 
1961. It was the usual roll call of names. 
1962. They did a roll call before we took  

off and we had another roll call when we got there. 
1963. This road is quite busy compared to the highway. 
1964. It was a tame film in comparison to the  

previous film she made. (  (پْریْویْئِسْ
1965. It would be narrow-minded not to welcome these 

developments. ( ْنَرُ مآیْنْدِدْ، وِلْکِمْ، دوِلِپْمِنْتْس) 
1966. Generally most poets and  

musicians are broad-minded.   
1967. I don’t want to be a burden to you. 
1968. We always have dinner at the same time everyday. 
1969. Two students answered the teacher’s question 

simultaneously.  

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/big
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/purple
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hit
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/leg
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/corner
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/table
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/generally
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/musician
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 (، آنالیْکْ)فْلَتِرْاز تو بعید است/ بود.  چاپلوسی )تملق( من را نکن. .2222

 آیا مشکلی هست؟ )کوآیِتْ، رآنْگْ(از شما بعیده که ساکت باشید.   .2222

  )پْرآجِکْتْ، اِکْسْپِنْسیْوْ( باشد.بطور خالصه، پروژه خیلی گران می .2224

 )کِمْپِلِیْنْتْ( .من در مورد سروصدا به پلیس شکایت کردم .2222

ایم درباره زبان )کالم، ما یک شکایت از یکی از شنوندگانمان دریافت نموده .2222

 )ریسیوْدْ، لیسِنِرْزْ، اِفِنْسیْوْ( .آور(اهانت سخنگویی( توهین آمیز )رنجاننده،

ای که با شکایات مشتریان به شیوه بینندمیدستیاران فروش آموزش  .2222

  )سِیْلْزْ اِسیسْتِنْتْسْ، تْرِیْنْدْ، دیْئِلْ(دوستانه برخورد کنند )سر و کار داشتن(.

 او از )علیه( برخی همکارانش شکایت کرده است )بصورت رسمی(.  .2222

 )ریمآیْنْدْ، اِوْثْ(اید. به شما یادآوری کنم که شما قسم خورده باید .2222

کردم برای یک هدیه برای مامانم من داشتم در فروشگاه به اطراف نگاه می .2228

 )اِرَوْنْدْ، سْتُرْ، پِرِزِنْتْ، کآت مایْ آیْ( و این کتاب نظر من را جلب کرد.

 
1970. Don’t flatter me. That is/ was unlike you. 
1971. It's unlike you to be quiet. Is something wrong. 
1972. In short, the project is too expensive. 
1973. I've made a complaint to the police about the noise. 
1974. We've received a complaint from one of our 

listeners about offensive language. ( ْلَنْگوئِج) 
1975. The sales assistants are trained to deal with customer 

complaints in a friendly manner. ( ْکاسْتِمِرْ، فِرِنْدْلی مَنِر) 

1976. She has made/ filed a complaint against 

 several of her colleagues. (  (فآیْلْدْ، کالیْگْزْ
1977. I should remind you 

 that you are under oath. 
1978. I was looking around the 

store for a present for my 
mom, and this book caught my eye. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/quiet
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wrong
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/police
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/noise
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/received
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/our
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/listener
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/offensive
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/language
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/looking
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/store
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/present
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/mom
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/book
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/caught
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/eye
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 من سعی کردم توجه گارسون را جلب کنم تا بتوانیم سفارش دهیم. .2222

 العاده( ژاکتش بود که چشمممعمول )خارقاین رنگ غیر  .2282

 )آنْیوژوئِلْ کآلِرْ، جَکِتْ، کآتْ( رو گرفت. 

  او )آن( چشمم را گرفت. .2282

داشته است زیرا ساله بودیم یک کینه علیه من می 12از وقتیکه ما  جان .2284

 )گْرْآجْ( زده نمودم.من او را جلوی یک دختری که دوست داشت خجالت

است که من فکر بخشد( )بخشنده: کسی که دیگران را میغفور سام بقدری  .2282

 )فُرْگیْوینْ( ای داشته است.اش کینهکنم او هیچگاه در زندگینمی

 اِما هنوز از من کینه به دل دارد برای قبول نکردن )نپذیرفتن(  .2282

 )ریفیوزْ، لِنْدْ( که به او آن پول را  قرض دهم.

 آشپزی بهتر هستند نسبت به مردها.ها در شود که زناین بدیهی فرض می .2282

 من این رو بدیهی فرض کردم )مسلم گرفتم( که شغل  .2282

 )گْرَنْتِدْ، پرْفِکْتْ جآبْ( تمام عیاری )کاملی( پیدا خواهم کرد.

 
1979. I tried to catch the waiter's eye (=attract waiter’s attention) 

so we could order. ( شِنْ، اُرْدِرْ کَچْ، وِیْدِرْزْ، اِتْرَکْتْ، اِتِنْ ) 

1980. It was the unusual colour of his jacket that caught my eye. 

1981. She (it) caught my eye. 

1982. John has been holding a grudge against me since we were 12 
because I embarrassed him in front of a girl he liked. (ْایمْبَرِسْد) 

1983. Sam is so forgiving that I don’t think  
he’s ever held a grudge in her life! 

1984. Emma still has/holds a grudge against  
me for refusing to lend her that money.  

1985. It is taken for granted thet women are  

better at cooking than men. 

1986. I took it for granted that I would find the perfect job. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tried
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/eye
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/order
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/unusual
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/colour
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/jacket
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/caught
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/eye
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hold
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/grant
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/find
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/perfect
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/job
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ها تعارف )پیشنهاد( خواهند کرد که من این رو بدیهی فرض کردم که آن .2111

 )آفِرْ، شـِرْ، رآنْگْ( کردم.اما اشتباه می ،شان را بپردازندسهم

 دهندگانرسد که قدر رایمدارها به نظر میسیاست .2111

 ها را بدیهی و همیشگی فرض )وجود آن  دانندرا نمی

 شوند.کنند(، بجز زمانی که با چالش جدی مواجه میمی

 دانیم، مانند داشتنما قدر خیلی چیزها را نمی .2111

 آب گرم هر موقع که به آن نیاز داریم. 

ببری ممکن است روزی بیدار شوی و پِیهیچگاه کسی را بدیهی فرض نکن، زیرا  .2111

 ای.ها بودهکردن سنگای، درحالیکه مشغول جمعکه یک الماس را از دست داده

 مان داریم. هایما در مقابل جامعه مسئولیت داریم همانطور که در مقابل خانواده .2112

 ها.ها فیلم جدید را در تلویزیون تبلیغ کردند، و همچنین در روزنامهآن .2111

 که آیا برای مسابقه داخل شود، اما تصمیم گرفت که دل به دریا بزند. دودل بوداو  .2111

 
1987. I took it for granted that they'd offer  

to pay for their share, but I was wrong.  
1988. Politicians seem to take voters for granted, except when 

they face a serious challenge. ( لِْنجْ نْ، وِوِترْزْ، ایکْسِپْتْ، سیریئِسْ، چَپالِتیشِ ) 

1989. We take so many things for granted, like having hot water 
whenever we need it. ( اِوِرْهآتْ، وِنْ ) 

1990. Never take someone for granted, because you might wake 
up one day and realize you’ve lost a diamond, while you were 
busy collecting stones. ( ْریئِآلیْزْ، دآیْمِنْدْ، بیزی، کِلِکْتینْْگ، سْتُنْز) 

1991. We have responsibility to our society  
as well as to our families. ( ، ِسسایِدیسِِبلِدیپانْریسْ ) 

1992. They advertised the new movie on  
television, and in newspapers as well. ( ْاَدْوِرْتایْزْد) 

1993. She wondered whether to enter for the race, 
but decided to take the plunge. ( ْوآنْدِرْدْ، وِذِرْ، اِنْتِرْ، رِیْسْ، دیسآیْدِدْ، پْآلنْج) 
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 )فاینِلی، پاْلنْجْ، مَریْدْ(کنند. زنند و ازدواج میها باالخره دل به دریا میآن .2222

 که دل به دریا بزنم و کار و کاسبی خودم را راه بیندازم.ام من تصمیم گرفته .2222

من آلیس را دوست دارم اما والدینم با ازدواج ما مخالف هستند. خب، اگر  .2222

شدم. شما به اندازه کافی کردم و مستقل میمن جای تو بودم با او ازدواج می

 ی، اینْدِپِنْدِنْتْ()اِپِوْزْدْ، مِرِجْ، مِر اید تا روی دو پای خود بایستید.بزرگ شده

 به من توجه کن. )اِتِنْشِنْ، وآیلْ(کنم وقتی دارم با تو صحبت میلطفا  .2222

 خواهی نمره خوبی بگیریتو مجبور خواهی بود در کالس بیشتر توجه کنی اگر می .2228

  التحصیلی ازدواج کردند.بِن و سال در دبیرستان عاشق شدند، و بعد از فارغ .2222

آید، اما شلوار به آن راه راه به آن شلوار خاکستری خوب می آن پیراهن .4222

 )سْتْرآیْْپتْ، شِرْتْ، گْرِیْ، پَنْتْسْ، پُرْلی، لِذِرْ، شووزْ( آید.های چرمی نمیکفش

ها واقعاً سعی کند، اما آنجویی میهایش عیبخانم جانسون همیشه از بچه .4222

 رِنْ، ریئِلی، پْلیزْ، ماذِرْ()فآلْتْ، چیلْ کنند مادرشان را خوشحال کنند.می

 
1994. They're finally taking the plunge and getting married. 
1995. I’ve decided to take the plunge and  

start up my own business. (  (دیسایْدِدْ، بیزْنِسْ

1996. I love Alice but my parents are opposed to our marriage. 
Well, if I were you, I’d marry her and become independent. 
You’re old enough to stand on your own two feet. 

1997. Please pay attention to me while I'm speaking to you! 
1998. You'll have to pay more attention in  

class if you want to get a good grade. (  (گْرِیْدْ

1999. Ben and Sal fell in love in high school, 
 and got married after graduation. ( ْمَریْدْ، گْرَجوئِیْشِن) 

2000. That striped shirt goes well with the grey pants,  
but the pants go poorly with those leather shoes. 
2001. Mrs. Johnson is always finding fault with her  
children, but they really try to please their mother.

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/finally
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/married


 

  انگلیسی فصل پنجم: اصطالحات ضروری و پرکاربرد

بسیار انگلیسی  ایدر این فصل سعی شده اصطالحات مهمی که در زبان محاوره

 . گرددآموزان گرامی د، تقدیم حضور زباننگیرمورد استفاده قرار می

اصطالح چیزی تجملی یا زائد نیست که بتوان به دلخواه آن را الزم به ذکر است که 

باشند. زبان می د گرفت یا یاد نگرفت. اصطالحات هر زبان بخش جدایی ناپذیر آنای

ای ی و به خصوص شکل گفتاری و محاورهخواهد زبان انگلیسلذا برای کسی که می

   ت.اس ، آموزش اصطالحات انگلیسی ضروریآن را یاد بگیرد

در مکالمات و ارتباطات روزانه خود از اصطالحات فراوانی استفاده  هاانگلیسی زبان

های انگلیسی را تماشا کنید خواهید دید که اصطالحات کنند. اگر فیلممی

 اصطالح عبارتی است که معنای کلی آن د.نگیرمورد استفاده قرار می اًمرتب زیادی

 :وقتی می گوییدبه عنوان مثال، های آن تفاوت دارد. واژه تکبا معنای تک

 "Your name rings a bell" تان به گوشم اسم"نظورتان آن است که م

اسم تان زنگی را به صدا " این اصطالحکه ترجمه واژه به واژه در حالی ،"آشناست

اصطالح را یک های واژه تک. بنابراین حتی اگر معنای تکباشدمی "آورددر می

را با معنای  بدانید شاید نتوانید معنای آن را درک کنید. پس باید هر اصطالح

دی از کلمات تعدا صطالحات انگلیسیابه بیان دیگر،  ت.اصطالحی آن یاد گرف

معنایی متفاوت با دارای در کل آیند و هستند که کنار هم می

به  باشند.تک کلمات تشکیل دهنده آن اصطالح میمعنای تک

  :   یدر جمله" Smell a rat" اصطالح  ،عنوان مثالی دیگر

"I can smell a rat" ای کاسه "یا  "قضیه بوداره" به معنای

http://www.languageties.com/fa/idioms
http://www.languageties.com/fa/idioms
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تونم بوی من می"آن  که معنای لغت به لغتباشد در حالیمی "کاسه هستزیر نیم

اصطالحات موجود در زبان انگلیسی در یک  باشد.می "کنمش صحرایی رو حسمو

 باشند:بندی به سه نوع میدسته

که  شودمیه اصطالحاتی گفته های خیابانی بیا گویش (Slangs) هااِسلَنگ

توان نمیباشند و خاص مییا ناحیه جغرافیایی و طبقه اجتماعی  مختص یک گروه،

ها را بدانند و بکار ببرند. به عنوان مثال در آنها انگلیسی زبانسایر که انتظار داشت 

ایستگاشو "و  "گلوله کن بریم"، "خفن"، "دمت گرم"زبان فارسی عباراتی مانند 

اینگونه اصطالحات از  شوند.اسلنگ محسوب می "هستش این که تابلو"، "گرفتیم

کنند و لذا تغییر میای به منطقه دیگر و یا حتی از نسلی به نسل دیگر منطقه

المللی زبان های استاندارد و بینباشد و در آزمونها در اولویت نمییادگیری آن

ها عموماً از قاعده گیرند. اسلنگ)مانند تافل یا آیلتس( نیز مورد ارزیابی قرار نمی

بعنوان  باشد.نیز دشوار میها رو به خاطرسپاری آنکنند و از اینخاصی پیروی نمی

های انگلیسی زبان، برخی مواقع نه شاید تاکنون متوجه شده باشید که در فیلمنمو

از  "Money"و یا "Dollar"یعنی بجای کلمات  "پول"و یا  "دالر"کلمه  بجای

گردد. درواقع این استفاده می "Dough"و یا  "Bucks"کلمات دیگری مانند 

هستند که ممکن است ریشه تاریخی، فرهنگی و یا اجتماعی داشته  عبارات اسلنگ

گوزن گرفته شده به معنای پوست Buckskinاحتماالً از  Bucksباشند. مثالً کلمه 

گرفته د مورد استفاده قرار میبه عنوان پول رایج جهت داد و ست است که زمانی

ساخت نان است. )در باشد که ماده اصلی به معنای خمیر می Doughاست و کلمه 

شود، مثالً بجای پول استفاده می "مایه"زبان فارسی نیز برخی مواقع از کلمه 

 .("دارهاون یارو مایه"یا  "اش چنده؟مایه"
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از  هاباشند. ایدیـِمنوع دیگری از اصطالحات انگلیسی می (Idioms) هاایدیــِم

تک کلمات توان از معنی تکنمیرا  هاو معنی آن شوندمیی از کلمات ساخته گروه

به زبان بکار  رنگ و روحها بیشتر برای دادن د. ایدیــِمن گروه حدس زآموجود در 

بصورت همچنین نموده و ها مفهوم آن را درک روند و اکثر انگلیسی زبانمی

بسیار  هاایدیــِمیادگیری  دهند. شایان ذکر است کهمورد استفاده قرار می گسترده

مورد ارزیابی  نیز زبانالمللی و بینهای استاندارد در آزمون ضروری بوده ومهم و 

برای افرادی که زبان  ها آن  به همین خاطر است که یادگیریو  گیرندقرار می

جلد دوم این کتاب و ما نیز در  باشدمی الزم و ضروریانگلیسی زبان دومشان است 

و  های زبان انگلیسیترین ایدیــِمو رایجشما را با پرکاربردترین  سعی خواهیم نمود

 in theاصطالح  زیر جمالتآشنا سازیم. بعنوان نمونه در  بصورت تولیدمحوری

hole  زیر "در واقع به معنی باشد می "درون چاله"که ترجمه واژه به واژه آن

 د: نباشمی "جا زدن"به معنای  chiken outو اصطالح  "قرض

I’m five thousand bucks in the hole.     

I don’t know what to do.     
     هستم. زیر قرضپنج هزار دالر 

      نمیدونم چکار کنم؟

 

John was going to go mountain 

climbing with us, but he chicken out 

at the last minute. 

در جان قرار بود با ما به کوهنوردی بیاید، اما 

  .دقیقه آخر جا زد
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سومین دسته از اصطالحات رایج در زبان  هاالمثلیا ضرب (Proverbsها )پرآوِرب

موضوع و یا که  شوندمی گفته پسند و کوتاهتودهگفتاری  باشند و بهانگلیسی می

 .دنکندر زمان گذشته بیان میبصورت تلویحی یا و  نصیحتی را با تشبیه

هیچ "که معنی آن  "No fish-seller cries stinking fish"به عنوان مثال عبارت 

-هیچ کس نمی"و معادل فارسی آن نیز  "متعفن زند ماهیِفروشی داد نمیماهی

کس در مورد کار و به این معناست که هیچ ،باشدمی "گوید ماست من ترش است

  گوید.یا محصول خود بد نمی

ها را حتی کاملی هستند و مفهوم آن ها جمالتشود پرآوربهمانطور که دیده می

ها توان حدس زد )هرچند معموالً مفهوم پرآورباگر برای اولین بار شنیده باشیم می

 باشد(.ها میتر از معنی ظاهری آنعمیق

ها در گفتار بندی نمود که اسلنگتوان اینگونه جمعبا توجه به توضیحات فوق می

های زبان نیز مورد ارزیابی قرار گیرند و در آزمونرسمی مورد استفاده قرار می غیر

ها در مرحله نخست در اولویت نبوده و ما نیز تاکید و گیرند و لذا دانستن آننمی

با توجه به ها، اما در خصوص ایدیـِم. 1ها نخواهیم داشتتمرکز زیادی روی آن

نین مورد در زبان انگلیسی و همچ این نوع اصطالحاتاهمیت و کاربرد فراوان 

 ترو جهت اجتناب از حجیم المللی زبانهای بینها در آزمونارزیابی قرار گرفتن آن

جلد بعدی کتاب مجالی دیگر و در قالب در  رو، سعی خواهیم نمودکتاب پیششدن 

افعال عبارتی ، های مهم و پرکاربرد زبان انگلیسیایدیــِم ،2ایزی اسپیکینگ

                                                            
 گیرند، جهتها مورد استفاده قرار میهای زبان اصلی، اسلنگاز آنجا که در بسیاری از فیلمالبته  1

آموزان در مشاهده بود مهارت شنیداری زبانو به انگلیسیهای ها و سریالفیلماینگونه درک بهتر 

 ارائه خواهیم نمود.های رایج و پرکاربرد آمریکایی را کتاب برخی اسلنگ جلد دوم این، در هافیلم
توانید از طریق ایمیل جهت ارتباط با مولف و کسب اطالع در خصوص تالیفات آینده ایشان می 2

ph.eskandarian@gmail.com  اقدام فرمایید. 19121746297و یا شماره تلفن 

mailto:ph.eskandarian@gmail.com
mailto:ph.eskandarian@gmail.com
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را به همراه  های مهم انگلیسییر کالکیشنو همچنین سا)چندبخشی( ضروری 

عنوان آخرین بخش  هدر ادامه و باهلل. شاءان ،های متنوع و کاربردی ارائه دهیممثال

ها معادل فارسی آن به همراهرایج زبان انگلیسی  یهاپرآورب این کتاب به بیان

  خصوص اشاره به دو نکته حائز اهمیت است: خواهیم پرداخت. دراین

ها نیست. آن مفاهیمدرستی یا  تایید و به معنی ها(المثلها )ضربپرآوربذکر  اوالً

های متناقضی را بیان ها و حکمتها پندالمثلضرب ،خواهیم دید که در برخی موارد

 ها در شرایطی خاص صادقالمثلبرخی از ضربتوان گفت کنند. در واقع میمی

 .و بکار نروند صحیح نباشند و شرایط دیگر بسیاری موارد و ممکن است دربوده 

ها حقایق و معانی عمیقی قرار دارد، المثلاز آنجا که در پشت بسیاری از ضرب دوماً

جمع در های زبان و یا در کالسد نتوانمیها المثلضرب اینو مصادیق  اهیممف

عنوان به هر کدام آموزان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و در عمل زبان

 .دناسپیکینگ مورد استفاده قرار گیر برای برانگیزی بحثموضوع

  .توان کرد(جنگید )تقدیر را تدبیر نمیای ندارد بر علیه سرنوشت فایده .4224

 با قضا کارزار نتوان کرد/ گله از روزگار نتوان کرد )تمثیل(

 ( ن بود )سلمان ساوجیو تدبیر نه این بود/ گفتا چه توان کرد که تقدیر چنی گفتم که خطا کردی 

 ( خدا کشتی آنجا که خواهد بَرَد/ اگر ناخدا جامه بر تن درد )سعدی

 قضا دگر نشود ور هزار ناله و آه/ به کفر یا به شکایت برآید از دهنی )تمثیل(

 گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه/ به آب کوثر و زمزم سفید نتوان کرد )تمثیل(

 (چِنْآرْکیتِکْتْ، فُرْ ) باشد.هر کسی معمار بخت خود می .4222

 زنیم/ چرا طعن بر بخت وارون زنیم )صائب(بر بخت خود می چو خود پای 
 / اگر بد نجوییم نیک اختریم )تمثیل( به دست من و تست نیک اختری

 
2002. No use striving against fate. ( ترآیْوْ، اِگِنْسْتْ، فِیْتْسْ، یوسْ ) 

2003. Every man is the architect of his own fortune.  
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 )از ماست که بر ماست(. گیریمما با پیکان )تیر( خود مورد هدف قرار می .1111

 و کان و غمیم/ سرمایه دادیم و نهاد ستمیم  ماییم که اصل شادی
 پستیم و بلندیم و کمالیم و کمیم/ آیینه زنگ خورده و جام جمیم )خیام(

 د(، وِرْدِرْ، لَوْ)اَکشِنْکند. عمل بلندتر از کلمات صحبت می .1111

 خواهی که شوی داخل ارباب نظر/ از قال به حال، بادیت کرد گذر
 نام شکر )تمثیل(بردن / شیرین نشود دهان ز  از گفتن توحید، موحد نشوی

)محض، ناقابل، ناچیز( آب هستند اما اعمال  های صرفها حبابحرف .1111

 (دْ، گُلْزْرآپْ ، دْزْ، دیدْزْ، بابِلْمیئِرْ)قطرات طال هستند. 

 ( بزرگی سراسر به گفتار نیست/ دوصد گفته چون نیم کردار نیست )فردوسی

 (اِوِیْ )پَسْ ها درخواهند گذشت. خواهند  داد و حرف  اعمال خود را نشان .1111

 (، نآلِجْروتْرآپِر، فْ)پْعمل میوه مناسب )بجا( دانش است.  .1111

عمل در. عالم بیعلم خانه بیبی بَر و زاهدعمل درخت بیپر است، عالم بیمعرفت مرغ بیرونده بی

 عسل.چو زنبور است لیکن بی

 دعوی  مکن که برترم از دیگران به علم / چون کبر کردی  از همه دونان  فروتری
 )سعدی (  بار درخت علم ندانم مگر عمل/ با علم اگر عمل نکنی شاخ بی بری

 

 

 علم چندانکه بیشتر خوانی/ چون عمل در تو نیست نادانی
 محقق بود نه دانشمند/ چارپایی بر او کتابی چندنه 

 ( رو هیزم است یا دفتر )سعدیآن تهی مغز را چه علم و خبر/ که بَ

 
2004. We are shot with our  

   own arrow. ( ، اِرُشاتْ ) 

2005. Action speaks louder than word. 
2006. Words are mere bubbles of  
water, but deeds are drops of gold. 
2007. Deeds will show themselves  

and words will pass away. 

2008. Action is the proper fruit of knowledge. 
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 (تْ، لِیْسْ)اِدوایْآید. شود، نصیحت خیلی دیر میوقتی چیزی انجام می .4222

 ( این نیست که لب تشنه امسالی را/ بگذارند که سال دگرش آب دهند )نوری اصفهانی  روش

 دارو که پس از مرگ به سهراب دهند )تمثیل(  ف تو با من به چه ماند، دانی/ نوشبعد از این لط

که اسب دزدیده شده این خیلی دیر است که استبل را قفل کنی وقتی .4222

 (تُلِنْ، سْ بِلْتِیْ سْ، )آلکْاست. 
 چه سود آنگه که ماهی مرده باشد/ که باز آید به جوی رفته آبی )ابن یمین(

 (ثمر حسن خلق را/ ایام گل، مالیمت از باغبان خوش است )صائبدر موسم خزان چه 

 (گِرْ)اَنْخشم )عصبانیت( هیچ چشمی ندارد.  .4222

 تی(رولْ)کْشود. رحمی منتهی میخشم به بی .4224

 حقیقت سرابی است آراسته/ هوا و هوس گرد برخاسته
 ( نبینی به جایی که برخاست گرد/ نبیند نظر گر چه بیناست مرد )سعدی

 شود. شود و با توبه )ندامت( تمام مینابخردی )حماقت( شروع میخشم با  .4222

 ( خشم و شهوت خصال حیوان است/ علم و حکمت کمال انسان است )سنایی

 (وْتیْ، دیسِپْسِزْیِرِنْ)اِپیْ ظواهر فریبنده هستند.  .4222

 ای بسا ریش سفید و دل چو قیر/ ای بسا ریش سیاه و دل منیر )موالنا(
 صافی بی غش باشد/ ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد )حافظ(نقد صوفی نه همه 

 (سْلِنْل، سآیْ، فوْ)اَنسِرْ تنها پاسخ به نادان )احمق( سکوت )خاموشی( است. .4222

 شکن خاموشی است/ کای بسا شد پسته لب بسته دندان را شکست )صابر(نزد نادان پاسخ دندان

 
2009. When something is done, advice comes too late. 
2010. It is too late to lock the stable  

when the horse has been stolen. 
2011. Anger has no eyes. 
2012. Anger ends in cruelty. 
2013. Anger begins with folly and  

ends with repentance. ( سْ نْتْنْریپِ فالی، ) 

2014. Appearances are deceptive. 
2015. The only answer to fool is silence. 
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 ( جواب او سکوت است و سکون/ هست با ابله سخن گفتن جنون )مولویپس 

 محلی تیزتر از شمشیر است )تمثیل(کم / بُرش  مدعی گر به سرت تیغ زند هیچ مگوی

 

 مده پاسخ به گفتار سفیهان/ همان بهتر به خاموشی بکوشی
 ای این نکته نغز/ جواب ابلهان باشد خموشی )تمثیل(مگر نشنیده

 

 (سِزْیِرِنْ، اِپیْ )جاجْ از ظواهر قضاوت نکن.هیچگاه  .1121

 در دل چو کجی است روی بر خاک چه سود/ چون زهر به دل رسید تریاک چه سود
 های پلید و جامه پاک چه سود )ابوسعید ابوالخیر(ای/ دلتو ظاهر خود به جامه آراسته

 ()کاوِرْتوانی یک کتاب را از روی جلدش قضاوت )داوری( کنی. تو نمی .1121

 ( ای بسا کس را که دعوی سلیمانیست لیکن/ ظاهر ایشان سلیمان و درون اهریمن است )اصفهانی
 

 را حال و بنگریم را درون / ماما برون را ننگریم و قال را

 های مسلمان داریم )واعظ(آشنا نیست به هم ظاهر و باطن ما را/ خویش گبریم و سخن

 ()سیمْرسند نیستند. چیزها همیشه چیزی که به نظر می .1121

 رسیده است پایگاه علوم  توان شناخت به یک روز در شمایل مرد/ که تا کجاش 
 ها معلوم )تمثیل(و غرّه مشو/ که خبث نفس نگردد به سال  ولی ز باطنش ایمن مباش 

 (تْسوییتِسْ، دْترین هستند. )سآیْی آن طرف دیوار شیرینهاسیب .1121

  .مرغ همسایه غاز است

 (تْتیسْ)آرْکند. هنرمند همه جا زندگی مییک  .1111

 طالست/ به هر کجا که رود قدر و قیمتش دانندچو وجود مردم دانا مثال زر 
 ( بزرگ زاده نادان به شهر واماند/ که در دیار غریبش به هیچ نستانند )سعدی

 

2016. Never judge from appearances. 

2017. You can't judge a book by its cover. 

2018. Things are not always what they seem. 

2019. The apples on the other side of the wall are the sweetest. 

2020. An artist lives every where. 
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 (تْ، دیسِنْتْ)اِسِنْ )هر فرازی را نشیبی در پی است(.  هر صعودی نزول دارد .4242

 هر حیاتی را مماتی در پی است/ هر کمالی را زوالی در پی است
 را فرازی در پی است/ هر بهاری را خزانی در پی است )تمثیل(هر نشیبی 

 ، وَلّی()هیلْدارد.  ای درههر تپه .4244

 گردد.چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند. در دنیا همیشه به روی یک پاشنه نمی
 

 جهان هرگز به حالی بر نپاید/ پس هر روز، روز دیگر آید
 ( بتابد گاه بر من )اسعد گرگانی جهان گه دوست باشد گاه دشمن/ گهی بر تو

 زیاد بخواه تا کم گیرت بیاد )به مرگ بگیر تا به تب راضی شود(.  .4242

 (دْ، لِوْ)اَسْخرش کن و بارش کن.  .4242

 (سْ، دِفّـِنْ)اِتّـَکْحمله بهترین شکل دفاع است.  .4242

خواهی )مایل هستی( یک انسان را بشناسی به او اختیارات )قدرت( اگر می .4242

 )اِثُرِدی(بده. 
 ( باده پرخوردن و هشیار نشستن سهل است/ گر به دولت برسی، مست نگردی مردی )پوریای ولی

 کند(داند)سرزنش مییک استادکار )کارگر( بد همیشه وسایلش را مقصر می .4242

 زمانه کند )ابن یمین(  کاهلی چو گرفت/ گله از گردش  ،دامن مرد

 (، شووزْرْفوتْ، تایْتْ)بِ بهتر است پا برهنه بروی تا اینکه در کفش تنگ.  .4248

 پا تهی گشتن به است از کفش تنگ/ رنج غربت به که اندر خانه جنگ )موالنا(

 

2021. Every ascent has its descent. 
2022. Every hill has its valley. 
2023. Ask much to have little. 
2024. Make an ass of him and 

load him. 
2025. Attack is the best form of defense. 
2026. If you wish to know a man give him authority. 
2027. A bad workman always blames his tools. ( مْ بِلِیْ ، مَنْکْوُرْ ) 

2028. Better go bare foot than in tight shoes.  
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 (آچِزْرْ)کْیک پا بهتر از دو عصا است.  .1111

 (زْتْ، بآیْگْ)بارکینْگیرد. کننده هرگز گاز نمیپارس سگ .1111

 (کْ، بآرْتْ، بایْ زْ)مینْکند.گرفتن )گزیدن( دارد، پارس نمیسگی که قصد گاز  .1112

 دارد )تمثیل( ی که سر به تو  ن بترسآو هوی دارد/ از  از آن نترس که های 

 )اِنِمی( محجوبیت )حجب و حیا( یک دشمن به سمت فقر )بینوایی( است. .1111

 )ایرج میرزا(  / خلق ربایند کاله از سرش   آنکه بود شرم و حیا رهبرش
 خورد آنکس که حیایی دارد )تمثیل(ناز و نعمت به جهان قسمت پر رویان است/ خون دل می

 (دْ)بیِرْ .او رفت که یک ریش بدست آورد، اما سیبیلش هم از دست داد .1111

ضر را ببیند، حضرت آمد ابرویش را درست کند، زد چشمش را نیز کور کرد. خواست حضرت خِ 

 خرس را دید.
 

 : واریمالحسین کاشفی سبزهتمثیلی زیبا از 
 دمی فزودش/ روزی غم بی  است خری که دم نبودشبوده

 زدطلبید و دم نمی در دم طلبی قدم همی زد/ دم می
 / بگذشت میان کشتزاری ناگه نه ز راه اختیاری

 ببرید  دید/ برجست و از او دو گوش  ایز گوشه  دهقان مگرش 
 گم کرد دم دو گوش دم کرد/ نایافته  مسکین خرک آرزوی 

 او سرانجام  آنکس که ز حد برون نهد گام/ این است سزای

 (، کَوْ)آل، شیپْنزد قانون برو برای یک گوسفند و ماده گاوت را از دست بده.  .1111

 ( رفتی که درست کنی ابرویش را/ ابرو نشده درست چشمش شده کور )مفتون همدانی

 

2029. One foot is better than two crutches. 

2030. Barking dag never bites. 

2031. The dag that means to bite does not bark. 

2032. Bashfulness is an enemy to poverty. ( دی ر، پاوِنِسْفُلْبَشْ  ) 

2033. He went to get a beard, but lost his moustache. (ماسْتَش) 

2034. Go to law for a sheep and lose your cow. 
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کرد که نتیجه  لمشکالت خود به دادگاه رفتند. یکی از دوستان از زن سوازن و مردی برای رفع  : حکایت
ها و ها، قرضدوباره سوال کرد تکلیف بچه  دادگاه چه شد. زن گفت: دادگاه رای به جدایی ما داد. شخص 

ها را به شوهرم و خانه ها را دادگاه به من محوّل نمود، قرضخانه شخصی شما چه شد؟ زن جواب داد: بچه

 .شخصی ما را هم وکیل برد

  )فِالسِفِر( سازد.این ریش نیست که فیلسوف )اندیشمند( می .4222

 )تمثیل( دی بُ میش  پوشان / رئیس خرقه دیبُ  درویش  اگر از خرقه کس 

 گردد )تمثیل(کن شد در جهان فرهاد میم شد در جهان فرهاد در جان بازی شیرین/ نه هر کس کوهلَعَ

 (دْ، بِرْ، کَچْ ، بوشْ)بیتْگیرد. زند، و دیگری پرنده را میها مییکی به بوته .4222

 ( ها که کشیدند و دیگری آسود )سعدیبرداشت/ چه رنج ها که نهادند و دیگری چه گنج

 کنند. ها زندگی میهای عاقل در آنسازند و انسانها خانه میاحمق .4222

 برزیگران یکدگریم )تمثیل(بکاشتند و بخوردیم و کاشتیم و خوردند/ چو بنگری همه 

  (، ریپْسِوْ) کند.کارد،  دیگری درو مییکی می .4228

 (لُری، جِنِرِل، گْ جِرْسُلْ ،)بِآلدْسازد. خون سرباز شکوه ژنرال را می .4222

 رد )تمثیل(رد/ بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد بُجور گل بلبل کشید و برگ گل را باد بُ

 (، هیرُزْزْگْ، کینْتْ)فآیْ قهرمانان هستند.جنگند و پادشاهان سربازان می .4222

 ( اند )کرمانیاند/ خار ما خوردیم و ایشان گل به دست آوردهرنج ما بردیم و گنج ارباب دولت برده

 (دِرْ، بیهُلْییودْ)بْ  .زیبایی در چشم بیننده است .4222

 چه چشم مجنون دید. علف باید به دهان بزی شیرین باشه. یلیلی را باید از در
 

 

2035. It’s not the beard that makes the philosopher. 

2036. One beats the bush, and another catches the bird. 

2037. Fools build houses and wise men live in them. (  (فولْزْ، بیْلد، وایْزْ

2038. One man sow, and another reaps.  

2039. The blood of soldier makes the glory of the general. 

2040. Soldiers fight and kings are heroes. 

2041. Beauty is in the eye of the beholder. 
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 تمثیلی زیبا از وحشی بافقی:
 جویی/ که پیدا کن به از لیلی نکوییبه مجنون گفت روزی عیب

 که لیلی گرچه در چشم تو حوریست/ به هر عضوی ز اعضایش قصوریست
 خندان شد و گفتز گفت عیبجو مجنون برآشفت/ در آن آشفتگی 

 اگر بر دیده مجنون نشینی/ به غیر از خوبی لیلی نبینی

  (لْ، بُیْیودی، پاتْ)بْ اندازد.زیبایی قابلمه )قوری( را به جوش نمی .1111

 صورت زیبای ظاهر هیچ نیست/ ای برادر سیرت زیبا بیار
 آید بکار/ حرفی از معنا اگر داری بیار )تمثیل(صورت زیبا نمی

 (تِرْ)کِرِکْوب بهتر از صورت خوب است. شخصیت )سیرت( خ .1111

 ( ولی )پوریای   به سیرت آدمی باش   / اگر مردی  به صورت آدمی کرده است نقاش

 است فقیر )تمثیل(کس را نتوان گفت حقیر/ ظاهراً گر چه نمودههیچ

 ( گرگانی / کان را به شبی برند و این را به تبی )فخرالدین اسعد  بر مال و جمال خویشتن غره مباش

 / احمد و بوجهل خود یکسان بدی )تمثیل( گر به صورت آدمی انسان بدی

 ()آلیْ .دراز بکشیاندازی، بنابرین باید در آن همچنانکه جای خود را می .1111

 .خود کرده را تدبیر نیست .نشیندخورد پای لرزش هم میهر که خربزه می

 )تمثیل(گِله از دیگران چه کنم/ کانچه هست به دست خود کردم 

و به سمت شیطان سواری خواهد کرد. یک گدا را بر روی اسب بگذار، و ا .1111

 (، دِوِلْدْ، رآیْ)بِگِرْ

 خبر شود )تمثیل(یارب مباد آنگه که گدا معتبر شود/ گر معتبر شود ز خدا بی
 

 گدایان چون به ثروت دست یابند/ چو مستان سر ز حکم عقل تابند
 و فرعون خانه از الماس سازند )تمثیل(برون پای از گلیم خویش سازند/ چ

 

 

2042. Beauty won’t make the pot boil. 

2043. A good character is better than a good face. 

2044. As you make your bed, so you must lie on it. 

2045. Set a beggar on horseback, and he will ride to the devil. 
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 (لِسْ، بادِمْسْ، پِرْ)بِگِرْ یف پول )کیسه پول( گدا تَه ندارد.ک .4222

محال است اگر  گدا صفت بودن بدتر از گدایی است. گدا گر همه عالم به او دهند باز هم گداست.

 ریگ بیابان دُرّ شود چشم گدایان پر شود )سعدی(. 

 شود )صائب(گدا کم نمی شعله برون برد اشتها/ تا زنده هست حرص  نتوان ز طبعِ

 گ(گینینْیْ)بهر آغازی سخت است.  .4222

 ای بسا کارا که اول صعب گشت/ بعد از آن بگشاده شد، سختی گذشت )تمثیل(
 مشکلی نیست که آسان نشود/ مرد باید که هراسان نشود )تمثیل(

 ()ایلْیک شروع بد، یک پایان بد.  .4228

 رود دیوار کج )تمثیل(خشت اول چون نهد معمار کج/ تا ثریا می

 (بِلیوْ) بینی.چه میو تنها نیمی از آن شنویباور کن هیچ چیز از آنچه می .4222

 دانی سوال/ حق و باطل چیست ای نیکو مقال کرد مردی از سخن
 گوش را بگرفت و گفت این باطل است/ چشم حق است و یقینش حاصل است )موالنا(

 

 ( گمان است در هر شنیدن نخست/ شنیدن چو دیدن نباشد درست )اسدی
 بود مانند دیده )تمثیل( کیهای شنیده/ شنیده مکن باور سخن

  (مِنْ، سِرْ سْتْ )بِلی، هِیْ شکم از خطابه )موعظه( طوالنی متنفر است. .4222

 باید/ بحث لقمان به کار من نایدگشنه را شام و چاشت می
 ای نان ز پند لقمان به )تمثیل(ای نان به/ لقمهبهر چون من گرسنه

 (رْری بِلی، ایئِگْ)هانْ شکم گرسنه هیچ گوشی ندارد. .4222

 آن گرسنه کاندر پی نان دربدر است/ گر پند دهیش جای نان، بی اثر است
 با او ز حالل دم نزن یا ز حرام/ کانجا که شکم گرسنه شد، گوش کر است )تمثیل(

 
2046. A beggar’s purse is bottomless. 
2047. Every beginning is hard. 
2048. An ill beginning, an ill ending. 
2049. Believe nothing of what you hear  
and only half of what you see. ( ، هَفْ ناثیْنْگْ ) 

2050. The belly hates a long sermon. 
2051. The hungry belly has no ears. 
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 (زْ، وایْ)الکیْ .بهتره خوش شانس باشی تا عاقل .1111

 .کوشش چه سود گر نکند بخت یاوری

 و دولت به کاردانی نیستفتاده از پی بخت/ بخت  به کوشش   ای
 ( هر که را جاه و مال و حشمت است/ جز به تایید آسمانی نیست )سعدی

  (دِمْزْ، ویْدْنْ، پَوْثْ، وِرْ، الکْسْنْ)َاوْ ارزد.یک اُنس شانس به یک  پوند عقل می .1111

 ( گر به هر سر مویت دو صد هنر باشد/ هنر به کار نیاید چو بخت بد باشد )سعدی  

 (، آلکیْمْتایْ دْ)ثِرْشانس )است(. خوشسومین بار  .1111

 (مْ)چارْسومین بار افسون )طلسم( است )تا سه نشود بازی نشود(.  .1111

 (دْنْ، کآیْ)کَوْیک گاو خوب از یک گاو از نوعِ خوب بهتر است.  .1111

 گیرم پدر تو بود فاضل/ از فضل پدر تُرا چه حاصل )تمثیل(
 

 چراغ کسان؟ ز باغ کسان؟/ چه فروغت دهد میوه تا کی خوری 
 ( ردم فروختن تا چند؟/  چوب همسایه سوختن تا چند؟ )اوحدینام م

 

 من نداردت سود  جایی که بزرگ بایدت بود/ فرزندی
 ( )نظامی  / فرزند خصال خویشتن باش   چون شیر به خود سپه شکن باش

 (زْگْ، وینْآلیْ)فْهای دیگران پرواز نکن. با بال .1111

 ران/ از دل و دیده فرو شوی خیال دگرانهمچو آیینه مشو محو جمال دگ
 ( در جهان بال و پر خویش گشودن آموز/ که پریدن نتوان با پر و بال دگران )اقبال الهوری

 

 (کنند )صائبکنند/ چون سگ به استخوان دل خود شاد میین ناکسان که فخر بر اجداد میا

 

2052. It is better to be lucky than wise. 

2053. An ounce (=28 grams) of luck is  

 worth a pound (=453 grams) of wisdom. 

2054. Third time lucky. 

2055. Third time’s the charm. 

2056. Better a good cow than a cow of a good kind. 

2057. Don’t fly with others wings. 
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  .شوند )کبوتر با کبوتر باز با باز(با همدیگر گَله می پرندگان از یک پر .4228

 ( نیکو داستانی زد خردمند/ هلیله با هلیله، قند با قند )نظامیچه 
 (تْ، مِیْزْ)سیکْ جوید.هر کسی جفت )همدم( خود را می .4222

 جوید، آب دریا را.جوید، آب گودال را. کوه کوه را میپول پول را می

 .هاارزد به دوتا در بوتهدست می یک پرنده در .4222

 لوای نسیه.که بازی در هوا. سرکه نقد به از حنقد موجود به که نسیه موعود. گنجشکی در دست به 
 ( مده این نقد را نسیه بر باد/ که بر نسیه کسی ننهاد بنیاد )عطار

 نقد امروز مده نسیه فردا مستان/ که یقین را ندهد مردم فرزانه به شک )ابن یمین(

 (، تِمآرِوْ)تِِدیْارزد به دو فردا. یک امروز می .4222

 ( یک امروز است ما را نقد ایام/ بر او هم اعتمادی نیست تا شام )نظامی

 ( نقد امروز غنیمت شمر از دست مده/ کور بخت است که اندیشه فردا دارد )عبید زاکانی

 چرا فکر بیهوده حاال کنیم/ چو فردا شود فکر فردا کنیم )تمثیل(

 ( / بخور امروز فردا را که دیده است )عطاردمی خوش باش غوغا را که دیده است

 ام تا چشمان خودم را درآورد. من یک پرنده را بزرگ کرده .4224

 مار در آستین خود پروراندم. گفتم قاتق )خورشت( نانم شود، قاتل جانم شد.

 (مردم دوستی کم کن)مالحیدرشد آخر دشمن جانت/ به خود گرنیستی دشمن، به  به هر کسی دوستی کردی

 برد. بود که گلوی تو را میدار نجات بده و او اولین خواهددزد را از چوبه یک .4222

 دوستی با هر که کردم، خصم مادرزاد شد/ آشیان هرجا گرفتم، النه صیاد شد
 ر کشید و بر سرم جالد شد )تمثیل(جآن رفیقی که با صد خون دل پروردمش/ عاقبت خن

 

2058. Birds of a feather flock together. (  (بِرْدْزْ، فِدِرْ، فْالکْ، تِگِدِرْ

2059. Everyone seeks his mate. 
2060. A bird in the hand is worth two in the bush. ( ْوِرْثْ، بُوش) 

2061. One today is worth two tomorrow.  
2062. I have brought up a bird to pick out my own eye. ( پیکْ  بْرآتْ، ) 

2063. Save a thief from the gallows and he'll be the first to cut 
your throat. ( تْیفْ، گَلِوْْز، ثْرِوثْ ) 
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  نْ()تآتْ،سوْئِم،دْرَو .نماییمی کردن را یاد دادم و تو االن مرا غرقمن به تو شنا .1111

 ( کار وارون کردن، آیین جهان دیوخوست/ بیشتر بیند بدی، هر کس که نیکی بیش کرد )امیری فیروزکوهی

 ( غالمم به تو من/ دستم بگرفت و برد بازار فروخت )مفتون همدانی با هر که بگفتم که
 

 کس نیاموخت علم تیر از من/ که مرا عاقبت نشانه نکرد
 ( یا وفا خود نبود در عالم/ یا کسی اندر این زمانه نکرد )سعدی

 (زْ، فیدْتْ)بایْ دهد. هیچگاه دستی را گاز نگیر که تو را غذا می .1111

 جانان شکنی/ پیمانه بپیمایی و پیمان شکنیزنهار دال که عهد 
 ( خوری نان و نمک/ انصاف نباشد که نمکدان شکنی )صابر همدانیاز خوان کسی که می

 

 ( ز کوی حق گزاران رخت بستی/ نمک خوردی، نمکدان را شکستی )جامی

 (فُلْتْرِیْ)گْانسان ناسپاس )قدرنشناس( بهتر است. یک یک سگ قدردان از  .1111

 نمک خورد، نمکدان شکند/ در مذهب رندان جهان سگ بِه از اوست )تمثیل(هر کس که 

 ( ، خوان نمکدان شکست )سلمان ساوجی / نان و نمک خورد و رفت ، دیده آنکس که او زود بگیرد نمک

 وو(، چْتْ)بایْتوانی بجَوی گاز نزن. بیشتر از آنکه می .1111

 لقمه بردار.پایت را به اندازه گلیمت دراز کن. به اندازه دهانت 

 تیغ ستم ببین چه به زلف ایاز کرد/ پا از گلیم حویش نباید دراز کرد )صائب(
 

 کم کن که ترا رنج فراوان نرسد )تمثیل(  خفقان آرد لقمه که بیش از دهن است/ حرص

 ( بیرون )پروین اعتصامی / منه پای از گلیم خویش  حساب خود نه کم گیر و نه افزون

 (آلثْتو، کْ گْدینْ)اِکُرْ ات ببر. کتت را مطابق پارچه .1111

 ( نخواهی که زیر افتی از جای خویش/ ز اندازه بیرون منه پای خویش )امیر خسرو دهلوی

 

2064. I taught you to swim and you now would drown me. 

2065. Never bite the hand that feeds you. 

2066. A grateful dog is better than an ungrateful man. (آنْگْرِیتْفُل) 

2067. Don’t bite off more than you can chew. 

2068. Cut your coat according to your cloth. 
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 (، جیزِسْ، سینْزِسْ، مِوْمْلِیْ)بْموسی را برای گناه عیسی سرزنش نکن.  .4222

 / به شوشتر زدند گردن مسگری )تمثیل( گنه کرد در بلخ آهنگری

   (دْ، لیْ دْنْآلیْ یت( کند. )بْهبری )هداتواند نابینا را رنابینا نمی .4222

 آن عصاکش که گزیدی در سفر/ بازبین کو هست از تو کورتر

 را به جنت ره بود )موالنا( این چنین گمره بود/ کی مریدش   هر که پیرش

 (تْسْیْرْ)پْهمچون کشیشی، همچنین مردمی.  .4222

 ( کلیم کاشانی ) ؟شودکور دگر  / کوری کجا عصاکش    معرفت چه فیضجاهل بَرَد ز مرشد بی

 (شْمِنْتْپانِ فآلْتْ، . )ن تقصیری )عیبی(، چنان مجازاتیچنی .4224

 .را که چنان کند، چنین آید پیشآن

 چنین پدری، چنان پسری. .4222

 ( پسر )فردوسی ، مخوانش  پسر کو ندارد نشان از پدر/ تو بیگانه خوان

 ()دآتِرْچنین مادری، چنان دختری.  .4222

 (گْ، کینْدِمْگْ)کینْ در پادشاهی کوران، مرد یک چشم پادشاه است.  .4222
 در حوضی که ماهی نیست، قورباغه سپهساالر است. مَه در شب تیره آفتاب است.

 (سْ، مایْ)اِوِیْ. خواهند کردها بازی وقتی گربه دور است، موش .4222

 گر میدان شود )تمثیل(ره بازیپچشمه خورشید چو پنهان شود/ شب

 پاالن برنمی دارند(. که خر لخت را ) مرغ را بتراشیتخمیک خیلی سخت است  .4222

 
2069. Don’t blame Moses for the sin of Jesus. 

2070. The blind cannot lead the blind. 

2071. Like priest, like people. 

2072. like fault, like punishment.  

2073. Like father, like son. 

2074. Like mother, like daughter. 

2075. In the kingdom of the blind, one-eyed man is king. 

2076. When the cat is away, the mice will play. 

2077. It is very hard to shave an egg. ( ْشِیْوْ، اِگ) 
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 (آلدْآ، بْرْ)دْ توانی از سنگ خون بدست آوری )بکشی، بیرون بکشی(.تو نمی .1111

 ( بردن گرو )پروین اعتصامیگفت مست: ای محتسب بگذار و رو/ از برهنه کی توان 

 (تْ، تُسْتْ)بِوسْ ، نان تُست کم.)زیاد( الف زدن بزرگ .1111

 .لگن هفت دست، شام و ناهار هیچیپز عالی، جیب خالی، از برون عالی از درون خالی، آفتابه 

 ( بینی ولی از گریه دل غافلی )رهی معیری خانه ما از درون ابر است و بیرون آفتاب/ خنده می

 (تْبِوْ مْ)سِیْما همه در یک قایقیم.  .1111

 به همین درد مبتالست/ بی داغ نیست الله باغ بشر همی )ایرج میرزا( به هر که بنگری 

  (چْرَنْ، بْفُلْروتْ)فْ ترین به زمین است.دارترین )پر ثمرترین( شاخه نزدیکمیوه .1112

 صائب(افتادگی آموز اگر طالب فیضی/ هرگز نخورد آب زمینی که بلند است )
 

 ز هنرها عاریست/ پشت خم خاصیت پرباری است مرد سرکش 
 ( میوه کشد سر به قیام/ شاخ پرمیوه شود خم به سالم )جامیشاخ بی

 

 )تمثیل( خواهی که دوستدار تو گردد جوان و پیر/ چون نخل پرثمر به تواضع خمیده باش 

 (زْدوئِرْ، زْرَگِرْ)بْهای کوچکی هستند. های بزرگ کنندهزنالف .1111

 قیمت و مقدار نباشد/ آنرا که سخن باشد و کردار نباشد  در نزد کسش
 ( به که عمل باشد و گفتار نباشد )محمود تندری آزادگی مرد به کار است نه گفتار/ آن 

 

واعظ پر حرف را شهد عمل در ظرف نیست/ هر که شد پر حرف، کم ظرف است، حرفش حرف نیست 
 ( )طائی شمیرانی

 )بْرِدْ، بادِرْدْ(. مالی شده است )نانش توی روغن است(طرف کرهنانش از دو  .1111

 نان در روغن افتاد )تمثیل( باش  پز بر گردن افتاد/ دال خوش چو عشق کله

 
2078. You can’t get (draw) blood out of stone. (ْسْتُن) 
2079. Great boast, little toast. 
2080. We are all in the same boat. 
2081. The most fruitful branch is  
nearest the ground. ( ، گْرَوْنْدْ ئِرْستنیْ ) 

2082. Great braggers are little doers. 
2083. His bread is buttered on both sides. ( ثْ، سایْدْزْبِو ) 
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 )سْتَنْدینْگْ(ر )تیشه به ریشه خود مزن(. ای نبُای را که روی آن ایستادهشاخه .4282

 / با دست و زبان و سنگ بر این شیشه مزن جفا پیشه مزن طعنْ این همه بر چرخ
 )تمثیل(  بر او تیشه مزن  ای/ شاخی که نشسته عیب است مزمت جهان ز اهل جهان

 (، دِثْرِثْ)بْاولین نفس آغاز مرگ است.  .4282

 ( سرانجام این زیستن مردن است/ که بشکفتن آغاز پژمردنست )نصراله فلسفی

 گویی( است. تعقل )لطافت طبع، بذلهاختصار )اجمال( روحِ قوه  .4282

 کم است بارش  ای کم است/ میوه نیکو پرورد هر شاخه  گوید سخن هر کس که گفتارشخوب می
 کم است )تمثیل( کم اگر گویی سخن، حرفت به رغبت بشنوند/ هر متاعی کو فراوان شد خریدارش 

 (کْـل، مِلْ)بُگوید بدوشش. اما او به من می "آن گاو نر است"گویممن می .4282

 ترسد(. )مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد از آتش می شدهبچه سوخته .4288

 ( ترسم از سیاه و سفید )وحید دستگردیلرزم/ گزیده مارم و میز روی و موی تو، بی خود به خود نمی

 یکت را بخوری و آن را داشته باشی.توانی کتو نمی .4282

 .اخواهی هم خرما رهم خر را می

 ( دون/ این خیال است و محال است و جنون )مالشاه قادری هم خدا خواهی و هم دنیای 
 

گویند سه تن به خواستگاری دختری آمدند. یکی حسن که دیندار بود اما مال و جمال می حکایت:
نداشت. دیگری علی که جمال داشت اما نه مال داشت و نه دین. سومی جعفر که دارا بود اما دین و 

خواهد. دختر در جواب گفت: نداشت. پدر دختر را خواست و از او پرسید که کدامیک را میجمال 
 حسنعلی جعفر را!

 / یا غصه خود یا غم دین باید داشت در مزرع دل دو دانه را نتوان کاشت
 رود زیر دو بار/ با دست دو هندوانه نتوان برداشت )تمثیل(یک مرد چگونه می

 

2084. Don’t cut the branch that you are standing on. 
2085. The first breath is the beginning of death. 

2086. Brevity is the soul of wit. ( ، ویتْ ، سُلْوِدیْبِرِ ) 

2087. I say “it is a bull” but he tells me to milk it. 

2088. The burnt child dreads the fire. ( زْرِدْ، دْبِرْنْتْ ) 

2089. You cannot eat your cake and have it. 
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 (سِلْ، ویْ کْرینْ)دْتواند همزمان بنوشد )بیاشامد( و سوت بزند. شخص نمی .1111

 نیاید ز یک دست کردن دو کار/ نشاید به یک دل گرفتن دو یار )جامی(

 یا میکده یا کعبه، یا عشرت و یا زهد/ اینجا نتوان کرد به یک دل دو هوایی )خاقانی(

 (ثْ، بِوْدِلْ، کَنْنْ )بِرْتوانی شمع را از هر دو سر آتش بزنی. تو نمی .1112

 رسم عاشق نیست با یک دل دو دلبر داشتن/ یا ز جانان یا ز جان باید که دل برداشتن

 ( یا اسیر حکم جانان باش یا در بند جان/ زشت باشد نوعروسی را دو شوهر داشتن )حکیم قاآنی
 

 ( رفت راست/ یا رضای دوست باید، یا هوای خویشتن )سناییبا دو قبله در ره توحید نتوان 

 (نِسْ، بیزْوْرآیْ)دْکارت را بران، نگذار آن تو را براند.  .1111

 ( چندان منوش که شود مِی بر تو سوار/ چندان بنوش می که شوی سوار می )طالب آملی

 ، دِو(کْ)کِیْکیک او خمیر است )دستش نمک ندارد(.  .1111

 / نگردد ور زنی صد نوبتش سنگ  اموشای هرگز فرسگی را لقمه
 ( ای را/ به کمتر تندی آید با تو در جنگ )سعدیوگر عمری نوازی سفله

 بیند(. بیند )هیچ کس عیب خود را نمیشتر هرگز کوهان خود را نمی .1111

 به خویشتن کن که همه گناه داری )تمثیل( / نظری  همه عیب خلق دیدن نه مروت است و مردی

 (هانچْبَکْ، هامْپْ)بیند. قوز خودش را نمیآدم گوژپشت  .1111

 بینی؟ )تمثیل(بینی/ عیب خود را چرا نمیای که جز عیب کس نمی 

 خبر/ الجرم گویند عیب یکدگر )موالنا(اند این خلقِ از خود بیغافل
 

 زادگی عادت اوست/ عیب دگران به چشم او خوب و نکوستآن را که حالل
 جوید/ از کوزه همان برون تراود که در اوست )بابا افضل(معیوب، همه عیب کسان می

 

2090. One cannot drink and whistle at the same time. 

2091. You cannot burn the candle at both ends. 

2092. Drive your business, don’t let it drive you. 

2093. His cake is dough. 

2094. Camel never sees its own hump. (  (کَمِلْ، هامْپْ

2095. The hunchback does not see his own hump. 
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 (. )فآلتْبیند )آدمی به عیب خویش نابیناست(کس عیب خود را نمیهیچ .4222

 ( / به صد گونه کشد عیب کسان پیش )نظامی چو کوری کو نبیند کوری خویش
 کسان عیب پوش خود باشد )تمثیل( عیب/ که عیب پوش چشم خود از عیب تا شوی بی  بپوش

 (لْپُیْ، سْ)کُکْکنند(. کنند)خراب میزیادی آشپز آبگوشت را ضایع میتعداد  .4222

 .نمکشود یا بیآشپز که دوتا شد، آش یا شور می
 ( ای را که دو است کدبانو )سناییخاک بینی ز پای تا زانو/ خانه

 (، شِپْکْتِن، سینْ)کَپْکنند. دو ناخدا کشتی را غرق می .4228

 پادشاه در اقلیمی نگنجند )سعدی( ده درویش در گلیمی بخُسبند و دو
 صد خورنده گنجد اندر گرد خوان/ دو ریاست جو نگنجند در جهان )تمثیل(

 ()کِریْاین ابریشم به روم حمل کردن است )زیره به کرمان بردن است(.  .4222

 ( خواستم ای دوست که جان با تو فرستم/ شرمنده شدم زیره به کرمان چه فرستم )نظامیمی

 کردن است )آب در هاون کوبیدن است(. اَلَک )غربال( حملاین آب در  .4222

 ( متاع جهان هست باد روان/ گره بر زدن باد را چون توان؟ )امیر خسرو دهلوی

 اندرین جای سپنجی چون نهادی دل/ آب کوبی همی ای بیهده در هاون )ناصر خسرو(

 یک گربه پیر را برای یک موش صحرایی پیر قرار بده.  .4222

 مازندران را/ نگیرد جز سگ مازندرانی )تمثیل(شغال بیشه 

 (رِیْ)گْها خاکستری هستند. وقتی شمع دور )بیرون( است، همه گربه .4224

 نماید از دورنماید از دور/ یک لعمه نور میآن مَه که چو حور می
 ( نماید از دور )مفتون همدانیخط و خال دلفریبش نخورید/ شب گربه سمور می لگو

 
2096. No one sees his fault. ( ْفآلت) 

2097. Too many cooks spoil the broth. (  (بْرآثْ

2098. Two captains sink the ship. 
2099. It is carrying silk to Rome. ( ْسیلْک) 

2100. It is carrying water in a sieve. (  (سِوْ

2101. Put an old cat to an old rat. (  (رَتْ

2102. When the candle is away, all cats are gray. 
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 ب و کار( کاسبی است )حساب حساب است کاکا برادر(.کاسبی )کس .1211

  (فَتْ، زْمْریْری، دْگْ)هانْ بیند.گربه گرسنه خواب چربی می .1211

 دانه )تمثیل(لپ خورد گه دانهشتر در خواب بیند پنبه دانه/ گهی لپ

 برهنه خرقه سنجاب بیند/ گرسنه نان سنگک خواب بیند )نسیم شمال(

 گرسنه نان سنگک خواب بیند )تمثیل(همیشه تشنه نهر آب بیند/ 

 تشنگان را نماید اندر خواب/ همه عالم به چشم چشمه آب )تمثیل(

 ( الهوری)شیخ بیند بعد مردن خُلد و عاشق روی دوست/ مایل هر چیز شد هر کس همان بیند به خواب 

 هر سگی دالور است در خانه خویش )بر در خانه هر سگی شیر است(.  .1211

 )صائب تبریزی (  هر گدا شهنشاهی است/ قدم برون منه از حد خویش و سلطان باشدرون خانه خود، 

 ()کَثِلِکْ .تر باشدتواند از پاپ کاتولیککسی نمی .1211

  ر از آش بودنتر از مادر بودن. کاسه داغدایه مهربان

 ( ای سنایی وارهان خود را که نازیبا بود/ دایه را بر شیر خواره مهر مادر داشتن )سنایی

 (پآتْ، سْدْ)لِپِرْ .های خود را تغییر دهدتواند لکهپلنگ نمی .1211

 . اندازدی نیماندازد ولی خومار پوست می

 ز نا پاکیزه مدارید امید/ که زنگی به شستن نگردد سپید
 ز بد گوهران بد نباشد عجب/ نشاید سیاهی زدودن ز شب )فردوسی(

 ()چِرِدیْ .شودصدقه )نیکوکاری( از خانه شروع می .1211

 .چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. اول خویش آنگه درویش

 

2103. Business is business. ( نِسْبیزْ ) 

2104. The hungry cat dreams of fat. 

2105. Every dog is valiant at his own home. ( ْوَلِینْت) 

2106. One cannot be more catholic than Pope. 

2107. The leopard cannot change his spots. 

2108. Charity begins at home. 
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 ()چَدِرْپچ خواهد کرد. کند، از تو پچپچ میکسی که نزد تو پچ .4222

 ( هرکه عیب دگران نزد  تو آورد و شمرد/ به یقین عیب تو پیش دگران خواهد برد )سعدی

ل بزند شرم بر اگر کسی یکبار مرا گول زد شرم بر او باد، اگر او مرا دو بار گو .4222

 (مْ، شِیْ، وآنسْتْ)چیْ (.شودعاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی آدممن باد )

 ( آن که شد یکبار زهرآلود از سوراخ مار/ بار دیگر گرد ان سوراخ کی آرد گذر )امیر معزی

او که دوبار روی یک سنگ سکندری بخورد )تلوتلو بخورد، اتفاقی برخورد  .4222

 (تُنْ، سْبِلْتامْ )سْ هایش را بشکند. کند(، حقش است )سزاوار است( تا دندان

 راه است و چاه و دیده بینا و آفتاب/ تا هر کسی نگاه کند پیش پای خویش
 )تمثیل( رود/ بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش چندین چراغ دارد و بیراهه می

 )سیلی( این یک ماهی احمق است که دوبار توسط طعمه یکسانی گرفته شود. .4224

 دید از این پس/ همین یک ره که دیدستم مرا بس جدایی را ندانم
 ( هر آنگاهی که باشد مرد هوشیار/ ز سوراخی دوبارش کی گزد مار؟ )اسعد گرگانی

   کند.جوانی را خوب اداره کن، پیری )سن، عمر( خودش را اداره می .4222

 ( ای پسر، تغییر کردن مشکل است )طائی شمیرانی  نخل تا باشد جوان، باشد موثر تربیت/ روز پیری

 تنها یک بچه قشنگ در جهان وجود دارد و هر مادری او را دارد.  .4222

برو و  ش به جمال )سعدی(. کالغ را گفتندهمه کس عقل خویش به کمال نماید و فرزند خوی

 زیباترین پرندگان دنیا را بگیر و بیار، رفت و بچه خود را آورد. بوزینه به چشم مادرش غزال است.
 هرچند که طفل زشت باشد/ در چشم پدر بهشت باشد )ایرج میرزا(

 
2109. Who chatters to you, will chatter of you. 
2110. If a man cheats me once shame on him, 
if he cheats me twice shame on me. (  (توآیْسْ

2111. He who stumbles twice over one  
stone, deserves to break his teeth. ( کْ، تیثْ بِرِیْ دیْزِرْوْ، ) 

2112. It is a silly fish that is caught twice with the same bait. (  (بِیْتْ

2113. Rule youth well and age will rule itself. ( جْ ، اِیْرولْ، یوثْ ) 

2114. There is only one pretty child in the world and every mother 
has him. (  (پْریْدی، چآیْلْدْ
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 (نیئِرِرْ، چِرْچْ، فارْدِرْ) .خدا، دورتر از ترکلیسا نزدیکهرچه  .1221

پوشاند خورد. پای چراغ همیشه تاریک است. سوزن همه را میگر از کوزه شکسته آب میکوزه

 خودش لخت است.

 ( باشد به صاحبخانه جا کمتر )واصل الهیجیگردد به دل یاد خدا کمتر/ چو پر شد خانه میغیر میزیاده 

 (فوتْ، بِرْکِرْومِیْ)شْرود. دوز( همیشه پا برهنه میپسر کفاش )کفش .1221

 من چو خورشید جهان تابم و بینی خورشید/ خود برهنه است ولی برهمه بخشد زیور )تمثیل(
 ند افتاده است/ پای خود را چون تواند داشتن روشن چراغ )صائب(روزی الزم طبع بلتیره

 )ِپالیْتْنِسْ(. خرد(ای ندارد )ادب خرجی ندارد ولی همه چیز را میادب هزینه .1221

 ( ادب را به زر مگو که نکوست/ ادب مرد به ز دولت اوست )مکتبیبی 
 

 ارزان است ، ریخادب لرزان است/ گر زر بدهی ادب جان در تن مردِ بی
 ادبی کسی به جایی نرسید/ حقّا که ادب تاج سر مردان است )تمثیل(از بی

 (لِنِسْلِنْ)کْ نظافت )تمیزی( جنبِ عبادت است )ژولیده مو ژولیده خوست(.  .1221

 گر جامه گلیم یا که دیباست/ چون شسته و پاک بود زیباست )ایرج میرزا(

 (دْمْالیْ، کْ)لَدِرْشود. پله به پله، نردبان باال رفته می .1221

 خواهی که زیر افتی چو سایه/ مشو بر نردبان جز پایه پایه )موالنا(نمی

 ()فالْافتد )امال ننوشته غلط ندارد(. رود هرگز نمیاو که هرگز باال نمی .1211

 آنرا که هوای دانه پیش است/ رنج و خطر زمانه بیش است )تمثیل(

 ندان بالکش باشد )حافظ(نازپرورده تنعم نبرد راه به دوست/ عاشقی شیوه ر

 (الکْ)کْ تواند ساعت را به عقب بکشد.نمی شخص .1212

 

2115. The nearer the church, the farther from God. 
2116. The shoemaker's son always goes barefoot. 
2117. Politeness cost nothing. (  (کاسْتْ

2118. Cleanliness is next to godliness. 
2119. Step by step the ladder is climbed. 
2120. He that never climbed never fall. 

2121. One cannot put back the clock. 
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 هرآنچه رود ز دست انسان/ شاید که به دست آید آسان
 جز وقت که پیش کس نپاید/ چون رفت ز کف به کف نیاید )ایرج میرزا(

 

 اهلی شب عشق آن دل افروز گذشت/ روز غم ما نیز به صد سوز گذشت
 ( و سیاهی در چشم/ تا چشم به هم زدی، شب و روز گذشت )اهلیمانند سفیدی 

 

 غافل منشین نه وقت بازی است/ وقت هنر است و سرفرازی است
 ( دانش طلب و بزرگی آموز/ تا بِه نگرند روزت از روز )نظامی

 

 گر وقت ز دست رود ارزان/ با هیچ گهر خرید نتوان )ایرج میرزا(

 (لوزْ )کْسازند. ها انسان را نمیلباس .4244

 مرد سیرت را به صورت کار نیست/ جامه گر صد وصله باشد عار نیست
 گفت صاحب جامه را بین، جامه چیست/ دید باید در درون جامه کیست )تمثیل(

 

 (از خودآرا طمع سیرت شایسته خطاست/ که برون ساز درون ساز نگردد هرگز )صائب

 ( زیباست نشان آدمیت )سعدیتن آدمی شریف است به جان آدمیت/ نه همین لباس 

 (جُیْ، اِنْ زْلَودْ)کْبایست از خورشید لذت ببریم. اگر هیچ ابری نبود، ما نمی .4242

 اگر خار و خسک در ره نباشد/ گل و شمشاد را قیمت که داند
 )نظامی ( روزکی چند/ پس از دوری خوش آید مهر و پیوند بباید داغ دوری 

  بامش بیش برفش بیشتر( هرچه سکه بیشتر، مراقبت بیشتر )هرکه .4242
 یک نفس آرام ندارد )تمثیل( آسایش گیتی است، ز درویش تهی دست/ دریا ز پری 

 را که دنیا کم است )نظامی( فراوان خزینه فراوان غم است/ کم است اندوه آن

 (، کِرْثْ)وِلْ .ثروت کمتر، مراقبت کمتر .4242

 کار سبکباران خوش است )حافظ(ام آمد به گوش/ کاندر این دیر کهن از زبان سوسن آزاده

 آسوده کسی که خر ندارد/ از کاه و جوش خبر ندارد )ایرج میرزا(

 

2122. Clothes do not make the man. 
2123. If there were no clouds, we should not enjoy the sun. 

2124. Much coin, much care. ( ، کِرْ کُیْنْ ) 

2125. little wealth, little care. 
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  ()چووزْ خانه انتخاب کن و همراهت را قبل از جاده. ات را قبل ازهمسایه .1211

 همسایه ترا همیشه یاور باشد/ همسایه شریک خیر و هم شر باشد
 ( همسایه نیک چون برادر باشد/ همسایه بد ز مار بدتر باشد )مفتون کربالیی

 پِنی(، کامْ)اِلِونْبهتره تنها بود تا با همراهی بد.  .1211

 گریز از یار بد )موالنا(تا توانی می یار بد، بدتر بود از مار بد/

کنی( بگو، و من به تو میداری را )مصاحبتی که میبه من همراهی که نگه .1211

 هستی.  چه کسیخواهم گفت که 

 تو اول بگو با کیان دوستی/ پس آنگه بگویم که تو کیستی )تمثیل(

مردانی که وجدانشان پاک است، از صدای درب در نیمه شب هیچ ترسی  .1211

 ، فییِر(تْنایْ، میدْلیِر، نآکْ، کْسْشِنْ، کانْ )هووزْ. ندارند

 اش چه باک باشد )احمد اخگر(آنرا که حساب پاک باشد/ از محکمه

 مهتاب که نور پاک دارد/ از بانگ سگی چه باک دارد؟ )تمثیل(

 ()کُکْبه همان مقدار بپز که بتوانی بخوری.  .1211

 دشمن است هم در خور دوست )تمثیل(دار که اندازه نکوست/ هم در خور اندازه نگه

 (رآثْ، بْزْرِیْپْ ،)کُکْ کند.پزی از آبگوشت خودش تعریف میهر آش .1212

 (تْسْ، وِرْشِنْراپْ)کْ بدترین است. ،بهترین فسادِ .1211

 زنند/ وای به روزی که بگندد نمک )تمثیل(هرچه بگندد نمکش می

 
2126. Choose your neighbor before your house and your 

companion before the road. ( کِمَْپنیِئْن، رِودْنِیْبِرْ،  ) 

2127. Better be alone than be in a bad company. 
2128. Tell me the company you keep,  

and I will tell you who you are. 

2129. Men whose conscience are clear,  
of a knock at midnight have no fear. 

2130. Cook as much as you can eat. 
2131. Every cook praise his own broth. 
2132. The corruption of the best is the worst. 
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  )کَونْسِْل( مشورت با هزار نفر بکن، ولی راز خود را تنها نزد یک نفر فاش کن. .4222

 (دْ، هَچْنْچیکْ  ،تْ)کَونْ ز اینکه از تخم بیرون آیند نشمار.هایت را قبل اجوجه .4222

 .شمارندجوجه را آخر پاییز می

میرند، اما دلیر )شجاع( هرگز مرگ شان میها چندین بار قبل از مرگبزدل .4222

 (، وآنسْتْسْ ، تیْتْ، وَلیِنْ، دِثْزْدْ)کَوئِرْبار. چشد بجز یکرا نمی

 نزد اهل عقل و ارباب ذکاء/ از بال بدتر بود بیم بال )تمثیل(

 (جِرْنْ)دِیْ طر مواجه شد تا همیشه در خطر بود.بهتره یکبار با یک خ .4222

 .مرگ یک بار شیون یک بار

 ( نشنیدی حدیث خواجه بلخ/ مرگ بهتر که زندگانی تلخ )سعدی

 (نْتْ تِری، ریْ، هیسْدْ)کَوئِرْاز بزدل هیچ تاریخی نوشته نشده است.  .4222

 (تْرای، هِرْ)کْ قبل از اینکه دردت بیاد )اذیت بشی( گریه نکن.  .4228

 (راسْ)کْ .کی غم نارسیده خوردن(تا به یک پل نرسیدی از آن عبور نکن )تا  .4222

 مترس از کار نابوده، مخور اندوه بیهوده/ دل از غم دار آسوده، به کام خود بزن گامی )عبدالواسع جبلی(

 (کانیْن، سِرْپَسْ، سْتِرِنْجْثْ) .افتدگری، زیرکی( از قدرت پیش میمکاری )حیله .4222

 شود. آنچه با تدبیر توان کرد با زور شمشیر میسر نمی

 ( چو در طاس لغزنده افتاد مور/ رهاننده را چاره باید نه زور )نظامی

 
2133. Take counsel with a thousand person, but disclose your 

secret to only one. ( رِتْ، سیکْلِوزْکْسِن، دیسْپِرْ ثَوزِنْدْ، ) 

2134. Don’t count your chicken before they are hatched. 
2135. Cowards die many times before their death, but the valiant 

never taste death but once. 
2136. Better face a danger once  

 than be always in danger. 
2137. Of coward no history is written. 
2138. Don’t cry before you are hurt. 
2139. Don’t cross a bridge till you come to it. (  (بْریْجْ

2140. Cunning surpass strength.  
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  دُر(، اینْ)کیورْ توان درمان کرد باید تحمل نمود.چیزی را که نمی .1212

 ( چو نتوان به افالک دست آختن/ ضروریست با گردشش ساختن )سعدی

  (تِمِر، رآیتْ)کاسْ همیشه مشتری حق دارد. .1211

 )دَنْسْ، میوزِکْ(.رقصد(رقصد)نزده میاو قبل از اینکه موسیقی شروع شود می .1211

 ()دآنْآید. دم میسپیده ،از شببعد  .1211

 ( در نومیدی بسی امید است/ پایان شب سیه سفید است )نظامی

 (زْ، رآیْ)سِتْآید(. کند )باال میکند، ماه طلوع میوقتی خورشید غروب می .1211

 ( نومید نباید شدن از گردش افالک/ شامی به جهان نیست که او را سحری نیست )مخفی
  ، بی، هآنی()دِدْ کند.درست نمی زنبورعسل  مرده هیچ عسلی .1211

 ( عاشقان کشتگان معشوقند/ بر نیاید ز کشتگان آواز )سعدی

 (تْ، الیْنِسْکْ)دارتاریکی و نور همگی برای یک انسان نابینا یکسان هستند.  .1211

دانند. نزد خر، نشناس فرق خوبی و بدی را نمیهای نمکهای نادان فرق خوب و بد و انسانانسان

 است. گوهر یکیخرمهره و 
 دانا و چشم بینا نیست )حافظ( سرای مدرسه و بحث و علم و طاق و رواق/ چه سود چو دلْ

 

 امروز بهای هیزم و عود یکی است/ در چشم جهان خلیل و نمرود یکی است

 در گوش کسانی که در این بازارند/ آواز خر و نغمه داوود یکی است )تمثیل(

 (ِدثْ، آلکْ، آنْالکی) .برای بدشانسمرگ اقبال )شانس( خوبی است  .1211

 هزار بار مرگ به از این سختی است/ برای آدم بدبخت مرگ خوشبختی است )ایرج میرزا(

 
2141. What cannot be cured must be endured. 
2142. The customer is always right. 
2143. He dances before the music starts. 
2144. After night comes the dawn. 
2145. When the sun sets, the moon rises. 
2146. Dead bee makes no honey. 
2147. Darkness and light are all the 

same to a blind man. (  (بْالیْنْدْ
2148. Death is a good luck for unlucky.  
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 (شِنْ)فیزیْ .مرگ بهترین پزشک )طبیب( انسان فقیر است .4222

  .چاره بیچارگان مرگ است و بس

 ندارد صدا/ ننگ ثروتمند و مردن گدا )تمثیل(دو چیز در این دنیا 

 ()آنِرِبِلْمرگ با عزت )شرافتمندانه( بهتر از زندگی ننگین )با ذلت( است.  .4222

 القِصه، در این زمانه پر نیرنگ/ یک مرده بنام، به که صد زنده به ننگ )تمثیل(

 وئِل(، ایکثْ، اِرْ)فیتْکند. ها را برابر میاز زمین )خاک( همه انسان 1شش پا .4222

 ( کند خاک برای همه کس جا خالی )طاهر غنیعزت شاه و گدا زیر زمین یکسان است/ می

 ( خاک شد آنکس که در این خاک زیست/ خاک چه داند که در این خاک کیست؟ )نظامی

 (لِوِلِرْ)کننده )برابر کننده( بزرگی است. سطحمرگ هم .4224

 ( برابر شویم )سعدیبه دروازه مرگ چون در شویم/ به یک هفته با هم 

 )ایکوئِل(کند. پایان همه را برابر می .4222

 ( خواجه در ابریشم و ما در گلیم/ عاقبت ای دل همه ما در گلیم )اهلی شیرازی

 ()شآتْهر دری ممکن است بسته شود بجز در مرگ.  .4222

 رویم. ما همه غافله پیش و پسیم، دیگران رفتند و ما هم می

 ( شناختم/ آخر به غیر مرگ ندیدم حقیقتی )امیری فیروزکوهیچندانکه در طریق حقیقت 

 در دفتر حیات بشر کس نخوانده است/ جز داستان مرگ، حدیث مسلمی )تمثیل(

 بایدش رفتن به گور )تمثیل(هر که آمد در جهان پر ز شور/ عاقبت می

 

2149. Death is the poor man’s best physician. 

2150. Honorable death is better than an inglorious life. (  (اینْگلُریْئِسْ

2151. Six feet of earth make all men equal. 

2152. Death is the great leveller. 

2153. The end makes all equal. 

2154. Every door may be shut but death’s door. 

                                                            
 باشد. متر میسانتی 31هر پا معادل 1 



296 

  

Easy Speaking 

 (سْپِیْ )دید، اِسْاز حرف تا کردار )عمل( فاصله )فضای( زیادی است.  .1211

 و آن است/ مابین زمین و آسمان است )تمثیل(فرقی که میان این 

 شود )ابوالقاسم حالت(شود/ حرف از برای فاطمه تنبان نمیبا حرف درد جامعه درمان نمی

  .ماند(نتیجه نمیشود )کار خوب بییک کار )عمل( خوب هیچگاه گم نمی .1211

 ( کن و در دجله انداز/ که ایزد در بیابانت دهد باز )سعدیتو نیکی می

 (دْ، ریوُرْنِسْدْنْ)کآیْآورد. )اجر، جایزه( خودش را می بانی )محبت( پاداشمهر .1211

 بینی/ مگر بنای محبت که خالی از خلل است )حافظ(خلل پذیر بود هر بنا که می

 (جِنْتِلْ، )هآرْتسازد. های سخت را مالیم )نجیب( میعشق )محبت( همه قلب .1211

 محبت کن که دشمن از محبت یار گردد )حافظ(/  جهانی را توانی از محبت یار خود سازی

 ( واریدوستی کن که محبت ز محبت خیزد/ دل به نیرنگ و فسون از همه کس نتوان برد )کمالی سبزه

 (وْ)دیِزرْ)شایستگی داشته باش( سپس بخواه )آرزو کن(.  اول الیق شو .1211

 نی )حافظ(تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف/ مگر اسباب بزرگی همه آماده ک

 دال تا بزرگی نیاری به دست/ بجای بزرگان نشاید نشست )تمثیل(

  (، اِپیئِرْ)دِوِل شود.از شیطان صحبت کن )حرف بزن(، و او زود ظاهر می .1211

 شود. حالل زاده است.انگار موی سرش را آتش زدند، فوری ظاهر می

 دهد(. دهد )تعلیم میاو به شیطان درس می .1212

 ()دآیْتوانی آن را با خود ببری، وقتی بمیری. تو نمی .1211

 

2155. From word to deed is a great space. 
2156. A good deed is never lost. 
2157. Kindness bring its own reward. 
2158. Love makes all hard hearts gentle.  
2159. First deserve, then desire. ( ْدیزآیِر) 

2160. Speak of the devil, and he  
   will soon appear. 

2161. He teaches the devil. 
2162. You can't take it with you when you die. 
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 ای ز دنیای دنی؟رفتم به سر تُربت محمود غنی/ گفتم که چه برده
 / تو نیز همین بری اگر صد چو منی )بابا افضل( گفتا که دو گز زمین و ده گز کرباس

 .میرد )بادنجان بد آفت ندارد(یک چیز بد هرگز نمی .4222
 هنران اختر بدکار ندارد/ این سنگ بر آیینه اهل هنر آید )صائب(با بی

  آد(.میرند )به حرف گربه سیاه بارون نمیگله گاو از لعن )نفرین( کالغ نمی .4222
 ( گر دعا جمله مستجاب شدی/ هر دمی عالمی خراب شدی )اوحدی

 (، نَچِرآلْدآیینگْ)مردن به همان اندازه طبیعی است که زندگی کردن.  .4222
 رویمرویم/ دیگران رفتند و ما هم میز عالم می جمله چون بادی 

 رفتن به گور )عطار( بایدش هر که آمد در جهان پُر شر و شور/ عاقبت می

 (تیفْ ، سِیْتْرآسْتْ)دیسْ. اعتمادی مادر ایمنی استبی .4222
 )تمثیل( در این بازارگاه پر ز طرّار/ همه کس دزد دان کاال نگهدار

 (د، رولْدیوآیْ)تفرقه بینداز )تقسیم کن( و حکومت کن.  .4222

  (فُلْ)پِینْ نداد تا اینکه چیزی انجام داد. مچیزی انجاتر است که هیچدردناک .4228

 کوشش بیهوده به از خفتگی است )موالنا(. بیگاری به که بیکاری. 
 ندیدم )تمثیل( بتر دردی  بسی درد از غم دوران کشیدم/ ز بیکاری 

 (اَوتْ، رآسْت اَوتْ وِرْ)بهتر است فرسوده شد تا زنگ زد.  .4222

 ( و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم )سعدیبه راه بادیه رفتن به از نشستن باطل/ 

 ()رُمِنْکنند، عمل کن. ها عمل میوقتی در روم هستی، همانطور که رومی .4222

 همرنگ جماعت شو )تمثیل(در میکده با رندان، سرمست هدایت شو/ خواهی نشوی رسوا، 

 
2163. A bad thing never die. 
2164. Cattle do not die from crow’s cursing. (  (کَدِلْ، کْرُ، کِرْسیْنگْ

2165. Dying is as natural as living. 
2166. Distrust is the mother of safety. 
2167. Divide and rule. 
2168. It is more painful to do nothing 

 than to do something. 
2169. It is better to wear out than to rust out. 
2170. When you are in Rome, do as the Romans do. 
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 (، اِمانْگْ)رِوزْها( یک خار باش. های رز، رز و در میان خارها )تیغدر میان گل .1212

 ( با بدان بد باش، با نیکان نکو/ جای گلف گل باش و جای خار، خار )سعدی

 خواهی کاری بخوبی انجام شود، خودت انجامش بده. اگر می .1211

 کس نخارد پشت من/ جز ناخن انگشت من )تمثیل(

 ( )فروغی بسطامی  تا خود نشوی شانه، به زلفش نزنی چنگ/ انگشت کسی کارگشای دگری نیست

 هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی/ کس نکند بجای تو، آنچه بجای خود کنی )تمثیل(

 جایی که اراده وجود دارد، راهی وجود دارد )خواستن توانستن است(.  .1211

 اگر گویی که بِتوانم، قدم در نِه که بِتوانی/ وگر گویی که نتوانم، برو بنشین که نتوانی )تمثیل(

 هر کس به قدر همت خود خانه ساخته است/ بلبل به باغ و جغد به ویرانه ساخته است )تمثیل(

  (پاسِبِلْ)ایمْ .)راغب( هیچ چیز غیرممکن نیست برای یک قلب خواهان .1211

 باش به جد و جهد در کار/ دامان طلب ز دست مگذارمی
 هر چیز که دل بر آن گراید/ گر جهد کنی به دست آید )موالنا(

 (، دآزْرْریْچِپْ)کند. گوید عمل کن، نه آنچنان که میآنچنان که واعظ می .1211

 کنند )حافظ(روند آن کار دیگر میکنند/ چون به خلوت میواعظان کین جلوه بر محراب و منبر می
 

 پندم چه دهی، نخست خود را/ محکم کمری ز بند دربند
 چون خود نکنی چنانکه گویی/ پند تو بود دروغ و ترفند )ناصر خسرو(

 

 ترک دنیا به مردم آموزند/ خویشتن سیم و غلّه اندوزند
 ( خلق و خود نکند )سعدیعالم آنکس بود که بد نکند/ نه بگوید به 

 

 واعظیم اما نه از بهر خویشتن/ از برای دیگران بر منبریم
 ( دریم )پروین اعتصامیهای عیب مردم میخود سراپا غرق جرمیم و گناه/ پرده

 

2171. Be rose among roses and a thorn among  thorns. ( نْثُرْ ) 

2172. If you want a thing done well, do it yourself. 

2173. Where there is a will, there is a way. 

2174. Nothing is impossible to a willing heart. 

2175. Do as the preacher says, not as he does. 
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 ( )سعدی کند گوش گوید و خود نمیسعدی همه ساله پند مردم/ می

-بحکم آنکه نمیکند فقیهی پدر را گفت: هیچ از این سخنان رنگین دالویز متکلمان در من اثر نمی

 .(را فعلی موافق گفتار )گلستان سعدیبینم مرایشان 
 

 ( عمالن هیچ طرف نتوان بست/ خوش است موعظه اما برای نشنیدن )غمام همدانیز علم بی

 ای )تمثیل(ای/ بهر خود لیک ابله خودکامهاز برای دیگران عالمه

 (تْ ریْ)تْبا دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار شود.  .4222
 )تمثیل( آن گوی که طاقت جوابش داری/ گندم نبری به خانه چون جو کاری

 .بر کس مپسند، آنچه ترا نیست پسند

 ()الیِنْ .یک سگ زنده از یک شیر مرده بهتر است .4222

  آن نسیه بردار. از حال سخن بگو نه از گذشته. این نقد بگیر و دست از

 (رآیوْتْ)سْکند. کنند و سومی فرار میدو سگ برای یک استخوان نزاع می .4228

 دو نفر دزد خری دزدیدند/ سر تقسیم به هم جنگیدند
 آن دو بودند چو گرم زد و خورد/ سومی آمد و خر را زد و برد )تمثیل(

 هر سگی روز خود را دارد.  .4222

 دهد امان )تمثیل(نوبتی زمین به کسی میکند سپهر/ هر هر مدتی نظر به کسی می

   (تْ، بیْکْ)بارْ یک سگ پارس نخواهد کرد اگر او را با یک استخوان بزنی. .4282

 با بداندیش نادان هم نکویی کن/ دهان سگ به لقمه دوخته بِه )تمثیل(

 (زْآلیْ، فْ)آلی دَونْها بلند خواهی شد. ها دراز بکشی، با مگساگر با سگ .4282

 نشیند، بکند جامه سیاه. با دَدان کم نشین که دَد نشوی. هر که با دیگ

 
2176. Treat others as (the way) you would like to be treated. 
2177. A living dog is better than a dead lion. 
2178. Two dogs strive for a bone 

and a third runs away. 
2179. Every dog has his day. 
2180. A dog will not bark if you beat him with a bone. (  (بِونْ

2181. If you lie down with dogs, you will get up with flies. 



311 

  

Easy Speaking 

 هرکه با دونان نشیند، عاقبت او دون شود/ با خردمندان تو بنشین تا خرد افزون شود
 گر ببندی اسب تازی را زمانی پیش خر/ رنگشان همگون نگردد، طبعشان همگون شود )تمثیل(

 

 توزیآموزی/ جز ناکسی و پلیدی و کینر نمیاز مردم بدکا
 سوزی )تمثیل(دوری ز بدان کن که چو آتش باشد/ نزدیک به آتش چو شوی می

 

 در صحبت سفله چون درآیی/ بالطبع به سفلگی گرایی )ایرج میرزا(

 تر از چیزی که رفت برنخواهد گشت. یک االغ را به پاریس بفرست، او عاقل .1211

  (لْ)تِیْ )ببر( و او همچنان یک سگ خواهد بود.دم یک سگ را قطع کن  .1211

 بد بد است ارچه نیکدان باشد/ سگ سگ است، ارچه پاسبان باشد )تمثیل(

 ()شآتْ. شودصد در دیگر باز میبندد، یکوقتی یک در می .1211

 .صد در شود گشاده گر بسته شود دری

 ( / ز رحمت گشاید در دیگری )سعدی خدا گر ز حکمت ببندد دری

 ()آلک، دَوتْ. قفل بهتر است از شکیک  .1211

  .ات را دزد نکنمال خودت را محکم بگیر، همسایه

 اگر خواهی که بر ریشت نخندند/ بفرما تا خَرت محکم ببندند )تمثیل(

اگر اعتماد کنی قبل از اینکه امتحان کنی )محک بزنی(، تو ممکنه پشیمان  .1211

 (تْیپِنْ، رتْرآسْ)تْشوی )توبه کنی( قبل از اینکه بمیری. 

 (رآ، مِلْ)دْکشد. هر کسی برای آسیاب خود آب می .1211

 .زندهر کسی سنگ خودش را به سینه می

 
2182. Send a donkey to Paris, he will return 

  no wiser than he went. ( وآیْزِرْدانْکی، پَرِسْ،  ) 

2183. Cut off a dog’s tail and he will be a dog still. 
2184. When one door shuts,  

a hundred other  door open. 
2185. Better a lock than doubt. 
2186. If you trust before you try, you may repent before you die. 
2187. Everybody draws water to his own mill. 
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 به حق گرای تو را گر نه خوی اهرمن است/ گذر ز خویش تو را نه جان اسیر تن است
 )جعفرزاده(بود متعلق وجود خلق ولی/ در این ستمکده هر کس به فکر خویشتن است  به هم

 (رآپْ)دْ .ریز( شودشود فنجان سرریز )لبآخرین قطره باعث می .4288

 کوزه بریزد چو لبالب شود.

  (آلدْ)فْ سازند.تعداد زیادی قطره یک سیل را می .4282

 گردد وانگهی دریا شود )تمثیل(کنم/ قطره قطره جمع چینی میتا شود خرمن مهیا خوشه

 ( شود )مخفیمدعی از چشم گریانِ دلم غافل مباش/ قطره قطره رفته رفته موج طوفان می

 ()تآبْشود. قطره قطره طشت )وان( پر می .4222

 شود.شود. اندک اندک خانه خالی میذره ذره پشم قالی می

 ( قطره نئِی، دریایی )کمال خجندیهایی/ چو به دریا برسی ای قطره ز دریا، چو به ساحلقطره

  )دِرَونْینْگْ(.زندیک انسان در حال غرق شدن به هر نی )کاهی( چنگ خواهد  .4222

 یکی نیکو مثل زد عاشق مست/ که غرقه بر همه چیزی زند دست )عطار(

  ، دوو(رِدِتْ)کْ اعتبار بده، هر جا که اعتبار حق )مقتضی( است. .4224

 )حافظ( .بگویها جمله بگفتی، هنرش نیز عیب

 (زْآلیْ، فْ)ایگِلْ .گیردنمی ها مگسعقاب .4222

 .نکند باز موش مرده شکار. نکند شیر عزم جنگ شغال

کند. زود خوابیدن و زود برخاستن، شخص را سالم، ثروتمند و عاقل می .4222
 لی، رآیزْ، هِلْثی، وِلْثی، وآیْزْ(اِرْ)

 )تمثیل( سحر خیز باشید هر سال و ماه/ که گاه سعادت بود صبحگاه

 به عمر خود سحر خیز/ وز خواب سحرگهان بپرهیز )ایرج میرزا( باش می

 
2188. The last drop makes the cup run over. 
2189. Many drops make a flood. 
2190. Drop by drop fills the tub. 
2191. A drowning man will  
catch at any straw. (کَچْ، سْتْرآ) 

2192. Give credit, where credit is due. 
2193. Eagles don’t catch flies. 
2194. Early to bed early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. 



312 

  

Easy Speaking 

 (زْ، ایئِرْ. )وآلْدیوار گوش دارد )دیوار موش داره، موش هم گوش داره( .1211

 ( هاست )نظامیلب مگشا ارچه در او نوشهاست/ کز پی دیوار بسی گوش

 (تْ. )ایسْترین است )هیچ جا خانه خود آدم نمیشه(شرق یا غرب، خانه به .1211

 ولیکن چو بینی سرانجام کار/ به شهر خود است آدمی شهریار
 فروماندن شهر خود با خَسان/ به از شهریاری به شهر کسان )تمثیل(

 

 چرا نه در پی عزم دیار خود باشم؟/ چرا نه خاک سر کوی یار خود باشم؟
 تابم/ به شهر خود روم و شهریار خود باشم )حافظ(غم غریبی و غربت چو برنمی

 ()گیریدی، دیگْکَنند. هایشان میهای حریص قبر خود را با دندانخورنده .1211

 ( ز کم خوردن کسی را تب نگیرد/ ز پر خوردن به روزی صد بمیرد )نظامی

  ()دیشِزْ شود.ها میتعداد زیادی ظرف )بشقاب، غذا( موجب بسیاری بیماری .1211

 باید خوردباید برد/ وآنگاه فزون ز حد نمیغذا دست نمی جا بهبی
 آنقدرد که آدمی ز پر خوردن مرد/ از گرسنگی هیچ کسی جان نسپرد )ابوالقاسم حالت(

 

 تا درو نور معرفت بینی/ اندرون از طعام خالی دار

 ( )سعدی که پری از طعام تا بینی/ تهی از حکمتی به علت آن
 

 ( )نظامی از خوردن پر مالل خیزد/ آب ارچه همه زالل خیزد

 هایشان خیس شود. ها ماهی دوست دارند اما تنفر دارند پنجههمه گربه .1211

 / هر که را محبوب باید محنت زندان کشد )تمثیل(هر که را طاووس خواهد جور هندوستان کشد

  (، کَکْلینْگْدُرْ)اینْ خواهد باید صدای قدقد مرغ را تحمل کند.او که تخم مرخ می .1111

 )تمثیل( کسی را کو انگبین جوید/ چه باک از نیش زنبورش

 
2195. The wall has ears. 

2196. East or west, home is best. (  (وِسْتْ

2197. Greedy eaters dig their graves with their teeth. (  (گْرِیْوْ، تیثْ

2198. Many dishes make many diseases. (  (دیزیزْ

2199. All cat’s love fish but hate to get their paws wet. ( تْ، پازْ، وِتْهِیْ ) 

2200. He that would have eggs must endure the cackling of hens. 
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 (دْ، سَونْتی، دیشِزْ)اِمپْکنند. ظروف خالی بیشترین صدا را ایجاد می .4422

 ()رِپیتْکند. داند اغلب آن را تکرار میاو که کم می .4424
 )صائب( چون پخته شد و لذت دم یافت خموش استخروش است/ و این دیگ ز خالی است که در جوش 

 زند )تمثیل(صد لولواش درون نگوید به کس صدف/ یک بیضه مرغ دارد و صد نعره می

 (زْ)لَفْکسی بهترین خنده را دارد که آخرین خنده نفر بخندد.  .4422

 شمارند.شاهنامه آخرش خوش است. جوجه را آخر پاییز می

 (زْرِیْ)پْ)ستایش کن(.   در شب تعریف کن یک روز نسبتاً خوب )بدون ابر( را .4422

 رین شب یک پایان دارد. بلندت .4422

 .دال منال ز شامی که صبح در پی اوست. شب سمور گذشت و لب تنور گذشت

 (دْ، مِژِرْنِسْتْرِیْ)گْشود. گیری میهای او اندازهبزرگی شخص با تعداد دشمن .4422

 هیچ چیز بدتر از یک دشمن آشنا )خودی( نیست.  .4422

 ها کردلبل حکایت با صبا کرد/ که عشق روی گل با ما چهسحر ب
 من از بیگانگان هرگز ننالم/ که با من هر چه کرد، آن آشنا کرد )حافظ(

 

 در دهر اگر تو را بود دشمن بد/ بتوان ادبش نمود با گفتن بد
 با دشمن خانگی چه خواهی کردن/ صد دشمن خونخوار به از یک زن بد )مفتون همدانی(

 

 (اعتصامی  توان گرفت/ نتوان رهید ز آفت دزدی که آشناست )پروینبیگانه دزد را به کمین می

 ت اِنِمی(سْ)وِرْ بدترین دشمن خود است.انسانی هر  .4428

 
2201. Empty vessels make the most sound. 
2202. He that knows little often repeat it. 
2203. Who laughs best, who laughs last. 
2204. Praise a fair day at night. (  (فِرْ

2205. The longest night has an end. 
2206. A man’s greatness is measured  

by the number of his enemies.(  (اِنِمیزْ

2207. Nothing worse than a familiar enemy. 
2208. Every man is his own worst enemy. 
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 دشمن تو، نفس کافرکیش تست/ وان هوای طبع بداندیش تست
 ( سبب دشمن مگو )صفا نراقیرو/ دیگران را بیخود تویی ای تیرهدشمن تو، 

 

 هالک نفس، خوی زشت نفس است/ نکو زد این مثل را هشیاری
( کفن بر تن تَند هر کرم پیله/ برآرد آتش از خود هر چناری )سعدی  

توانم خودم مرا از دوستم محافظت بفرما )مصون بساز(، من می ،خدای من .1111

 (دْ)دِفِنْ محفوظ بدارم )امانوئل کانت(.را از دشمنانم 

 پیوسته دلم ز نیش خویشان ریش است/ پر جور و جفا ز غصه و تشویش است
 بیگانه به بیگانه ندارد کاری/ خویش است که در پی شکست خویش است )تمثیل(

 

 از دشمنان بریم شکایت به دوستان/ چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟ )تمثیل(

هرچقدر حقیر )پست، فروتن(  کم نگیر )ناچیز نشمار(،را دستدشمن خود  .1121

 (، سیمبِلْ، هامْ، هَواِوِرْتتِمِیْسْدِرْ)آنْاو ممکن است به نظر برسد. 

 شکند.آتش اگر اندک است، خوار نباید شمرد. سنگ کوچک سر بزرگ را می

 ( دشمن خرد است بالیی بزرگ/ غفلت از آن است خطایی سترگ )نظامی

 صد دوست خیلی کم است. خیلی زیاد است و یک یک دشمن .1122

 ( هر چند تو را دولت و نصرت یار است/ صد دوست کم است و دشمنی بسیار است )قاضی حسین میبدی

 وی()اِنْکند. کند ولی خودش را مجروح میحسادت به دیگران شلیک می .1121

 آن درد که درمان نپذیرد حسد است/ آیین حسد قاعده دیو و دد است
 حسود خصم مردم باشد/ گر زانکه نکو درنگری خصم خود اوست )تمثیل( گویند

 ()هآرتْ خورد مگر )بجز( قلب خودش را.حسود چیزی را نمی .1121

 
2209. My God defend me from my friend,  

I can defend myself from my enemies. 

2210. Do not underestimate your 

 enemy, however humble he may seem. 

2211. One enemy is too many and a hundred friends are too few. 

2212. Envy shoots at others and wounds herself. (  (شوتسْ، وونْدْزْ

2213. Envy eats nothing but its own heart. 
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 ( گدازد مرد را جان و جسد )صفای نراقینیست سوزی بدتر از سوز حسد/ می

  (تْ، کَسْتْ)ایوِنْ اندازند.می)جلو( را پیشتر  رو )آینده( سایه خودحوادث پیش .4422

 پیداست )تمثیل( پیداست/ گلگونی چهره از عذارش  سالی که نکوست از بهارش 

 (وتْ)بِهمه در قایق یکسانی هستند.  .4422

 آنکس که چو ما نیست در این شهر کدام است؟ بر هر که بنگری به همین درد مبتالست.

 شدم/ هرکس به قدر خویش گرفتار محنت است )تمثیل(تنها نه من به درد غمت مبتال 

 برای هر چیزی زمانی وجود دارد )هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد(.  .4422

 جهان چون خط و خال و چشم و ابروست/ که هر چیزی به جای خویش نیکوست )تمثیل(

 با خرابات نشینان ز کرامات مالف/ هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد )حافظ(

 )سِلفْ اِوِدِنْتْ( .چیزی که خود آشکار )بدیهی( است هیچ توضیحی نیاز ندارد .4422

 آنچه عیانست چه حاجت به بیان است.

 (روفْ، پْ)سآنرآیزْطلوع خورشید اثبات )دلیل، گواه( خورشید است.  .4428

 پرسی که تمنای من از لعل لبت چیست/ آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است )صائب(

 نماید. خواهد( خود را متهم میداند )معذرت میرا معذور میاو که خود  .4422

 (سْپِریـِنْ)ایکسْتجربه بهترین معلم است.  .4442

 (دِمْ)ویزْتجربه مادر تعقل )عقل( است.  .4442

  )نیدِرْ، اِکْسْتْریم(.نهایت( خوب نیستندهیچیک از دو منتهی درجه )مفرط، بی .4444

 
2214. Coming events cast their shadow before. (شَدِو) 

2215. Everyone is in the same boat. 
2216. There is a time for everything. 
2217. What is self-evident  

needs no explanation. (  (اِکْسْپِلِنِیْشِنْ

2218. The sunrise is the proof of the sun. 
2219. He who excuses himself accuses himself. (  (اِکْسْکیوز، اِکیوزْ
2220. Experience is the best teacher. 
2221. Experience is the mother of wisdom. 
2222. Neither extreme is good. 
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 ( معتدل شو که هر که اهل دل است/ در جمیع امور معتدل است )جامی

 (شِنْ)مادِرِیْاعتدال در همه چیز.  .1111

  (تْ، وِسْتْ)ایسْ خیلی دور غرب است. شرقِ .1111

 هر چه از حد بگذرد، ناچار گردد ضد آن )موالنا(. 

 ، جُی(سِسِوْ، اِکْنْ)سارُ، بُرْآید. از اندازه )مفرط( به دنیا میغم از خوشی بیش .1111

 هیچ شک نیست اندر این گفتار/ گریه آید ز خنده بسیار )تمثیل(

 (زْمْریْتْسْ)اِکْرسند. ها به هم مینهایتبی .1111
 ( یزایل شود هر آنچه به کلی کمال یافت/ چون بستگی رسد به نهایت گشادگی است )سعد

 (لْ، بُیْ)پاتْکند. آید، خودش را سرد میوقتی دیگ )قابلمه، قوری( سر می .1111

 ( تا پریشان نشود کار به سامان نرسد/ شرط آنست که تا این نشود، آن نشود )میر عبدالباقر کرمانی

 خارج از نظر )دید(، خارج از ذهن )فکر( )از دل برود هرآنچه از دیده رود(. .1111

 ( الدین نیشابوریمن شد معلوم/ از دل برود هر آنکه از دیده برفت )جالل در هجر تو این نکته به

 ز دست دیده و دل هر دو فریاد/ که هرچه دیده بیند دل کند یاد )بابا طاهر(

 (وْریْ)گْ شود.دار )محزون( نمیبیند، دل برای آن غصهچیزی که چشم نمی .1111

 ( )اسعد گرگانی اگر دیده نبیند دل نخواهد/ همه مهری ز نادیدن بکاهد

 ( بسا عشقا که نادین زدوده است/ چنان کز اصل گویی خود نبوده است )اسعد گرگانی

 ( ز دیدار باشد هوا خواستن/ ز چشم است دیدن، ز دل خواستن )اسدی توسی

 

2223. Moderation in all things. 

2224. Too far east is west. 

2225. Sorrow is born of 

excessive joy. 

2226. Extremes meet. 

2227. When the pot boils over, it cools itself. 

2228. Out of sight, out of mind. ( دنْ، مآیْتْسایْ ) 

2229. What the eye doesn’t see, the heart doesn’t grieve over. 
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 ()توثْ یک چشم برای یک چشم و یک دندان برای یک دندان. .4422

 ثیل(جواب این جفنگت آن جفنگ است/ کلوخ انداز را پاداش سنگ است )تم

 (، ریپْ)سِوْپاشی(، همانطور درو خواهی کرد. کاری )بذر میهمانطور که می .4422

 را که چنان کند چنین آید پیش.روی. سخن هرچه گویی همان بشنوی. آندر مزرع دهر هرآنچه کاری دِ

 از مکافات عمل غافل مشو/ گندم از گندم بروید جو ز جو )موالنا(

 نبری به خانه چون جو کاری )تمثیل(آن گوی که طاقت جوابش داری/ گندم 

 نوش را نوش آید از پی، نیش نیش/ هر کسی بیند سزای کار خویش )نظام وفا(

 د(وینْلْ، وِرْدْ)وینْکارند، گردباد درو خواهند کرد. ها که باد میآن .4424

 مگو ناخوش که پاسخ ناخوش آید/ به کوه آواز خوش ده تا خوش آید )تمثیل(

 ل ما ندا/ سوی ما آید نداها را صدا )موالنا(این جهان کوه است فع
 

 / که گناه دگری بر تو نخواهند نوشت عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
 / هرکسی آن درود عاقبت کار که کِشت )حافظ( من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش

 (مْ)فِیْ نام )شهرت( نیک بهتر از صورت نیکو است. .4422
 ( ام )فردوسیام/ که تخم سخن را پراکندهمن زندهنمیرم از این پس که 

 ( دولت جاوید یافت، هر که نکونام زیست/ کز عقبش ذکر خیر، زنده کند نام را )سعدی

 ( سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز/ مرده آنست که نامش به نکویی نبرند )سعدی

 ( نیامد کس اندر جهان کو بماند/ مگر آن کزاو نام نیکو بماند )سعدی

 یِر(لیْ، فِیْسِسْ)سِکْگیرد، اما از شکست بسیار. انسان از پیروزی کم یاد می .4422

  (، رآیزْ)فالْ افتد، ممکن است فردا بلند شود.او که امروز می .4422

 
2230. An eye for an eye, and a tooth for a tooth. 

2231. As you sow, so you shall reap. 

2232. They that sow the wind,  

shall reap the whirlwind. 

2233. Good fame is better than a good face. 

2234. Man learns little from success, but much from failure. 

2235. He that falls today, may rise tomorrow. 
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 گر سعی کنی شاه تو را بنده شود/ گر صبر کنی گریه تو خنده شود
 ( جا کنده شود )مفتون همدانیهرکار رود به سعی و کوشش از پیش/ همت اگر باشدت کوه ز 

 (تِنْ، مَونْثْ)فِیْ ها را حرکت خواهد داد.ایمان کوه .1111

  عیب خداست(.)در عیب نظر مکن که بی خود را دارد )عیب(هر کسی نقص .1111

 در همه چیزی هنر و عیب هست/ عیب مبین تا هنر آری بدست
 1در پر طاووس که زر پیکر است/ سرزنش پای کجا در خور است؟

 ( که او را همه تن شد سیاه/ دیده سپید است درو کن نگاه )نظامیزاغ 
 

 ( طاووس را به نقش و نگاری که هست، خلق/ تحسین کنند و او خجل از پای خویشتن است )سعدی

 تْ(.)کِمِِّکنندکند همه از او صحبت میشود، فکر میاو که مرتکب تقصیری می .1111

 ، بِلِّی(پِرْ)چیْ .چشم شخص راتر است تا شکم کسی را غذا داد  تا ارزان .1111

 چشم بزرگتر از شکم است.  .1111

 ( روده تنگ به یک نان تهی پر گردد/ نعمت روی زمین پر نکند دیده تنگ )سعدی

 انجیر بر روی بوته خار نمی روید )سبزه بر سنگ نروید چه گنه باران را(.  .1112

 زمین شوره سنبل بر نیارد/ در او تخم عمل ضایع مگردان
 ( گردد سپید )سعدی بهد گل از شاخ بید/ نه زنگی به گرمابه کوشش نروی

 

 )موالنا( افکندن بود در شوره خاک متخ /پند گفتن با جهول خوابناک

 (، پآیْگِرْ)فینْ .شود(او در هر کلوچه پای انگشتی دارد )او نخود هر آشی می .1111

 
2236. Faith will move mountains. 
2237. Every man has his fault. (   (فآلْتْ

2238. He that commits a fault, thinks  
everybody speak of him. 

2239. It is cheaper to feed one’s belly than one’s eye. 
2240. The eye is bigger than belly. 
2241. Figs don’t grow on thistles. ( ثیسِلْ، فیگْ، گْرِو ) 

2242. He has a finger in every pie. 

                                                            
 ای است دارای پرهای بسیار زیبا و پاهایی بسیار زشت.طاووس پرنده1 
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 نخود هر آشند )واعظ( این حریفان که گهی زاهد و گه خود باشند/ از پی وسعت روزی 

 (نْ)بِرْسوزی. اگر با آتش بازی کنی می .4422

 به آتش هر که شد نزدیک، بیم سوختن دارد/ بترس از صحبت آنکس کزو خلقی در آزارند )تمثیل(

 ش(گویْتینْسْ)ایکْتوان با آتش خاموش نمود. آتش را نمی .4422

 خشم ز خشم دیگری نتوان کاست/ کآتش نتوان کرد به آتش خاموش )ابوالقاسم حالت(با 

 (تْ، رآیْزْ)رانگْآورد(. سازد )بوجود نمیدو اشتباه یک درست را نمی .4422

پای خود بود، دختر بچه کوچکش   سگی پای مردی را گاز گرفت. وقتی مرد در خانه مشغول مدوای : حکایت

پرسید. پدر گفت: سگی مرا گاز گرفت. دخترک دوباره پرسید: ای او را شدن پ او را دید و علت زخم

توانستم آن سگ گرفتی! پدر لبخندی زد و پاسخ داد: دختر عزیزم، من هم میخب، شما هم او را گاز می

 نیست. منرا گاز بگیرم ولی این کار در شان 

 گر سگ گَزدت در آن چه گویی/ سگ را به عوض توان گزیدن؟ )تمثیل(

  (کْتینْ)سْ کنند.ها از سر شروع به بدبو )متعفن( شدن میماهی .4422

 ماهی از سر گننده گردد نِی ز دم/ فتنه از نمامه خیزد نی ز خم )تمثیل(

 (تْ)گِسْ شوند.و مهمان بعد از سه روز بدبو )متعفن( می ماهی .4422

با نان و پیاز، شب سوم روز، نگفتند تا عید نوروز. میهمان شب اول با قر و ناز، شب دوم میهمان یک

 با چوب دراز.

 / خفقان آرد اگر آید و بیرون نرود )تمثیل( میهمان سخت عزیز است ولی همچو نفس

 )تمثیل( / اگرچه بس عزیزی خوار گردی  چو پیش مردمان بسیار گردی

 (زْرآیْ)کْزند که ماهیِ متعفن. هیچ ماهی فروشی فریاد نمی .4428

 

2243. If you play with fire, you get burn. 

2244. Fire cannot be extinguished by fire. 

2245. Two wrongs do not make a right. 

2246. Fish begins to stink at the head. 

2247. Fish and guests stink after three days. 

2248. No fish-seller cries stinking fish. 
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 خورند. های کوچک را میهای بزرگ ماهیماهی .1111

 ( طلبی/ که در نظام طبیعت ضعیف پامال است )آزادی خراسانیبرو قوی شو اگر راحت جهان 

 (کْف وِرْ)فیدِدْنَه هر کسی مناسب هر کاری است.  .1111

 مرا عشق و تو را بیداد دادند/ به هر کس هرچه باید داد، دادند
 ( گران کردند گوش گل، پس آنگه/ به بلبل رخصت فریاد دادند )آذر بیگدلی

 

 / هر کسی را هر چه الیق بود دادآنکه هفت اقلیم را عالم نهاد
 ها کزو صاد شوداین که مسکین است اگر قادر شود/ بس خیانت

 ( گربه محروم اگر پر داشتی/ تخم گنجشک از زمین برداشتی )سعدی

 (دْ، بِرْ، چُکْزْگْ)وینْکرد. اگر گربه بال داشت، همه پرندگان را در هوا خفه می .1112

 خدا خر را شناخت شاخش نداد. 
 ( شاخ گاو اگر خر داشتی/ یک شکم بر آدمی نگذاشتی )سعدی آن دو

 (، لینْزْآلیْ)فْروند. های نحیف )ضعیف( میها به سمت اسبمگس .1111

 تر است )تمثیل(گر در همه شهر یک سر نیشتر است/ در پای کسی رود که درویش

 )صبا(خورد به سنگ/ سرّی است در مجادله سنگ و پای لنگ پای امید ما همه جا می

 من در نگینم )تمثیل( به گِرداگرد خود چندانکه بینم/ بال انگشتری 

 ()لیپْ کنند(.کنند )دنبال میاگر یک گوسفند بپرد، همه بقیه پیروی می .1111

 . کنند()از او تقلید می جهندوقتی بزی از جویی جست، همه بزها به دنبال آن می

 (زْ، وِرْ)فولزْ .شدندته نمیرفتند، اجناس بد فروخها به بازار نمیاگر احمق .1111

 است. عاقل آسوده بود تا به جهان خر باقی

 / مرد مفلس کی شود محتاج نان؟ )موالنا( است اندر جهانتا که ابله باقی

 
2249. Big fish eat little fish. 
2250. Not every one is fitted for every work. 
2251. If the cat had wings she would choke 

    all the birds in the air. 
2252. Flies go to lean horses. 
2253. If one sheep leaps, all the rest follow. 
2254. If fools went not to market, bad wares would not be sold. 
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ولی تو  ها )همیشه( گول بزنی،توانی برخی از مردم را برای همه زمانتو می .4422

 (.زنی )آبراهام لینکلنها گول بتوانی همه مردم را برای همه زماننمی

 (دْزْرِیْ)پْ .احمق دوست دارد مورد ستایش )تعریف( قرار گیرد .4422

 احمق را ستایش خوش آید.

 ()آلکْ ها بهترین شانس را دارند )فلک به مردم نادان دهد زمام مراد(.احمق .4422

 بینم )حافظ(ابلهان را همه شربت ز گالب و قند است/ قوت دانا همه در خون جگر می

 ( کشد )کلیم کاشانیباید ز جهل خود که دهر/ انتقام جرم نادان را ز دانا میرا فخر می جاهالن

 ایم؟ )تمثیل(دولت به خران دادی و نعمت به سگان/ پس ما به تماشای جهان آمده

  (جْوِنْ، ریْگْنْفاییْ، سَدِسْنِسْ)فُرگیوْ تر از انتقام است.بخشبخشش رضایت .4428

 است که در انتقام نیست )تمثیل( یحرام نیست/ در عفو لذتام ز دشمن هرچند انتق

 ( )طالب آملی  دشنام خلق را ندهم جز دعا جواب/ ابرم، که تلخ گریم و شیرین دهم عوض 

 (سْتِنْ، ریپِنْثاتْ)فُرْاندیشی راحت است، توبه )ندامت( سخت. پیش .4422

 ( گرگانیتر از پوزش نمودن )اسعد / بسی آسان باک بودنگنه ناکردن و بی

 (کَچِزْ، سْ)فآکْگیردش. داند، ولی بیشتر او که میروباه خیلی می .4422

 / لیک موش است در مصاف پلنگ )تمثیل( گربه شیر است در گرفتن موش

 ()میرِرْ بهترین آیینه یک دوست قدیمی است. .4422

 دوست آنست کو معایب دوست/ همچو آیینه روبرو گوید
 رفته مو به مو گوید )تمثیل( نه که چون شانه با هزار زبان/ در قفا

 
2255. You can fool some of the people for all the time, but you 

cannot fool all the people for all the time. 

2256. The fool loves to be praised. 

2257. Fools have the best luck. 

2258. Forgiveness is more satisfying than revenge. 

2259. Forethought is easy, repentance hard. 

2260. The fox knows much, but more he that catches him. 

2261. The best mirror is an old friend. 
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در زمان کامیابی دوستان فراوان خواهند بود. در زمان بدبختی نه یکی از  .1111

 (توئِنی ،گْسِدی، اِمانْوِرْدی، اَدْلِنْپِرِدی، پْرآسْ)پْتا. میان بیست
 ( زور و دینار/ چو دینارت نماند آنگه شوی خوار )سنایی عزیزی، تا که داری 

-یک دوست دروغی و یک سایه تنها تا موقعی حضور دارند که خورشید می .1111

 (زْنْ، شآیْدْ، شَدِو، اِتِنْ)فآلسْدرخشد. 
 ( کجا رفتند یارانی که بودند/ چنان رفتند، پنداری نبودند )باباکوهی

 ( بینی/ مگسانند به دور شیرینی )سعدیه میاین دغل دوستان ک

 آزماید. ها را میآورد، بدبختی )فالکت( آنکامیابی دوست بوجود می .1111

 ( و برادر خواندگی )سعدی دوست مشمار آنکه در دولت زند/ الف یاری 

 دوست همه افراد دوست هیچکس نیست.  .1111

 کس نیست )جالل عُضد(کسی است هیچکس بپسندم/ کسی که هر نفسی با گمان مبر که بجای تو هیچ

 ( مزن هر دم قدم در سنگالخی/ ز شاخی هر زمان منشین به شاخی )جامی

  (دیدْ)اینْ راستی  )همانا( یک دوست است.یک دوست در زمان نیاز به .1111

 دوست مشمار آنکه در نعمت زند/ الف دوستی و برادر خواندگی
 ( حالی و درماندگی )سعدیدوست آن باشد که گیرد دست دوست/ در پریشان 

 

 ( مرا در روز محنت یار باید/ وگر نه روز راحت یار کم نیست )جامی

 (بِیْسْدْ)فِرِنْدْشیپْ،  دوستی بناشده است بر یاری و مهربانی دوطرفه )متقابل(. .1111

 چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی/ که یک سر مهربانی دردسر بی
 (تر بی )بابا طاهری از آن شوریدهای داشت/ دل لیلاگر مجنون دل شوریده

 

 تا که از جانب معشوق نباشد کششی/ کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد )تمثیل(

 
2262. In time of prosperity friends will be plenty. In time of 

adversity not one among twenty. 
2263. A false friend and a shadow attend only while the sun shines. 
2264. Prosperity makes friend, adversity tries them. 
2265. Every body’s friend is nobody’s friend. 
2266. A friend in need is a friend indeed. 
2267. friendship is based on mutual help and kindness. ( سْمیوچوئِلْ، کآیندْنِ ) 
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 ری(،هآنگْدْنْتَدِسْ،آنْ)فُلْ کند.یک شخص سیر یک انسان گرسنه را درک نمی .4428

 سیر را غم گرسنه نیست. سواره از حال پیاده خبر ندارد.
 آنکه در راحت و تنعم زیست/ او چه داند که حال گرسنه چیست )سعدی(

 

 حال درماندگان کسی داند/ که به احوال خویش درماند )تمثیل(

 )تمثیل( حاصل بود/ با کسی در عمر خود ناخورده نیش صحبت از زنبور بی

 نیابد حال پخته هیچ خام/ پس سخن کوتاه باید والسالم )تمثیل(در 

  (سْ، فآیتْ)نیذِرْ کند.جنگد و نه خوب فرار مینه خوب میپر  شکمیک  .4422

 )فیوچِرْ، بْرینْگْ فُرْثْ(خواهد آورد. داند آینده چه چیزی را پیشهیچ کس نمی .4422

 ناپدیدکه داند که فردا چه خواهد رسید/ ز دیده که خواهد شدن 
 )نظامی ( کِرا رخت از خانه بر در نهد/ کرا تاج اقبال بر سر نهد

های هرز، هیچ زمینی بدون سنگ، هیچ گوشتی بدون هیچ باغی بدون علف .4422

  (نْ، ثُرْ، بِونْ، میتْ)ویدْ استخوان و هیچ گل رزی بدون خار )تیغ( وجود ندارد.

 دانند که در صحبت گل خاری هست.گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند. همه 

 خار کجاست )حافظ(حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج/ فکر معقول بفرما گل بی

 ( اند )سلمان ساوجیآفتاب از نور و کوه از سایه کی گردد جدا؟/ دولت او آفتاب و نور و کوه سایه

 ( وانه شد عیبش مکن )سعدیخار نیست/ گر دلم بر عشق تو دیعیب و گل بینقصان و زر بیماه بی

 طرفش صحرا بود )تمثیل(دست بر دامان هر کس که زدم رسوا بود/ کوه با آن عظمت آن

  )اِسْتینْگْ(.زنبورهای عسل که در دهانشان عسل دارند، در دمشان نیش دارند .4424

 خار نیست )تمثیل(خمار و هیچ گل بینیش فراق/ هیچ خمری  بیهای وصلش نیست بینوش شربت

 

2268. A full man doesn’t understand a hungry man. 

2269. A full belly neither fights nor flees well. (فْلیْز) 

2270. No one knows what the future will bring forth. 

2271. There is no garden without weeds, no land without stones, 

no meat without bones and no rose without a thorn. 

2272. Bees that have honey in their mouths have stings in their tails. 
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 (ثْ، مَوْتْ)گِفْکش )هدیه( را نگاه نکن. پیش دهان یک اسبهیچگاه  .1111

 شمارند.کشی دندانش را نمیاسب پیش

 (دْلْ)وِرْرقصد. دنیا مانند یک دختر رقاصه است، برای هر کس کمی می .1111
 مبند/ کاین عروسیست که در عقد بسی داماد است )تمثیل(گر دهر دل بر این پیرزن عشوه

 گیرد. دهد و با دیگری پس میاو با یک دست می .1111

 .کشدزند و با پا پیش میبا دست پس می

 ( بنوازدم به ناز و بیندازدم به رنج/ در خواندنم ز بام و برون راندنم ز در )قطران تبریزی

 ( نخواهم گوید و خواهد به صد جان )نظامیبه صد جان ارزد آن ساعت که جانان/ 

 (دْ)مِنْتواند رفو شود )مرمت شود، بهبود یابد(. شیشه شکسته نمی .1111

 دل که رنجید از کسی خشنود کردن مشکل است/ شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است
 راه ناهموار را هموار کردن سخت نیست/ حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است )صائب(

بخشد، وگرنه )درغیر اینصورت( بهشت خالی خواهد بود. اوند گناهان را میخد .1111

 (هِوِنْ، اِمْپْتی)فِرْگیوْزْ، سینْزْ، آدِرْوآیْزْ، 
 گویند مرا که دوزخی باشد مست/ قولی است خالف، دل بر آن نتوان بست

 گر عاشق و میخواره به دوزخ باشد/ بینی بهشت فردا همچون کف دست )خیام(

 داشته باش، و همه را داشته باش. خدا را  .1111

 از جور زمانه در امان است/ هر کو به خدا پناه دارد
 هرگز نشود اسیر خواری/ آن را که خدای شاه دارد )تمثیل(

 

 خدا باش هرچه خواهی کن )تمثیل(با خدا باش و پادشاهی کن/ بی
 

 
2273. Never look a gift horse in the mouth. 
2274. The world is like a dancing girl,  

it dances for a little to everyone. 
2275. He gives with one hand and takes  

back with the other. 
2276. Broken glass cannot be mended. 
2277. God forgives sins, otherwise heaven would be empty. 
2278. Have God, and have all. 
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 )تِرِژِ(کننده خوب خداوند یک گنجینه است. برای یک خرج .4422

 ( غم روزی مخور تا روز ماند/ که خود روزی رسان، روزی رساند )نظامی

 رساند ز هرجا که هست )تمثیل(به رندان می ناب و معشوق مست/ خدا می

  (سْتْ، هِرْدْ)وینْ رساند.درختی که خدا بکارد، هیچ بادی به آن آسیب نمی .4482

 ( برفروزد/ هر آنکس پف کند ریشش بسوزد )حیدر هروی چراغی را که ایزد
 

 کنندگوئیم ما، آن میآنچه می/ کنندرودها از خود نه طغیان می

 دهیمسیل و موج فرمان میهما، ب/ دهیمدریا حکم طوفان میهما، ب

 خاک و باد و آب، سرگردان ماست/ نقش هستی، نقشی از ایوان ماست

 روداز پی انجام کاری می/ رودای کز جویباری میقطره

 تش ما سوخت، هر شمعی که سوختآز/ سوزن ما دوخت، هر جا هر چه دوخت

 ناخدای کشتی امکان یکی است/ ناخدایان را کیاست اندکی است

 ( )پروین اعتصامی هر کجا نوری است، ز انوار خداست/ ستاین سخن، پروین، نه از روی هوی

 (تْ)گِسْ شود )محبوب خداست(.داشته میمیهمان توسط خدا دوست .4482

 شود میهمان ما )صائب(رزق ما آید به پای میهمان از خوان غیب/ میزبان ماست هر کس می

 ، رُ(لِرْ)سِیْکند، اما او باید پارو بزند. خداوند به ملوان )دریانورد( کمک می .4484

 از تو حرکت از خدا برکت.

 عنایت از او )تمثیل(راه جستن ز، تو هدایت از او/ جهد کردن ز تو و 

 اگرچه رزق مقسوم است، لیکن/ زر از معدن به کان کندن آید )تمثیل(

 دار. به خدا توکل کن )اعتماد داشته باش( و پودر )گرد( خود را خشک نگه .4482

 صاحب خانه اگر باز نبندد در خویش/ نه عجب باشد اگر دزد درآید از در
 نبود حارس او نیز خدای اکبر )تمثیل(هر که او از خود و از خانه حراست نکند/ 

 
2279. To a good spender God is the treasure. 

2280. The tree that God plants, no wind hurts it. 

2281. A guest is loved by God. 

2282. God helps the sailor, but he must row. 

2283. Trust in God and keep your powder dry. ( رآیْ، دْ، پَودِرْتْرآسْتْ ) 
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 خداوند خودش کمک )یاری( درماندگان )بیچارگان( است.  .1111

 کسخداوندا به فریاد دلُم رس/ کس بی کس تویی، مُو مونده بی
 همه گویند طاهر کس نداره/ خدا یار مُنه، چه حاجت کس )باباطاهر(

 ()دآیْ. 2میردکسی که خدا دوست دارد جوان می .1111

 دهد )تمثیل(روزگار امانش نمیدهد صفا/ گلچین هر گل که بیشتر به چمن می

 کند. تواند و خدا چیزی را که اراده میدهد که میانسان چیزی را انجام می .1111

 سعی تو کلید قفل مشکل نشود/ تقدیر به تدبیر تو باطل نشود
 گر هر دو جهان خواسته باشند چه سود/ چیزی که خدا نخواست حاصل نشود )بابا افضل کاشانی(

 

 حق دولت و بخت/ بی اِذن خدا، برگ نیفتد ز درخت )تمثیل(ای دوست مجو ز غیر

 شود )تمثیل(شود/ آنچه خداست همان میآنچه دلم خواست نه آن می

 ی(، کْدِنْ)گُلْکند. یک کلید طالیی هر دری را باز می .1111

 ای زر تویی آنکه جامع لذاتی/ محبوب جهانیان به هر اوقاتی
 الحاجاتی )تمثیل(ستارالعیوب و قاضیبی شک تو خدا نئی ولیکن به خدا/ 

 (رِنْ، آیْوِرْ)سیلْتواند یک درب آهنی را باز کند. ای مییک کلید نقره .1111

 ( کلیم کاشانی بیشتر بود ) کسب کمالِ اهل جهان کسب زر بود/ عالمه آن بود که زرش 

 افظ(به زرت کنند زیور، به زرت کشند در بر/ من بینوای مضطر، چه کنم که زر ندارم )ح

 
2284. God himself is the help of helpless. 

2285. Whom the God love die young. 

2286. Man does what he can and God what he will. 

2287. A golden key open any door. 

2288. A silver key can open an iron door. 

                                                            
1 Who شودکه در جمله جایگزین فاعل می است "چه کسی"به معنای  یک ضمیر پرسشی: 

Who helped you?   چه کسی کمکت کرد؟ 

Whom شود:اما جایگزین مفعول می ،است "چه کسی"به معنای یک ضمیر پرسشی  نیز 

Whom did they tell?    به چه کسی گفتند؟  

With whom are you talking?    کنی؟با چه کسی صحبت می  
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 (دْ، گُلْلِتِرْ)گْ. درخشد( طال نیستزند )میبرق می هر چیز که .4482

 رود مقدس نیست.نیست. هرکه ریش دارد بابا نیست. هر کسی به کلیسا میهر گردی گردو 

 مگو هر کس سخن گوید سخنگوست/ به هر گردی نشاید گفت گردوست )تمثیل(
 زهد در عمامه و در ریش نیست/ هر که گوید یا علی درویش نیست )تمثیل(

 ( تبریزینشاید تاج را هر سر ) را هر تن، نه هر سرخی بود مرجان، نه هر سبزی بود مینا/ نزیبد تخت

 وقتی من نیستم، بزار هر چه ممکن است اتفاق افتد.  .4422

 گفت ماهی در تب و تاب/ باشد که به جوی رفته باز آید آببا بطی می
 ( الدین رازیکمال بط گفت که چون من و تو گشتیم کباب/ دنیا پس مرگ ما چه دریا چه سراب )

 

 ( دور/ پس از تو جهان را چه ماتم چه سور )فردوسیزمان چو تو را از جهان کرد 

 (جِزْ)اِیْشود. عشق یک مادر هیچگاه پیر نمی .4422

آبادی با موضوع مادر، شعر ایرج میرزا بنام الشعرای بهار، ایرج میرزا و دولتای مابین ملکدر مسابقه

 برنده شد که اینگونه است: "قلب مادر"
 ادر تو با من جنگداد معشوقه به عاشق پیغام/ که کند م

 هرکجا بیندم از دور کند/ چهره پرچین و جبین پرآژنگ
 خوف و درنگ/ باید این ساعت بی خواهی ار تا به مرادم برسی

 / دل برون آری از این سینه تنگ رَوی و سینه او بشکافی
 / تا برد زآینه قلبم رنگ گرم و رنگین به منش باز آری

 عصمت و ننگآن حرمت بی/ نه بل  خرد و ناهنجارعاشق بی
 رفت و مادرش بیفکند به خاک/ سینه بِدْرید و دل آورد به چنگ

 قصد سرمنزل معشوق نمود/ دل مادر به کفش چون نارنگ
 / اندکی رنجه شد او را آرنگ از قضا خورد دم در به زمین

 فرهنگآن دل گرم که جان داشت هنوز/ اوفتاد از کف آن بی
 برداشتنِ دل آهنگمود/ پیاز زمین باز چو برخاست ن
 / آید آن لحظه برون این آهنگ دید کز آن دل آغشته به خون
 پسرم خورد به سنگ پای  / وای   آه دست پسرم یافت خراش

 
2289. All that glitters is not gold. 
2290. When I’m not, let happen what may. 
2291. A mother’s love never ages. 
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  )سیْ، هآیِرْ( است و نیکی پدر از کوه بلندتر است.تر خوبی مادر از دریا عمیق .1111

 بگذشتن است از جان و تن )تمثیل( / بازی  نیست شوخی بازی مادر شدن

 برد(. رود )باد آورده را باد میآید، آسان میآسان می .1111

 نان دهد )موالنا( / گوهری طفلی به قرص  هر که ارزان خرد، ارزان دهد

 ریدی()گْحریص همیشه نیازمند است.  .1111

 بیفتاد از ستور آن شنیدستی که در اقصای غور/ بارساالری 
 ( گفت چشم تنگ دنیا دوست را/ یا قناعت پر کند یا خاک گور )سعدی

 

 کاسه چشم حریصان پر نشد/ تا صدف قانع نشد پر درّ نشد )موالنا(

 چیزی نخواهد. او به اندازه کافی غنی )ثروتمند( است که هیچ .1111

گرسنه است و قانع به نانی سیر. آن را که آز نیست به شاهان نیاز نیست. قناعت حریص با جهانی 

 هرکه کرد آخر غنی شد.

 ز پیر جهاندیده کردم سوالی/ که بهر معیشت ز مال و بضاعت
 ( توانی قناعت، قناعت )سلمان ساوجیچه سرمایه سازم که سودم دهد گفت/ اگر می

 

 ( پسندی بِه از آنت دهند )نظامیهر چه در این پرده نشانت دهند/ گر ن

 خواهی. آوری )داشته باشی(، بیشتر میهرچه بیشتر بدست .1111

 ترند )تمثیل(ترند محتاجاز تنگی چشم فیل معلومم شد/ آنانکه غنی

 ( / چند خواهی پیرهن از بهر تن )قاآنی تن رها کن تا نخواهی پیرهن

 (رَسْ، گْئِرْ، لَوْ)هیلْاند. ترها( پستها )علفتر باشد، چمنهرچه تپه مرتفع .1111

 آید سخا ز مردم درویش بیشتر

 
2292. A mother’s goodness is deeper than sea and a father’s 

goodness is higher than mountain. (  (مَونْتِنْ، گودْنِسْ

2293. Easy come, easy go. 
2294. Greedy is always needy. 
2295. He is rich enough that wants nothing. 
2296. The more you get (have),the more you want. 
2297. The higher the hill, the lower the grass. 
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 ( سیر )سعدیگدا را کند یک درم سیم سیر/ فریدون به ملک عجم نیم

 کرم داران عالم را دِرم نیست/ درم داران عالم را کرم نیست )تمثیل(

 ( او بیشتر است )مفتون کربالیی  بازی  تریتر است/ هر زشتتر است درویشهر کس که غنی

 (سْ، چَنْوْریْ)گْدار شد وقتی فرصت گذشته است. خیلی دیر است که غصه .4428

 گردد.کار چو از دست رفت، آه ندامت چه سود. آب رفته دگر به جوی باز نمی

 رسم/ کی عمر رفته را به دویدن توان گرفت؟ )تمثیل(رفت از برم چنانکه به گردش نمی

 کن رفیق، تو وقت عزیز خویش/ عمری که رفته است نیاید دگر به دست )تمثیل(ضایع م

 ( از آن آتش برآمد دودت اکنون/ پشیمانی ندارد سودت اکنون )نظامی

 دارد کنون سود )تمثیل(گذشته خود گذشت از بود و نابود/ پشیمانی نمی

 ( گرگانینباید دوستان را دل شکستن/ که چون بشکست نتوان باز بستن )اسعد 

 گر تضرع کنی و گر فریاد/ جوجه را گربه پس نخواهد داد )تمثیل(

 (، دآیْ)هَبِتْمیرند. های قدیمی به سختی میعادت .4422

 ترک عادت موجب مرض است. علت برود ولیک عادت نرود. 

هایش را از دست بدهد، اما هرگز فطرت )طبیعت، گرگ ممکن است دندان .4222

 (چِرْ، نِیْ، تیثْ، لوزْفْ)وُلْ دهد(.ذات( خود را )از دست نمی

 ( خوی بد در طبیعتی که نشست/ نرود تا به وقت مرگ از دست )سعدی

 )ثْرو،ریْزِنْ(کنند تا به خاطر علت.ها بیشتر چیزها را از به واسطه عادت میانسان .4222

 مهر تو در درونم و عشق تو در سرم/ با شیر اندرون شد و با جان بدر رود )حافظ(

 )گْرِیْ، هـِرْ، دِثْ، بْآلسِمْ( های مرگ هستند.خاکستری )سفید( شکوفهموهای   .4224

 ( هرآنگه که موی سیه شد سپید/ به بودن نماند فراوان امید )فردوسی

 
2298. It’s too late to grieve  

when the chance is past. 
2299. Old habits die hard. 
2300. The wolf may lose his  

teeth, but never his nature. 
2301. Men do more things through habit than through reason. 
2302. Grey hairs are death’s blossoms. 
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 (، وودْ)ویسِلْقبل از اینکه از جنگل )درختستان( خارج شوی سوت نزن.  .1111

بگذار خرت از پل بگذرد بعد. به بهلول گفتند ریش تو بهتر است یا دم سگ؟ گفت: اگر از پل صراط 

 رنه دم سگ!گذشتم ریش من وگ

 از برای مصلحت مرد حکیم/ دم خر را بوسه زد خواندش حکیم )موالنا(

ای که به دار آویخته شوی )اعدام شوی( بنابرین هرگز غرق اگر به دنیا آمده  .1111

 (دْرَونْ، دْدْگْ، هَنْنْ)بُرْنخواهی شد. 

 قضای نوشته نشاید سترد/ که کار خدایی نه کاریست خرد )تمثیل(

 ( در دجله ماهی نگیرد/ و ماهی بی اجل در خشکی نمیرد )سعدیروزی صیاد بی

 (تِدْپِکْسْ)آنِکْافتد )از هرچه بدم آمد سرم آمد(. همیشه اتفاق می غیر منتظره .1111

 ترسیدم )تمثیل(گفتم که فراق را نبینم، دیدم/ آمد به سرم از آنچه می

 هر چیزی اتفاق افتد برای بهترین است  .1111

 چه پیش آید، خوش آید. هر چه شود خیر است. هر

 زند. هیچ شادی در خانه نیست وقتی مرغ مانند یک خروس بانگ می .1111

 / که بانگ خروس آید از ماکیان )تمثیل( فروغی نماند در آن خاندان

 (سْتْسیسْرو، کِنْ)تْ شادی واقعی عبارت است از شاد کردن دیگران. .1111

خوشبخت باشد، بلکه خوشبختی و سعادت تواند کس به تنهایی نمیاین قانون طبیعت است که هیچ

 را باید در سعادتمندی دیگران جستجو کرد )شکسپیر(.

 / که آرزو برساند به آرزومندی )تمثیل( ام که بهشت آن کسی تواند یافتشنیده
 ور تو خوش باشی به کام دوستان/ این جهان بنمایدت چون بوستان )تمثیل(

 
2303. Don’t whistle before you are out of the wood. 
2304. If you are born to be hanged then you’ll never be drowned. 
2305. The unexpected always happens. 
2306. Whatever happens is for the best. 
2307. There is no happiness in the house 
 when the hen crows like a cock. ( کاکْکْرُزْ،  ) 

2308. True happiness consists in making others happy. 
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کند، یک سایه را کسی که خانه خود را در جستجوی خوشبختی رها می .4222

  سو(رْ)پْ کند.دنبال )تعقیب( می

 جاست، بیایید بیایید )موالنا(یاران به حج رفته، کجایید کجایید/ معشوقه همین

 )کِمْپِرِسِنْ(. 2کندبخت میها را خوشبخت یا سیاهاین مقایسه است که انسان .4222

 بد مطلق نباشد در جهان/ بد به نسبت باشد این را هم بدان )موالنا(پس 

 و برگردد سرت/ خانه را گردنده بیند منظرت )موالنا( چون تو برگردی 

 )هآرْشْ، تِنْدِرْ()جور استاد به ز مهر پدر(. معلم خشن بهتر از پدر لطیف است  .4222

 یاد باد آن چه مرا گفت استاد/ گفت استاد مبر درس از یاد 
 آدمی نان خورد از دولت یاد/ یاد باد آن که مرا یاد آموخت 
 که مرا مادر من، نادان زاد/ هیچ یادم نرود این معنی 
 گشت از تربیت من آزاد/ پدرم نیز چو استادم دید 
 استاد ،ستادکه به تعلیم من اِ/  پس مرا منت از استاد بود

 گفته نهادغیر یک اصل که نا / هر چه می دانست آموخت مرا 
 )ایرج میرزا( حیف استاد به من یاد نداد / قدر استاد نکو دانستن 

 

 
2309. He who leaves his house in search of happiness pursues a shadow 

2310. It is comparison that makes men happy or miserable. (  (مِزِرِبِلْ

2311. Harsh teacher is better than tender father. 

                                                            
به نحوه دیدن و سنجیدن ما مربوط است تا واقعیت موجود. زیر آفتاب درک شادی و غم بیشتر  1

برد کَند و از این کار لذت میسوزان در کوه کار کردن سخت است اما فرهاد در زیر آفتاب کوه را می

گردد. بیند و شور و اشتیاقش بیشتر میتر میزند خود را به شیرینش نزدیکچون با هر تیشه که می

جلوی چشمان از دست دادن سخت است اما در واقعه کربال، بعد از اینکه همه یاران و عزیزی را در 

شوند، ایشان  می پرپر)س( بخانواده امام حسین)ع( به طرز جانسوزی در جلوی دیدگان حضرت زین

(. تنها دید و جهانبینی انسان است که ما رایت اال جمیالفرمایند که جز زیبایی در کربال ندیدم )می

توان حتی از مشکالت و دردهایی کند از یک رویداد لذت ببریم یا رنج. با داشتن هدف مییین میتع

های انسان ایم.ندگی وجود دارد لذت برد بجای رنج و ما بجز برای لذت بردن نیامدهکه در مسیر ز

یگاهی که بینند. در هر جاهای عمر خود جز شادی و زیبایی نمیدار در ثانیه ثانیههوشمند و هدف

 جای کار... لنگد و یا شاید چندجای کار ما میباشیم اگر برای ما غیر از این باشد، حتماً یک
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 قیمت ز گوهر بیشتر/ قدر معلم ز پدر بیشتر )تمثیل(علم به 

 میرد. هیچ انسانی را خرسند )شاد( نخوان تا وقتیکه می .1121

 بر خِضر که عمر ابدی یافته است )تمثیل( ام/ وای من از این هستیِ ده روزه به تنگ آمده

 افسانه حیات حرفی جز این نبود/ یا مرگِ آرزو یا آرزوی مرگ )تمثیل(

 (کْتی، فُرْ)هِیسْخورد. خود را با یک چنگال می عجول چاییک انسان  .1121

 (رآگْ)فْگیرد. یک دست عجول بجای ماهی قورباغه می .1121

 (شِنْفِکْپِرْ، ایمْتْ)هِیسْعجله مادر نقص )عیب( است.  .1121
 کند در یک پاچه. تند میری فالنی، ترسم به ره بمانی.آدم دستپاچه دو تا پا را می

 ()هآکْها را درنخواهند آورد. ها چشم شاهینشاهین .1121

 اندازند.برد. اگر گوشت یکدیگر را بخورند استخوان یکدیگر را دور نمیچاقو دسته خودش را نمی

  ()هیئِلْ اگر یک دکتر هستی خودت را شفا بده. .1121

زنی باغچه خودت را بیل بزن. تو که الالیی بلدی کَل اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی. اگر بیل

 برد؟خوابت نمیچرا 

 خور که بغدادت خراب است )تمثیل(اگر دانی که نان دادن ثواب است/ خودت می

 )تمثیل(  / از او داروی سرخ رویی مجوی زرد روی  حکیمی که خود باشدش 

 (ثْ، وِلْثْ)هِلْسالمتی از ثروت بهتر است.  .1121

 شود تا اینکه بیماری بیاید. قدر سالمتی دانسته نمی .1121

 داند که به مصیبتی گرفتار آید )سعدی( قدر عافیت کسی
 ( / آن گه که به دست ناکسان درمانی )نظامی قدر یار مهربان کی دانی

 
2312. Call no man happy till he dies. 
2313. A hasty man drinks his tea with a fork. 
2314. A hasty hand catches frog for fish. 
2315. Haste is the mother of imperfection. 
2316. Hawks will not pick out hawks eyes. 
2317. If you are a doctor, heal yourself. 
2318. Health is better than wealth. 
2319. Health is not valued till sickness comes. 
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 (ثْ)وِرْدانیم تا اینکه چاه خشک شود. ما هرگز ارزش آب را نمی .4242

 تی.داند. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراقدر نان را گرسنه می

 زیاد بشنو، کم صحبت کن.  .4242

 ( / چیزی که نپرسند تو از پیش مگوی )سعدی صراف سخن باش و سخن بیش مگوی

 ( / یکی را صد مگو، صد را یکی گو )نظامی سخن بسیار دانی اندکی گوی

 ( دادند دو گوش یک زبانت ز آغاز/ یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی )سعدی

 (زْدْ، وِرْ)دِلِوِرْهایت را نه با تعداد بلکه با وزن برسان )تحویل بده(. حرف .4244

 ( و گزیده گوی چون دَر/ کز زندک تو جهان شود پر )نظامی کم گوی 

 کلیم( حاصل هر دو جهان را به سخن گر بدهند/ مگشا لب چه توان یافت، به از خاموشی )

 از خاموشی )ابن یمین(  ام/ ندیدم پشیمان کسز گفتن پشیمان بسی دیده

 (.آید، از صحبت کردن ندامت )توبهیاز گوش دادن حکمت )خرد، عقل( م .4242

 )موالنا( / اسب و خر فربه شوند از راه نوش  آدمی فربه شود از راه گوش

 )امیر خسرو( /  که از پای تا سر همه گشت گوش  صدف زان سبب گشت گوهر فروش

 موش و دل پر از آوازها )تمثیل(بر لبش قفل است و در دل رازها/ لب خ

 ( / مرد خاموش در امان خداست )مکتبی آدمی از زبان خود به بالست

 هنران نادان استاد کالم.بلبالن خاموش خر عرعر کند. دانایان ساکت و گمنامند، بی

 فهمند، هرگر سخن تو را نخواهند فهمید. افرادی که سکوت تو را نمی .4242

 مکن/ راز دل خود بهر کس ابراز مکنای دل برِ هر کس سخن آغاز 
 ( خردان ساز سخن ساز مکن/ گوش شنوا چو نیست لب باز مکن )همایونبا بی

 

 ( چون که گوش اهل این مجلس کر است/ در چنین مجلس خموشی بهتر است )صفایی نراقی

 
2320. We never know the worth of water until the well runs dry. 
2321. Hear much, speak little. 

2322. Deliver your words not by number but by weight. ( تْوِیْ ) 

2323. From hearing comes wisdom, from speaking repentance. 
2324. People who don’t understand your silence will never 

understand your words. 
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 شود. صحبت کن وقتی با تو صحبت می .1111

 )بابا افضل( مگوی  / جز با دل خود راز دل ریش  یتا از تو نپرسند تو از خویش مگو

 (تْسِنْ)کِنْ)سکوت نشانه رضاست(.   سکوت به معنای رضایت است .1111

 آلی(پْ)ایمْکند(. سکوت به رضایت داللت دارد )اشاره می .1111

 کند )دل به دل راه دارد(. دل )قلب( با دل صحبت می .1111

 کینه و از سوی مهر، مهر )تمثیل( دل را به دل ره است در این گنبد سپهر/ از سوی کینه،

 ( آری دل آن که هست دانا/ داند که ز دل به دل بود راه )نظامی

 (، ویذِنْ)هِوِنْبهشت و جهنم درون قلب هستند.  .1111

 ( جویی ای دوست )پوریای ولیبهشت و دوزخت با توست در پوست/ چرا بیرون ز خود می

 وزی بکار آید(. کند )هرچه که خوار آید، ره کوچکی کمک میرهر ذ .1111

 (تْ)هِزِتِیْبازد. کند، مردد است( میکند )پا به پا میکسی که درنگ می .1112

 ، یا رومی روم )تمثیل( یا سخت چو سنگ باش، یا نرم چو موم/ یا زنگی زنگ باش

 (، پـِرْتْ)هینْهای( بسیاری بین یک جفت عاشق وجود دارد. ایماهای )اشاره .1111

 بسی/ صالح نیست بداند به غیر دوست کسی )صائب(میان عاشق و معشوق رمزهاست 

 شخصی را که از کار افتاده )به زیر( است نزن.  .1111

 ، مردی / گر بر دگری خرده نگیری ، مردی گر بر سر نفس خود امیری
 ( ، مردی )رودکی ای بگیری/ گر دست فتاده مردی نبود فتاده را پای زدن

 
2325. Speak when you are spoken to. 
2326.  Silence means consent. 
2327. Silence implies consent. 
2328.  Heart speaks to heart. 
2329. Heaven and hell are  

within the heart. 
2330. Every little bit helps. 
2331. He who hesitate is lost. 
2332. There are many hints between a pair of lovers.  
2333. Don’t hit a man who is down. 
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 تی، پآلِسی()آنِسْصداقت )درستکاری( بهترین سیاست است.  .4222

 زنهار مگو سخن بجز راست/ هرچند تو را در آن ضررهاست
 ( رویی )جامیگویی/ هرگز نبری سیاهتا پیشه تُست راست

 

 ( راستی موجب رضای خداست/ کس ندیدم که گم شد از ره راست )سعدی

 ( ی را کاستی نیست )اسعد گرگانیبه گیتی کیمیا جز راستی نیست/ که عزّ راست

 ( سعدیا راست روان، گوی سعادت بردند/ راستی کن که به منزل نرود کج رفتار )سعدی

 )بیزْ، هآنی( جایی که زنبورهای عسل وجود دارند، عسل وجود خواهد داشت. .4222

 ای هست )قاسم انوار(مرا از زلف و خالش گشت معلوم/ که هر جا دام باشد دانه

 (گْتینْ، سْ)سوییتْزند. است اما زنبور عسل نیش میعسل شیرین  .4222

 (ثْ)وِرْارزد. عسل به این نیش نمی .4222

 ارزد. عطایش را به لقایش بخشیدم.آن نوش به این نیش نمی

 ایم/ مرحمت فرموده ما را مس کنید )تمثیل(از طال گشتن پشیمان گشته

 هیچ زنبور عسلی نباشد هیچ عسلی نیست، هیچ کاری نباشد هیچ پولی نیست.  .4228

 مزد مانی )ناصر خسرو(/ چو بیکاری یقین بی اگر کاری کنی مزدی سِتانی

 (کْ، بِرِیْ)هِوپْشکست. اگر به خاطر امید نبود، قلب می .4222

 (دِرْ)وینْدر سرزمین امید، هرگز هیچ زمستانی وجود ندارد.  .4222

 )دیآلیْتْ، اِنْجویْمِنْتْ( امید وجود دارد تا در برخورداری )لذت(. شوق بیشتری در .4222

 

2334. Honesty is the best policy. 

2335. Where there are bees, there will be honey. 

2336. Honey is sweet but the bee stings. 

2337. The honey is not worth this sting. 

2338. No bees no honey, no work no money. 

2339. If it were not for hope, the heart would break. 

2340. In the land of hope, there is never any winter. 

2341. Three is more delight in hope than in enjoyment. 
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 توانی او را مجبور کنی بنوشد. توانی یک اسب را نزد آب ببری، اما نمیتو می .1111

عشق و محبت را با میخ و چکش به دل کسی دوزخی را سوی جنت نتوان برد به زور )سعدی(. 

 توان وارد کرد.نمی

 ( خواهد عشق/ کس را نتوان به زور یار خود نمود )سحابی استرآبادیزاری و نیاز و عجز می

 (دْ)رآیْسوار اسب بلند )مرتفع( نشو.  .1111

 پیاده شو تا با هم بریم. از اسب غرور و نخوت پیاده شو. از خر شیطان پیاده شو.
 

 ز هر پایه که هست آنکس که فروتن است گیرندش دست/ آرند فراترش 

 و آن کو ز غرور و سرکشی باشد مست/ از پای درافتد آخر او گردد پست )ابوالقاسم حالت(

 (، دِدْآلگْ، فْلِسْ)یوسْای ندارد اسب مرده را تنبیه کرد )تازیانه زد(. فایده .1111

 (تْ)پلِزِنْکنند. های دلپذیر )خوشایند( سریع پرواز میساعت .1111

 ای بسیار است )تمثیل(عمر اگر خوش گذرد، زندگی نوح کم است/ ور به سختی گذرد، ثانیه

  )دآن( ترین ساعت درست قبل از سپیده است.تاریک .1111

 نومید مشو مگو که امید نماند/ کس در غم روزگار جاوید نماند )تمثیل(

 کنند نباید سنگ پرتاب کنند. ای زندگی میهای شیشههایی که در خانهآن .1111

 کند.جویی نمیکه سرآپا عیب است از دیگران عیبکسی

 رآ(تْ، سْتْکِرْ)سْکاه دارد نیاز دارد از آتش بترسد. جنس که دامنی از کسی .1111

 زنی سنگ )تمثیل(تو که بر بام خود آیینه داری/ چرا بر بام مردم می

 

2342. You can take a horse to the  
water, but you cannot make him drink. 
2343. Don’t ride the high horse. 
2344. It is useless to flog a dead horse. 
2345. Pleasant hours fly fast. 
2346. The darkest hour is just 

 before the dawn. 

2347. They who live in glass houses should not throw stones. ( رِوثْ ) 

2348. Who has skirts of straw needs fear the fire. (  (فییِرْ
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 (زْوْ، وُلْ)هَولْ ها زوزه بکشد.آدم باید با گرگ .4222

 رسوا همرنگ جماعت شو )تمثیل( ای شیخ دمی خارج، از کنج عبادت شو/ خواهی نشوی 

 ، هیومَنِدی()هیومِنْانسان باید انسانیت داشته باشد.  .4222

 آدمی را آدمیت الزم است/ چوب صندل بو ندارد هیزم است )تمثیل(

 بِل(، هامْ)نِوبِلْ تر(.تر )متواضعتر(، افتادهذاتتر )خوشنجیب هرچه .4222

 شوند.شکنند ولی خم نمیهای نادان( هستند که میهای خشک )انسانفقط شاخه

 (، آلیِنْمْگِر، تِیْ)هآنْگرسنگی شیر را رام خواهد کرد.  .4224

 )نِسِسِدی، آل(شناسد. ضرورت )نیاز( هیچ قانونی نمی .4222

 / احتیاج است، احتیاج است، احتیاج )موالنا( د روبه مزاجآنچه شیران را کن

 ، وود(فْ)وُلْراند. گرسنگی گرگ را از جنگل بیرون می .4222

 گر جور شکم نبودی، هیچ مرغی در دام صیاد نیفتادی، بلکه هیچ صیاد خود دام ننهادی. 

 )وال(شکند. گرسنگی دیوارهای سنگی را می .4222

 ()فِیثْآدم گرسنه هیچ ایمانی ندارد )کسی که معاش ندارد، معاد ندارد(.  .4222

 س )چاشنی، خورش( و خستگی بهترین بالش است.گرسنگی بهترین سُ .4222

  )سآسْ، فِتیگْ، پِلِو(

 ( / گرسنه را نان تهی کوفته است )سعدی  کوفته بر سفره من گو مباش  

 (زْ، چوزِرْزْ)بِگِرْکننده باشند. توانند انتخابگدایان نمی .4228

 
2349. One must howl with the wolves. 
2350. A human being should have humanity. 
2351. The more noble, the more humble. 
2352. Hunger will tame lion. 
2353. Necessity knows no law. 
2354. Hunger drives the wolf out of wood. 
2355. Hunger breaks stone walls. 
2356. A hungry man has no faith. 
2357. The hunger is the best sauce and fatigue is the best pillow. 
2358. Beggars can't be choosers. 
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 کاری بود بر گوسفندان )تمثیل(ترحم بر پلنگ تیز دندان/ ستم

 ( مردان )سعدینکویی با بدان کردن چنان است/ که بد کردن به جای نیک

 ( ندان مردم درید )سعدیاول برید/ نه چون گوسف سر گرگ باید از

  (پِرْ)سْ که از بدی چشم بپوشد.زند، کسیآسیب می )نیکی( او به خوبی .1111

 ()لَمْزندگی گرگ، مرگ بره است.  .1111

 مبخشای بر هر کجا ظالمیست/ که رحمت بر او جور بر عالمیست
 ( پیشه عدل است و داد )سعدیجفا پیشگان را بده سر به باد/ ستم بر ستم

 

 ( به ناکامی/ دیگری شادکام کِی گردد؟ )سعدیتا نمیرد یکی 

 زِن()پُیْ)خوراک( یک نفر سمّ شخص دیگری است.  غذای .1112

 کار عالم چنین تواند بود/ زو یکی را زیان یکی را سود
 ( یاری از تشنگی هالک شود/ یار دیگر غریق آب شود )نظامی

 (نْ، کُیْ)آلسْضرر یک نفر سود یک نفر دیگر است.  .1111

 ( به طوسی/ که مرگ خر بود سگ را عروسی )نظامی چه خوش گفت آن نهاوندی 

 اینْکْ(رآپ،)دْاعث شود یک میلیون نفر فکر کنند.یک قطره جوهر ممکن است ب .1111

 عالمی را یک سخن ویران کند/ روبهان خفته را شیران کند )موالنا(

 (دْ)مآیتیِر، سُرْتر است. قلم )خودکار( از شمشیر قوی .1111

 سپاه گران که در زمانه شدند/ ز جنبش قلمی تار و مار و زیر و زبربسا 
 ( قلم به ساعتی آن کارها تواند کرد/ که عاجز آید از آن کارها قضا و قدر )فرخی

 

 رسانم )تمثیل(قلم گفتا که من شاه جهانم/ قلمزن را به دولت می

 

2359. He hurts the good, who spare the bad. 

2360. The life of the wolf is the death of the lamb. 

2361. One man’s food is another man’s poison. 

2362. One man’s loss is another man’s coin. 

2363. One drop of ink may make a million people think. (میلیئِن) 

2364. The pen is mightier than sword. 
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 (دْ، یآرْچْ)اینْخواهد برد.  2به او یک اینچ بده، او یک یارد .4222

 شود. تا بفرما زدم سفره را به دوش گرفت.خانه میگدا را که رو بدهی صاحب

 کران دارد/ نشاید کرد بیش از حد که هیبت را زیان دارد )سعدی(تواضع گر چه محبوب است و فضل بی

 رِشِن(پْ)ایمْترین هستند. اولین اثر )احساس، خاطره( با دوام .4222

 ( توان کرد الّا به روزگاران )سعدیبیرون نمی سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل/

 )ایمپِیْشِنْسْ، سْپُیْلْ(بزرگ را ضایع خواهد نمود. ها صبری طرحکمی بی .4222

 گاه از یک مرده بد نگو. هیچ .4228

 اند آن چنانکه باید گفت/ از پس مرده بد نباید گفت )امیر خسرو(گفته

 شود(. وامصیبتا میشود )پول واویال خرج بد بدست آمده بد مصرف می .4222

   )ایمْپاسِبِلْ، نِیْشِنْ( .برای یک ملت غیر ممکن است که هم نادان باشند هم آزاد .4222

 (سْنِرِنْبآْلیْنْدْنِسْ، ایگْ)هیچ نابینایی مانند نادانی نیست.  .4222

 ( در جهان خرابِ پر ز ضرر/ از جهالت مدان تو هیچ بتر )سنایی

 ( هر دو یکسان است )نظامی خفته بیدار کردن آسان است/ غافل و مرده

 (، فولیشْزْ)وآیْیک دشمن دانا بهتر است تا یک دوست نادان )ابله(.  .4224

 ( دشمن دانا که غم جان بود/ بهتر از آن دوست که نادان بود )نظامی

 (سْ)دَوتْکند. داند، به چیزی شک نمیاو که چیزی نمی .4222

 
2365. Give him an inch, he’ll take an yard. 
2366. First impressions are the most lasting. 
2367. A little impatience will spoil great plans. 
2368. Never speak ill of a dead. 
2369. Ill got, ill used. 
2370. It is impossible to a nation  
to be both ignorant and free. (  (ایگْنِرِنْتْ
2371. There is no blindness like ignorance. 
2372. A wise enemy is better than a foolish friend. 
2373. He that knows nothing, doubts nothing. 

                                                            
 متر است. سانتی 91یک یارد معادل 1 
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 ( بیچاره آدمی که گرفتار عقل شد/ خوش آن کسی که کرّه خر آمد و االغ رفت )ادیب الممالک فراهانی
 خوشا آنانکه هِر از بِر ندانند/ نه حرفی در نویسند و نه خوانند )باباطاهر(

 برین است/ حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم )تمثیل(  ردوسخبری جنت و فعالم بی

 ()سآفِرْ .بردداند، بسیار رنج خواهد که بسیار میکسی .1111

 هر که فهمش بیش، دردش بیشتر. 

 از خلق جهان هر که خبردارتر است/ ناچیزتر و مفلس و بیکارتر است
 بارتر است )تمثیل(ترین درخت کممیوه گفت:/ خوشدرباغ زمانه باغبانی می

 

 غم مخور گر نبود کار جهانت به مراد/ کار دنیا به مراد دل دانا نشود )ایرج میرزا(

 های ما/ اختر ما را فروغ شعله ادراک سوخت )صائب(گناه است آسمان در تیره بختیبی

 کاش گشاده نبود چشم من و گوش من/ کافت جان من است، عقل من و هوش من )تمثیل(

 )حافظ( ردم نادان دهد زمام مراد/ تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس فلک به م

  (سْپیودِنْ، ایمْسْنِرِنْایگْ) سفیدی( است.جهالت مادر گستاخی )چشم .1111

 (، رووتْنِسْدِلْ)آیْها( است. ها )شرتنبلی )بیکار و تنبلی( ریشه تمام بدی .1111

 هر که را تخم کاهلی کارد/ کاهلی کافریش بار آرد

 ( با جهل و کاهلی پیوست/ پایش از جای رفت و کار از دست )سنایی هر که

 (تْرآیْ، بْ)کیْکلید کار کرده )استفاده( همیشه درخشان )تابان( است.  .1111

 زند )بنجامین فرانکلین(.ماند زنگ میکند درخشان است و وقتی که بیکار میکلیدی که کار می

 )تْرِیْدْ، بِگْ، بِرِدْ(. کندگدایی میانسان همه کاره نان خود را در روزهای یکشنبه  .1111

 همه کاره و هیچ کاره. آدم هزار پیشه، کم مایه میشه. خاله همه کاره، همه کارش نیمه کاره. 

 (، پآتْتْنْ)جُیْجوشد. دیگ )قابلمه، قوری( شراکت )مشاع، مشترک( نمی .1111

 
2374. Who knows much, will suffer much. 
2375. Ignorance is the mother of impudence. 
2376. Idleness is the root of all evil. (  (ایوِلْ

2377. The used key is always bright. 
2378. A man of all trades, begs his 

 bread on Sundays. 
2379. A joint pot doesn’t boil. 
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 را پسندند اربابان هوش نه یک کس تواند که سازد دو کار/ که آن
)تمثیل( اند/ که دیگ شراکت نیاید به جوش دو کس نیز در یک عمل ضایع  

 گزیند. دارد( یک ارباب برمیکند )برمیاو که یک شریک قبول می .4282

 (، مینْزْتِفآیْ)جاسْ. 2کندپایان )هدف( روش )وسیله( را توجیه می .4282

 طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد/ در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد )تمثیل(

 ()کیدْ .بیندازیمسخره کننده را دستتو نمی توانی یک  .4284

 بازی. پیش قاضی و ملق

 به مژگان اشک پوشیدن میاموز/ به ابر تیره باریدن میاموز
 طاقتی را خوب داند/ به سرما خورده لرزیدن میاموز )صائب(هوس بی

 

 ( دم مزن در نزد استاد هنر/ پیش جالینوس نام طب مبر )صفایی

 ( با نهنگ بحر غواصی مکن )صفاییدر بر لوطی تو رقاصی مکن/ 

 . 4شناسدکسی که خودش را بشناسد، دیگران را می .4282

 
2380. He who takes a partner takes a master. ( تِرنِر، مَسْپارتْ ) 

2381. The end justifies the mean. 
2382. You can’t kid a kidder. 
2383. Who knows himself, knows others. 

                                                            
 ها بود.از پندهای ماکیاولی و بیش از هفتاد سال شعار ملی کمونیست "کندهدف وسیله را توجیه می"1 
غلطد و به هر که از باالی کوهی به پایین می استبرفی گلولهیک مانند  مسیر زندگی بسیاری افراد 2

دهد و هیچ هدفی ندارند جز پایین آمدن!  اینگونه کند مسیر خود را تغییر میسنگی برخورد می

بینند که مسیر مشخصی را به سمت هدف کنند، میها وقتی به عقب نگاه میافراد بعد از سال

توان با کمی تامل میاند. و همواره در صحنه روزگار سرگردان و حیران بودهاند معینی طی ننموده

جایگاه خود و هدف خود را  امتحان زندگی خواهند بود که خود، تنها کسانی برندهدریافت که 

یابد، که آدمی وحدت وجود می اند. با داشتنن هدف استاند و به سمت آن حرکت کردهشناخته

شوند. به هر هماهنگ می ،اش در رسیدن به آن هدف مشخصزای وجودییعنی تمام ارکان و اج

تر کند نزدیک و از هر آنچه و از هرآنکس که او را دور چیز و به هر کس که او را به آن هدف نزدیک

ها دیدهدر ها و زبان برها ها هرچند ممکن است نام و نشانی از آنشود. اینگونه انسانسازد دور می

  زندگی هستند. ی به ظاهر طوالنی بناماند و برندگان واقعی امتحانیبا زندگی نمودهنباشد ولی ز
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 آفریننده را کجا داند؟ )تمثیل(آنکه خود را شناخت نتواند/ 

 ( بگشای پرده چشم حقیقت نمای را/ خود را شناس تا بشناسی خدای را )فیضی

 داند. داند، زیاد میداند او چیزی نمیکه میکسی .1111

 ها پشیمانمگر ارسطو و گر سلیمانم/ از همه گفته
 ( تا بدانجا رسید دانش من/ که بدانم همی نادانم )ابوشکور بلخی

 

 گرچه در این بادیه بسیار شتافت/ یک موی ندانست ولی موی شکافتدل 
 ای راه نیافت )ابن سینا(اندر دل خود، هزار خورشید بتافت/ وآخر به کمال ذره

 (جِرِسْنْ، دِیْ)نآلِجْدانش کم خطرناک است.  .1111

 آنکه نداند رقمی بهر نام/ به ز فقیهی که بود ناتمام
 ناپخته نکوتر بود از نیم خام )امیر خسرو(  بخوان هرچه خوانی ولیکن تمام/ که

چندکتاب  پرمدعا و مغرور که با خواندن هایساننیم حکیم خطر جان و نیم مال خطر ایمان است. ان

 خود عالمه دهرند و باالتر از دیگران، بسی خطرناکند. و تکرار چند حرف تکراری در خیال

 (دْ)مِنْست کنی(. هیچگاه خیلی دیر نیست تا رفو کنی )مرمت کنی، در .1111

 / برگرد از این راه اگر خود مردی یک عمر اگر طاعت شیطان کردی
 ( اند ارباب سخن/ نفع است ز هر جای ضرر برگردی )صابر همدانیهشدار که گفته

 (دْلْ، وِرْ)لَفْخندد. بخند و جهان با تو می .1111

 خندان است )صائب( ، جهان را شکفته گر خواهی/ که بر گشاده دالن چرخ روزگار شکفته باش

)آل، شود موج بزند. قانون یک پرچم است و طال بادی است که موجب می .1111

 (لَگْ، گُلْدْ، وینْدْ، وِیْوْفْ

 )آل بْرِیْکِرْزْ(باشند.  قانون گذاران نباید قانون شکن .1111

 دارد. اش نگه میحرمت امامزاده را متولی

 
2384. Who knows he knows nothing, knows much. 
2385. Little knowledge is dangerous. 
2386. It’s never too late to mend. 
2387. Laugh and the world laughs with you. 
2388. Law is a flag and gold is the wind that makes it wave. 
2389. Law makers shouldn’t be law breaker. 
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 یک وکیل خوب باید دروغگوی بزرگی باشد )اسلحه وکیل دروغ است(. .4222

 (نِسْزیْ)لِیْگیرد. رود که فقر از آن سبقت میقدر آهسته میتنبلی آن .4222

 ( رنجی نیاید شادکامی )اسعد گرگانیز آسانی نیاید نیکنامی/ ز بی

 ( به کار اندرآ، این چه پژمردگیست/ که پایان بیکاری افسردگی است )نظامی

  (، لِیْتْرِیْ)پْ گذارد.گویی )وراجی( نکند تخم نمیاگر یک مرغ یاوه .4224

 (تْ)کآسْ .ها یاد بگیریماین خوب است که با هزینه سایر انسان .4222

 ها استفاده کنیم. از تجربه آن

 چو برگشته بختی درافتد به بند/ از او نیک بختان بگیرند پند
 ( پند گیر از مصائب دگران/ تا نگیرند دیگران ز تو پند )سعدی

 (سْ)توآیْاگر چیزها قرار بود دوبار انجام شوند، همه عاقل )خردمند( بودند.  .4222

 مرد خردمند و هنرپیشه را/ عمر دو بایست در این روزگار
 ( تا به یکی تجربه آموختن/ با دگری تجربه بردن به کار )سعدی

های یک سگ و سُم یک سه چیز را نباید اعتماد کرد: شاخ یک گاو، دندان .4222

 (، هُفْ، توثْنْ، کَوف هُرْتِدْرآسْ)تْاسب. 

آورد گور( دوام می شود، تا مقبره )مزار،چیزی که در گهواره یادگرفته می .4222

 (، تومْدِلْرِیْ)کْکشد(. )طول می

 ( نخل تا باشد جوان، باشد موثر تربیت/ روز پیری ای پسر تغییر کردن مشکل است )طائی شمیرانی

 ( نشود خشک جز به آتش راست )سعدیچوب تر را چنان که خواهی پیچ/ 

 
2390. A good lawyer must be a great liar. (  (لُیِرْ، آلیِرْ
2391. Laziness goes so slowly that poverty over takes it. (پاوِرْدی) 
2392. If a hen does not prate, she will not lay. 
2393. It is good to learn at other man’s cost. 
2394. If things were to be done  

twice all would be wise. ( زْوآیْ ) 

2395. Three things are not to be trusted;  
a cow's horn, a dog's tooth, and a horse's hoof.  

2396. What is learnt in the cradle, lasts till the tomb. 
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 چقدر آسان است که یک کشیش شد، چقدر سخت است که یک انسان بود.  .1111

 ای دل نفسی مطیع فرمان نشدی/ از کرده خویش پشیمان نشدی

 ( صوفی و فقیه و زاهد و دانشمند/ این جمله شدی ولیک انسان نشدی )امیدی تهرانی

 (روثْ، تْدْ، بِلیوْ)آلیِرْکنند. گوید باورش نمییک دروغگو وقتی راست می .1111

 به گرد دروغ آنکه گردد بسی/ از او راست باور ندارد کسی )تمثیل(

 )مِمِری(حافظه است(. دروغگو باید حافظه خوبی داشته باشد )دروغگو کم .1111

 ( فروغ )قاآنیمَیفروز هرگز چراغ دروغ/ چراغ دروغ است بسی بی

 گوید دزدی خواهد کرد. خورد، دروغ خواهد گفت و او که دروغ میاو که قسم می .1111

 سوگند/ که شاهد سخنان دروغ، سوگند است )صائب(و بی سخن شمرده و سنجیده گوی 

 بهتر دروغی که التیام دهد )شفا دهد( تا راستی که مجروح کند )زخم زند(. .1112

 انگیز است.آمیز بهتر از راست فتنهجز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. دروغ مصلحت

 ( ماننده باشد به راست/ به از راستی کز درستی جداست )نظامیدروغی که 

 که )تا موقعی که( یک زندگی وجود دارد، یک امید وجود دارد. مادامی .1111

 گر بر ندهد نخل وفا، چشم تری هست/ تا ریشه در آب است، امید ثمری هست )تمثیل(

کس به اندازه رویاها و  ای بیش نیست و ارزش هربشر وقتی امید و آرزویی نداشته باشد مرده

 آرزوهای اوست )سقراط(

 (نِسْویتْ، دِثْ،ذَوتْ)ویْزندگی بدون یک دوست، مرگ است بدون یک شاهد. .1111

 ( گر مخیّر بکنندم به قیامت که چه خواهی؟ / دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را )سعدی

 ( )سعدی برگشایینه چنان لطیف باشد که به دوست / در چشم بامدادان به بهشت برگشودن

 
2397. How easy is to be a priest, how difficult to be a man. (  (پْریْسْتْ

2398. A liar is not believed when he tells truth. 
2399. A liar must have a good memory. 
2400. He that swears, will lie, and he that lies, will steal. (سوئِرْ، آلی) 

2401. Better a lie that heals than a truth that wounds. (  (وونْدْزْ

2402. While there is a life, there is a hope. (  (وآیْلْ

2403. life without a friend is death without a witness. 
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 زندگی یک نبرد )مبارزه( است نه یک میهمانی )جشن، ضیافت(.  .4222

 یش.زندگی جنگ است جانا، بهر جنگ آماده شو. دنیا جای آزمایش است نه آسا

 (تْ)سوئِفْزندگی کوتاه است و زمان چابک )سریع( است.  .4222

 گذردگذرد/ دریاب دمی که با طرب میاین غافله عمر عجب می
 گذرد )خیام(ساقی غم فردای حریفان چه خوری/ پیش آر پیاله را که شب می

 

 زندگی چون تیر رفت از شست من/ آب پاکی ریخت روی دست من شهریار(
 

 غم فردا نخوریم/ وین یکدم عمر را غنیمت شمریمای دوست بیا تا 
 فردا که از این دیر کهن درگذریم/ با هفت هزار سالگان سر به سریم )خیام(

 (نِسْ)سیکْهیچ بیماری وجود ندارد، مانند بیماری عشق.  .4222

 گر دردمند عشق بنالد غریب نیست/ دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست

 پروای قول ناصح و پند ادیب نیست/ رادانند عاقالن که مجانین عشق 

 آنست کز حیات جهانش نصیب نیست/ ست و درد دردهر کو شراب عشق نخورده

 باک از جفای دشمن و جور رقیب نیست/ رودگر دوست واقفست که بر من چه می

 ( )سعدی فضل از غریب هست و وفا در قریب نیست/ بگریست چشم دشمن من بر حدیث من
 

 مپیچ ای دل/ این رشته سر دراز دارد )امیر خسرو(با زلف بتان 

 گویند که هر چیز به هنگام بود خوش/ ای عشق چه چیزی که خوشی در همه هنگام )ادیب صابر(

 (لیزْ)پْ کند.های کوچک را خوشحال میچیزهای کوچک )اندک(، ذهن .4222

 ( بَرَد هر کسی بار در خور زور/ گران است پای ملخ در پیش مور )سعدی

 های کوچک بزرگ هستند. چیزهای کوچک برای انسان .4228

 / در خانه مور شبنمی طوفان است )تمثیل( سرمایه سفره فقیران نان است

 

2404. Life is a battle, not a feast. ( تْ، فیسْبَتِلْ ) 

2405. Life is short, and time is swift. 

2406. There is no sickness like love sickness. 

2407. little things please little minds. 

2408. Little things are great to little men. 
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 زندگی کن و بگذار زندگی کنند.  .1111

 پسندی/ با کس مکن ای برادر منهر بد که به خود نمی
 گر مادر خویش دوست داری/ دشنام مده به مادر من )تمثیل(

 

 مدارا )حافظ(آسایش گیتی تفسیر این دو حرف است/ با دوستان مروّت با دشمنان 

 چیست دانی سرّ دلداری و دانشمندی/ آن روا دار که گر بر تو رود بِپْسندی )حافظ(

 زندگی نکن تا بخوری، بلکه بخور تا زندگی کنی.  .1121

 خوردن از بهر زندگانی است/ زندگانی بهر خوردن نیست )تمثیل(

 ( نان )سعدیاند/ صاحبدالن، نه کنج عبادت برای نان از برای کُنج عبادت گرفته

 (پْ)لیْ قبل از اینکه خیز برداری )بپری( نگاه کن )بی گُدار به آب نزن(. .1122

 مکن آهنگ ره با چشم بسته/ زبان مگشای بر گفتار بیجای
 بکن ثابت برادر بودنت را/ پس آنگه دعوی میراث بنمای )احمد اخگر(

 

 ( هر که را چشم مصلحت بین است/ ننهد پای تا نبیند جای )سعدی

 نکنی جای قدم استوار/ پا منه در طلب هیچ کار )تمثیل(تا 

 م کنی، ببازی(. بدهی )گُتوانی چیزی که هرگز نداشتی را از دستتو نمی .1121

 ندارم گنج کز سلطان بترسم/نه ایمانی که از شیطان بترسم )صابر(

 جز غم به جهان هیچ نداریم، لیکن/ گر هیچ نداریم، غم هیچ نداریم )خواجو(

 (نْ، گِیْ)آلسْزرگی بدون کمی سود )نفع، بهره( وجود ندارد. هیچ ضرر ب .1121

 مرا کم دوست بدار، طوالنی دوست بدار.  .1121

 (، مِرِجْروتْ)فْشود. عشق گلی است که در ازدواج به میوه تبدیل می .1121

 
2409. Live and let live. 
2410. Live not to eat, but eat to live. 
2411. look before you leap. 
2412. You can’t lose what you never had. 
2413. There is no great loss without some gain. 
2414. Love me little, love me long. 
2415. Love is a flower which turns into fruit at marriage. 
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 شدن. عیش )خوشی( بیشتری در دوست داشتن است تا دوست داشته .4222

 دارد.به تکاپو و تالش وامیتر نموده و انسان را و شاداب عشق، عاشق را پویاتر، زنده

 زلیخا یافت عمر رفته را از صحبت یوسف/ ز سودای محبت هیچکس مغبون نخواهد شد )صائب(

 شدن وجود دارد تا دوست داشتن. خوشی بیشتری در دوست داشته .4222

 گوید به گوشم هر دم که هست/ صید بودن خوشتر از صیادی است )تمثیل(عشق می

  (زِنْ، ریْاَوتْ)ویذْ عشق بدون علت )دلیل( است. .4228

 ( رهنمون است/ حساب عشق از این دفتر برون است )نظامی خرد ما را به دانش 

 (تْ)هِیْشوند. هایی که خیلی عمیق دوست دارند، خیلی عمیق متنفر میآن .4222

 اند/ فواره چون بلند شود سرنگون شود )تمثیل(به سختی که گفته  ا ی دل صبور باش

 (رآبِلْ، تْ)فُلْعشق پر از دردسر )زحمت، مزاحمت( است.  .4242

 عشق غالباً نوعی عذاب است، اما محروم بودن از آن مرگ است )شکسپیر(

 )حافظ( سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت/ در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا

 (تْ)رآسْپوسد(. زند )نمیقدیمی زنگ نمی عشق .4242
 رود )تمثیل(رود/ از شیشه گر گالب رود بو نمیدل نمی رفتی ز چشم و نقش از

 شاه(نقش کردم رخ زیبای تو در خانه دل/ خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بماند )رحمت علی

 (زْثُرو، وآلْاز دیوارهای سنگی عبور خواهد کرد. )عشق  .4244

  کند.د را بدون یک شمشیر اداره میعشق قلمرو پادشاهی )کشور( خو .4242

 )رولْزْ، کینْگْدِمْ، سُرْدْ(

 
2416. There is more pleasure in loving than in being loved. (  (پْلِژِرْ
2417. There is more pleasure in being loved than in loving. 
2418. Love is without reason. 
2419. They that too deeply  

love too deeply hate. 
2420. Love is full of trouble. 
2421. Old love doesn’t rust. 
2422. Love will go through stone walls. 
2423. Love rules his kingdom without a sword. 
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 (، وُرْ)فــِرْهمه چیز در عشق و جنگ منصفانه است.  .1111

 ( در هجاگویی دشنام مده، پس چه دهم؟/ مرغ بریان دهم و بره و حلوا و حریر؟ )سوزنی سمرقندی

 (زْپْ، لیْوِنْ)ایْاند. ها بستهکه لبکند حتی وقتیعشق صحبت می .1111

 ( کند، زبان نکند )وحشی بافقیگَرَم مجال نگاهی بود، زبان چه کنم/ جکایتی که نگه می

 اظهار عشق را به زبان احتیاج نیست/ چندانکه شد نگه به نگه آشنا، بس است )صائب(

 ( کمال خجندی کند )توان سخن دل به ما بگو/ عاشق به صوت و حرف تکلم نمیچندانکه می

 ()فآلتْ ها ضخیم )غلیظ، انبوه( هستند وقتی عشق نازک )الغر( است.عیب .1111

 شوند.کند، ستارگان عیوب پدیدار میوقتی که آفتاب عشق افول می

 (، سَوئِرْتْ)سوییْعشق شیرین است در ابتدا اما ترش در انتها.  .1111

 ( آغاز کند )همایون آغاز عشق حسرت و آخر مالمت است/ بیچاره آنکه، عاشقی

 (، وِذِرْ)رآِلیْ وهوا تکیه )اعتماد نکن(.هیچگاه به عشق و آب .1111

  (، کیورْبْ)اِرْ دارویی )گیاه، رستنی( عشق را درمان نخواهد کرد.هیچ گیاه .1111

 هرکجا دری است، درمانیش هست/ درد عشق است، آنکه درمانیش نیست )تمثیل(

 ( شق است که هرگز به دوایی نرسد )عماد کرمانیرحی/ درد عهربالیی فرجی دارد و هر غم ف

 (سْ)فآلتْبیند. عشق هیچ عیبی را نمی .1111

 ای )عطار(دیدهها جمله هنر میای/ عیبدیدهگر ز عشق اندک اثر می

 ( چو باشد مرد عاشق در بر دوست/ همه زشتی به چشمش سخت نیکوست )اسعد گرگانی

  داشته باشد( و عاقل باشد.تواند دوست داشته باشد )عشق شخص نمی .1112

 
2424. All is fair in love and war. 
2425. Love speaks even when the lips are closed. 
2426. Faults are thick when love is thin. (  (ثیْکْ، ثینْ
2427. Love is sweet in the beginning, 

but sour in the end. 
2428. Never rely on love and weather. 
2429. No herb will cure love. 
2430. Love sees no faults. 
2431. One cannot love and be wise. (  (وآیزْ
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 تر/ عقل از سودای او کور است و کر )موالنا(نیست از عاشق کسی دیوانه

 عاقالن نقطه پرگار وجودند ولی/ عشق داند که در این دایره سرگردانند )حافظ(

 ز آب و آتشم )شهریار(رود/ بیچاره من که ساخته ابا عقل آب عشق به یک جو نمی

 داستان عقل و عشق از هم جداست/ هر متاعی را به بازاری بهاست )موالنا(

 صحبت عشق و خرد ساز نگردد هرگز/ بلبل و جغد هم آواز نگردد هرگز )صائب(

 گفت که دل منزل و ماوا یمن است/ عشق خندید که یا جای تو یا جای من است )تمثیل(عقل می

 که پول دوام آورد. زمانی کشد تاعشق طول می .4224

نالید. پدر او را نصیحت کرد که عشق جز مرضی پسری نزد پدرش از درد عشق و عاشقی می : حکایت
ای که را از سر بدر کنی. پسر گفت: پدر جان، آخر تو غمزه خوبان ندیدههوایی نیست و بهتر است آن

ای و گرسنگی نان ندیدهتو هم سفره بیپنداری. پدر در جوابش گفت: پسر جان ترک عشق را آسان می
 ای تا عاشقی را از سر بدر کنی. نچشیده

 (دی، نآکْ)پاوِرْکند. زند، عشق از پنجره به بیرون پرواز میوقتی فقر در می .4222

 (دْ، هآیْسْنِرِنْ، ایگْ)کآفْتوان پنهان نمود. عشق و سرفه و نادانی را نمی .4222

 / عاشقی و مستی و دیوانگی نتوان نهفت )تمثیل(یک به مردم باز گفتآب چشمم راز دل یک

 عشق بوی مشک دارد، زان سبب رسوا بود/ مشک را کی چاره باشد، از چنین رسوا شدن )موالنا(

 عشق به هیچ تدریسی نیاز ندارد.  .4222

 شمعیست دل مراد افروختنی/ چاکیست ز هجر دوست برافروختنی
 نه آموختنی )موالنا(خبر از سوختن و ساختنی/ عشق آمدنی بود ای بی

 (گْرینْپْ، سْتْ)هِیْگیرد. از بزرگترین عشق سرچشمه می بزرگترین نفرت .4222

  ()هِوِنْ دوسره( وجود ندارد. ،هیچ بهشتی مانند عشق دوطرفه )متقابل .4222

 

2432. Love lasts as long as money lasts. 

2433. When poverty knocks at the door, love flies out of window. 

2434. love and cough and ignorance cannot be hid. 

2435. Love needs no teaching. 

2436. The greatest hate springs from the greatest love. 

2437. There is no heaven like mutual love. (  (میوچوئِلْ

http://www.azquotes.com/quote/673926?ref=mutual-love
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 مگیر/ هرکه بهرت تب کند، بهرش بمیر )نظام وفا(گویم تو با کس خو من نمی

 حاصل مکن خود را فدای دیگری )صائب(هرکه تب کرد از برای تو برای او بمیر/ ورنه بی

 (گْنْ)گآسِپیْ .2آیند(افتند )به هم میچینی و دروغ با هم اتفاق میسخن .1111

ه خواهند و وقتی بها( چیزی جز شوهر نمیها، دوشیزهخدمتکارها )کلفت .1111

 (دْبِنْ، هآزْزْدْ)مِیْ خواهند.چیز را )از شوهرانشان( میها همهها رسیدند، آنآن

از همه آسیب  توزی، بدجنسی( به خودش بیشبداندیشی )بدخواهی، کینه .1111

 (سْتْ، هِرْ)مَلِسْ زند.می

 بدخواه کسان هیچ به مقصد نرسد/ یک بد نکند تا به خودش صد نرسد )تمثیل(
 

 را هر که بد کرد/ نه با جان کسی با جان خود کردمنادی شد جهان 

 ( مگر نشنیده از فراش این راه/ که هر که چاه کند افتاد در چاه )نظامی

 ()سآفِرْبرد. انسان خوب بیشتر رنج می .1112

  ( فلک را عادت دیرینه این است/ که با آزادگان دائم به کین است )میرزا نصیر اصفهانی

 
2438. Gossiping and lying go together. (  (آلییْنْگْ

2439. Maids want nothing but husbands, and 

 when they have them, they want everything. 

2440. Malice hurts itself most. 

2441. Good man suffer much. 

                                                            
 باشد:می "با هم روی دادن"و  "به هم آمدن"به معنی  go togetherکالِکیشن  1

 آیند؟کنی لباس کِرم و ژاکت آبی به هم میآیا فکر می

Do you think the cream dress and the blue jacket go together? 
 .آیدآن پیراهن واقعاً به آن شلوار نمی

That shirt doesn't really go together with those trousers. 
 آید.بقیه ساختمان نمیتوسعه )گسترش( جدید به 

The new extension goes together with the rest of the building. 
 دهند.خرد )عقل، فرزانگی( و بلوغ لزوماً به هم روی نمی

Wisdom and maturity don't necessarily go together. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/think
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cream
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dress
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/blue
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/jacket
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shirt
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/trousers
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/extension
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rest
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/building
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/maturity
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/necessarily
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 ، زاغی/ از چه افتاده، دور از باغی گفت با بلبل قفس

 چرا پای بند این قفسی؟ تو که کاری نداشتی به کسی/ پس 

 گفت: چون مرغکی هنرمندم/ دست گردون فکنده در بندم

 ( چنین است شیوه ایام/ زاغ در باغ و بلبل در دام )عباس شهریاریاین

 )مِری(تر قرض خواهی گرفت. هیچگاه برای پول ازدواج نکن، تو آن را ارزان .4224

 بنده زن شدن به شهوت و مال/ پس بر او حکم کردن است محال
 ( زناشویی/ بنده باشی و خواجگی جویی )سناییزشت باشد که در 

 شخص باید یک خدمتکار خوب باشد قبل از اینکه بتواند یک ارباب خوب باشد.  .4222

 (تِرْ، مَسْتْوِنْ)سِرْ. شودپذیری آموز فرماندهی. انسان تا کوچکی نکند، بزرگ نمیز فرمان
 شوی )حافظ(/ تا راهرو نباشی کی راهبر  خبر بکوش که صاحب خبر شویای بی

 ؟ )تمثیل( / پسر نبوده کسی را، پدر چگونه شوی نکرده هیچ مریدی، چگونه مراد شوی؟

برای یادگرفتن فرمان دادن )فرماندهی کردن( شخص باید اطاعت کردن  .4222

 (، اِوبِیْدْ)کِمَنْ)فرمانبرداری کردن، مطیع شدن( را یاد بگیرد. 

 ( ه فرمان دهد )سعدیهرآنکس که گردن به فرمان نهد/ بسی دیر نپاید ک

 طلبی خدمت استاد ببر/ سعی ناکرده در این راه به جایی نرسی )حافظ(مزد اگر می

 ( استاد دشوار/ نخست استاد باید، وانگهی کار )نظامیبود هر کار بی

شنوی( مادر موفقیت است. او که نتواند اطاعت اطاعت )فرمانبرداری، حرف .4222

 (دْ، کِمَنْ، اِوبِیْسِسْ، سِکْسْدیِنْ)اِوبیْتواند فرمان دهد. کند، نمی

 هرکس نه مرید شد مرادش نکنند/ هر کو نه کم گشت زیادش نکنند

 ( در هر کاری به هر دیاری هر کس/ شاگرد نگشته اوستادش نکنند )مفتون همدانی

 
2442. Never marry for money, you’ll borrow it cheaper. (  (بآرِوْ، چیْپِرْ

2443. One must be a good servant  
before he can be a good master. 

2444. To learn to command one must learn to obey. 
2445. Obedience is the mother of success.  

He that cannot obey cannot command. 
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 (دْ)مِژِرْگیری شوند. ها نباید )قرار نیست( که بر حسب اینچ اندازهانسان .1111

 ی که الغری دانا/ گفت باری به ابلهی فربهآن شنید
 ای خر بِه )تمثیل(اسب تازی وگر ضعیف بود/ همچنان از طویله

 (، آفِنْتْ)مآیْکند(. شود )غلبه میقدرت )زور( اکثر مواقع بر حق چیره می .1111

زورت بیش، حرفت پیش. اگر سنگ به شیشه بخورد وای بر شیشه، اگر شیشه به سنگ بخورد باز 

 بر شیشه.هم وای 

 اش(؟ یک انسان چیست بجز ذهنش )اندیشه .1111

 ای/ مابقی خود استخوان و ریشه ایای برادر تو همه اندیشه
 گر گل است اندیشه تو گلشنی/ ور بود خاری تو هیمه گلخنی )موالنا(

 (، نِکْچِنْفُرْ)میسْآید. یک بدشانسی )بدبختی( بر گردن دیگری می .1111

 یک بال ده گردد و ده صد شود چون بد آید، هر چه آید بد شود/
 آتش از گرمی فتد، مهر از فروغ/ فلسفه باطل شود، منطق دروغ

 ای غالب شود بر کرکسی )موالنا(پهلوانی را بغلطاند خسی/ پشه

کند رسد، اما پیاده عزیمت میبدشانسی )سیاه بختی( سوار بر اسب می .1111

 (تْ، دِپارْچِنْفُرْ)میسْشود(. )روانه می

 ( / دیر دیر و نرم نرم، از طبع کم کم بگذرد )محمود شبستانی گرم گرم و بیش بیش آید مرضزود زود و 

 )بـِر(تحمل کردن بدبختی دیگران آسان است.  .1112

 آن شنیدم که رفت نادانی/ به عیادت به درد دندانی
 گفت: باد است زین مباش غمین/ گفت: آری برای تست اینچنین

 ن تو زآن فارغی ترا باد است )عطار(بر من این درد کوه فوالد است/ چو
 

 تو را که دیده ز خواب و خمار باز نباشد/ ریاضت من شب تا سحر نشسته چه دانی؟ )سعدی(

 
2446. Men are not to be measured in inches. 
2447. Might too often overcomes right. 
2448. What is a man but his mind? 
2449. One misfortune comes on the neck of another. 
2450. Misfortune comes on horseback, but departs on foot. 
2451. It is easy to bear the misfortune of others. 
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  (، اِلُنْدِمْ، سِلْزْچِنْفُرْ)میسْ آیند.ها به ندرت تنها میبدبختی .4224

 سِپلشت آید و زن زاید و مهمان برسد/ عمه از قم برسد، خاله ز کاشان برسد
 مرگ عمو از تبریز/ کاغذ مردن دایی، ز خراسان برسدتِلْگراف خبر 

 ( سروسامان برسد )روحانی خراسانیهر بالیی به زمین میرسد از دور سپهر/ بهر ماتم زده بی
 

 تر شود نکوست/ فواره چون بلند شود سرنگون شود )تمثیل(اقبال خصم هر چه فزون

 ( )نظامینروید هیچ تخمی تا نگندد/ نه کاری برگشاید تا نبندد 

 ()پورْآید(. ریزد )وقتی بد آید از چپ و راست میبارد بلکه میهیچگاه نمی .4222

 نارفته یکی فتنه، بالی دگر آمد/ ننشسته یکی عربده، آشوب دگر خاست )تمثیل(

 ( آید )خجندیبارد/ بالی دردمندان از در و دیوار میز در اغیار و از دیوار سنگ می

 (زْریْرِوف تْ)گْآید(. د )عمل نمیکنها رشد نمیپول روی درخت .4222

 .پول علف خرس نیست

 کند. پول سریع از میان بازار عبور مییک انسان بی .4222

 (دْدیسِنْ ،تِنْ، مَونْ)هآیِرْتر. تر، فرود بزرگهر چه کوه مرتفع .4222

 است/ عاقبت این نردبان افتادنی استنردبان این جهان ماء و منی 
 تر خواهد شکست )موالنا(استخوانش سختالجرم هر کس که باالتر نشست/ 

 شود.کج )ناراست( فطری )ذاتی( هیچگاه توسط آموزش راست نمی .4222

  )کْروکِدْ، نِیْچِرْ، سْتِرِیْتْ، اِجِکِیْشِنْ( 
 چون بود اصل گوهری قابل/ تربیت را در او اثر باشد

 ( خر عیسی گرش به مکه برند/ چون بیاید هنوز خر باشد )سعدی
 

 ( نااهل را چون گِردکان بر گنبد است/ پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است )سعدیتربیت 

 
2452. Misfortunes seldom come alone. 
2453. It never rains but pours. 
2454. Money doesn't grow on trees. 
2455. A moneyless man goes fast  

through the market. 
2456. The higher the mountain, the greater descend 
2457. Crooked by nature is never made straight by education. 



344 

  

Easy Speaking 

 برنشانی به باغ بهشت  را سرشت/ گرش  درختی که تلخ است وی 
 و شهد ناب  به هنگام آب/ به بیخ، انگبین ریزی ور از جوی خُلدش 

 ( سرانجام گوهر به بار آورد/ همان میوه تلخ به بار آورد )سعدی

  (چِرْ)نِیْ شود.یک انسان توسط عمل او شناخته می ذات )فطرت، سرشت( .1111

 بیند به آب/ قمر، مهتاب و خورشید، آفتاب )تمثیل(هر که نقش خویش می

 (لْـ، سُرِرْ، میْپیچْ)سْگفتار آیینه روح  است.  .1111

 ( تا مرد سخن نگفته باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد )سعدی
 

 که مرا گفت نکو، خود نیکوستوآنکس  آن کس که بَدم گفت، بدی سیرت اوست/ 

 ( حال متکلم از کالمش پیداست/ از کوزه برون همان تراود که در اوست )شیخ بهایی

 (نْ)وِیْدهد. چیزی را بیهوده انجام نمیطبیعت هیچ .1111

ها و ها دانسته و تمامی بدیها و هارمونیها، همنواییروسو طبیعت را آموزگار راستین همدلی

داند. او معتقد است که سعادت بشر در بازگشت به ز تمدن اجتماعی امروز میها را ناشی اشقاوت

  صفای اولیه طبیعت است و باید در محیط طبیعی و با سادگی زیست و از نفوذ تمدن به دور بود. 

 (سْپِلِیْ)ریْ. 2شودنو همیشه جایگزین کهنه می .1112

 
2458. A man’s nature is known by his act. 

2459. Speech is the mirror of the soul. 

2460. Nature does nothing in vain. 

2461. The new always replaces the old. 

                                                            
 باشد:می "جایگزین کردن، تعویض کردن و جابجاکردن"به معنای  replaceفعل 1

 کارخانه بیشتر کارگرانش را با ربات جایگزین نمود.

The factory replaced most of its workers with robots. 
 شورا طرح ریخته است تا کتابخانه را  خراب کند و آن را با یک هتل جایگزین کند.

The Council has planed to knock the library down and replace it with a hotel 

 دکترها قسمت باالی استخوان لگنش را با یک کره فلزی تعویض کردند.

Doctors have replaced the top of his hip bone with a metal sphere. 
 لبخند سارا با یک اخم جایگزین شد.

Sarah's smile was replaced by a frown.  

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/factory
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/its
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/worker
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/robot
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/plan
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/knock
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/library
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hotel
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/top
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hip
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bone
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/metal
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sphere
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 جُی( )دآن،سآرُ،آید ید، بعد از غم شادی )لذت( میآدم میبعد از شب سپیده .4224

 ( پاید/ هر صبح ز پی شامی، هر شب سحری دارد )صغیر اصفهانیبس دیر نمی بنیاد غم و شادی 

 ( مخور غم که عاقبت/ این شام صبح گردد و این شب سحر شود )همایون کرمانیای دل صبور باش و 

 (گیوْ، فِرْجْوِنْ، ریْ)نِوبِلْترین( انتقام بخشیدن است. ترین )شریفاصیل .4222

خواهی همیشه خوشحال باشی عفو نما ای خوشحال باشی انتقام بگیر و اگر میخواهی لحظهاگر می

 )الکودر(
 خصلتی است/ هر که دارد عفو صاحب دولتی استعفو فرمودن مبارک 

 دوست دارد عفو را پروردگار/ آنچه ایزد دوست دارد، دوست دار )تمثیل(

 (چِرْ)وِنْآوری. اقدام به هیچ کار مخاطره آمیزی نکنی، هیچی بدست نمی .4222

 جهد به عالم معنا نرسی/ زنده به حیات جاودانی نرسی بی
 چون خضر به آب زندگانی نرسی )موالنا(تا همچو خلیل آتش اندر نشوی/ 

 

 مرد که در کار نباشد جسور/ او بود از همه لذات دور )ایرج میرزا(

 ( خواهد گهر باید که دل دریا کند )قدس مشهدیگوید صدف/ هر که میاش پیوسته میبا زبان بسته

ها برای )در انسان"گوید: المثل )گفته( قدیمی هست که مییک ضرب .4222

 (ینْ. )سِیْ"دهندیچی، هیچی نمیمقابل( ه

 .گیرد . بی مایه فطیر استای محض رضای خدا گربه نمیهیچ گربه

 فروشم سخت ارزان کو کسی؟آن یکی گفت: انگبین دارم بسی/ می
 دهی هیچی به هیچی؟ گفت دورشیخ صوفی گفت ای مرد صبور/ می

 به کس  دهد چیزیای ای بُلهوس/ کس به هیچی میتو مگر دیوانه
 )عطار( برادر والسالم  و عام/ من سالمی ای ام از خاص طمع نشنیدهبی

 

2462. After night comes dawn, after sorrow comes joy. 

2463. The noblest revenge is to forgive. 

2464. Nothing venture, nothing gain. (  (گِیْنْ

2465. There is an old saying which 

 goes: “People give nothing for nothing”. 
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 (، لوزْ، سَدِلْ، وینْذِرْ)ایْ. 2یا زین اسب را ببر یا اسب را بباز .1111

 ( غواص گر اندیشه کند کام نهنگ/ هرگز نکند درّ گرانمایه به چنگ )سعدی

 )حافظ( دست از طلب ندارم تا کام من برآید/ یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید

 

2466. Either win the saddle or lose the horse. 

                                                            
از  "نَه ... نَه ... "و بجای عبارت  "… either... or"از  "یا ... یا ... "در زبان انگلیسی برای بیان عبارت 1 

"Neither… nor …" شود:استفاده می  

 .I want either this book or that book  من یا این کتاب را می خواهم یا آن کتاب را

 .I want neither this nor that.  من نه این را می خواهم نه آن را

 رود:به تنهایی به کار می  "هیچکدام"به معنی  Neitherو  "هر کدام از دو"به معنی   Eitherهمچنین 

 .(فرقی نداره دهم )برای من، من اهمیتی نمیها بریمم از رستورانانیم به هر کداتومی

We can go to either restaurant, I don't care. 
 .من هیچ کدام را نخریدم کدام کتاب را خریدید؟

Which book did you buy? I bought neither. 
و  Either/orآید ولی در مورد ساختارهای اسم و فعل بصورت فرد می Neitherو  Eitherبعد از 

Neither/nor رود ولی آیند، هر دو فرد باشند فعل نیز بصورت مفرد بکار میها میاگر عناصری که بعد از آن

 رود: باشند فعل نیز بصورت جمع بکار می ها یا هر دو جمعاگر یکی از آن

 .Neither book is mine. هیچ کدام از دو کتاب مال من نیست

 .Either day is fine for me هر یک از دو روز برای من خوب هستند.

 .یا پدر یا مادر باید در جلسه حضور یابند
Either the father or the mother has to attend the meeting. 

 نه لیال و نه نانسی قرار نیست که گزارش را بنویسند. 

Neither Leila nor Nancy is going to write the report. 
 .نه علی و نه بهرام هیچ کدام روزهای جمعه به آن جا نمی روند

Neither Ali nor Bahram goes there on Friday. 
 یا سو یا دخترها قرار است امشب شام آماده کنند.

Either Sue or the girls are going to prepare dinner tonight. 
 آموزان امروز صبح در کالس نبودند.نه معلم و نه دانش

Neither the teacher nor the students were in the classroom this morning. 
به  به تنهایی  Bothگردد و استفاده می "…Both … and"از  "هم ... هم ..."همچنین برای بیان عبارت 

 باشد و مسلماً فعل بعد آن باید بصورت جمع بکار رود:می "هر دو"معنای 

 Both John and Tom were late. هم جان و هم تام دیر کردند

 Both restaurants are good .ها خوب هستندهر دوی رستوران
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 (سْ، تَکْ، دِثْنْتْ)سِرْچیز مسلم )قطعی( نیست بجز مرگ و مالیات. هیچ .4222

دود از ). آیدبهترین شراب )باده، می( از یک ظرف کهنه )قدیمی( بیرون می .4228

 )وآیْنْ ، وِسِل( .(شودکَنده بلند می

 ( تر باشد )اوحدیجوهر علم همچو زر باشد/ که چو شد کهنه تازه

 همان داستان قدیمی است به همان روش قدیمی.  .4222

 همان آش است و همان کاسه. همان هلو و همان گلو. همان داستان همیشگی، همان قصه قدیمی.

 مطرب و ساقی عوض شدست ولی باز/ نغمه همان نغمه است و ساز همان ساز )تمثیل(

 (سْتوآیْ، سْ، نآکْدِمْی، سِلْتیونِدْ)آپِرْزند. فرصت به ندرت دو بار در می .4222

 ()اُریجِنْگردد. هر چیزی به اصل )منشاء، مبداء( خود برمی .4222

 هر کسی کو دور ماند از اصل خویش/ باز جوید روزگار وصل خویش )موالنا(

 بدون درد )رنج( هیچ چیز قرار نیست بدست آید بجز )به استثنای( فقر. .4224

  )پِیْنْ، ایکْسِپْتْ، پآوِرْدی(

 بایدت تخمی بکار )سعدی(. باید چشید. خرمنی میخواهی نیش مینوش 

 (نْ، گِیْنْ)پِیْ شود(. هیچ رنج، هیچ سود )نابرده رنج گنج میسر نمی .4222

 مکن ز رنج شکایت که در طریق ادب/ به راحتی نرسید، آنکه زحمتی نکشید )تمثیل(

 (تْ، سّوِتْ)سوییْ ریزی( )وجود ندارد(.هیچ شیرینی بدون عرق )عرق .4222

شود مگر به رنج. هر که میل گنج داری؟ )حافظ(. مقام عیش میسّر نمیسعی نابرده چه امید عطا می

 .باید چشیددارد رنج می

 
2467. Nothing is certain but death and taxes. 
2468. The best wine comes out of an old vessel. 
2469. It is the same old story in the same old way. 
2470. Opportunity seldom knocks twice. 
2471. Everything goes back to its origin. 
2472. Nothing is to be got  
without pain except poverty.  
2473. No pain, no gain. 
2474. No sweet without sweat. 
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 (روتْ، فْ، بیدِرْسْشِنْ)پِیْآن شیرین است.  صبر )شکیبایی( تلخ است، اما میوه .1111

 )تمثیل(   / شفا بایدت داروی تلخ نوش   ن مرد دارو فروشآچه خوش گفت 

 گویند که سنگ لعل شود در مقام صبر/ آری شود ولیک به خون جگر شود )حافظ(

، لِتْ، پآیْنِسْلْبان عالمت )نشانه( یک طوفان است. )پِیْپریدگی خلرنگ .1111

 (مْتُرْ، سْنْسآیْ
 شود )تمثیل(ه هر جا هست، رسوا میهای دل/ عاشق بیچارهای رنگ و از تپیدناز پریدن

 .چیزی که گذشته، گذشته .1111

 ( گذشته نیاید به بَر )فردوسی به سر/ زمان  روزگارش بگفت این و شد

 ()دآنْچیزی )کاری( که انجام شد، انجام شد.  .1111

 گذشت آنچه گذشت و رفت آنچه رفت. کاری است گذشته و سبویی است شکسته.

 (سْشِنْپِیْ)کند. صبر همه درها را باز می .1111

 ( صبر و ظفر هر دو همزادند/ ناصبوران چو خاک و چون بادند )نظامی

 صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند/ بر اثر صبر نوبت ظفر آید )حافظ(

 ( چو بر رشته کارت افتد گره/ شکیبایی از جهد بیهوده به )نظامی

 صد هزاران کیمیا حق آفرید/ کیمیایی همچو صبر آدم ندید )موالنا(

 (تْسْ، وِرْپِرْریْ)پْ ها آماده باش.ها امیدوار باش و برای بدترینبرای بهترین .1111

 (، وُرْپِرْریْ، پْ)پیسْخواهی، برای جنگ آماده شو. اگر صلح )آرامش( می .1112

 حاضر به جنگ باش اگر صلحت آرزوست. 

 سْوآیْنْ()پِرْلْ، ها را جلوی خوک نریز )خر چه داند قیمت نقل و نبات(. مروارید .1111

 
2475. Patience is bitter but its fruit is sweet. 
2476. The paleness of the pilot is a sign of a storm. 
2477. What is past is past. 
2478. What's done is done. 
2479. Patience opens all doors. 
2480. Hope for the best and prepare for the worst. 
2481. If you want peace, prepare for war. 
2482. Don’t cast pearls before swine. 
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 صدم دالر(، داخل برای یک پوند. داخل برای یک پِنی )یک سِنت، یک .4282

 تر.آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب. ما که در جهنمیم ، حاال یک پله پایین

  (پَنیئِنْ)کِمْ هیچ همراهی مانند پِنی وجود ندارد. .4282
 غریب نیست/ هر جا که رفت خیمه زد و خوابگاه ساخت مُنعِم به کوه و دشت و بیابان

 ( / در زاد و بوم خویش غریب است و ناشناخت )سعدی وآن را که بر مراد جهان نیست دسترس

 (سْوِرِنْسیْ)پِرْیابد. کار، مداومت( بر همه چیز غلبه میاستقامت )پشت .4282

دادند. در میان شاعران استاد محمد ای درباره استقامت و پایداری ترتیب در انجمن شعرا مسابقه

 الشعرا( حضور داشت و بالفاصله این دوبیتی را درمورد استقامت سرود:تقی بهار )ملک

 پایداری و استقامت میخ/ سِزد ار عبرت بشر گردد

 بیشتر گردد هرچه بیشتر کوبند/ پافشاریش  بر سرش 

 .گیردنیشگون میداند کفشش کجا میتنها پوشنده )کفش، لباس، عینک و ...(  .4282

 داند در این دیر/ دوای درد خود را بهتر از غیر )تمثیل(که هر بیمار می

 (لیزْ)پْتوانی همه را خوشحال کنی. تو نمی .4282

 / زندگانی به مراد همه کس نتوان کرد )تمثیل( چند اگر از تو شود شاد بس است خاطری 

  (، مآیْتی، تیئِرْ)پِلِژِرْزْباشد. می های فقراهای( زورمندان اشکهای )خوشیعیش .4288

 .شودخانه ظالم به آه مظلوم برپاست. بهشت اغنیاء از دوزخ فقرا ساخته می

 (دْ، هِرْلْ، تِیْ)پورْتواند شنیده شود. قصه )داستان( انسان فقیر نمی .4282

 دواست. نبض تهیدست نگیرد طبیب. درد فقیران همه جا بی

 
2483. In for a penny, in for a pound. ( دْنْپِنی، پَوْ ) 

2484. There is no companion like the penny. 
2485. Perseverance overcomes all things. 
2486. Only the wearer knows where his 

shoe pinches. ( ، شو، پیْنْچْوِرِرْ ) 

2487. You cannot please everyone. 
2488. The pleasures of the mighty are the tears of the poor. 
2489. A poor man’s tale cannot be heard. 



351 

  

Easy Speaking 

 (پِرِدْ، سْبِلْ)تِیْشود. میز )سفره( آدم فقیر زود پهن می .1111

 در کعبه صدق جز صفا چیزی نیست/ در چنته فقر، جز فنا چیزی نیست
 هشدار که در کاسه و کشکول فقیر/ جز مهر و محبت و وفا چیزی نیست )تمثیل(

 

 است ولی چشم ما پر است )ولی جالیر( دریا دلیم و دیده ما معدن درّ است/ گر دست ما تهی

 (دْ، اِسآیْ، پـَنْ، کِدِلْ. )سِدْ"کنار بایست، مرد سیاه"اهیتابه: گفت کتری به م .1112
 خنده.گوید رویت سیاه. دنیا ببین چه فنده، کور به کچل میدیگ به دیگ می

 (مْرآیْدی، کْ)پاوِرْفقر جرم نیست ولی مادر جرم است.  .1111

  ، اِنِمی()پاوِرْ کند.ی را ایجاد میقدرت زیاد دشمنان بیشتر .1111

 زر را دوست فراوان است و زردار را دشمن بسیار. 
 مرا دشمن و دوست بر دامن است/ بزرک آنکه او را بسی دشمن است )تمثیل(

 (پْرَکْتِسْ، پِرْفِکْتْ)کند )کار نیکو کردن از پُر کردن است(. تمرین کامل می .1111

 بر باد است اش است/ گر کار نبندیم همهآن علم که از مدرسه ما را یاد 
 / تمرین زیاد، بهترین استاد است )ابوالقاسم حالت( از بهر فرا گرفتن هر کاری

 (وِرْسْ ،)پْرِیْزْ.کند و انسان بد را بدترتر میانسان خوب را خوب )تحسین(تعریف .1111

 / هر پخته خیال در جهان گمنام است آن کس که به مدح خود ببالد خام است
 خرسند مشو به چرب گفتار کسی/ تعریف زیاده بدتر از دشنام است )تمثیل(

 کسی که به خود اطمینان دارد به تعریف کسی احتیاج ندارد )گوستاو لوبون(

 ، بِلی(زْرِیْ)پْ .کندتعریف و تمجید شکم را پر نمی .1111

 . شودبارک اهلل برای کسی نان و آب نمی

 
2490. Poor man’s table is soon spread. 
2491. Said the kettle to the pan:  
“stand aside, black man”. 
2492. Poverty is not crime  
but is the mother of crime. 
2493. Much power makes more enemy. 
2494. Practice makes perfect.  
2495. Praise makes good man  
better and bad man worse.  
2496. Praise fill not the belly. 
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 (کیورْ،سْ)اَونْارزد.اونس از جلوگیری )پیشگیری( به یک پوند درمان مییک  .4222

 بال ندیده دعا را شروع باید کرد/ عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد )تمثیل(

  (آپْ دْ)بیلْ تر است که خراب کرد )پایین آورد( تا ساخت.خیلی آسان .4228

 ن )تمثیل(توان کُشت زنده را لیکن/ کُشته را زنده کی توان کردمی

 توانی امروز انجام دهی. چیزی را که تو می موکول نکنهیچگاه تا فردا  .4222

 کار امروز به فردا مفکن تا بتوانی/ که من افکندم و بنشاند بدین روز سیاهم )تمثیل(

 (نی دِیْ)رِیْدار. چیزی برای روز مبادا نگه .4222
 ( )سعدیدار منه بر روشنایی دل به یکبار/ چراغ از بهر تاریکی نگه

 ( ببخش و بپوش و بنوش و بده/ برای دگر روز چیزی بنه )فردوسی

 (دِلْرآیْ، بْ)ریلیجِنْیک انسان بدون دین مانند یک اسب بدون افسار است.  .4222

 تقصیری( بهتر است. گناهی )بیتوبه )پشیمانی، ندامت( خوب است ولی بی .4224

 ( سعد گرگانیتر از پوزش نمودن )اباک بودن/ بسی آسانگنه ناکردن و بی

آید و بدون جرم شهرت اغلب بدون شایستگی )لیاقت، استحقاق( بدست می .4222

 (مْرآیْ، کْ، مِرِتْشِنْ)رِپیوتِیْرود. از دست می

  گذاری(، می دهی )احترام نظامیهمانطور که سالم می .4222

 ()سِلِّوتْبه تو سالم )احترام نظامی( خواهد شد. 

 ( کسی را و هرگز ممیر )نظامیکم خود نخواهی، کم کس مگیر/ ممیران 

 
2497. An ounce of prevention is worth a pound of cure. ( شِنْریوِنْپْ ) 

2498. It’s much easier to pull down than to build up. 

2499. Never put off until tomorrow what you can do today. (تِمارِو) 

2500. Keep something for a rainy day. 
2501. A man without religion is like a horse without a bridle. 
2502. Repentance is good but innocence is better. ( اینِسِنْسْ ریپِنْتِنْسْ، ) 

2503. Reputation is often got without merit and lost without crime. 

2504. As you salute, you will be saluted. 
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 دار است. همیشه خنده پول عسل است پسر کوچکم و جوک یک انسان ثروتمند .1111
 / که دخلش بود نوزده، خرج بیست )تمثیل( بر احوال آنکس بباید گریست

 (پِیْوْ)فرش( شده است. های )قصدهای( خوب آسفالت )سنگجاده به جهنم با نیت .1111
 ای آنکه تو را نه عقل باشد نه شعور/ نه مار ز دست تست آسوده نه مور

 ( نشده درست چشمش شده کور )مفتون همدانیرفتی که کنی درست ابرویش را/ ابرو 

 (، گَذِر، مآسْگْ)رُلینْ .کندای جمع نمیسنگ غلطان هیچ خزه .1111

 سبزه بر سنگ نروید، چه گنه باران را. 
 ( ثبات/ که بر سنگ غلطان نروید نبات )سعدیسکونی بدست آر، ای بی

 روم در یک روز ساخته نشد.  .1111

 ( را کس پشیمان ندید )نظامیشکیب آورد بندها را کلید/ شکیبنده 

 به آهستگی کار عالم برآر/ که در کار تندی نیاید به کار )تمثیل(

شماری( کلِ تو ممکن است )قادر هستی( بوسیله یک مشت )تعداد انگشت .1111

 (، هـُل، سَکْفُلْدْ)هَنْ )تمامِ( گونی را بشناسی )مشت نمونه خروار است(.

 ان جمله باشد همچنین )موالنا(ببین/ فهم کن ک  یک کف گندم ز خرواری

 (سْ، رِیْزْتِدی، وینْ)سْبرد. آهسته و پیوسته )استوار، پایا( مسابقه را می .1121

 ای که مشتاق منزلی مشتاب/ پند من کار بند و صبر آموز
 ( رود شب و روز )سعدیاسب تازی دو تک رود به شتاب/ شتر آهسته می

 

 رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود )تمثیل(رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود/ 

 
2505. Money is honey, my little sonny, And a rich man's joke is 
always funny. (هآنی، سآنی، ریچْ، جِوکْ، فآنی) 

2506. The road to Hell is paved  
with good intentions. (  (اینْتِنْشِنْزْ

2507. A rolling stone gathers no moss. 
2508. Rome was not built in a day. 
2509. You may know by a hadful  

the whole sack. 
2510. Slow and steady wins the race. 
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 )سْمِوکْ(هیچ دودی بدون آتش نیست )تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها(.  .4222

هایم هایم را خواهم بست. اگر بگویی نشنو، در گوشاگر بگویی نبین، چشم .4224

 (لْبِ،ایمْپاسِ)کآدْنْ،ایئِرْ .این غیرممکن است اما اگر بگویی نفهم،پنبه خواهم گذاشت، 
  

 آید به چشم/ آنچه نتوان چشم از او پوشید بیداری است )صائب(توان پوشید چشم از هرچه میمی

 گفتن و انجام دادن دو چیز متفاوت هستند.  .4222

 گردد ولی )واعظ(نمیباید، ز حرف و صوت ناید هیچ کار/ از ولی گفتن کسی هرگز کار می

 (کآلِرْ)سْ .هر ادیب )محقق، دانشور( خوبی، معلم مدرسه خوبی نیست .4222

 نه هر که آینه سازد سکندری داند/ نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

 )حافظ( نه هر که سر بتراشد قلندری داند/ هزار نکته باریکتر ز مو این جاست

 (تْنِرِنْ، ایگْ، نالِجْسْ)سآیِنْعلم )دانش( هیچ دشمنی ندارد بجز نادان.  .4222

 نور است/ مرد نادان ز مردمی دور است )تمثیل(علم چشم بیدل بی

 ( خرد ستور بود/ گرچه دارد دو دیده، کور بود )سناییآدمی بی

 (لِتْ، سی، پایْ)کآمْدر یک دریای آرام، هرکسی یک ناخدا )خلبان( است.  .4222

 (جْ، اِیْرِتْ)سیکْدارد سنش است. تواند نگهتنها رازی که یک زن می .4222

 ها مرده باشند. دارند اگر دوتا از آنسه )نفر( ممکن است یک راز را نگه .4228

 / که دوست نیز بگوید به دوستان عزیز )تمثیل( اگرچه دوست عزیز است راز خویش مگوی

 ( محرمترین یار )نظامیمگو ناگفتنی در پیش اغیار/ نه با اغیار نه با 

 
2511. There is no smoke without fire. 
2512. If you say “don't see”, I will close my eyes.  
If you say “don’t hear”, I will put cotton in my ears,  
but if you say “don’t undrestand”, this is impossible. 
2513. Saying and doing are two different things. 
2514. Every good scholar is not a good schoolmaster. (سْکولْمَسْتِر) 

2515. Science (Knowledge) has no enemy but the ignorant. 
2516. In a calm sea, every man is a pilot. 
2517. The only secret a woman can keep is her age. 
2518. Three may keep a secret if two of them are dead. 
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 (، بـِرْ، کاتْکینْ)سْباشی.  نفروش قبل از اینکه خرس را گرفتهپوست را  .1121

 پوست )ایرج میرزا( مفروش  ای خرس چنین داد پاسخ که این گفت اوست/ چو ناکُشته

 هایی چانه نزن )قرارداد معامله نبند( که هنوز در آب هستند. برای ماهی .1111

 (رَچْکْ)سْتو پشت من را بخارون، من مال تو را خواهم خاروند.  .1112

 ( تو گرد کسی گرد که او گرد تو گردد/ تو یار کسی باش که او یار تو باشد )سلمان ساوجی

 قدر کسی بدان که بداند بهای عشق/ تب کن برای آنکه بمیرد برای تو )تمثیل(    

 )سِوِرِدی، جِنْتِلْنِسْ(گیری( بهتر از مالیمت است. ها شدت )سختوقتبعضی  .1111

 از تو سیر شوند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند )سعدی(. نه چندان درشتی کن که

 خورندت )تمثیل(می  پزندت/  پُر پخته مباش می پُر خام مباش 

 ()مَوسْخودت را موش نکن یا اینکه گربه تو را خواهد خورد.  .1111

 شبانی با پدر گفت ای خردمند/ مرا تعلیم ده پیرانه یک پند
 ( که گردد خیره گرگ تیزدندان )سعدی بگفتا نیک مردی کن نه چندان/

  (سْ)وِرْ مراقبت کردن از بیمار از بیماری بدتر است. .1111

 ز بیماری بتر، بیمارداری است. راحتی نیست در آن خانه که بیماری هست.

 ( شخصی همه شب بر سر بیمار گریست/ چو صبح شد او بمرد و بیمار بزیست )سعدی

او که در کیف پول )کیسه پول( خود نقره )سیم( ندارد، باید در زبان خود  .1111

 (گْ، تانْکْ، سیلْسْ، پِرْوِرْ)سیلْابریشم )حریر( داشته باشد. 
 ( گرفتم که سیم و زرت چیز نیست/ چو سعدی زبان خوشت نیز نیست؟ )سعدی

 
2519. Don't sell the skin  
before you've caught the bear. 
2520. Don't bargain for fish  
which are still in the water. (  (بارْگِنْ

2521. You scratch my back, I’ll scratch yours. 
2522. Sometimes severity is better than gentleness. 
2523. Don't make yourself a mouse, or the cat will eat you. 
2524. Taking care of the sick is worse than sickness. 
2525. He that has not silver in his purse,  

should have silk in his tongue. 
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 چو دستت گشاده نیست )صائب(   / ابرو گشاده باش ای خود گره مباشکنی گرهچون وا نمی

 ()سوئِمْبگیری چگونه شنا کنی.  که یادنزدیک آب نرو تا وقتی .4242

 ( نبرد )سعدیسمندر نِئی گرد آتش مگرد/ که مردانگی باید آن گَه 

 )تمثیل( ای مردانه باش / چون به فکر سوختن افتاده گویم سمندر باش یا پروانه باشمن نمی

 ( )فروغی بسطامی  گر به جانان آشنایی از جهان بیگانه باش/  گویم که عاقل باش یا دیوانه باشمن نمی

 ()ایمِجْخواب تصویر مرگ است )خواب برادر مرگ است(.  .4242

 مرا خردمندی گفت/ کز خواب کسی را گل شادی نشکفتدر خواب بُدم 
 باید خفت )خیام(چه کنی که با اجل باشد جفت/ مِی خور که به زیر خاک می  کاری

 یک نشت )تراوش، سوراخ( کوچک یک کشتی بزرگ را غرق خواهد نمود.  .4248

 ( بسا شیر درنده سهمناک/ که از نوک خاری درآید به خاک )نظامی

 (زْرْ، اِفِیْتْرآسْتْ)اینْفراد کوچک نسپار )واگذار مکن(. امور بزرگ را به ا .4242

 ( به خردان مفرمای کار درشت/ که سندان نشاید شکستن به مشت )سعدی

خرد کار بزرگ را  مکه مرد سپردکارهای بزرگ به مردم خرد و کارهای خرد را به مردم بزرگ نباید 

نروند و هر دو کار تباه گردد و نقصان و فساد د و مردم بزرگ از کارهای خرد عار دارند و در پی ننتوان

 فراگیر.در حکومت 

 نخواهی که ضایع شود روزگار/ به ناآزموده مفرمای کار )تمثیل(

 (دْرِیْ)تْ هر شخصی به پیشه )داد و ستد( خود. .4222

 ی بهتر شناسد قیمت دینار خویشصیرف  / هر کسی را کار خویش و هر دلی را یار خویش
 اند/ کار باز از بط نیاید، لحن طوطی از زغن )تمثیل(هر قلم را بهر تحریر خطی سر کرده

 

 )تمثیل( کار هر بز نیست خرمن کوفتن / گاو نر می خواهد و مرد کهن

 

2526. Don’t go near the water  
until you learn how to swim. 
2527. Sleep is the image of death. 
2528. A small leak will sink a great ship. (  (لیکْ، سینْکْ

2529. Don't entrust great affairs to the small people. 
2530. Every man to his trade. 
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 (کْ، مِلْدْلْپیْ)سْشده گریه نمود. ای ندارد باالی سر شیر ریختهفایده .1112

 ( پشیمانی گزیدن بهر چیست؟ )آملیصت رفت، رفت/ هر دم انگشت راز تاسف کار نگشاید چو ف

 )تمثیل(  کار چو از دست رفت، آه ندامت چه سود؟/ تیر چو جست از کمان باز نیاید به شست

 )سْپْیْتْ( افتد.اندازد، در صورت خودش میکسی که برخالف باد تف می .1111

 (ثْلْ، فیْ)پولْکنند. می های( ایستاده کثافت )پلیدی( جمعهای )برکهاستخر .1111

 )تمثیل( / یکجا که کند مقام گندیده شود تر از آب نباشد چیزیپاکیزه

 (، بَتِلْ)هَفْیک شروع خوب نصف نبرد است.  .1111

روید(، گاو ماده کند )می)چمن( رشد می که( علف)مادامیکه هنگامی .1111

 (زْوْتارْ، سْ، کَوْرَسْ)گْکشد. گرسنگی می

 بهار میاد، کمبزه با خیار میاد.گوساله تا گاو شود، دل صاحبش آب شود. بزک نمیر 

او که یک سنجاق )گیره سر، میخ کوچک ساعت( خواهد دزدید، یک گاو نر  .1111

 (سْ، آکْنْیْ)پْخواهد دزدید. 

 شود. مرغ دزد شتر دزد میتخم

 (سْ)اَکْ دود.افتد، هر کسی با تبرش به سوی آن میوقتی درخت می .1111

ای بزد، اطرافیان گمان بردند مگر بادی از او زی عطسهمردی از دولت به نکبت افتاده بود. رو : حکایت
او را دشنام دادند و ناسزا گفتند. آن مرد در آن حال خشمگین بخندید و گفت عجب روزگاری  ،جدا شده

-شمردند و عافیت باشد میشد مردم آن را عطسه میاست، در ایام دولت اگر بادی تند از من جدا می

 فرستند.پندارند و لعنت میعطسه مرا تیز می گفتند و اکنون که در نکبتم

 

2531. It is no use crying over spilled milk. 

2532. Who spits against the wind, it falls in his own face. ( تْسْاِگِنْ ) 

2533. Standing pools gather filth. 

2534. A good start is half the battle. 

2535. While the grass grow, the cow starves. 

2536. He that will steal a pin will steal an ox. 

2537. When the tree is fallen everyone runs to it with his axe. 
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 ()لَدِرْشود )پایه پایه برتوان رفتن به بام(. پله به پله نردبان باال رفته می .4228

 خواهی به زیر افتی چو سایه/ مشو بر نردبان جز پایه پایه )موالنا(نمی   

 ، اُبِی(دْزْ)رِیْشود سگ اطاعت کند. د شده است که باعث میاین چوب بلن .4222

تا نباشد چوب تر، فرمان نبرند گاو و خر. مردم نادان و گمراه تا زور باالی سر خود نبینند، مطیع 

 شوند.قوانین نمی

 .یک تکان سر )با سر اشاره کردن( برای عاقل، یک میله برای احمق .4222

 بهر حریق خرمن جان یک زبانه بساز بهر عاشقان غزلی عاشقانه بس/ 
 تادیب روزگار کفایت کند تو را/ اسب نجیب را همه یک تازیانه بس )تمثیل(

 (، مآرچْمیْ)آرْکند(. رود )پیشروی میرو مییک ارتش روی شکمش قدم .4222
 ( سپاهی که کارش نباشد به برگ/ چرا دل نهد روز هیجا )= جنگ و نبرد( به مرگ )سعدی

)سْتِرِچْ، بازویت )دستت( را کش بده نَه بیشتر از آنچه آستینت خواهد رسید.  .4224

 فِرْدِرْ، سْلیوْ، ریچْ(

 مکن ترکتازی بکن ترکِ آز/ به قدر گلیمت بکن پا دراز )تمثیل(
 ( نخواهی که زیر افتی از جای خویش/ فزون از گلیمت منه پای خویش )امیر خسرو دهلوی

 نهد/ سر دهد بر باد و تن بر سر نهد )عطار(از حد خود برتر  هر که پا

 (رِنْ، آیْلْ، وآیْکْترآیْ)سْدرحالیکه )مادامیکه( آهن داغ است بزن.  .4222
 نباید ز دست داد. تا گرم بود تنور نان باید بست. ،تا تنور داغ است بچسبان. فرصت غنمیت است

  ()هُلْ آورد.هیچ آفتاب صبحگاهی یک روز تمام دوام نمی .4222

 وین حرف معما نه تو خوانی و نه من/ را نه تو دانی و نه من اسرار ازل

 )ابوسعید ابوالخیر( چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من/ من و تو هست از پس پرده گفتگوی 

 ای دل غمین مباش که این نیز بگذرد/ دنیا چو هست بر گذر، این نیز بگذرد )ابن یمین(

 
2538. Step by step the ladder is ascended (climbed). (  (اِسِنْدِدْ
2539. It is the raised stick that makes the dog obey. 
2540. A nod for a wise, and a rod for a fool. (نآدْ، وآیْزْ، رآدْ، فول) 

2541. An army marches on its stomach. (  (اِسْتامِکْ
2542. Stretch your arm no further  

than your sleeve will reach. 
2543. Strike while the iron is hot. 
2544. No morning sun lasts a whole day. 
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 دهد با تابیدن به درون یک گودال )چاه فاضالب(. دست نمی زخورشید چیزی را ا .1111

 ( سنگ بدگوهر اگر کاسه زرین بشکست/ قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود )سعدی

 وآلُ()سْشود(. سازد )با یک گل بهار نمییک پرستو یک تابستان را نمی .1111

 لیکن از یک نفر چه کار آید/ از یکی گل کجا بهار آید )شهریار(

 (رَونْوئِمِر، دْ)سْشوند. شناگرهای خوب اغلب غرق می .1111

 خورد.مرغ زیرک همیشه پایش در دام است. پهلوان ز پر فنی زمین می

 رمد از دام/ با همه زیرکی به دام افتد )تمثیل(مرغ زیرک که می

 ()تیئِرْشود. ها خشک نمیزودتر از اشک زنچیز هیچ .1111

 ها )تمثیل(مخور هرگز فریب اشک زن را/ که باشد حربه پیکار زن

 ()ویپْکنند. ریزند وقتی ارادهها بتوانند و اشک میخندند وقتی آنها میزن .1111

کنند. هایشان  فرار میشوند، اما بزرگدزدهای کوچک به دار آویخته می .1111

 (پْکِیْ، سْدْگْ، هَنْزْ)ثیوْ

 )آل(یک قانون برای ثروتمندان وجود دارد و یکی دیگر برای فقرا.  .1112

 گریزد. )سولون(کند ولی از قوی میقانون دقیقاً شبیه تار عنکبوت است که ضعیف را شکار می

 شناسد. شناسد همچنانکه یک گرگ یک گرگ را مییک دزد یک دزد را می .1111

 دزدد. اسب و استر به هم لگد نزنند.رسد، چماغ خود را میدزد به دزد می
 شناسند )ایرج میرزا(سیاست پیشگان در هر لباسند/ به خوبی یکدگر را می

 
2545. The sun loses nothing by shining into a puddle. ( لْپادِ ،شآیْنْ ) 

2546. One swallow does not make a summer. 

2547. Good swimmers are often drowned. 

2548. Nothing dries sooner than women’e tear. 

2549. Women laugh when they can and weep when they will. 

2550. Little thieves are hanged, but great ones scape.  

2551. There is one law for the rich, and another for the poor. 

2552. A thief knows a thief as a wolf knows a wolf. ( ، وُلْفْثیفْ ) 



   359 

 

 

لیسی فصل  پنجم: اصطالحات ضروری و پرکاربرد انگ  

 (کْ)بآرْکند. ها پارس مینیستند که سگ برای آنهمه دزد  .4222

 به پایان کار فکر کن قبل از اینکه تو شروع کنی.  .4222

 عاقل آنست که اندیشه کند پایان را. 

 هرکه اول بنگرد پایان کار/ اندر آخر او نگردد شرمسار )موالنا(

ترازویی به من دهی تا آن خواهم شخصی شتابان به دکان زرگری آمد و گفت: زری دارم و می : حکایت
را توزین کنم. زرگر در جواب گفت: غربال ندارم! آن مرد دوباره تکرار کرد و ترازو خواست، زرگر 
این بار گفت: جارو ندارم! مرد خشمگین شد و گفت: مسخرگی نکن و خود را به کری نزنف من ترازو 

بینم تو را شتابان و دست همیدم اما میخواستم نه غربال و جارو! زرگر پاسخ داد: سخنت را شنیدم و ف
دانم که چون زر به ترازو کنی به زمین خواهی ریخت و آنگاه از من جارو از پیری و ناتوانی لرزان و می

خواهی خواست که ان را برویی و غربالی تا غربال کنی که زر از خاک جدا نمایی. من پایان کار را از 
 همان لحظه نخست دانستم.

 (سْ)توآیْبار صحبت کنی. کن قبل از آنکه یک دوبار فکر .4222

 اندیشه کردن که چه گویم به از پشیمانی بردن که چرا گفتم.

 ( اصل دیوار )نظامیگاه گفتار/ که نا محکم بود بینخست اندیشه کن آن

 (تْ، کآسْ)تانْگوید(. زند )سخن میسر حرف می یزبان با هزینه .4222

 دهد بر باد )ناصر خسرو(بان سرخ سر سبز میبه پای شمع شنیدم ز قیچی فوالد/ ز

 کند باد )تمثیل(زبان آدمیزاد با آدمیزاد/ کند کاری که با خس می

 آدمی از زبان خود به بالست/ مرد خاموش در امان خداست )تمثیل(

 (رُتْ)ثْاجازه نده زبانت گلویت را ببرد.  .4222

 ( زاد است )وحشی بافقیبسیار سر بر باد داده است/ زبان را سر عدوی خانه زبان

 ( بست در کام/ نه خود را در قفس دیدی نه در دام )وحشی بافقیاگر طوطی زبان می

 

2553. All are not thieves that dogs bark at. 

2554. Think on the end before you begin. 

2555. Think twice before you speak once. 

2556. The tongue talks at the head's cost. 

2557. Let not your tongue cut your throat. 



361 

  

Easy Speaking 

 ای زبان هم آتشی هم خرمنی/ چند از این آتش در این خرمن زنی )موالنا(

 بس سر که فتاده زبان است/ با یک قطه زبان، زیان است )ایرج میرزا(

 

 آنکس که زبان ببست دانا دانَش/ وآنکس که زند الف بدان نادانش

 شد وبال جانش )تمثیل(خاموشی روباه رهاندش ز بال/ فریاد شغال 

 (، سآینْ)تانْیک زبان بلند نشانه یک دست کوتاه است.  .1111

کسی که در گفتار زبانش دراز است در کردار دستش کوتاه است. در هر نزاعی بین جماعتی آنان که 

 صدایشان بلندتر است معرفتشان کمتر است. 

 (، کولْدْ)وِرْکنند. تر میهای خوب از آب سرد خنکحرف .1111

 آورد. خوش مار را از سوراخش بیرون میزبان 

 ان و تیغ کهنم که باشد زبان سخن/ چو الماس برشنید
 ( سخن بفکند منبر و دار را/ ز سوراخ بیرون کشد مار را )ابوشکور بلخی

 

 چو کاری برآید به لطف و خوشی/چه حاجت به تندی و گردنکشی )تمثیل(

 دانه بگیرند مرغ دانا را )تمثیل(به حسن خلق توان کرد صید اهل نظر/ به دام و 

 ( کمتر از آبست )منوچهری نخورد آب/ نه مرد کم از اسب و نه مِیاسبی که صفیرش نزنی می

 (دْ)سُرْبُرد. کلمات بیشتر از شمشیر می .1111

 زخم زبان از زخم سنان بدتر است، زخم سنان بر تن نشیند و زخم زبان بر جان. 

 شمشیر جان ستان نکند )تمثیل(آنچه زخم زبان کند با مرد/ زخم 

 ()لوسْکه آن بیرون کشیده شود. یک دندان لق آرام نخواهد گرفت تا زمانی .1112

 یار رقیب دیده عالجش ندیدن است/ دندان کرم خورده عالجش کشیدن است
 قطع نظر کنید ز فرزند ناخلف/ عضوی که فاسد است سزایش بریدن است )تمثیل(

 (سْ، وِرْ)وآیزْکند، اما یک احمق را بدتر. سفر یک انسان عاقل را بهتر می .1111

 
2558. A long tongue is a sign of a short hand. 
2559. Good words cool more than cold water. 
2560. Words cut more than sword. 
2561. A loose tooth will not rest until it's pulled out. 
2562. Travel makes a wise man better, and a fool worse. 
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 کس که سفر کند پسندیده شود/ دارای کمال و نور هر دیده شود هر
 / یک جا که کند مُقام، گندیده شود )تمثیل( تر از آب نباشد چیزیپاکیزه

 بسی )بسیار( سفر نیاز است تا خامی شخص رسیده شود )کامل گردد(.  .4222

 بسیار سفر باید تا پخته شود خامی.

 کباب پخته نگردد مگر به گردیدن )تمثیل(سفر برون کند از طبع مرد، خامی را/ 

 (تْریْ)تْما نباید با همه به یک روش رفتار کنیم.  .4222
 ( نه هر کس را به چوبی راند باید/ نه هر کس را به نامی خواند باید )اسعد گرگانی

 بار گوناگونست بر پشت خران/ هین به یک چوب این خران را تو مران )موالنا(

 (کْ)بارْکنی. می پارسهی درخت اشتبا برایداری تو  .4222

 ای )موالنا(/ لیک سوراخ دعا گم کرده ایگفت خوب وِردی بر زبان آورده

  (روتْ، فْ)نَونْ شود.شناخته می نیک درخت بوسیله میوه آ .4222

شناسند. تولد هر کس به میزان برکاتی که وجود آن شخص داشته مبارک شجرات را از ثمرات می

)تولد و وجود برای افراد حتی برای خودشان هم برکتی   بیش نیستت در غیراینصورت تعارفی اس

  ها گفت که تولدشان مبارک(.توان به آننداشته است و نمی

 ( مقدار هر درخت پدید آید از ثمر/ معیار هر وجود عیان گردد از صفات )قاآنی

 کند )تمثیل(ادا می کند/ خود صفت خویش کاسه چینی که صدا می

 هَف وِی( ،رآبِلْ)تْراه مالقات نکن. را نیمه دردسر )زحمت( .4222

 بندند. کند دستمال نمیکنند. سری که درد نمینکبت نیامده را استقبال نمی

 جهد کن باقی بخند )موالنا(  سر شکسته نیست این سر را مبند/ یک دو روزی

 (تْرآسْ، تْتْ)جاسْ با همه منصف )با عدالت( باش، اما به همه اعتماد نکن. .4228

 
2563. Much travel is needed to ripen a man's rawness.( پِنْ، رآنِسْرآیْ ) 

2564. We should not treat every  
one the same way. 

2565. You are barking up the wrong tree. 
2566. A tree is known by its fruit. 
2567. Don't meet trouble half-way. 
2568. Be just to all but trust not all. 
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 ( )اسدی / جهان را همه دزد پندارو بس  ندزدت کس چو خواهی که چیزی

 ( )نظامی  / وز فتنه خلق درامان باش  و بدگمان باش بدنفس مباش 

 (روثْ)تْحقیقت )راستی، درستی( هیچ جوابی ندارد.  .1111

 حرف حساب جواب ندارد. حق حبیب خداست.

  (نِسْنِیکِدْ، تْنِمِنْ)اُرْ بهترین زینت )زیور( حقیقت عریانی )برهنگی( است. .1111

 حقیقت نیازی به آرایش و آالیش ندارد. 

 ها گفته شود. تمام حقیقت نباید )قرار نیست( در تمام زمان .1112

 چه تواند بکرد، باید کرد )تمثیل( چه تواند بگفت، باید گفت/ نه هرکه هر نه هرکه هر

 جز راست نباید گفت/ هر راست نشاید گفت )تمثیل(

 (نْ)وآیْشود. حقیقت خارج میشود، وقتی شراب داخل می .1111

 / کاین حال نیست زاهد عالی مقام را )حافظ(  راز درون ز رندان مست پرس

کند )نهان کردن(، مستی ( پنهان میمست نبودنچیزی را که هوشیاری ) .1111

 (زْویلْ، ریْنِسْکِنْرآنْ، دْزْلْسیْ، کِنْنِسْ)سِوبِرْکند. فاش می

 )تمثیل(  کند اسرارها فاش مستی می/ که   مکن مستی میان بزم اوباش

آید، سرویس داده نشده )بدون پذیرایی( او که ناخوانده )خوانده نشده( می .1111

 (دْوْسِرْ)آنْنشیند. می

 (تِدْ)یونایْافتیم. ایستیم، مجزا )تقسیم شده( ما میمتحد )با اتحاد( ما می .1111

 با جماعت است. ها دو نفر بودند همراه و ما صد نفر بودیم تنها. دست خداآن

 

2569. Truth has no answer. 

2570. Truth's best ornament is nakedness. 

2571. All truth is not to be told at all times. 

2572. When the wine is in, the truth is out. 

2573. What soberness conceals, drunkenness reveals. 

2574. He who comes uncalled sits unserved. 

2575. United we stand, divided we fall. (  (دِوآیْدِدْ
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 ( دولتی از نفاق خیزد )نظامیدولت همه ز اتفاق خیزد/ بی

 ( گفتند در این سراچه پست/ باال نرود صدا ز یک دست )جامی

 دست دگر )موالنا(هیچ بانگ کف زدن آید به در/ از یکی دست تو بی

 ( )سعدی مورچگان را چو بود اتفاق/ شیر ژیان را بدرانند پوست

  (تْمِنِنْ، پِرْتْ)وآیِلِنْ چیزی که شدید )قاهرانه( است دائمی نیست.هیچ .4222

 (، پیسْ)وُرْتر، صلح زودتر. هرچه جنگ داغ .4222
 نبینی ابر کو تندی نماید/ بگرید سخت وآنگه برگشاید )تمثیل(

 (دْسْ، فُرْتیئِرْ)وآلِنْارزد به ده انسان مجبور. یک داوطلب می .4228

 (دْرِسْ، پْثْ)وِرْارزد به دو انسان تحت فشار. یک داوطلب می .4222

 (، شووزْ)دِدْهای انسان مرده انتظار کشید. این بد است که برای کفش .4282

 .2برای نداشتن )کسر داشتن، الزم داشتن( یک میخ، پادشاهی از دست رفت .4282

 تواند پیامدهای بسیار بزرگی را ایجاد نماید.برخی مواقع عدم توجه به چیزهای کوچک می

  (، فآتْ، سوییتْ)وُرْ اند.هایی که هرگز نجنگیدهجنگ شیرین است برای آن .4284

 کند بر ساحل است )تمثیل(ای برادر ما به گرداب اندریم/ وآنکه ننگت می

 

2576. Nothing that is violent is permanent. 

2577. The hotter war, the sooner peace. 

2578. One volunteer is worth ten forced men. 

2579. One volunteer is worth two pressed men. 

2580. It's ill waiting for dead men's shoes. 

2581. For want of a nail the kingdom was lost. 

2582. War is sweet to those who have never fought. 

                                                            
است یک پادشاهی به خاطر نبودن یک  کند که ممکنبنجامین فرانکلین در تمثیلی زیبا بیان می1 

 میخ نعل اسب از بین برود:

For want of a shoe the horse was lost. For want of a horse the rider was 
lost. For want of a rider the battle was lost. For want of a battle the 
kingdom was lost. And all for the want of a horseshoe nail. 
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 ( ای از گیتی شناسان/ که باشد بر نظاره جنگ آسان )اسعد گرگانیمگر نشنیده

 بود/ تکیه بر مشت خویش کرده بود )تمثیل(آنکه مشت کسان نخورده 

 ، سی()سیکْکنیم(. جوییم )جستجو میما آب را در دریا می .1111

 گردیمتشنه لبان می ما گردیم/ آب درکوزه وغله در خرمن و ما در پی نان می
 ( گردیم )مفتون همدانیعجب اینست که دلدار جدا نیست ز ما/  یار در خانه و ما گرد جهان می

 

 تر از من به من است/ وین عجب بین که من از وی دورمنزدیکدوست 
 ( چه کنم با که توان گفت که او/ در کنار من و من مهجورم )سعدی

 

 کرد )حافظ(کرد/ آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میها دل طلب جام جم از ما میسال

 ( گردیم )سعدییگردیم/ یار در خانه و ما گرد جهان مآب در کوزه و ما تشنه لبان می

 (ثْ، وِلْثْ، هِلْ)وآیفْیک زن خوب و سالمتی بهترین ثروت یک مرد است.  .1111

 ( بر پارسا/ کند مرد درویش را پادشاه )سعدیزن خوب و فرمان

 تر گل در چمن نیست )تمثیل(جهان را نعمتی بهتر ز زن نیست/ ز زن مطبوع

 (، نِتْزْ، دِوِلْ)ویمِنْها تور )شبکه، دام( شیطان هستند. زن .1111

 ای که در جهان است/ محصول خیانت زنان استهر حادثه
 شیطان که بود به حیله مشهور/ گیرد ز زنان همیشه دستور )تمثیل(

 

 ( الهی در کمند زن نیفتی/ اگر افتی به روز من نیفتی )رهی معیری

 های دهر است/ ولی با این همه زن عین زهر است )تمثیل(زن من بهترین زن

دهد( که آن زنگ بزند. گذارد )اجازه نمییک زن زبان اوست و او نمیشمشیر  .1111

 (تْ، رآسْ، تانْدْ، سُرْ)وُمِنْ

 زن مظهر مکر و خودپرستی است/ زن آفت جان و مال و هستی است
 ( آراست/ هرجا که زن است فتنه آنجاست )فتوحیبا آنکه قشنگ و مجلس

 
2583. We seek water in the sea. 
2584. A good wife and health is   

a man’s best wealth. 
2585. Women are the devil's nets. 
2586. A woman's sword is her tongue, and she doesn't let it rust. 
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ها در ها مقدسان )آدم پرهیزگار، حضرت( هستند در کلیسا، فرشتهزن .4282

 (زْ، دِوِلْزْگِلْاَنْ، چْ، چِرْتْنْ، سِیْمِنْ)ویْها در خانه. خیابان و شیطان
 اند/ چرا مردان ره آنان گزینند )ناصر خسرو(زنان چون ناقصان عقل و دین

 (زْ)نِسِسِری؛ ایوِلْهای( ضروری هستند. ها شرهای )بدیزن .4288

 ناخداست.زن مثل کشتی بیبال نکند. خانه بیای را بیزن بالست اما خدا هیچ خانه

 ای )تمثیل(بال هرگز مبادا خانه/ بی ایزن بال باشد به هر کاشانه

 .این یک شراب قدیمی )کهنه( است در یک بطری نو )جدید( .4282

 خر همان خر است، فقط پاالنش عوض شده است. 

 (، بوشْنْ)وآیْ .2ای نیاز نداردشراب خوب به هیچ بوته .4222

 مشک باید خود ببوید نه آنکه عطار گوید. 

 ( نه صاحب هنر )سعدیور/ هنر خود بگوید اگر هست مرد از هنر بهره

 ( اگر مُشک خالص نداری مگوی/ ورت هست خود فاش گردد ز بوی )سعدی

 ( هنر بیار و زبان آوری مکن سعدی/ چه حاجت است بگوید شکر که شیرینم )سعدی

 چند گویی مملکت آباد و آزاد است هر دم/ گر دوصد عطار گوید، مشک باید خود ببوید )تمثیل(

چقدر بهتر است تا خرد )عقل( بدست آورد تا طال، بینش )بصیرت( بدست  .4222

 وِر(، سیلْ، رَذِرْتْسایْ، اینْدْ، گُلْدِمْ)ویزْآورد بجای نقره. 
 ( است کو با کم کسی هست )فردوسیهنر کمیاب باشد زر بسی هست/ هنر چیزی

 
2587. Women are saints in church,  
angels in the street and devils at home. 
2588. Women are necessary evils. 
2589. It is an old win in a new bottle. 
2590. Good wine needs no bush. 
2591. How much better to get wisdom  
than gold, to get insight rather than silver. 

                                                            
ها برای تبلیغ و فروش شراب به مسافران، مقداری شاخ و ها و مهمانخانهدر روزگار گذشته میخانه1 

 نمودند.برگ مو را جلوی درب خود آویزان می
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ها مهربانی را کند همچنانکه قدرنشناسها را فراموش میانسان عاقل توهین .1111

 (نِسْدْ، کآینْفُلْتْگِرِیْ، آنْسآلتْ، اینْزْ)وآیْکنند. میفراموش 

ها قلبشان را در های عاقل دهانشان را در قلبشان دارند، احمقانسان .1111

 (، فولْهآرتْ، )مَوثْدهانشان دارند. 

 البالغه(خرد در دهان اوست و زبان خردمند در دل او )نهجدل بی
 زبان عاقل )تمثیل(نادان به سر زبان نهد دل/ در قلب بود 

 داشت سواری کنند )سوار شوند(. اگر آرزوها اسب بودند، گداها امکان .1111

 )تمثیل(  ای شد کاشکی ناماگر را با مگر تزویج کردند/ از آنان بچه

 (، دیشِزْ)ویشِزْشویند. ها را نمیها )آرزوها( ظرفخواسته .1111

 شودشکم سیر نمی شود. به پلو پلو گفتناز حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی

 ( شود )میرزاده عشقیشود/ شیرین دهان به گفتن حلوا نمیز اظهار درد، درد مداوا نمی

 ، بِلِّی(زْدْ)فِر وِرْکنند. های زیبا )منصفانه، نسبتاً خوب( شکم را پر نمیحرف .1111

 ( شود )عارف قزوینینام تو گشته ورد زبانم ولی چه سود/ شیرین دهان به گفتن حلوا نمی

 (ثْ)وِرْسر(. وتا دیرتر )پشت دارزد به یک کلمه پیشتر )در حضور( می .1111

 عیب خود را فاش کردن خوب نیست/ جنگ اول به ز صلح آخر است )تمثیل(

 (، وآیزْ)وِردْاست. یک کلمه برای عاقل کافی .1111

 / تعلیم کن اگر تو را دسترس است دل گفت مرا علم لدنی هوس است

 هیچ/ در خانه اگر کس است یک حرف بس است )تمثیل(گفتم الف، گفتا دگر، گفتم 

 
2592. The wise man forgets insults as the ungrateful forget kindness. 
2593. Wise men have their mouths in their hearts, 

fools have their hearts in their mouths. 
2594. If wishes were horses,  

beggars might ride. ( دْ، رآیْزْ، بِگِرْویشِزْ ) 

2595. Wishes won’t wash the dishes. 
2596. Fair words fill not the belly. 
2597. A word before is worth two behind.  
2598. A word is enough to the wise. 
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لیسی فصل  پنجم: اصطالحات ضروری و پرکاربرد انگ  

 (سْ)چُیْ دهی.کنی و تو انتخابت را انجام میتو پولت را پرداخت می .4222

 خوری.آش میهمان قدر هر چقدر پول بدهی 

 (نْدْ، بِرْتْ)وِیْکس از وزن بار دیگری خبر ندارد. هیچ .4222

 کسی از دل کسی خبر ندارد.

زنند( و متقلبان هیچگاه برنده کنند )کلک نمیبرندگان هیچگاه تقلب نمی .4222

 (، وینْزْ، چیت، چیتِرْزْ)وینِرْ شوند.نمی

 (دْلْ، وِرْسْتْ)سُرْها( نیاز است برای ساختن یک جهان. همه انواع )گونه .4224

 کس به جهان مسلک و آیین دارد/ راضی به خدای خویش در دین دارد هر
 ( من از همه رای و دین و رسم و ره و کیش/ قربان کسی که چشم حق بین دارد )شیدای دزفولی

 رسیده نیستند.  گویندها برسند، مینند به انگورتواها نمیها، وقتی آنروباه .4222

گذاری، گفت من دهد. به کچل گفتند چرا زلف نمییگوید بو مرسد میگربه دستش به گوشت نمی

گفت ترشی به مزاج رسید میزن دستش به درخت آلو نمیآید. پیرهها خوشم نمیبازیاز این قرطی

 ما سازگار نیست.
 ( رسد به درخت )سعدی کند پرهیز/ دروغ گفت که دستش نمیزن از میوه میکه گفت پیره

 داشتن آن است. نگه هنر در پول درآوردن نیست، در .4222

 / که دخلش بود نوزده، خرج بیست )تمثیل( بر احوال آنکس بباید گریست

  رسند.همه چیزهای خوب به پایان می .4222

 (تْ)دیفیکُلْ ها سخت هستند قبل از اینکه آسان شوند.همه چیز .4222

 
2599. You pay your money and you take your choice. 
2600. No one knows the weight of another’s burden. 
2601. Winners never cheat and cheaters never win. 
2602. It takes all sorts to make a world. 
2603. Foxes, when they cannot reach the 
 grapes, say they are not ripe. ( ، گْرِیْپْ، رآیپْفآکسْ ) 

2604. The art is not in making money, but in keeping it. 
2605. All good things come to an end. 
2606. All things are difficult before they are easy. 
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There is a great deal of difference between an  
eager man who wants to read a book and  

a tired man who wants a book to read. 
   

“Gilbert K. Chesterton” 

 

 (زْ)مینْ به معنای هیچ وقت است. زمانی هر .4222

 (دْلْ)وِرْهمه دنیا یک عاشق را دوست دارند.  .4228

 ارادتی بنما تا سعادتی ببری/  طفیل هستی عشقند آدمی و پری

 هنرینخرد کس به عیب بیکه بنده را / نصیب مباشبکوش خواجه و از عشق بی

 گر امتحان بکنی می خوری و غم نخوری/ بیا که وضع جهان را چنان که من دیدم

 )حافظ( بصریوقت بی ،که جام جم نکند سود/ چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی

 (ریسْ، گْکوییکی، ویلْ)سْ آورد.میچرخ جیرجیر کننده گریس بدست .4222

 دهد و کسی به تو کمک نخواهد کرد.تغییری رخ نمیاگر اعتراض نکنی و همینطور بشینی 

 تر.دار و دشمنانت را نزدیکدوستانت را نزدیک نگه .4222

 (سْلِیْ)پْهیچ جایی مانند خانه وجود ندارد.  .4222

 (لِتْ)اُمْ مرغ.توانی یک املت درست کنی بدون شکستن چند تخمتو نمی .4224

 (، مِدِسِنْتِرْ)لَفْخنده بهترین دارو است.  .4222

 
2607. Any time means no time. 

2608. All the world loves a lover. 

2609. The squeaky wheel gets the grease. 

2610. Keep your friends close and your enemies closer. 

2611. There's no place like home. 

2612. You can't make an omelet without breaking a few eggs. 

2613. Laughter is the best medicine. 

  
 

 



 

You know you’ve read a good book when you turn the last page 

and feel a little as if you have lost a friend.      “Paul Sweeney” 

  

 

 

 ی یکتای هنرمندی ماستزندگی صحنه

 ی خود خواند و از صحنه رودهر کسی نغمه

 .صحنه پیوسته به جاست

 بسپارند به یاد خرم آن نغمه که مردم

 وقتی شکرگذارِی من از تو، ،خداوندا، چگونه شکر تو توانم کرد
 است؟دیگری خود نیازمند شکرگذاری 

در خدمت شما  تاعطا نمود به بنده  یفرصتبا این کتاب خداوند متعال را سپاسگذارم که 

ی دادن ماهی، هنر بجا. همانگونه که گذشت، در این کتاب سعی شد تا عزیزان باشم

، یا به عبارتی، بجای دادن لغت برای حفظ کردن، ساختن شود داده آموزشماهیگیری 

 مورد و بی هایبصورت شسته و رُفته و بدون حاشیههمچنین سعی شد  جمله تمرین گردد.

)یعنی تولید مکالمات و نَه  ، موثر و پایدارمطالبی که برای اسپیکینگ واقعیکننده، خسته

سعی مولف بر در تالیف این کتاب،  .دنارائه گرد ،است و ضروری الزم (رواو تکرار طوطیحفظ 

ای بیان نماید بگونهاز مَنظر او مطالب را و  خود را جای مخاطب گذاشته این بوده است که

 استفاده ازامیدوارم با  ، محقق گردد.و باز شدن زبان اسپیکینگیعنی  دف اصلی کتاب،ه تا

تعیین شده، بجای حفظ مکالمات از پیش قادر باشیداکنون ، روشی که گفته شد به آن

با روش تولیدی را ادامه داده تا  و ساخته و گسترش دهیدرا ها آنجمله به جمله خودتان 

، ضمن باال رفتن سرعت و دقت شما هزار جمله،ین و پس از ساختن چند آناستمرار 

در اینصورت خواهید دید که پس از صحیح در ذهن شما شکل گیرد.  گفتاریالگوهای 

های فعال مدتی، ذهن بصورت خودبخود و ناخودآگاه با تفکیک و ترکیب مجدد ورودی

 مهارت اسپیکینگ شماتوانایی و دایره در نتیجه و  باز تولید نمودهخود، جمالت جدیدی را 

که روش تولید و تعمیم در  شومنشان میمجدداً خاطر یابد. آسایی گسترش میبطور معجزه

  ها عبارتند از:های بیشماری بوده که عمده آندارای مزیت  حفظ و تکرارمقایسه با روش 

 مرحوم ژاله اصفهانی:



 
  

اطالعات ذخیره شده در حافظه خود بایست از آنجا که در ساخت هر جمله، شخص می -1

بصورت  حافظهقدرت و سرعت بازیابی اطالعات از  ،پس از مدتیکند، لذا  فراخوانیرا 

لغت  طرفهیک ، حافظه از یک انباریاز مغز خروجیگرفتن در اثر  مایی بهبود یافته ونَ

 شود.دوطرفه تبدیل میعنصری فعال و و گرامر به 

ای را به یکدیگر مربوط شده و زنجیره ی کهای است که اطالعاتسازوکار حافظه بگونه -2

 .گردندو فراموش نمی ماننددر حافظه می ترو طوالنی تر، راحتاندتشکیل داده

از کلمات پیوسته و بهم ای قویشبکه ایجادجمالت باعث تولید در غالب  زبان یادگیری

ها آن دهیطو ارتبابا تصویرسازی مغز در بنابرین  و شودمیذهن در  گرامریو اطالعات

به حفظ لغات  شود هیچگاهلذا اکیداً توصیه می. گرددمیکل فراموشی برطرف مش

 باشند.نیز می کاربرد بودن، محکوم به فراموشیبصورت مجزا نپردازید زیرا عالوه بر بی

د، اما به نباش اید، دارای اشتباهات کوچکیجمالتی که شما ساختهدر ابتدا  ممکن است -3

این اشتباهات برطرف شده و مهارت و گیری الگوهای ذهنی، و با شکل مرور زمان

این جمالت تولید  از آنجا که همچنین .یابدرشد میسرعت شما در جمله سازی 

با ها را تغییر داده و شما قادر خواهید بود در شرایط مختلف آنپس باشند، خودتان می

ات مکالمدر حالیکه  .ای را بسازیدها جمالت جدید و درنتیجه هر مکالمهدستکاری آن

از آنجا که ولی  هستند،با اینکه بدون اشتباه  وار(طوطیبصورت ) هاحفظ شده از کتاب

 عموماً لذا پس از مدتی و باشند، در شرایط واقعی قابل استفاده نبودهنمیتولید شما 

 گردند.فراموش می

با کننده و بدون بازده، به فرآیندی از امری کسلیند یادگیری آفرروش تولیدی، در  -4

شخص مطالب یادگرفته شده را در گردد و از آنجا که تبدیل مینشاط، پویا و زنده 

 .یابدافزایش می او و اعتماد به نفس و انگیزه بردهلذت  آناز ، بردبکار میجمالت خود 

ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما عزیزان، به خاطر اهمیت موضوع،  در پایان

. زیرا ندانستن داشته باشیدای توجه ویژهه به تلفظ صحیح کلمات ک کنممجدداً تاکید می

یادنگرفتن بهتر  . به عبارتی،که کسی متوجه نشود است ایبگونه از بیان آنیک لغت بهتر 

اما سعی شد تلفظ صحیح کلمات جدید ارائه گردد،  کتابدر این از یادگیری اشتباه است. 

ها و یا از برنامه )آواشناسی( فونتیکبدون نیاز به یادگیری  توانیدمیشما در صورت لزوم 

  موجود در اینترنت استفاده نمایید. های آنالین دیکشنری
 

 

 .و سربلند باشیدموفق                                                                           
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