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Got it! 

 !گرفتم

 

I know 

دانم می  

 

Get out! 

 !شو پیاده! /بیرون برو

 

Go away! 

 !شو  گم! / پی کارت  برو

 

Hurry up 

کن عجله ! 

 

Terrific! 

العاده  فوق  

 

How's Tom? 

چطوره؟ حالش تام  

 

I'm sorry 

متاسفم من  

 

It's true 

است  درست  

 

Of course 

 البته
 

What's up? 

خبر؟ چه  

 

I hear you 

شنوم  می را صدایت  

 

I'm hungry! 

ام گرسنه من  

 

Time flies 

گذردمی برق مثل زمان  

 

Don't shout 

 !نزن داد
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The food is ready 

است  حاضر غذا  

 

The water is good 

است  کیفیت با آب این  

 

This book is mine 

است  من مال کتاب این  

 

Tom was terrified 

بود زدهوحشت  تام  

 

We are Australian 

هستیم  ییاسترالیا ما  

 

We dance together 

رقصیم  می یکدیگر با ما  

 

We speak Japanese 

زنیممی حرف  ژاپنی به ما  

 

What is the truth? 

چیست؟ حقیقت  

 

What is your name? 

چیست؟  شما اسم  

 

When was she born? 

است؟ شده متولد کی او  

 

Where did they go? 

رفتند؟  کجا  آنها  

 

Who made the doll? 

است؟  کرده درست را عروسک کسی چه  

 

Your time is over 

است  تمام شما وقت  

 

Come along with us 

ما  با  بیا /برویم ما با  بیا  

 

Don't call him now 

نکنید  نفتل او به اآلن  
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Not to overtake someone 

نرسیدن  کسی  بگرد  
 

Not to turn a hair 

نبودن  کسی  خیال عین  
 

Nothing for me thanks 

ممنون خیلی ندارم میل  
 

Nothing hearts like the truth 

تلخه  حقیقت  
 

Nothing is quite impossible 

ندارد  نشد  کار  
 

Nothing is as grand as forgiveness 

نیست  انتقام  در که  است لذتی عفو در  
 

No one 

کسی  هیچ  
 

No one but me can save myself, but it's too late 

شده   دیر خیلی  دیگه  اما بده، نجات رو من تونه نمی خودم جز کس  هیچ  
 

No one's to blame 

نیست  مقصر کسی  
 

No overtaking 

ممنوع سبقت  
 

No pain, no gain 

شود نمی  میسر گنج رنج برده نا  
 

Take it out of here 

 از اینجا ببرش بیرون
 

We are living here 

کنیم ما داریم اینجا زندگی می  
 

No pay, no nipper 

فطیره  مایه بی  

 
No picking out! 

درهم  میوه  
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Right on 

گرم دمت ایول،  

 

Mark my words 

باشه  یادت   منو حرفهای  

 

I've suffered enough 

ام کشیده زجر کافی ی اندازه به من  

 

No matter what the cost 

قیمتی  چه به  نیست مهم  

 

You gave me your word 

دادی قول من به تو  

 

That means a lot to me 

مهمه  برام خیلی  

 

I've got a bone to pick with you 

کنم  رفع  باید که دارم مشکلی تو با /وابکنم تو با باید  که دارم سنگی یه  

 

You stood her up! 

گذاشتی قال رو اون تو  

 

What did you make me do? 

بکنم؟  کردی  مجبورم بود  کاری چه این آخه  

 

Who the hell are you? 

؟  هستی خری کدوم دیگه تو  

 

A word of caution 

احتیاط محض  

 

Something got you down there? 

نیشخند  و کنایه  با کرده؟ اذیتت چیزی  

 

Since when don't you knock? 

نمیزنی؟ در دیگه  حاال  تا کی از  

 

Ask anybody 

بپرس میخوای هرکی از  

 

Oh!boy 

جون آخ  
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I feel like going for a bike ride 

سواری  دوچرخه برم کردم هوس  

 

I feel like going to the beach 

ساحل   کنار برم کردم هوس  

 

I feel like having a snack 

بخورم  اسنک یه کردم هوس  

 

I feel like talking 

بزنم  حرف  کردم هوس  

 

I feel like dancing tonight 

دارم رقص حس /برقصم دارم دوست امشب  

 

I feel like dancing 

برقصم  کردم هوس  

 

I feel like having friends over to my house 

باشند  ام خونه  تو  برم و دور دوستام  کردم هوس  

 

I feel like watching telly/TV 

ببینم  وی تی کردم هوس  

 

Today I don't feel like doing anything 

ندهم  انجام کاری هیچ دارم دوست امروز  

 

You are the one that makes me feel like living 

میدهی من به زندگی حس  که همونی تو  

 

what do you feel like doing? 

کنی؟  کار چی کردی هوس: بدید جواب سوال این به  

 
You are charged 

شدی   متهم تو  

 

Beg your pardon! 

 ( "لطفا کنید تکرار  نشدم، متوجه! )میخوام پوزش
 

Exceeding the speed limit 

سرعت  مجاز حد از تجاوز  

 

I don't drive that fast 

رومنمی سرعت آنقدر من  

http://www.abcxyz.ir/


 

 

 

 

 ،کتاب الکرتونییک

 صطالحات  ا ، هاعبارت
 و جمالت انگلیس 

 اریسف معینهرماه اب 
 

 خریدزان عزیز، قبل از زبان آمونمونه برای بررسی توسط نسخه 
 

 ین ابر در دنیا، ولبرای ا
 یر، و یب نظارزنده  یک پکیج

 تیم آموزیش انگلیس مثل آب خوردناز 
    Https://www.abcxyz.ir 

                                                                                         
  

 

https://www.abcxyz.ir/

