
 

 

 ضرب المثل های کاربردی زبان انگلیسی -بخش اول

 شود نمی میسر گنج رنج نابرده

 است توانستن خواستن

 کوبیدن هاون در اب

 نیست خرس علف پول

 سهراب مرگ از بعد دارو نوش

 شو جماعت همرنگ رسوا نشوی خواهی

 دارد سر در خام خیاالت او

 بود دانا هرکه بود توانا

 است شده پر اش پیمانه

 رنگه همین اسمان بری هرجا به

 گرفتن ماهی الود گل اب از

 

 خشک و تر با هم می سوزند

 دریازدن به دل

 برد می باد را آورده باد

 است خبری خوش خبری بی

 است خوش آخرش شاهنامه

 نیست کردار نیم چون گفته صد دو

 شود نمی گردو که گردی هر

 است نرسیدن هرگز از بهتر رسیدن دیر

 شود کسی عصاکش که کوری



 

 

 شمارند می پاییز آخر را جوجه

 سیاه روت میگه دیگ به دیگ

 شمارند نمی را کشی پیش اسب دندان

 ندارد صدا دست یک

 

 خورد می آب شکسته کوزه از گر کوزه

 برخاستن چپ دنده از

 شود نمی بهار گل یک با

 برد می باد را آورده باد

 است روغن در نانش

 است کم اش تخته یک

 رقصیدن کسی ساز به

 برادر کاکا است، حساب حساب

 مانده گل در خر مثل

 بودن آشی هر نخود

 است چلفتی پا و دست

 چیزها نگویند مردم چیزکی نباشد تا

 افتادن چاله در و درآمدن چاه از

 ترسد می سفید و سیاه ریسمان از مارگزیده

 طوفان از قبل آرامش

 کردن کفش یک توی پا

 



 

 

کاربردی زبان انگلیسی اصطالحات -دومبخش 

 به چه منظور

  باید به کارش ایوهلل گفت.

  با صحبتهایت حالم را بهم میزنی.

  …به جرأت میتوانم بگویم

  بپایید. ملتفت باشید.

  ببخشید پشتم به شماست.

  به شرافتم سوگند

  بهحساب خودم

  )قیافهاش( به پدرش رفته.

  .…به حال من فرقی نمیکند

  بدرد من نمی خورد.

  تو چه؟ به

  بین خودمان باشد

  بهمن مربوط نیست

  آدم خوشمعامله شریک مال مردم است

  به هیچ وجه نمیدانم

  باعث افتخار من است

  برو با همقد خودت طرف بشو

  بابا ایواهلل!

  با دم شیر بازی نکن

  برگ سبزی است تحفهی درویش



 

 

  بگذارید نفسم جا بیاید

  …برحسب تقاضای

  سرت به کار خودت باشه. سرت تو الک خودت باشه

  ام حوصله حالم. بی بی

  به دیگران نیکی کنید

  بجنبید. زودباشید

  ادبی و پررویی موقوف بی

  بره به جهنم

  برو گم شو!

  تا آنجا که به من مربوط می شود.

  برو پی کارت!

  بارک اهلل!

  برو به جهنم!

  باالدست ندارد.

  .…بنظر من

  بسته به میل خودت است./هرطور میلتان است.

  …بیخود نبود که

  به سالمتی شما. )هنگام نوشیدن(

  بی رودربایستی

  پول که علف خرس نیست.

  تا چه پیش آید.

  ت.تا جایی که در توان من اس



 

 

  تا خرخره گرفتار مشکل است.

  .…تا آنجا که من میدانم

  با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته.

  تف بر این زندگی.

  تا زندگی هست امید هست.

  تا آنجا که چشم کار میکند.

  تا تنور گرم است نان را بچسبان.

  صداقت بهترین سیاست است.

  توی باغ نیست.

  نه خود خورد نه کس دهد، گنده کند به سگ دهد.

  تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها.

  تازه اولشه.

  خر. تا نباشد چوب تر، فرمان نبرد گاو و

  توانا بود هر که دانا بود.

  تفرقه بنداز و حکومت کن.

  جریان چیه؟

  جلوی زبونت رو بگیر.

  بزن به چاک.

  بفرمایید میل کنید. از خودتون پذیرایی کنید.

  بدجوری گیر کردم.

  به غیرتم برخورد.

  بد هیچکس را نخواهید.



 

 

  پایت را به اندازهی گلیمت دراز کن.

  پول حالل مشکالت است.

  پای مرا وسط نکشید.

  پایش لب گور است.

  چارهای جز این ندارم.

  بیخیالش!

  چه خیال باطلی

  چه نفعی دارد؟

 چرا در مجلس عروسی داشتی چشمچرانی میکردی؟

 

  چوب خدا صدا ندارد.

  چقدر به شما بدهکارم؟

  چه پررویی!

  چه باید کرد؟

 

 


