
 

 

 ضرب المثل فرانسوی معادل فارسی

است طال کمربند از بهتر نیک نام  
é

é

رود می خود نژاد دنبال به خوب سگ  

بگوید دروغ تواند نمی خوب خون  

شناخت را درخت توان می که است میوه از  

ندارد برکت حرام مال  

 

نکن شیرینی خود اینقدر  

داره کره چقدر ماست من یک میدم نشون بهش  

میکنم ادبش!میدم نشون بهش ! 

حالت به وای ! 

نداره ربطی تو به ! 

 

!(چه من به!)نداره ربطی من به  

!داشتیم کم همینو  

راهه به رو اوضاع ! 

راهی؟ به رو  

شده تنگ واست دلم ! 

 

 خواستن، توانستن است

 از تو حرکت، از خدا برکت 

 دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است 

è پایان شب سیه، سپید است

 از دل برود هر آنچه از دیده برفت 

 

 شاهنامه آخرش خوش است

 عینک سواد نمی آورد

é مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد  é

 سکوت عالمت رضاست

 با یک گل بهار نمیشه

 

 وقت طالست

 عادت طبیعت ثانوی است



 

 

è قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود 

À مشک آنست که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید 

 جوینده، یابنده است

 

 در ورق خوشاقبال، در عشق بداقبال

 چیزی بهنام نمیتوانم وجود ندارد

 قبل از سخن گفتن به میزان طوالنی فکر کردن

 یک پرنده در دست، بهتر از دو پرنده در شاخ و برگ

 آنچه برق میزند الزاما طال نیست

 

 دو پرنده را با یک سنگ شکار کردن

é قبل از تخم گذاشتن مرغ، جوجههایش را شمردن

 اسم شیطان را آوردن و بالفاصله ظاهر شدن

 تطبیق بده و نجات پیدا کن

è جویبارهای کوچک رودخانههای بزرگ را میسازند

 

À برای شخص حرف گوش کن یک حرف کافی است

 به خودت کمک کن تا خدا به تو کمک کند 

ê افراد مختلف، عقاید مختلفی دارند

 انسان یعنی خطا 

 لباس رهبانیت، راهب نمیسازد

 

 کسی که هیچ نمیگوید راضی است

û کسی که آهسته میرود، مطمئن میرود

à صبر تلخ است ولیکن بر )میوه( شیرین دارد à

 تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود 

à فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه 

  

 


