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1-  Ты согреваешь мою душу 

 شما به روح من گرما بخشیدی ترجمه:

ی به خوبی در زبان ، درک کنید. این جمله احساسمیرسددرجه ی فارنهایت  -40قطعا میتوانید این جمله را در کشوری که دمای آن به 

 میشود، اما برای درک واقعی آن باید از زمستان های روسیه جان سالم بدر ببرید!انگلیسی ترجمه 

2- Мне нравится чувствовать твоё дыхание на моей щеке 

 ترجمه: من میخواهم نفست را بر روی گونه ام احساس کنم

 این یک جمله ی عالی برای نزدیک شدن به کسی است که او را دوست دارید. 

3- Ты разбудил(а) во мне давно забытое  

 چیزی که مدت ها در درون من فراموش شده بود را بیدار کردی توترجمه: 

این جمله به شخصی که دوستش دارید میگوید که او برای شما با بقیه متفاوت است و برایتان کاری انجام میدهد که دیگران اینکار را 

 نمیکنند. 

4-  Любить тебя – это как дышать… я просто не могу остановиться! 

 ترجمه: دوست داشتن تو مثل نفس کشیدن است... نمیتوانم از آن دست بردارم!

 این جمله به کسی که دوستش دارید میگوید که این رابطه تمام زندگی شماست. فراموش نکنید روس ها بصورت ذاتی شاعرانه هستند.

5- Душа моя 

 !یترجمه: روح من



 

 

 شما به فردی که دوستش دارید این کلمه را میگویید به این معناست که او مهمترین بخش شما شده است.وقتی 

6- Притягательной силе твоих бездонных глаз сложно сопротивляться! 

 ترجمه: مقاومت در مقابل جذابیت نامحدود چشمان تو، دشوار است.

 ی خیره شوید؟ پس بگذارید که او این را بداند!فرد خاص یبه چشم ها تمام روز دوست داریدآیا 

7- Ты мой рай, ты моё небо, ты моё солнце 

 ترجمه: تو بهشت من هستی، تو خورشید منی

 به کسی که دوستش دارید بگویید که او در جایی ست که شما رویای رفتن به آنجا را دارید.

8-Люблю тебя, как ангел бога, как розу любит соловей 

 ترجمه: من دوستت دارم همانطور که فرشتگان خدا را دوست دارند و همانطور که بلبل رز را دوست دارد!

 این جمله به شخصی که او را دوست دارید میگوید هر ذره ای از عشقی که به او دارید بسیار قوی است.

9- Ты видишь в небе солнце? Так знай, твоя улыбка светит гораздо ярче! 

 روشن تر از آن است. ترجمه: خورشید را در آسمان میبینی؟ درخشش لبخند تو بسیار 

مقایسه کردن کسی با خورشید به شما یک امتیاز بزرگ میدهد، همچنین با اشاره به لبخندش  مطمئن باشید که خنده ی او را بیشتر 

 میبینید. 

10- О тебе можно написать сказку, про милую принцессу! 

 ، در مورد پرنسس زیباترجمه: آنها میتوانند یک افسانه در مورد تو بنویسند

اگر شما یک زن روسی جذاب میخواهید و میدانید که او با داستانها آشنایی دارد، پس خوشحال میشود که شما بگویید او به پانتئون 

 داستان های معروف روسی تعلق دارد. 

 



 

 

11- Ты луч солнца в пасмурный день! 

 پرتو خورشید در یک روز ابری هستی!ترجمه: تو یک 

 این جمله در انگلیسی و روسی ساده است. اگر کسی جهان شما را روشن کرده است پس اجازه دهید این را بداند. 

رفتن زبان روسی را برایتان راحتتر با این جمالت میتوانید عشقتان را به زن یا مرد روسی ابراز کنید. تکرار کردن آها برای خودتان یاد گ

 میکند. 

 شما زیبا هستید. -12

Russian: "Ты красивая" 

Pronunciation: "Ty krasivaja" 

 اگر میخواهید از یک خانم تعریف کنید این جمله را بکار ببرید.

 شما خوشتیپ هستید. -13

 

Russian: "Ты красивый" 

Pronunciation: "Ty krasivyj" 

 برای تعریف از مردها بکار میرود. این جمله

 تو چشمهای زیبایی داری. -14

Russian: "У тебя красивые глаза" 

Pronunciation: "U tebya krasivye glaza" 

 این جمله حقیقت دارد چون روس ها چشمهای زیبایی دارند.

 تو لبخند زیبایی داری -15

Russian: "У тебя красивая улыбка" 

Pronunciation: "U tebya krasivaja ulybka" 

 میتوانید از این جمله برای صمیمی تر شدن رابطه تان استفاده کنید.

 دلم برایت تنگ شده است. -16

Russian: "Я скучаю по тебе" 

Pronunciation: "Ja skuchaju po tebe" 

 

 مردم معموال دوست دارند بدانند که کسی به فکرشان است و دلتنگشان میشود.

 مرا ببوس -17

Russian: "Поцелуй меня" 



 

 

Pronunciation: "Potseluj menya" 

 خب شما معموال این جمله را نمیگویید اما خوب است که همه چیز را بداند!

 من تو را ستایش میکنم. -18

 

 

Russian: "Я обожаю тебя" 

Pronunciation:  "Ya obozhaju tebya" 

 خسته نمیشوند.دختران روسی از شنیدن این جمله 

 من دوستت دارم. -19

Russian: "Я тебя люблю" 

Pronunciation: "Ya tebya lyublyu" 

 فقط بخاطر داشته باشید برای گفتن این جمله هدف داشته باشید پس برای شروع مکالمه جمله ی مناسبی نیست!

 

 

 

 

 


