
 

 

 

 باشید بلد باید که مدرن انگلیسی در اختصارات ترین کاربردی از تا 250

در ادامه لیستی از کوتاه شده ی اسامی برنامه های تلویزیونی، سگ ها، سازمان ها، غذاها، لباس ها، سرگرمی ها، محصوالت، 

 -لیستی از اختصارات در این سایت آورده شده است -مورد بحث قرار گرفته است؛ کشورهای انگلیسی زباندر   ---مکان ها و 

  -ضروری ستسیار کارآمد و این لیست ب

1-AbFab - مخفف Absolutely Fabulous- )مطلقاً افسانه )سریال کمدی محبوب 

2- adult ed مخفف adult education به معنای آموزش بزرگساالن 

3- Advertising Standards- مخفف Advertising Standards Authority  The- به معنای اداره استاندارد تبلیغات 

4- agro-  مخففaggression خشونت(  تجاوز و  به معنای 

5- Airedale -  مخففAiredale Terrier )آیردل تریر )نژاد نوعی سگ 

6- alkie/alky  مخففalcoholic - به معنای )نوشیدنی( الکلی  

7-  am dram -  مخففamateur dramatics  به معنای نمایشنامه های آماتور 

8- aristo-  مخففaristocrat-  به معنای نجیب زاده، اشراف زاده 

9- baccy -  مخففtobacco  به معنای تنباکو 

10- Bake Off-  مخففThe Great British Bake Off که یک شوی تلویزیونی واقعیت نما است-  

11- bants-  مخففbanter  به معنای شوخی کنایه دار و دست انداختن 



 

 

12- Baz/Bazza  مخففBarry-  

13- beans-  مخففbaked beans  به معنای لوبیای پخته شده 

14- Rebecca-ecksB  مخففDavid Beckham  )دیود بکهام( 

15- The Beeb  مخففBBC )بی بی سی( 

16- becks-  مخففBerkshire- نام شهری در انگلستان 

17- Bevy/bevvy-  مخفف(alcoholic) beverage-  به معنای نوشیدنی الکلی 

18- B`ham/Brum-  مخففBirmingham - شهر بیرمنگام 

19- biccie/bikkie  مخففbiscuit  به معنای بیسکوییت 

20- bookie  مخففbookmaker  به معنای کتاب فروشی 

21- Boro-  مخففMiddlesbrough )باشگاه میدلزبرو( 

22- brekkie-  مخففbreakfast  به معنای صبحانه 

23- Brexit -  مخففBritish exist  به معنای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 

24- brickie -   مخففbricklayer  به معنای بنا 

25- brill  مخففbrilliant  )به معنای درخشان )شگفت انگیز 

26- brookie-  مخففbrookside  )اپرای صابونی سابق( 

27- Bucks-  مخففBuckinghamshire  شهر باکینگهام شر در انگلستان 

28- budgie -  مخففbudgerigar   به معنای مرغ عشق 

29- bull -  مخففbull`s-eye که به معنای خال هدف در دارت می باشد 

30- (greasy) caff -  مخففa traditional British café   به معنای قهوه ی سنتی بریتانیا 

31- car boot-  مخففcar boot sale  )به معنای فروش ماشین اوراقی )مانند بازار کهنه فروش ها است 

32- cardie-  مخففcardigan   به معنای ژاکت بافتنی جلو باز 

33- cas/caz  مخففcasual به معنای خودمانی و غیر رسمی 

34- champers-  مخففchampagne   به معنای شامپاین 



 

 

35- chancellor -  مخففChancellor of the Exchequer )به معنای وزیر خزانه داری )وزیر امور مالی بریتانیا-  

36- ChannelThe -  مخففThe English channel- )به معنای کانال انگلیس )یا کانال مانش 

37- Chaz -  مخففCharles  به معنای چارلز 

38- cheese and onion  مخففcheese and onion crisps به معنای چیپس پیاز و پنیر 

39- chippy- مخفف (fish and) chip shop   زمینیوشگاه ماهی و سیب فربه معنای 

40- chrimbo-  مخففChristmas  به معنای کریسمس 

41- ciggie  مخففcigarette  به معنای سیگار 

42- the City-  مخففthe City of London  به معنای شهر لندن )منطقه مالی که به عنوان مایل مربع نیز شناخته می

  -شود

43- Co- مخففCounty  به معنای شهرستان که به صورتCo-Antrim شهرستان آنتریم( نوشته می شود(-  

44- co-ed  مخففco-educational  به معنای همکاری آموزشی 

45- The Commons  مخففThe house of Commons  به معنای مجلس عوام 

46- comp-  مخففcomprehensive school  به معنای مدرسه جامع 

47- Con-  مخففConservative  ظه کار )به اختصار نوشته شده است(به معنای محاف-  

48- Co-op / the Co-op  مخففThe Co-operative group  به معنای گروه تعاونی ) مشهورترین آنها سوپرمارکت

  -است(

49- Corrie-  مخففCoronation Street )به معنای خیابان کرونیشن )یک نمایش اپرای صابونی طوالنی و محبوب-  

50- crackers  مخففChristmas crackers به معنای کراکرهای کریسمس 

51- (a) cuppa -  مخففA cup of tea  به معنای یک لیوان چای 

52- daff-  مخففdaffodils  به معنی نرگس های زرد 

53- day return -  مخففday return ticket ه در یک روز رزرو به معنای بلیط روز برگشت )= بلیط دو طرفه ی سفر ک

  -می شود(

54- Dazza  مخففDarren  )دارن( 

55- deb  مخففdebutant به معنای تازه وارد 



 

 

56- deffo/defo-  مخففdefinitely  ًبه معنای قطعا 

57- dip  مخففdiploma  به معنای دیپلم 

58- Docs/ Doc Martens  مخففDoctor Martens/ Doctor Marten boot  دکتر مارتینز به معنای 

59- doner  مخففdoner kebab  به معنای کباب دونر 

60- double decker  مخففdouble decker bus  به معنای اتوبوس دوطبقه : 

61- Downton  مخففDownton abbey   دانتون ابی(-)یک سریال محبوب تاریخی-  

62- dryer  مخففtumble dryer  به معنای ماشین لباسشویی 

63- E Sussex -  به اختصار نوشته شده یEast Sussex  به معنای ساسکس شرقی 

64- eff off/ F off   روشی بسیار مؤدبانه برای گفتن"f**k off" که معادل نشان دادن انگشت وسط می باشد-  

65- estate-  مخففcouncil estate/ housing estate/ estate car :  مسکونی امالک/  امالک شورایبه معنای  /

  -مستغالت و امالک

66- exhaust مخفف exhaust pipe  به معنای لوله اگزوز 

67-  The Express  مخففThe daily Express   )روزنامه ی دیلی اکسپرس( 

68- felt tip-  مخففfelt tip pen  )نام تجاری نوعی ماژیک( 

69- fish'n'chips  مخففfish and chips  به معنای چیپس و ماهی 

70- footie/soccer -  مخففfootball  به معنای فوتبال 

71- full fat   مخففfull fat milk  به معنی شیر پرچرب 

72- G -  مخففGround floor  نوشته می شود ---به معنای طبقه همکف که به اختصار در دکمه های آسانسور و-  

73- gas-  مخففnatural gas نای گاز طبیعی به مع 

74- Gatwick-  مخففLondon Gatwick/ Gatwick Airport  )گاتویک لندن/فرودگاه گاتویک( 

75- Gaz/Gazza  مخففGary/ Paul Gascigne  )بازیکن سابق فوتبال( 

76- gent  مخففgentleman  آقای محترم و نجیب زاده به معنای 

77- (the)gents   مخففthe gentlemen`s toilet  به معنای دستشویی آقایان 



 

 

78- glam  مخففglamorous / glam rock  به معنای مسحور کننده/ راک گلم 

79- Glos-  مخففGloucestershire  )شهرستان گالستر شر( 

80- goalie/keeper  مخففgoalkeeper  به معنای دروازه بان 

81- guide  مخففgirl guide رل اسکات( )مخفف سازمان های گرل گاید یا گ 

82- guv / guv`nor  مخففgovernor  به معنای فرماندار 

83- penny ’ ha  شیوه ای قدیمی برای گفتنhalf a penny   به معنای نیم پنی 

84- a half-  مخففhalf a pint   )میلی لیتر است( 237هر پینت معادل  -به معنای نیم پینت )معموالً آبجو-  

85- halls  مخففresidence/ student halls halls of  دانشجویی های سالن/  اقامت محل های سالنبه معنای  =(

  (دانشجویی خوابگاه

86- (The) Hammers  مخفف West Ham FC ) باشگاه وستهام( 

87- Hankie  مخففHandkerichief   به معنای دستمال کاغذی 

88- Hants  مخففHampshire  )شهرستان همپشایر(-  

89- hash  مخففhash sign/hash button  که به معنای عالمت یا دکمه ی هشتگ روی کیبرد است 

90- Head-  مخففhead teacher/ headmaster/ headmistress   به معنای سرپرست/مدیر مدرسه 

91- Heathrow-  مخفف London Heathrow/Heathrow Airport  فرودگاه هیترو لندن به معنای 

92- Herts  مخففHertfordshire )شهرستان هرتفورد شر( 

93- Hibs-  مخففHibernian   )باشگاه فوتبال هیبرنین( 

94- High rise -  مخففhigh rise building/ high rise flats  به معنای ساختمان ها و آپارتمان های بلند می

  -باشد

95- high vis (jacket)  مخففhigh visibility (jacket) که در هر محیطی قابل رویت نای لباس هایی می باشد به مع

 -می باشد

96- The Highlands-  مخففThe Scottish Highlands  اسکاتلند(   -شهری در-)هایلند 

97- hockey-  مخففfield hockey  به معنای هاکی روی چمن می باشد و در بریتانیا برای هاکی روی یخ استفاده نمی

  -شود



 

 

98- (summer) hols -  مخفف(summer) holiday  به معنای تعطیالت تابستانی 

99- Home Ec-  مخففHome economics  به معنای اقتصاد خانه یک رشته دبیرستانی می باشد که بیشتر پخت و پز

  -را شامل می شود

100- Hons-  مخفف(degree with) honours )به معنای افتخارات )با درجه 

101- Hostel  مخففyouth hostel  به معنای مسافرخانه 

102- House  مخففhouse music به معنای موسیقی هاوس می باشد-  

103- Hubby  مخففHusband  )به معنای همسر )شوهر 

104- Hull  مخففKingston upon Hull  )شهر کینگستن هال واقع در انگلستان( 

105- Hyper-  مخففHyperactive  به همان معنای( به معنای بیش فعالADHD ) 

106- Imperial  مخففImperial College London  کالج امپریال لندن 

107- indie-  مخففIndependent rock music به معنای موسیقی ایندی راک می باشد-  

108- jack Russell  مخففJack Russell Terrier  )نوعی نژاد سگ )جک راسل تریر 

109- jaffas -  مخففjaffa cakes   به معنای کیک جافا 

110- Jag-  مخففJaguar   )ماشین جگوار( 

111- jammies/jimjams/PJs -  مخففpyjamas 

112- Jez/jezza  مخففJeremy  )اسم خاص مذکر( 

113- King James  مخففKing James bible  انجیل مقدس شاه جیمز 

114- King`s  مخففking`s college London  دانشگاه کینگز لندن 

115- kit  مخففSport kit  =(spotrts unform  ) کیت اسپرت 

116- Lab/Labour -  مخففthe Labour Party به معنای حزب کارگر 

117- the ladies  مخففthe ladies toilet  به معنای دستشویی بانوان 

118- Lancs-  مخففLancashire  در انگلستان( )النکاشر: شهری 

119- lav-  مخففlavatory  به معنای دستشویی 



 

 

120- Led Zep  مخففLed Zeppelin  )یک گروه کالسیک راک( 

121-  (the) Lib Dems-  مخفف The Liberal Democrats  به معنای لیبرال دموکرات ها 

122- the lights  مخففtraffic lights (traffic signals/Spotlights)  به معنای چراغ راهنمایی 

123- Lino  مخففlinoleum )لینولئوم نوعی کفپوش است(-  

124- Lipo  مخففliposuction )به معنای لیپوساکش )نوعی جراحی پالستیک 

125- Lippy  مخففLipstick به معنای روژ لب 

126- lolly  مخففlollipop  به معنای آب نبات چوبی 

127- London Met  مخففLondon Metropolitan University  )دانشگاه متروپولیتن لندن( 

128- Lords   مخففHouse of Lords به معنای مجلس اعیان بریتانیا 

129- L-plate  مخففlearner plate  به معنای عالمت در حال آموزش )هنگامی که راننده ای گواهینامه کامل رانندگی

  -نداشته باشد؛ پشت اتومبیل قرار می دهد(

130- Ltd-  مخففlimited (liability) company به معنای شرکت با مسئولیت محدود 

131- The Mail -  مخففThe Daily Mail  )روزنامه دیلی میل( 

132- way’ m  مخففmotorway  به معنای بزرگراه( عمدتًا به اختصار نوشته شده است اما گاهی اوقات("em way" 

  -تلفظ می شود

133- M1/M25  مخففmotorway )در نام گذاری جاده استفاده شده است( 

134- mac-  مخففmackintosh  به معنای کت بارانی 

135- Macca- انوادگی شان با اسم خودمانی مرسوم افرادی که نام خMc  یاMac آغاز می شود- 

136-mag  مخففmagazine  به معنای مجله 

137- Maggie  مخففMargaret )نام مارگارت یا مارگارت تاچر( 

138- Man U  مخففManchester United )تیم منچستر یونایتد( 

139- Manc -  مخففMancunian  )به معنای منچستری )وابسته به شهر منچستر 

140- bangers and mash   مخففsausages and mashed potato  به معنای سوسیس و پوره سیب

 زمینی 



 

 

141- mason  مخففfreemason  /stonemason  به معنای فراماسون ها 

142- maths  مخففmathematics  به معنای ریاضیات 

143- The Met-  مخففThe Metropolitan police پولیتن  به معنای پلیس مترو 

144- (The) Met Office  -  مخففformerly the Meteorological Office  به معنای دفتر هواشناسی سابق

 )آژانس مسئول پیش بینی آب و هوا( 

145- mobile  مخففmobile phone  به معنای تلفن همراه 

146- mid cons -  مخففmodern convenience  (---به معنای راحتی مدرن )مانندیخچال، اتو و-  

147- morning  مخففgood morning   به معنای صبح بخیر 

148-mouth to mouth  مخففmouth to mouth resuscitation  به معنای تنفس دهان به دهان 

149- mpg  مخففmiles per gallon  ازه گیری)که علیرغم سیستم اندبه معنای مایل بر هر گالون decimalization 

  -(همچنان استفاده می شود

150- mph  مخففmiles per hour  که به معنای مایل بر هر ساعت می باشد 

151- NetWest  مخففNational Westminster Bank  )بانک ملی وست مینستر( 

152- navy  مخففnavigator  ناوبر  به معنای 

153- Newkie Brown -  مخففNewcastle Brown )نیوکاسل براون برند یک نوع آبجو است(-  

154- nightie-  مخففnightdress  به معنای لباس خواب 

155- Northants-  مخففNorthamptonshire  )نورت همپتون شر شهرستانی در انگلستان( 

156- Notts  مخففNottinghamshire  )ناتینگهام شر شهرستانی در انگلستان( 

157- Number10-  مخففNumber 10 Downing Street   خیابان داونینگ )خانه ی نخست  10به معنای پالک

 وزیر( 

158- Ofcom -  مخففOffice of Communications  به معنای سازمان تنظیم کننده مقررات ) تنظیم کننده برای

 تلویزیون و غیره( 

159- office -  مخففoff license  به معنای مغازه مشروب فروشی 



 

 

160- Ofgem -  مخففThe Office of Gas and Electricity Markets  که سازمان بازارهای الکتریسیته

 و بنزین 

161- Ofqual -  مخففOffice of Qualifications and Examinations Regulation  به معنای دفتر توصیفات و

 تنطیمات امتحانات 

162- Ofsted -  مخففOffice for standards in education, Children`s Services and Skills   به معنای

 دفتر استانداردها در آموزش، مهارت ها و خدمات کودکان می باشد ) تنظیم کننده مدارس و غیره( 

163- Oxbridge  مخففOxford University and Cambridge University رد و به معنای دانشگاه آکسفو

 دانشگاه آکسفورد 

164- Oxfam  مخففoriginally the Oxford committee for Famine Relief  کمیته آکسفورد برای کمک به

 قحطی 

165- p-  مخففpenny/pence  به معنای پنی/پنس 

166- Panto  مخففPantomime به معنای پانتومیم 

167- pants  مخففunderpants اری به معنای زیرپوش/زیرشلو 

168- para-  مخففparatrooper  به معنای سرباز چترباز 

169- peg  مخففclothes peg  به معنای گیره ی لباس 

170- pen- -  مخففpenalty به معنای پنالتی که به صورت اختصاری نوشته شده است-  

171- a pepper-  مخففgreen pepper/ red pepper/etc  منظور به معنای فلفل سبز/فلفل قرمز و غیره می باشد(

 فلفل دلمه ای است نه فلفل سیاه( 

172- phone box  مخففtelephone box به معنای باجه تلفن می باشد-  

173- pitbull  مخففpitbull terrier  پیت بول تریر -نوعی نژاد سگ-  

174- a plaster  مخففa sticky plaster  چسب زخم به معنای 

175- pleb -  مخففplebeian )به معنای عامی )اصطالحی توهین آمیز به طبقه کارگر 

176- (ex) poly  مخففformer polytechnic  )دانشگاه پلی تکنیک سابق )نوعی رتبه بندی دانشگاه 

177- pool/the pool  مخففLiverpool )باشگاه لیورپول( 

178- pot-  مخففteapot ی به معنی قور 



 

 

179- parm  مخفف کلمه ی قدیمیperambulator که به معنای کالسکه بچه بوده است-  

180- prep school  مخففpreparatory school  به معنای مدرسه مقدماتی 

181- Pret  مخففPret a Manger که نوعی فروشگاه ساندویچ فروشی چینی است 

182- prezzie  مخففpresent   به معنای اکنون 

183- pride  مخففLondon pride که نوعی آبجو می باشد 

184- Proficiency  مخففCambridge Proficiency   به معنای مهارت کمبریج 

185- prole  مخففproletariat  پرولتاریا 

186- the prom  مخففpromenade که به محلی اطالق می شود که مسیر پیاده روی در کنار دریا می باشد-  

187- provos  مخففthe Provisional Irish Republican Army  موقت ندایرل خواه جمهوری ارتشبه معنای 

(IRA)  

188- The Pru  مخففPrudential PLC )پرودنشال پی ال سی که یک شرکت معتبر بیمه است(-  

189- pt-  مخفف(imperial) pint  )پاینت )واحد اندازه گیری حجم در انگلستان 

190- pub-  مخففpublic house  )نوعی بار( 

191- pud-  مخففpudding  )پودینگ نوعی شیرینی/دسر( 

192- quad-  مخففquadrangle  به معنی چهارگوش 

193- r-/R-  مخففReigned  )در جمله به صورت سلطنت کردن می آید(-  

194- ready salted  مخفف ready salted crisps به معنی چیپس خاللی  نمکی  

195- rec-  مخففrecreation ground  به معنای زمین تفریحی 

196- ref  مخففreferee  به معنای داور 

197- return -  خففreturn ticket  )به معنای بلیط بازگشت )رفت و برگشت 

198- a roast -  مخففroast dinner/Sunday roast  )به معنای کبابی که در شام خورده می شود )شام یکشنبه 

199- Rolls/ Roller -  مخففRolls-Royce  نوعی برند ماشین رولز رویس 

200- Hon-Rt  مخففRight Honourable  )به معنای عالیجناب ) تیتری برای سیاستمداران مهم 



 

 

201- rugger  مخففrugby  به معنای راگبی 

202- rules and regs  مخففrules and regulations   به معنای قوانین و مقررات 

203- sage and onion-  مخففsage and onion stuffing  نوعی کوفته قلقلی که در ماهیتابه سرخ یا پخته می

  -شود

204- salt and vinegar مخفف crisps salt and vinegar  به معنای چیپس سرکه نمکی 

205- sarnie-  مخففsandwich  به معنای ساندویچ 

206- Scottie  مخففScottish terrier  ( -تریر اسکاتلندی -)نوعی نژاد سگ 

207- Scunny  مخففScunthrope  به معنای اسکان ثورب شهری در انگلستان 

208- semi-  مخففsemi-detached house به معنای نوعی خانه که با دیوار حائل به هم متصل هستند-  

209- semi skimmed -  مخففsemi-skimmed milk  به معنی شیر کم چرب 

210- semis -  مخففsemi finals  به معنای نیمه نهایی 

211- Sgt  مخففsergeant  به معنای سرباز 

212- Shazza  مخففSharon   )اسم فرد( 

213- Shrops-  مخففShropshire  شهر شروپ شر در انگلستان 

214- sickie خفف مsick day  به معنای روز بیماری 

215- Sid  مخففSidney  به معنای سیدنی 

216- single  مخففsingle ticket  )به معنای بلیط برگشت )سفر یک طرفه 

217- skin-  مخففskinhead  )به معنای کچل )موی خیلی کوتاه 

218- Soton -  مخففSouthampton/ Southampton FC  باشگاه ساوت همپتون 

219- spag bol  مخففspaghetti bolognese  )اسپاگتی بلونز )نوعی اسپاگتی ایتالیایی 

220- special ed-  مخففspecial education به معنای آموزش ویژه 

221- Spurts-  مخففBrussels sprouts  به معنای کلم بروکسل 

222- Spurs/Tottenham-  مخففspurTottenham Hot  )تیم فوتبال تاتنهام( 



 

 

223- st  مخففstone  پوند می باشد(  14)استون واحد وزن در انگلیس است و معادل 

224- St Paul`s  مخففSt Paul’s cathedral  به معنای کلیسای جامع سنت پل 

225- Staff-  مخففStaffordshire Bull Terrier  استافورد بول تریر  -نوعی نژاد سگ 

226- staffs-  مخففStaffordshire  استافورد شایر شهرستانی در انگلستان 

227- Stella-  مخففStella Artois  )استال آرتویس نوعی مارک آبجو( 

228- Stoke-  مخففStoke upon Trent  )استوک آن ترنت شهری در انگلستان( 

229- the Stones-  مخففthe Rolling stones  گروه موسیقی رولینگ استونز 

230- Strictly-  مخففStrictly Come Dancing   )نام یک برنامه تلویزیونی واقع گرا( 

231- Studio-  مخففStudio flat به معنی آپارتمان یک طبقه 

232- telly/TV  مخففtelevision  به معنی تلویزیون 

233- the Tower  مخففthe Tower of London   برج لندن 

234- tie  مخففnecktie  )به معنای کراوات )مخفف آن معموالً خیلی کم در بریتانیا استفاده می شود 

235- tip-  مخففrubbish tip-  به معنای کوه زباله 

236- totes  مخففtotally  به معنای در کل 

237-tracky bottoms-  مخخفtracksuit bottoms  به معنای شلوار ورزشی 

238- Trinity  مخففTrinity college  کالج ترینیتی 

239- TWTWTW/TW3  مخففthat was the week that was  )نام یک برنامه مشهور تلویزیونی( 

240- (meat and two) veg-  مخففvegetables به معنی سبزیجات 

241- veggie-  مخففvegetable/vegetarian  به معنی سبزیجات /گیاه خوار 

242- W Sussex-  مخففWest Sussex به معنی ساسکس غربی 

243- Wednesday -  مخففSheffield Wednesday FC  باشگاه فوتبال شفیلد ونزدی 

244- willies  مخففwellington boots )نوعی چکمه: ولینگتونز( 

245- West Brom  مخففWest Bromwich ست( )وست برومویچ نام شهر و یک باشگاه فوتبال ا 



 

 

246- Winnie  مخففWinston Churchill  )وینیستون چرچیل( 

247- Yank  مخففYankee نامی است که از روی استهزا و خشم به امریکایی ها داده شده است( -)یانکی 

248-Yorkie  مخففYorkshire Terrier  )نوعی نژاد سگ : یورکشایر تریر( 

249- Yorks  مخففYorkshire  شمال انگلستان شهر یورک شر در 

250-  Yorkshire pud  مخففYorkshire pudding  به معنی پودینگ خاص یورک شر 


