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 تا از عبارات انگلیسی رایج بسیار کاربردی که باید یاد بگیرید! 50

را تحت  خود  ، اطرافیان  زبان ملکهیادگیری  می خواهید با    ؟ آیاسفر کنیدیک کشور انگلیسی زبان  دارید به آیا قصد  

  را تجربه کنید.  و لذت بخش تر  آسان تر  ارتباطو یک .  یاد بگیرید را زیر  عبارات رایج انگلیسی   50تأثیر قرار دهید؟  

1-How is it going? -  این سؤال درمورد  .  مکه مدت طوالنی ندیده ای  مپرسیمی  اشخاصی  معموال از این سؤال را

ی تواند برای  معالوه بر این  می پرسد انجام داده است  چه کارهاییاینکه و مورد نظر شخص اوضاع و احوال 

 استفاده شود.نیز    هاوردادستیا  ات، تعهدبررسی پیشرفت پروژه

2- Long time no see!-    می توانید این تنگ می شودخانواده  دلتان برای یک دوست یا یکی از اعضایوقتی ،

افراد را فراهم می کند. به    بحث و به روزرسانی بیشتر در مورد زندگی شخصامکان  جمله . این بکار ببرید را عبارت  

 مورد استفاده قرار می گیرد.، اعضای خانواده و همکاران نزدیک  این عبارت تنها برای دوستان  یاد داشته باشید

3- What have you been up to?-    یک  وضعیت  درمورد    یبیشترمی خواهید اطالعات اگر احساس می کنید

تحصیلی آنها  ، کار یا در مورد وضعیت زندگیو بکار ببرید این عبارت را به دست آورید  دوست یا همکار نزدیک 

 بکار می رود.نزدیک  این عبارت بیشتر برای دوستان  .  دریافت کنید  اطالعات بیشتری

4- Can’t complain-  ک پاسخ معمولی برای این سؤال استی been?’how have you   . از آن در می توانید

ورد بزرگی هم نداشته اید استفاده کنید. مثل  ایا دست، اما موفقیت  زندگی شما خوب استکلی شرایطی که اوضاع  

 .خدا را شکر بد نیستاین است که بگویید  

5- How do you know?-    می توانید این پرسش    دنداشتیآن را  که انتظار  می گوید  وقتی شخصی چیزی به شما

این از می توانید    ،یا نه  چیزی را میدانستهشخص از قبل  بفهمید  می خواهید  وقتی  ،  . به عنوان مثالرا مطرح کنید

 استفاده کنید.  سوال

6-!That’s a good one = that’s a good joke-  که  یا چیزی  است واقعاً خنده دارکه وقتی شخصی چیزی

 اظهار نظریک در جواب ، عبارت را به کار ببرید. عالوه بر این ، می توانید اینرا می گوید،  بشنوید  انتظار نداشتید

 استفاده کنید. ’that’s a good one‘از ، می توانید  یا پاسخ کنایه آمیز و یا اظهار تعجب

7-Its very kind of you!-  مهم برای شما  کسی در را برای شما باز کرده یا کاری به ظاهر کوچک اما بسیار  اگر

تشکر کنید. این عبارت در جایی متداول است كه دوستان و همكاران   این عبارت از اوانجام داده است می توانید با  

،  می کند شگفت زده ... و ، خانه ، مدرسه  ام می دهند. وقتی کسی شما را در ادارهبرای یكدیگر کاری غیر عادی انج

 از آن استفاده کنید.می توانید 
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8- Thank you anyway-    کاری را انجام داده است.  و صرفا برای کمک  داوطلبانه  به صورت  فرض کنید شخصی

حتی در تشکر کنید. این نشان می دهد که شما  تواضعش و  کمک  بخاطر استفاده از این عبارت می توانید از او با 

 قدردان آنها هستید.هم ،  نیامده باشدنتیجه مطلوب به دست    صورتی که

9-Thank you in advance!-  می  او از پاسخ منفی کنید و کمک آیا می خواهید از یک دوست درخواست

وقتی    در شخص مقابل انگیزه ایجاد کنید.  ،درخواست خودمی توانید برای قبول  از این عبارت با استفاده ؟  ترسید

طرف مقابل را برای   وخود را به انجام آن کار نشان می دهید ، اشتیاق قبل از انجام کاری تشکر می کنیداز کسی  

 .کمک  و همکاری ترغیب می کنید

10-No worries-   نتظار دارید گرم نیست، می توانید در جواب به  آنقدر که ا  چایمی گویند  به شما  فرض کنید

با هر شرایط یا نتیجه ای کنار میایید و مشلکی  نشان می دهد که شما  جمله کوتاه  . این    No worriesآنها بگویید  

 نخواهید داشت.

11- What’s going on?-  کنید؟ از این عبارت استفاده   ارزیابی  ، همکار یا دوست را آیا می خواهید یک هم تیمی

معموالً در جایی مورد استفاده قرار می گیرد که می  این عبارت  .  منتظر بهترین ها هستید کنید تا نشان دهید که

قلبا تمایل دارید به حل مسئله  و شما م کردن با چیز خاصی است  دست و پنجه نرمورد نظر در حال دانید شخص  

 کمک کنید.

12-ight?Did I get you r- انجام می دهند که ما توقع نداریم. این عبارت  ی اهی افراد چیزی می گویند یا کارگ

یکی از بهترین عبارات برای پاسخ به یک عمل یا جمله غیر منتظره است و نشان می دهد شما از طرف مقابل  

 هستید.  هداشته اید و بدنبال توضیح و توجیچنین انتظاری ن

13- heartDon’t take it to –  در و  کنید  انتقاد دیگران به  خواهید می  که  کنید می استفاده  عبارت این  از  وقتی 

هشدار دهید! از طرف مقابل می خواهید که از موضوع برداشت شخصی نکند و به دل  آنها   به خواهید می واقع

 نگیرد.

14-I didn’t catch the last word-   قسمت جمله را متوجه  و شما آخرین   دشبااگر کسی با شما صحبت کرده

یک  یک د. این تکرار کنمجددا بخواهید آنچه را که گفته  اواز می توانید با استفاده از این جمله  نشده باشید

متوجه نشده شریک تجاری که شرایط یک قرارداد رسمی را یک . شفاف سازی است درخواست صمیمانه برای

 شفاف سازی و توضیحات تکمیلی داشته باشد.ی تواند این سؤال را مطرح کند و انتظار  است م

15- Sorry, I wasn’t listening-     فرض کنید کسی در حال صحبت کردن با شما است و شما حواستان جای

  که به آنهااین یک روش مؤدبانه برای این است  ،  یا فکر می کنید،  و به چیزهای دیگر گوش می کنید،  دیگری است
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صحبت می کنید به  را هنگامی که با دوستان نزدیک خود عبارت . این بگویید حواستان جای دیگری بوده است

 !دانشگاه یا رئیس خود در محل کارکار ببرید نه در مقابل استاد 

16-It doesn’t matter -  دست دیگران یا  از یا ،  دلسرد می شویمو ز دست می دهیم بعضی اوقات  چیزی را ا

در واقع  نه چندان محتاطانه که    . در این حالت می توانید از این عبارتمی شویمناامید، عصبانی یا دلخور شرایط

به این معنی است که همیشه قرار نیست اوضاع به وفق مراد باشد و طبق برنامه ریزی ما پیش برود استفاده 

 کنید.

17-Fingers crossed!-  می  آرزو  در یک مصاحبه شغلی شرکت کرده اید و امیدوار هستید و بهترین ها را شما

برای   !Fingers crossedاز عبارت ، می توانید بوده استچگونه  مصاحبه کنید. وقتی دوستانتان می پرسند که 

   .استفاده کنید  یک نتیجه مثبتنسبت به  ابراز خوش بینی خود  

18- Oh, that. That explains it-   ه  چیزی هیجان زده است ب  جودی در حالیکه از  :را تصور کنیدموقعیت  این

  جودی چند ساعت بعد، الكس خبرهایی مبنی بر ارتقای شغلی.  نمی دانید موضوع چیست ، اما شماداره می آیدا 

  به این معنی که اکنون می توانید دلیل   explains itOh, that. Thatبگویید   . شما می توانید به شما می دهد

 خوشحالی او را درک کنید.

19- Things happen-   غافلگیر کننده و وقایع غیرقابل پیش بینی است. وقتی  پر از چیزهای غیر منتظره زندگی ،

می تواند کمک کننده   ، این عبارتدهید که نمی تواند آن را درک کندرا برای کسی توضیح  اتفاقی می خواهید 

 " است.زندگی قابل پیش بینی نیست، "همان  . به نوعی باشد

20- Sorry to bother you-  با استفاده است صحبت کنید؟  با دوستی که مشغول انجام کاری   آیا می خواهید

  xcuse me’‘Eعبارت را می توان به جای ندارید. این  نشان دهید که قصد مزاحمتاز این عبارت به طرف مقابل  

بکار ببرید. در واقع زمانی از آن استفاده می کنید که می خواهید از دیگران   ’?do you have a minute‘یا 

 درخواست کمک کنید.

21-  I’ll be with you in a minute–  در دهید. باما باید به یک ایمیل فوری پاسخ دیر به جلسه رسیده اید

اطالع دهید که خیلی زود بر بگویید و به آنها  عبارت را رو به افراد حاضر در جلسه می توانید این چنین شرایطی 

 این عبارت نشان می دهد که شما کار واجب تری دارید که باید انجام دهید. .می گردید

22-Where were we?-   ه جلسه  ب و مجددا  را ترک کرده ایدکاری خود ی جلسه کوتاهمدت   یفرض کنید که برا

می توانید از از این سوال   است با استفاده  می خواهید بدانید که جلسه تا چه حد پیش رفتهاکنون  ، ه ایدبازگشت

 وضعیت جلسه مطلع شوید.آخرین  
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23- I’m sorry, I didn’t catch you–    خیلی سریع و برای یک مدت طوالنی صحبت می کند و شما    کسیوقتی

آنچه  بخواهید   اواز  می توانید  احساس می کنید که متوجه صحبت های او نشده اید با کمک این روش مؤدبانه

 .بنابر دالیلی متوجه نشده اید ، اماشما واقعاً سعی در شنیدن داشتید  د. این نشان می دهد کهتکرار کنرا  گفته  

24-ucky you!L- به عنوان مثال باران آمده  نبال آن هستیدددر موقعیت خوبی است که شما ب دوست شما .

این عبارت نشان می  شما خراب است. ماشین  ، در حالی که ما برای رفتن به خانه ماشین دارداست و همکار ش

 دهد که شما ترجیح می دادید در شرایط مشابهی با طرف مقابل باشید.

25-freaked out = to become very angry, scared or excitedI -   ،این عبارت رایج وضعیتی از شوک

و در شرایطی کاربرد دارد که درمورد یک موقعیت ترسناک که اخیرا . نشان می دهد و اضطراب را  دید، ترترس

 برایتان رخ داده است صحبت می کنید.

26-Good for you!-  اگر می خواهید کسی را که کار بدی در حق شما کرده است را مجازات کنید می توانید از

 .هستید  که از مجازات یا عواقب یک عمل اشتباه یا توهین خوشحالاین عبارت استفاده کنید و نشان دهید 

27-You’ve got to be kidding me!-    امالً غیرقابل باورککه برای شما  این شاید بهترین واکنش در برابر چیزی  

تعجب و شوک  می توانید با این عبارت ، ه است، و غریب و غیر عادی انجام دادعجیب باشد. اگر کسی کار است

 د.یخود را بیان کن

28-  Cheer up!-    چیزی یا   بیماری یا از دست دادنیک  شما اتفاق وحشتناکی مانند    یکی از نزدیکانهنگامی که

را تشویق کنید. این عبارت روشی ساده و در ، می توانید از این عبارت استفاده کنید و او می کندتجربه را  کسی

 .است  ،دلداری دادن به افراد و بیان این نکته که لحظات سخت و اندوه گذرا هستندعین حال مؤثر برای  

29-Come on, you can do it!- عبارت  است. از این ، سرمربیان و مدیران ر بین مربیاناین یک عبارت رایج د

زه می  انگیاو و به . می شود ندارد استفاده الهام بخشیدن به کسی که به خود باور، تشویق و برای ایجاد انگیزه

 د.دهد تا دست از تالش برندار

30- Keep up the good work!-  این عبارت رایج انگلیسی توسط معلمان و استادان دانشگاه برای تبریک و

نیز می توانند از آن برای تبریک به  . والدین و دانش آموزان به کار می رود  عملکرد استثنایی دانشجویانتشویق  

 فرزندانشان استفاده کنند.

31- It's not the end of the world-    ی برسد نتیجه مطلوب، دستاورد یا نقطه عطفوقتی شخصی نتوانسته به  ،

این عبارت به اشخاص  د.  د در آینده دوباره تالش کنتوان  که میو به او بگویید  می توانید از این عبارت استفاده کنید  

 داشته باشند.د فرصت های بهتری  نانگیزه می دهد تا درک کنند که می توان
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32- That’s lit! = That’s amazing!– نتایج مثبت و دستاوردهای  ارت متداول دیگربرای تحسین یک عب

 استفاده کنید.   ’congratulations‘ به جای  از آن  که می توانید نزدیک به شما   ی افرادشخص

33- There you go!-    کرده اید. از این عبارت برای تشویق  را سپری  مشکل    تابحال یک موقعیت مشکل ساز وآیا

یک  که  ،  می توانید با استفاده از این عبارت یک نتیجه استثنایی . همچنین  می شودکردن استفاده   یو یا خوشحال

 را تحسین کنید.بدست آورده است  نزدیک  یا شخص  دوست  

34- Not a bit!- می  . همچنین  برای نشان دادن عدم عالقه شما نسبت به یک پیشنهاد بکار می رود این عبارت

به این معنی که   گیرد.باستفاده قرار و ... نیز مورد  پروژه ، یا یک فعالیتشرکت در به  عالقهعدم  ابرازبرای تواند 

 .شما هیچ عالقه ای به آن کار ندارید

35- There is no room for doubt-  هک وشبه شذره ای جای انجام داده است که طوری وقتی کسی کاری را  

این عبارت    .(There is no room for doubt)  ، می توانید بگویید جایی برای تردید وجود ندارددباشباقی نمانده  

،  و در مکالمات معمولی   رایج استنیز  پرونده هستند  یک  در حال رسیدگی به  در دادگاه   ستانهنگامی که وکال و داد

 .است  یقین شمانشان دهنده 

36- I’ll text you!-   پاسخی ندارید. بنابراین    گیرد که در حال حاضربستفاده قرار این عبارت زمانی می تواند مورد ا

ن زمان برای  تماس خواهید گرفت. این یک روش غیررسمی برای خریداو به فرد اطالع می دهید که به زودی با 

در ،  بفرستیدپیامک   الزاما ی این نیست کهمعناست. این دقیقاً به  ی ممکنو در نظر گرفتن گزینه هافکر کردن 

 به معنی برقراری تماس است.کل  

37- not worth it! it’s-    نتیجه مثبتی را پیش بینی کنید ید که نمی توانید  می شوهنگامی که با شرایطی روبرو  ،

آنچه می توانید  به  نسبت  اگر یک پروژه یا تعهد باعث شود منابع بیشتری    :وانید از این عبارت استفاده کنیدمی ت

. مدیران غالباً از این عبارت  خواهد داشتارزش نروی آن پروژه ، سرمایه گذاری به دست می آورید خرج کنید

بر حذر ، ه چیزی که نتیجه نخواهد دادوقت و هزینه باختصاص دادن استفاده می کنند تا اعضای تیم خود را از 

 د.نکن

38- You rock!- از این عبارت  ، می توانید  می دهدشگفت انگیزی انجام  خارق العاده و   هنگامی که شخصی کار

است که شما فوق به این معنی و انگلیسی پیدا کرده زبان عامیانه که راه خود را در استفاده کنید. یک عبارت 

که در مدرسه یا محل کار    یتیم  می توان به یک همرا   عبارت  ، باورنکردنی و عالی هستید. اینالعاده، شگفت انگیز

 .گفت  ،تنتایج بسیار خوبی کسب کرده اس

39- You should go the extra mile…-    باید کمی سخت تر  به این معنی است که این جمله انگلیسی متداول

بیشتر مورد استفاده تالش  به کسی برای، تشویق و فشار آوردن  از گذشته کار کنید و اغلب برای الهام بخشیدن
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 do not give‘می توانید آن را با عبارت  د.  نش، به خصوص اگر تالش های گذشته شکست خورده باقرار می گیرد

up’ .جایگزین کنید 

40- Step up your game = Start performing better-    شما کار  هم تیمی   رده اید کهاحساس کتابحال  آیا

تا بتواند نتایج بهتری  تالش کند  بیشتر بخواهید که او نداده است؟ می توانید از خود را به نحوی که باید انجام 

 استفاده می شود.بی تجربه تر افراد  قرار دادن کسب کند. این عبارت رایج توسط افراد با تجربه هنگام خطاب  

41- Pull yourself together = Calm down and behave normally-  چالش    وقتی افراد با شرایط سخت و

دهند. این عبارت انگلیسی  بو تمرکز خود را از دست ناامید شوند  می توانند، به راحتی زندگی روبرو هستند های

،  نارا حت است مرگ یک دوست از هنگام صحبت با شخصی که نیاز به تشویق دارد به کار می رود. وقتی کسی 

  ط را به نحو بهتریهای خود را پاک کند و شرایاز او بخواهید که اشکو می توانید از این عبارت استفاده کنید 

 مدیریت کند.

42-  You sold me! = You convinced me on something- به این وقتی چیزی را به کسی می فروشید ،

٪ با شما موافقت کنند.  100را مجاب کنید که   اوو توانسته اید را به خوبی جلب کرده اید   اومعنی است که اعتماد 

 امتحان کند. را   ،شدهپیشنهاد  به او ، هر آنچه که متقاعد شده  که شخصاست به این معنی  این جمله 

43- Couldn’t care less = used to express total lack of interest in something-  این عبارت برای  

وقتی از ایده استفاده می شود. یک ، یک مورد یا یک شخص به یک پیشنهادعدم اعتماد به نفس  نشان دادن

care less  هایی که از   . خانمبخش باشد  ، به این معنی است که فکر نمی کنید این ایده نتیجهاستفاده می کنید

 غیررسمی استفاده می کنند.موقعیت های  ، اغلب از این عبارت درهمسرانشان عصبانی هستند

44- decisionbrainer = Easy -This is a no–    این عبارت ها در شرایطی که امکان تصمیم گیری بدون ترس

در مورد اقدام خاصی وجود ندارد. یا نگرانی ، معضل د. احتمال هیچ مشکلنو نگرانی وجود دارد به کار می رو

 از این عبارت استفاده کنید.می توانید  ،  خاصی بگیرندرا متقاعد کنید که تصمیم  دیگران  وقتی می خواهید 

45- You screwed up–    انجام داده و بزرگ  که شما یک اشتباه وحشتناک  این عبارت زمانی به کار برده می شود

توجه  م ،  You screwed upت. اگر رئیس شما به شما بگوید  خواهد داشهزینه  ، شرکت یا انجمن  برای تیماید که  

د را برای مجازات  خوخواهید شد و باید  دردسر بزرگی، دچار دلیل خطاهایی که مرتکب شده ایدبه می شوید که 

 کنید.قریب الوقوع آماده 

46- You are driving me nuts! -  از شما عصبانی، ناامید و   مقابل  این معنی است که شخصاین عبارت به

یا نتوانسته اید ین بار متوالی دچار اشتباه شده اید دچنکه ناراضی است و بیشتر زمانی به کار برده می شود 

 خشید.بانتظارات دیگران را تحقق ب
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47-Can you cover me? = Can you work in my place? -    وقتی از کسی می خواهید که به شما لطف کند

نیاز  به کمک همکار خود در محل کار برای مثال ، از این عبارت استفاده کنید. جای شما کاری را انجام دهدو به 

 تا به جای شما کاری را انجام دهد یا به شما کمک کند.دارید 

48-I’d better be going   -  یا  یا وقتی برای قرار مالقات  استفاده می شود که باید بیرون بروید    این عبارت وقتی

در ، و انجام کارهای مربوط به فرزندانتان دیر کرده ایدگشت به خانه فرض کنید برای باز . کرده اید دیرای جلسه 

 می توانید از این عبارت استفاده کنید.این شرایط 

49-Thank heavens it’s Friday   -    هفته شنیده می    یبیشتر در ادارات و در روزهای پایاناین عبارت انگلیسی

شود. شما از فعالیت های هفته خسته شده اید و در واقع با این عبارت نشان می دهید که منتظر یک آخر هفته  

 هستید. آرام

50- Take care!   -  کنید  ، همکار یا یکی از اعضای خانواده خداحافظی زمانیکه می خواهید از یک دوست نزدیک

نشان دهنده  آرزوی خوبی برایشان دارید. این عبارتی و به آنها بگویید نید از این عبارت استفاده ک می توانید

 .است در آینده نزدیک  ما برای دیدار مجددامیدواری ش

باید بدانید که صدها عبارت این .  هستند زبان انگلیسیدر چند نمونه از رایج ترین عبارات تنها موارد فوق فقط 

 را گسترش دهید.واژگان خود وجود دارند و شما می توانید با یادگیری آنها دایره  نیز  چنینی دیگر  
 


