
 

  (با ترجمه )برای توصیف افراد   انگلیسی  یلیست صفت های زیبا
را با شما به اشتراک  (Positive personality adjectivesیا ) انگلیسی صفت فردی مثبت 59در این مقاله قصد داریم 

 پس با ما همراه باشید. بگذاریم.

 د. بیایید هر دسته را به عنوان یک شخص متفاوت در نظر بگیریم.ندارچهار دسته اصلی  صفات مثبتدر حالت کلی 

 1صفات شخصیتی مثبت 

Nik- فردی مردمی 

Nik  دوستی است که با مردم خوب است. دالیل زیادی وجود دارد که مردمNik :را دوست دارند 

 دلیل اول

 بسیار خونگرم است:و صحبت کنید  با او به راحتی توانیدبسیار آسان است. شما می Nikارتباط برقرار کردن با 

(Affable )صحبت کردن با او آسان است. -خوش برخورد 

َ(Agreeable )برید.از صحبت با او لذت می -دلنشین 

(Amiable )آدم خوب و خونگرمی است. -دوست داشتنی 

(Charming )شود مردم او را دوست داشته باعث می کند و همینفردی است که شما مسحور خودش می -جذاب
 باشند.

(Politeمودب )- است. راحتنینی در گفتن کلماتی مثل "لطفا" و "متشکرم" و موارد این چ 

(Likeableدوست )دوست داشتنش آسان است. -داشتنی 
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(Gregariousاجتماعی )- .دوست دارد با مردم باشد 

(Chattyخوش )زند.گپ زدن را دوست دارد و زیاد حرف می -صحبت 

(Convivialخوش مشرب )- کند.همیشه روحیه خوبی دارد و دوستانه برخورد می 

 دلیل دوم

 دهد:احساستان بها میاو به فکر و 

(Considerateبامالحظه )- کندفکر می هم همیشه به افراد دیگر کند،د یا با کسی صحبت میکنوقتی کاری می. 

(Sympatheticدلسوز )- دهد.کند و به آنها اهمیت میدهد که مشکالت دیگران را درک مینشان می  

(Understandingباشعور )-   مثلSympathetic .فهمد.کسی که مشکالت دیگران را به خوبی می یعنی است 

 دلیل سوم

 کند:وقتی دوستانش با یکدیگر مخالفند، یک طرف را انتخاب نمی

(Diplomaticمردم )را ببیند و این کار را خیلی خوب انجام بحث کند برای کمک به مردم دو طرف یک سعی می -دار
 دهد.می

( Impartial )کند.فقط از یک طرف دعوا حمایت نمی -طرفبی 

 دلیل چهارم

 او صادق است:

( Sincereصادق )-  آورد.کند را به زبان میفکر  و احساس میواقعا هر چه 

(forward-Straightرک و رو راست )- پیله است. راستگو و بی شیله 

 دلیل پنجم

 دارد.کمک کردن و بذل و بخشش را دوست 

(Generousسخاوتمند )- .بخشیدن چیزها به مردم را دوست دارد 

(Helpfulیاری )کمک کردن را دوست دارد. -رسان 

(Kindمهربان )- اغلب عاطفی( دهد و دوست دارد به آنها کمک کندبه دیگران اهمیت می( 

(Givingبخشنده )-   دوست دارد وسایلش را به دیگران ببخشد. این کلمه مانندGenerous .است 

 2صفات شخصیتی مثبت 

Alexa- کارمند خوب 

Alexa ی برای کار است. آلایدهبرساند. او گزینه  نکند و مایلست کارها را به پاپاایست. او تمرکز میالعادهکارمند فوق
 دارند:رئسا به دالیل زیر او را دوست 

 دلیل اول

 کند: های شخصیتی ذاتی زیادی دارد که او را به یک کارمند خوب تبدیل میویژگی این خانم



(Observantهوشیار )- کند.به چیزهای مختلف اطرافش خیلی خوب توجه می 

(witted-Quickتیزهوش )- سریع و هوشمندانه فکر کند. تواندمی 

(Patientصبور )- شرایط دشوار را تحمل کند.شود خاطراینکه رنجیدهتواند بدون می ،  

(Dynamicپویا )- تواند خالقانه فکر کند.انرژی زیادی دارد و می 

(Brightزرنگ )- .باهوش و زیرک است 

 دلیل دوم

 انجام دهد: کارش را به بهترین وجه ممکنکند تا او پشتکار دارد یعنی تنبل نیست و تالش می

(disciplined-Selfخویشتن دار )- تواند به راحتی رفتارش را کنترل کند.می 

(Resourcefulکاردان )- کند.حل برای مشکالت خوب عمل میدر یافتن راه 

(Proactive) اتفاق بیفتد. شود آنباعث میخودش ماند که اتفاقی رخ دهد، منتظر این نمی -قدمپیش 

(Practicalبه دردبخور )- حل خوب است.ترین راهدر یافتن کارآمدترین و ساده 

(Organisedمدیر )-  داند چطور کارها را سر و سامان دهد.می 

(Efficientموثر )- تواند کارها را سریع و مشخص سر و سامان دهد.می 

( Hardworkingسخت )کند.سخت کار می -کوش 

(Diligentدقیق )- دهد.با دقت کارش را انجام داده و به جزئیات اهمیت می 

 دلیل سوم

تواند خود را با  می Alexaکند وقتی شرایط تغییر مینمایان شود. باید در مدیریت تغییرات  یک کارمند خوب بودن
 آنها تطبیق دهد:

(Versatileهمه )تواند بسته به شرایط کارهای متفاوتی انجام دهد.می  -کاره 

(Intuitiveبابصیرت )- تواند با استفاده از احساساتش )نه فقط واقعیات( اتفاقات را درک کند.می 

( Adaptableتطبیق )بسته به شرایط تغییر کند. تواندمی -پذیر 

 دلیل چهارم

 تواند قابل اعتماد باشد:کسی است که می Alexaدر نهایت، 

(Dependableقابل اعتماد )- کاری را انجام خواهد داد، این کار را خواهد کرد. گویداگر می 

(Reliableقابل اطمینان )- همانندDependable  .است 

(Trustworthyمخلص )- ریا است. توانید مطمئن باشید که او صادق و بیمی 

(Loyalوفادار )- .او همیشه طرف شماست 

 3صفات شخصیتی مثبت 



Freya-      خانم 

کند و کسی است با او به ما خوش مان نیاز داریم. او دوستی است که ما را شاد میدر زندگی Freyaهمه ما به یک 
 کند تا استرس را از روز کاریمان دور کنیم.نشاند و به ما کمک میگذرد. دوستی است که لبخند بر لبهایمان میمی

Freya  هم مانندNik اما به خاطر دالیل خاص خودش: بسیار محبوب است 

 دلیل اول

 کنند.انرژی زیادی دارد. وقتی مردم انرژی زیادی دارند آن را به شما هم منتقل می Freyaاول از همه، 

(Energeticپرانرژی )- .انرژی زیادی دارد 

( Adventurousماجراجو )- .دوست دارد کارهای جدید و متفاوت انجام دهد 

(Enthusiasticمشتاق )-  دهد.کارها نشان میهیجان و عالقه زیادی در 

(Kookyخل و چل )- !کمی دیوانه است اما از نوع جالبش 

(Cheerfulشاد )- .همیشه خوشحال است 

 دلیل سوم

 او خیلی بامزه است:

(Hilariousخنده )دار است.او خیلی خیلی بامزه و خنده -دار 

( Witty )استکهای خوب بسیار وارد و او بامزه است و در گفتن ج -گوبذله. 

( Humorousشوخ )است. طبعشوخاو بامزه و  -طبع 

(Amusingسرگرم )کند.او بامزه است و سرتان را گرم می -کننده 

 دلیل چهارم

 کند:توانید هر چیزی بگویید و او در موردتان بد فکر نمیهستید حس بدی ندارید. شما می Freyaبا  یدر آخر، وقت

(judgemental-Non )حتی اگر اشتباه باشد، کنید،  شود به خاطر طرز فکر، باور و یا کاری که میاو باعث نمی -غرضبی
 حس بدی داشته باشید.

(back-Laidبیخیال )-   خیلی بیخیال است.او در مورد همه چیز 

(going-Easyخونسرد )-  همانندback-Laid .است 

 باعث آزاردگی خاطرتان شود، اینجاست که باید جدی باشید.خیلی بامزه است اما شاید گاهی اوقات  Freyaبا اینکه 

 4صفات شخصیتی مثبت 

Delia- رهبر 

Delia خواهد و این قدرت زندگی چه می درداند شناسیم. او میبه عنوان یک فرد موفق می شخصی است که ما او را
 را دارد تا به دستش بیاورد! ممکن است دوستان زیادی نداشته باشد اما از موفقیتش خرسند است.

 موفق است: Deliaبه دو دلیل 



 دلیل اول

 ناپذیر است!او قدرت زیادی دارد. او یک نیروی شکست

(Ambitiousبلندپرواز )- اش دارد.زندگیجدی در  او اهداف بسیار 

( Determinedمصمم )- حتی وقتی کارها دشوار شوند. ،کشداو هرگز پا پس نمی 

(Passionateپر شور )-  .او به کار و موفقیش با شوق و اشتیاق ایمان دارد 

(Persistentسرسخت )- شود.او هرگز تسلیم نمی 

(Decisiveقاطع )- قاطعانه بگیرد.تصمیم را سریع و یک تواند او می 

 دلیل دوم

 ترسد.او از هیچ چیز و هیچ کس نمی

( Courageous) او شجاع است. -باجرات 

( Fearlessنترس )- .او از چیزی نمی ترسد 

 در کل او مثل یک اَبر قهرمان است!

 چطور از صفات شخصیتی استفاده کنیم؟

افرادی که دوست دارید آشنا شدید، نوبت آن است تا چند روش مختلف صفت مثبت برای توصیف  59حاال که با 
 برای به کار بردن آنها را با هم بررسی کنیم.

 بیایید با یک صفت ساده برای توصیف افراد شروع کنیم:

Funny 

 توانیم از این کلمه برای توصیف یک شخص استفاده کنیم. روشهای مختلفی هستند که ما می

 گوییم:قیما کسی را توصیف کنیم، میاگر بخواهیم مست

She's funny.         .او بامزه است 

 یا 

She's a funny woman.         ای است.او زن بامزه 

های مختلف برای توصیف هم ندارند. تنها تفاوت اینست که شما آزاد هستید از واژه این جمالت خیلی فرقی با
woman :در جمله دوم استفاده کنید 

She’s a funny person.   ای است.او آدم بامزه  

She’s a funny friend.   ای است.او دوست بامزه  

She’s a funny boss.    ای است.او رئیس بامزه  



 ( است چه؟funnyاین شخص را نشناسید چه؟ اگر فقط احساس کنید که او بامزه )اما اگر  

دهد؟ آیا به خاطر ظاهر اوست یا  اولین چیزی که باید از خودتان بپرسید اینست که چه چیزی به شما این حس را می
 فقط یک احساس کلی است؟

 توانید بگویید:اگر یک احساس کلی است، می

She seems funny.               رسد.او بامزه به نظر می 

 توانید بگویید:دلقک باشد( آنوقت میاما اگر در مورد ظاهرش است )شاید یک 

 She looks funny.                  ای دارد.او ظاهر بامزه 

 یا

 She looks like a funny person.              .او شبیه یک آدم بامزه است 

 پس به خاطر داشته باشید که:

She looks صفت + 

She looks like )اسم )یا صفت + 

 

 

 

 


