Sight Words/Phrases
تلفظ در زبان دری

لغات و اصطالحات در زبان انگلیسی

Pronunciation in Dari

Daily Sight Words/Expressions
Good Morning

شماره
#

معنی
Meaning In Dari

1

صبح بخیر

گود مارنینگ

2

امروز

تودی

Today

3

دیروز

یستردی

Yesterday

4

فردا

تومارو

Tomorrow

5

ماه

منت

Month

6

سال

ییر

Year

7

هفته

ویک

Week

8

شهر

سیتی

City

9

هفته گذشته

الست ویک

Last Week

10

هفته ی اینده

نیکست ویک

Next Week

11

ماه گذشته

الست منت

Last Month

12

ماه فعلی

کرنت منت

Current Month

13

ماه آینده

نیکست منت

Next Month

14

ظهر

افترنون

Afternoon

15

عصر

افینینگ

Evening

16

شب

نایت

Night

17

چطور هستی

هاو آریو

?How Are you

18

خوب هستم

آی ایم فاین

I am Fine

19

تشکر

تنکس

Thanks

20

من کوشش میکنم

آی ایم ترایینگ

I am Trying
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I cannot come tomorrow

شماره
#

معنی
Meaning In Dari

21

من فردا آمده نمیتوانم

آی  -کنت کم تمارو

22

صحت ام خوب نیست امروز

آی –ایم -نات فیلینگ -ویل تودی

I am Not feeling well today

23

چرا ناوقت آمدی

وای -آر –یو -لیت

Why are you late

24

میشه تلفون خود را جواب بدهم

کن – آی انسور می فون

Can I answer my phone

25

می خواهم کمی آب بنوشم

آی وانت تو درینک سم واتر

I Want to drink some water

26

می خواهم دستشوی بروم

آی –نید -تو -یوز ده ریستروم

I need to use the rest room

27

آیا میتوانم محترم احمد را بیبینم

کن آی سی مستر احمد

Can I see Mr. Ahamd

28

تشکر بسیار زیاد

تنک یو ویری مج

Thank you very much

29

روز خوش داشته باشی

هف آ گرید دی

Have A great Day

30

یک لحظه وقت دارید

دو یو هو آ مینیت

?Do you have a minute

31

صنف امروز رخصت است

کالس ایز آف تودی

Class is off today

32

من امروز آّپاینتمنت داکتر دارم

آی هف آ داکتر آّپاینتمنت تودی

I have a doctor appointment today

33

دیروز مریض بودم

آی واز سیک یستردی

I was sick yesterday

34

دیروز فامیل ام آّپاینتمنت داکتر
داشت

مای چایلد هد داکتر آّپاینتمنت یستردی

My Child had a doctor appointment
yesterday

35

از همکاری شما تشکر

تنک یو فار یور هیلپ

Thank you for your help

36

آخر هفته ی تان چطور گذشت

هو واز یور وییکیند

How was your weekend

37

زبان انگلیسی من خوب نیست ،
به کمک ترجمان زبان دری نیاز
دارم

آی کنت سپیک گود انگلیش  ،آی نید آ دری
انترپریتر

I can’t speak good English, I need A
Dari Interpreter

38

امروز روزی خوب هست

تودی ایز آ وندرفول دی

Today is a wonderful Day.
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?What Time Is it

شماره
#
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39

ساعت چند بجه است

وت تایم ایز ایت

40

میشه امروز وقت بروم

کن آی لیف آرلی

Can I Leave Early today

41

ببخشید

ایکسکیوز می

Excuse me

42

من سر درد هستم

آی هف آ هیدیک

I have a headache

43

من زکام هستم

آی هف آ فلو

I have a flue

44

من دندان درد هستم

آی هف تووتیک

I have a toothache

45

من سرفه میکنم

آی هف آ کف

I have Cough

46

من هیچوقت وظیفه نداشتیم

آی هف نیفر ورکد

I have never worked

47

من خوش دارم درس بیآموزم

آی اینجای لرنیننگ

I enjoy learning

48

من الیسنس دریوری ندارم

آی دونت هف آ درایوینگ الیسنس

I don’t have a driving license

49

من امروز خوش ام

آی ایم فیری هپی تودی

I am very happy today

50

میشه به من ترجمان زبان
دری/فارسی فراهم کنید

کن آی هف آ دری انترپریتر

Can I have A Farsi/Dari Interpreter

51

برای امروز خدا حافظ

بای فار تودی

Bye for today

52

فردا میبینیم

سی یو تمارو

See you tomorrow

53

هفته ی آینده میبینیم

سی یو نکست ویک

See you next week

54

از مالقات با شما خوش شدم

پلیژر تو میت یو

Pleasure to meet you

55

ادرس من هست 5700
فالکونکر وی آّپارتمان شماره
555

مای ادرس ایز  5700فلکونر وی آپارتمنت #
555

My Address is 5700 Falconer Way,
Apt# 555

56

شهر ما سکرمنتو است

آور سیتی ایز سکرمنتو

Our City is Sacramento
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57

ایالت ما کالیفورنیا هست

آور ستیت ایز کالیفورنیا

Our State is California

58

تاریخ تولد

دیت آف برت

Date of Birth

59

ادرس شما

یور ادرس

Your Address

60

شماره تماس تان چیست

وت ایز یور کانتکت اینفارمیشن

What is your contact Information

61

شما به چیزی نیاز دارید

دو یو نید انی تینگس

Do you need any things

62

آیا شما ایدی تصویری دارید

دو یو هف آ پیکچر ای دی

Do you have a picture ID

63

زبان انگلیسی نمیدانم

ای دونت سپیک انگلیش

I don’t speak English

64

به کمک نیاز دارم

آی نید هیلپ

I need help

65

من در افغانستان تولد شدیم

آی واز بورن این افغانستان

I was born in Afghanistan

66

من به زبان دری/فارسی صحبت
میکنم

آی سپیک دری /فارسی

I Speak Dari/Farsi

67

مشکل امنیتی دارم به کمک نیاز
دارم

آی هف سیفتی ایشیو  ،آی نید هیلپ

I have a safety issue, I need help

68

اینجا آتشسوزی صورت گرفته

هیر ایز فایر

Here is a Fire

69

به امبوالنس نیاز دارم

آی نید آن ایمبوالنس

I need an Ambulance.

معنی
Meaning In Dari

شماره
#
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