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Numbers  /اعداد  Ordinal   /اعداد ترتیبی  

0 Zero 0
th

 Zeroth صفرم 

1 One  1
st
 First اولین 

2 Two 2
nd

 Second دومین 

3 Three 3
rd

 Third سومین 

4 Four 4
th

 Fourth چهارمین 

5 Five 5
th

 Fifth پنجمین 

6 Six 6
th

 Sixth ششمین 

7 Seven 7
th

 Seventh هفتمین 

8 Eight 8
th

 Eighth هشتمین 

9 Nine 9
th

 Ninth نهمین 

10 Ten 10
th

 Tenth دهمین 

11 Eleven 11
th

 Eleventh یازدهمین 

12 Twelve 12
th

 Twelfth دوازدهمین 

13 Thirteen 13
th

 Thirteenth سیزدهمین 

14 Fourteen 14
th

 Fourteenth چهاردهمین 

15 Fifteen 15
th

 Fifteenth پانزدهمین 

16 Sixteen 16
th

 Sixteenth شانزدهمین 

17 Seventeen 17
th

 Seventeenth هفدهمین 

18 Eighteen 18
th

 Eighteenth هجدهمین 

19 Nineteen 19
th

 Nineteenth نوزدهمین 

20 Twenty 20
th

 Twentieth بیستمین 

21 Twenty-one 21
st
 Twenty-first بیست و یکمین 

22 Twenty-two 22
nd

 Twenty-second بیست و دومین 

23 Twenty-three 23
rd

 Twenty-third بیست و سومین 

24 Twenty-four 24
th

 Twenty-fourth بیست و چهارمین 

25 Twenty-five 25
th

 Twenty-fifth بیست و پنجمین 

30 Thirty 30
th

 Thirtieth سی امین 

40 Forty 40
th

 Fortieth چهلمین 

50 Fifty 50
th

 Fiftieth پنجاهمین 

60 Sixty 60
th

 Sixtieth شصتمین 

70 Seventy 70
th

 Seventieth هفتادمین 

80 Eighty 80
th

 Eightieth هشتادمین 

90 Ninety 90
th

 Nineties نودمین 

100 One-hundred 100
th

 One-hundredth صدمین 

1000 Thousand 1000
th

 Thousandth هزارمین 
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Light blue=آبی کم رنگ 

Dark blue=  پررنگآبی   

Colors رنگ ها  /  

White سفید Pink صورتی 

Yellow زرد Purple بنفش 

Orange نارنجی Brown قهوه ای 

Red قرمز Black مشکی 

Green سبز Silver نقره ای 

Blue آبی   

http://www.gk-hotels.com/


GoldenKeyRamsar 

 

 hotels.com-www.gk 
 

 

Sun 

Cloud 

Wind 

Rain 

Rainbow 

 

 
Weatherآب و هوا 

How’s the weather like today? How was the weather like 

yesterday? 

How will the weather like tomorrow? 

 

 

 

 

It was …. 

 

 

It will be …. 
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 mean معنی داشتن
 

 اضافه کردن
add 

 allow اجازه دادن meet مالقات کردن

شدن  جابجا کردن /  move پرسیدن ask 

 be بودن must باید

 become شدن need الزم داشتن

 begin شروع کردن offer پیشنهاد دادن

 believe باور داشتن open باز کردن

 borrow قرض کردن pay پرداختن

 break شکستن play بازی کردن

 bring آوردن promise قول دادن

 buy خریدن put قرار دادن

 call تلفن کردن read خواندن

 can توانستن remember به یاد آوردن

 carry حمل کردن run دویدن

 change تغییر دادن say گفتن

 close بستن see دیدن

 come آمدن seem به نظر رسیدن

 cut بریدن send فرستادن

 decide تصمیم گرفتن set تنظیم کردن

کردنذخیره -نجات دادن  Save انجام دادن do 

 eat خوردن should باید

 explain توضیح دادن show نشان دادن

 fall افتادن sit نشستن

 feel احساس کردن sleep خوابیدن

 fill پر کردن speak صحبت کردن
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Expensive ایستادن گران stand 

cheap شروع کردن ارزان start 

Big=great متوقف کردن بزرگ stop 

small پیشنهاد کردن کوچک suggest 

wide گرفتن پهن take 

tall صحبت کردن بلند talk 

short گفتن کوتاه tell 

 think فکر کردن  

 travel سفر کردن  

 try تالش کردن  

 turn چرخاندن  

 understand فهمیدن  

 use استفاده کردن  

 wait صبر کردن  

 wake بیدار شدن  

رفتن راه    walk 

 want خواستن  

 watch تماشا کردن  

 will خواستن )فعل کمکی(  

 win برنده شدن  

 work کار کردن  

 worry نگران بودن  

 write نوشتن  
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Time/ زمان   

What time is it? It’s ….. .ساعت چند است؟ ساعت ....... میباشد 
Can you tell me the time please? Yes, of course. It’s …. .میتونی به من بگی ساعت چنده؟ بله البته. ساعت ..... است 

Does anyone know what time is it? Yes, it’s …. کسی میدونه ساعت چنده؟ 

Excuse me, could you tell me the time? ببخشید، میتونید بگید ساعت چنده؟ 

Clock = ساعت دیواری   Watch ساعت مچی=   
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Morning= صبح Good morning= بخیر صبح  

Noon= ظهر Good afternoon= بخیر بعدظهر  

Afternoon= بعدظهر   Good afternoon= بخیر بعدظهر   

Evening = غروب/عصر  Good evening= بخیر عصر   

Night= شب   Good night= بخیر شب  

Midnight= شب نیمه  Good night= بخیر شب  

 

 

 

  P.Mو A.M تفاوت
 را ظهر دوازده تا شب دوازده ساعت از. شودمی تقسیم ساعته دوازده قسمت دو به روز شبانه ساعته، 12 فرمت در

 دهندمی نشانpm  با را شب دوازده تا ظهر دوازده ساعت از وam  با

A.M= Ante Meridian. 

P.M = Post Meridian. 

08:00 A.M 

08:00 P.M 

Starter/appetizer پیش غذا Days of the week= ایام هفته   

Main course غذای اصلی Saturday شنبه 

Dessert  دسر Sunday یکشنبه 

Vegetarian= گیاه خوار   Carnivorous= گوشت خوار   Monday دوشنبه 

Tastes  / مزه ها  Tuesday سه شنبه 

Sweet شیرین Wednesday چهارشنبه 

Sour ترش Thursday پنجشنبه 

Salty شور Friday جمعه 

Bitter  تلخ  Year= ماه  =Month  سال   
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Guest/passenger= 

مهمان/مسافر  

Chairman/boss/head= 

 رئیس

Manager=مدیر Management=مدیریت 

Lobby= البی   

 

Bell-boy= 

(پسر) بر چمدان   

Receptionist=پذیرشگر Reception/front desk=پذیرش 

Float = شناور Lobby-man=  

البی مسئول مرد  

Reservation in charge= 

رزرواسیون مسئول   

Reservation=رزرواسیون 

Confirm / Voucher= 

 تاییدیه
Transportation =  

نقل و حمل  

Tour-guide= 

سفر راهنمای   

Information =اطالعات 

Guarantee = گارانتی Doorman=  صندوق=Cash صندوقدار=Cashier  دربان 

Traditional 

restaurant= 

سنتی رستوران  

Deposit=پیش پرداخت Accountants=حسابدار 

 

Accounting=حسابداری 

Food and beverage 

department= 

بخش غذا و نوشابه   

Front office/desk فرانت = 

 آفیس/دسک

(اطالعات-صندوق-)پذیرش  

Housekeeper/ maid= 

دار خانه  

Housekeeping=  

داری خانه خدمات  

laundry / dry 

cleaning service 

ییخشکشو-شست و شو  

Back office=بک آفیس  

)مدیر فرانت آفیس- 

 رزرواسیون..(

Valet/waiter=  

 پیش خدمت

Restaurant=رستوران 

Cook= =Coffee shop سرآشپز=Chef کنترل هزینه=Cost control  آشپز   کافی شاپ   

Room =اتاق   Single room= 

اتاق یکنفره   
Breakfast=صبحانه Floor=طبقه  

Bed room 

=خواب اتاق   

Double room= 

 اتاق با تخت دونفره
Brunch= میان وعده بین

 صبحانه و ناهار

Pool=استخر 

Kitchen =آشپزخانه   Twin room= 

 اتاق دونفره با دو تخت یک 

 نفره

Lunch=ناهار car park/parking= پارکینگ   
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Bathroom = حمام    Triple room= 

 اتاق سه نفره
Dinner=شام games room= اتاق بازی 

Toilet  دستشویی=  

 

Peak days=ایام شلوغ Buffet/self-service 

 بوفه/سلف سرویس

 

Gym= 

 اتاق بدنسازی و ورزش

Dining room= 

 سالن غذا خوری

Off-peak days= 

 ایام خلوت
Living room=  

 سالن نشیمن

Corridor=راهرو 

F.B (Half-Board)= 

اقامت با صبحانه و ناهار 

 و شام

H.B (Half-Board )= 

اقامت با صبحانه و ناهار یا 

 شام

B.B (Bed and 

Breakfast)= 

 اقامت با صبحانه

O.B(Only Bed)=  

فقط اقامت   

ventilator هواکش Beach/ seaside= 

 ساحل

Ensuite room= 

ل اتاقی که سرویس بهداشتی داخ 

 اتاق خوابه

refrigerator یخچال Cup فنجان 

Freezer فریزر Glass لیوان 

Oven/stove اجاق گاز plate بشقاب 

Curtain پرده bowl پیاله/کاسه 

Carpet فرش Spoon قاشق 

Cigar Ash Tray زیرسیگاری Fork چنگال 

Bed Sheet ملحفه-روتختی  knife چاقو 

Pillow بالش Tea spoon قاشق چای خوری 

Pillow case روبالشی Tv. تلویزیون 

Blanket ملحفه/روانداز-پتو  Air conditioner تهویه مطبوع هوا 

Make-up Card کارت نظافت Heater  سیستم گرمایشی 

Towel حوله Slipper  دمپایی 

 

entree دیس Soap &Shampoo شامپو و صابون 
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Tooth brush مسواک tray سینی 

Tooth paste خمیر دندان Chair صندلی 

tissue دستمال table میز 

Clean=neat=tidy تمیز Dirty=untidy کثیف 

(24-hour) room 

service =  سرویس

ساعته غذا داخل 24

 اتاق

Extra bed= 

 تخت اضافه
a safe / safety box= 

 گاوصندوق

a wake-up call =  

تلفن زنگ بیداری  

a minibar =  یخچال

 کوچک دارای خوراکی

Extra guest= نفر اضافه    wifi = اینترنت بی سیم Amenities= امکانات رفاهی 

tea and coffee 

making facilities = 

وسایل دم کردن چای و 

 قهوه

Baggage=چمدان  Key=کلید damage charge=هزینه خسارت  

Disease / بیماری   

Flu =آنفوالنزا  Heart attack= قلبی حمله  Sore Throat=گلو درد Burn= سوختگی 

Cold= سرماخوردگی Heart disease= بیماری  

 قلبی

Hangover=سرگیجه Nose bleed= خون دماغ 

Fever= تب   Stroke= سکته   Nausea=تهوع Bloodshed= خونریزی 

Pain= درد   asthma = آسم Vomit=استفراغ Faint= غش کردن 

Headache= سردرد   Amnesia= فراموشی Wounded=زخمی Unconsciouse= بیهوش 

Stomachache= معده

 درد

tooth ache= دندان درد Fracture=شکستگی Epilepsy= سرع 
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Directions=جهت ها  

 

 

A. Go straight on Elm street 

 در خیابان الم مستقیم رفتن

B. Turn right on Pine street 

 در خیابان پاین به راست بپیچید

C. Turn left on Oak street 

 در خیابان اوک به چپ بپیچید

D. Stop at the corner 

 در گوشه بایستید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Through (در میان/ داخل)  

Ex: Where is the ball? It’s in the box. 

 

North شمال North-West شمال غرب 

West غرب North-East شمال شرق 

East شرق South-West جنوب غرب 

South جنوب South-East جنوب شرق 
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