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Game Of Thrones (Season 2) 

 بازی تاج و تخت 

1 Strike )ضربه )مثال ضربه شمشیر 

2 Banners  )پرچمداران )در جنگ 

3 Battlefield  میدان جنگ 

4 More beautiful than ever  زیباتر از همیشه 

5 Peasant   دهقان  –رعیت  

6 A remarkable journey  العاده یک سفر فوق  

7 Adventure  ماجراجویی 

8 In his absence  در غیابش 

9 Generosity   بخشندگی   –سخاوت  

10 Disappear  ناپدید شدن 

11 Head off  بریدن سر   –گردن زدن  

12 Trade  )تجارت کردن )مبادله کردن دو چیز با هم 

13 Hammer چکش 

14 The wind howl  زوزه ی باد 

15 Vow = Oath قسم 

16 It makes your pains go away  اون باعث میشه تمام دردات از بین بره 

17 Tea  )جوشانده ی گیاهی )برای درمان 

18 Lucky for you  خوش به حالت 
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19 Comet ستاره دنباله دار 

20 My last hope  امید آخرم 

21 You are blood of my blood  تو پاره ی تنمی 

22 Forge  آهنگری کردن 

23 Full of terror  پر از وحشت 

24 Darkness  تاریکی 

25 Fleet  )ناوگان )کشتی 

26 Execute  اعدام کردن 

27 Conqueror  فاتح 

28 I ask you for a favour  ازت تقاضای یک لطف دارم 

29 Self-made man  آدم خود ساخته 

30 Terms  شرایط 

31 Clown دلقک 

32 Honorable شرافت  با  

33 Disobey  سرپیچی کردن 

34 Revenge  انتقام  - انتقام گرفتن  

35 Negotiate مذاکره کردن 

36 Keeping secret نگه داشتن راز 

37 From this time and to the end of time  از االن تا ابد 

38 Question  بازجوئی کردن 
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39 Gambler  قمارباز 

40 Pirate  دریایی دزد  

41 Smuggler  قاچاقچی 

42 Make me rich  من ثروتمند کن 

43 None of them works 
هیچ کدامشان موثر نیست )در سریال می گوید هیچ  

 کدام از دعاها کار نکرد(  

44 Exile  تبعید کردن 

45 Decency  نجابت 

46 Rule   فرمانروایی کردن  – حکومت کردن  

47 For the sake of you  به خاطر تو 

48 Beg  التماس کردن 

49 Faith  ایمان 

50 Idol = hero  قهرمان 

51 Obey  اطاعت کردن 

52 Offer   پیشکش  

53 Dawn  طلوع خورشید 

54 Steel  فوالد 

55 Hidden powers  نیروهای جادویی 

56 Doll life  زندگی کسالت بار 

57 Rise  بلند شو   –برخیز  

58 One by one   یکی یکی  
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59 Net  تور ماهیگیری 

60 Fisherman  ماهیگیر 

61 Our words  شعار  ما 

62 Take your choice  انتخابت بکن 

63 Castle  قصر  –قلعه  

64 Scullion  )پادو )پادوی آشپزخانه 

65 Weakness  نقطه ضعف 

66 Compliment  تعریف و تمجید 

67 Gown  لباس شب  – لباس مهمانی زنانه  

68 Come in  بیا تو 

69 Perilous  خطرناک 

70 Alliance  اتحاد 

71 Matrimony ازدواج 

72 Holding grudges  کینه داشتن 

73 Snatch  ربودن 

74 Charm  افسون کردن – مسحور کردن  

75 Seduce فریب دادن 

76 You cannot stop it  تو نمی تونی جلوش بگیری 

77 Make no mistake  نکن اشتباه  

78 Kneel  )زانو زدن )در مقابل کسی 
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79 Deception  فریب  – حقه  

80 It wasn’t me  اون کار من نبود 

81 No one but you  هیچکس به جز تو 

82 Mutual friend  دوست مشترک 

83 Executioner  جالد 

84 Riddle معما 

85 Horrible things  چیزهای وحشتناک 

86 Nice-looking   خوش قیافه 

87 Skull  جمجمه 

88 Drop your weapons  اسلحه هاتون بندازید 

89 Eye bowl  کاسه ی چشم 

90 Torture شکنجه دادن 

91 Unlucky  بدشانس 

92 Withdraw – retreat  عقب نشینی کردن 

93 Corpse  جنازه 

94 Affection  محبت 

95 What’s that smell?  چیه؟ بوی  

96 For now فعال 

97 Pick  انتخاب کردن 

98 Listen to yourself  مواظب حرف زدنت باش 
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99 Reconsider  )... تجدید نظر کردن )درباره تصمیمی یا 

100 Horde   ایل –قبیله  

101 A trader of spices  یک تاجر ادویه 

102 Skeptical  بدبین 

103 Pot  دیگ بزرگ 

104 A rotten king  یک پادشاه فاسد 

105 Devil monkey  میمون شیطان صفت 

106 Stony shore  ساحل سنگی 

107 See off  بدرقه کردن 

108 The first men  انسان های اولیه 

109 Get away  فرار کردن 

110 Sailor  دریانورد 

111 My friend remains unconvinced  دوست من هنوز قانع نشده 

112 Magic tricks  حقه های جادوئی 

113 Demonstration  )... نمایش ) شعبده بازی و 

114 Gem  جواهر 

115 Somewhere safe  یک جای امن 

116 Gentle heart  قلب مهربون 

117 Conquest تصاحب کردن جایی در جنگ 

118 Hasty decision  تصمیم عجوالنه 
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119 Cupbearer ساقی 

120 Put the book away  کتاب سر جاش برگردون 

121 Secret ways  راه های مخفی 

122 Flattery چاپلوسی کردن  – تملق کردن 

123 Merit  سود تجارت 

124 Passion  اشتیاق 

125 Stonemason  سنگ تراش 

126 Shelter  پناهگاه 

127 Stop moving  حرکت نکن 

128 A skeleton crew  شماری تعداد انگشت  

129 Legacy  میراث 

130 My words is worth nothing  حرفم ارزشی نداره 

131 I shouldn’t interrupt you  نباید حرفت قطع می کردم 

132 Pampered child  بچه ی نازپرورده 

133 Think harder  بیشتر فکر کن 

134 Slaughterhouse  کشتارگاه 

135 Shield  سپر 

136 It’s hard to put into words  آوردنش در غالب کلمات سخته 

137 Constraint  محدودیت 

138 Jailer  زندان بان 



 

9 
 

139 Stand down  عقب بایست 

140 Gag  پوزبند زدن 

141 Sin  گناه 

142 Confront   حقیقتی ( با  – ) با کسی  رو به رو شدن –مواجه شدن  

143 Defend the weak  دفاع کردن از ضعفا 

144 Pretend  وانمود کردن 

145 Endure  )تحمل کردن )شرایط سخت برای مدت طوالنی 

146 Crib = cot  گهواره 

147 Strangle )خفه کردن )گلوی کسی را فشردن 

148 Glory  پیروزی 

149 You committed treason  )تو خیانت کردی )مرتکب خیانت شدی 

150 Identity  هویت 

151 Destroy them  نابودشون کن 

152 You’re supposed to stand out  باید جلب توجه کنی 

153 Sneak  دزدکی رفتن 

154 Siege  محاصره 

155 Thievery دزدی 

156 A sack of potatoes  یک گونی سیب زمینی 

157 Noble ladies  زن های اشرافی 

158 Thrilling subject  موضوع هیجان انگیز 
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159 Mud gate  دروازه گلی 

160 Sadly for all of us  با عرض تاسف برای هممون 

161   Riverbank  حاشیه رودخانه  – کنار رودخانه  

162 Be calm  آروم باش 

163 Insult  توهین کردن 

164 I gave it up  بی خیالش شدم 

165 Manhood  )سن بلوغ )برای مرد 

166 I will never abandon you  ترکتون نمی کنم هیچوقت  

167 Take me to them  من ببر پیش اونها 

168 Warship = battleship   کشتی جنگی  –ناو جنگی  

169 Priestess  کشیش زن 

170 Priest  کشیش مرد 

171 Curse  نفرین 

172 Don’t take it personal  برداشت شخصی نکن 

173 Drums  طبل ها 

174 Fancy words  برانگیز کلمات اوهام  

175 Sailors  دریانوردان 

176 You look pale رنگت پریده 

177 Archers  کماندارها 

178 Arrow  )تیر )تیر تیرکمان 
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179 Steer  دور زدن 

180 The concept of death  مفهوم مرگ 

181 Sack (v) غارت کردن  

182 Ladder  نردبان 

183 They lost all heart  روحیشون از دست دادند آنها  

184 The battle is lost جنگ شکست خورده 

185 The battle is over  جنگ تمام شده 

186 Ingenuity  ابتکار 

187 Look around نگاه کردن به اطراف 

188 Your current employer  صاحب کار االنت 

189 Tie up  ).. بستن ) طناب یا 

190 Untie  طناب یا ..( باز کردن(  

191 You agreed to it )تو قبولش کردی )موافقت کردی 

192 You gave him your word تو بهش قول دادی 

193 Hell  جهنم 

194 Keep looking  باز هم نگاه کن 

195 Surrender  تسلیم شدن 

196 No word from my father?  خبری از پدرم نشد؟ 

197 You owe them  آنها مدیونی تو به  

198 The shame of the family  مایه ی ننگ خانواده 



 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199 Smith  آهنگر 

200 Sundawn  غروب خورشید 
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