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Game Of Thrones (season3) 

 بازی تاج و تخت 

1 Badge )نشان )یک تکه فلز یا عالمتی که نماد چیزی است 

2 We have to make it ش بر بیایم س باید از پ  

3 They will be dead  آنها خواهند مرد 

4 Crow کالغ 

5 They were twice your size   بودند آنها دو برابر تو  

6 Panic(n) وحشت   –  ترس  

7 Cloak  شنل 

8 Back away  برو عقب 

9 It is a matter of life and death  موضوع مرگ و زندگیه 

10 Thanks to father  به لطف پدر 

11 Slander  تهمت 

12 Shiny براق 

13 Panic(n)  ترساندن  – ترسیدن  

14 As my reward  به عنوان پاداشم 

15 Lust  شهوت 

16 One more thing  یک چیز دیگه 

17 Watch  مواظب بودن 

18 Don’t mock them  مسخرشون نکن 
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19 Be proud of him  بهش افتخار کن 

20 Shawl 
 

 شال

21 Orphanage  یتیم خانه 

22 Charitable work  کارهای خیر 

23 In time of need  در زمان نیاز و احتیاج 

24 Grow older  پیرتر شدن 

25 They fear nothing  آنها از هیچ چیز نمی ترسند 

26 Absolute loyalty  وفاداری کامل و بی نقص 

27 I ask you for forgiveness  ازت تقاضای بخشش می کنم 

28 I failed them  ناامیدشون کردم 

29 In exchange  در ازای  – در عوض  

30 Mute الل 

31 Take my leave حافظی( من از حضورتون مرخص می شم) نوعی خدا  

32 Gallant  دلیر  –شجاع  

33 Whimper  ناله 

34 Smallpox  مرض آبله 

35 Motherless child  بچه ی بی مادر 

36 Cannibal  آدم خوار 

37 Giant  غول 

38 What’s wrong with him?  مشکلش چیه؟ 
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39 That’s enough  بسه   – کافیه  

40 Piggy  بچه خوک 

41 I’m unarmed  من مسلح نیستم 

42 Capital  پایتخت 

43 Hound  سگ شکاری 

44 Wrestle  کلنجار رفتن با چیزی 

45 Stone mill  آسیاب سنگی 

46 Royal wedding  عروسی سلطنتی 

47 The master of coin  مسئول خزانه داری 

48 Swordsman  شمشیرزن 

49 Stubborn  لجباز  –یک دنده  

50 Make peace  صلح کردن  – آشتی کردن  

51 Godly man  مرد با خدا و با ایمان 

52 Auction مزایده 

53 Nobly  با شرافت 

54 Misunderstanding  سوء تفاهم 

55 Magician  شعبده باز 

56 We can’t afford to pay back our debt برگردونیم(  نمی تونیم قرضمون پس بدیم(  

57 Lend قرض دادن 

58 The wrong time  زمان نامناسب 
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59 Proof مدرک 

60 The troop of actors  دسته )گروه( بازیگرها 

61 Sorcerer   ساحر  –مرد جادوگر  

62 Flames  شعله های آتش 

63 Symbolic revenge  انتقام نمادین 

64 Influence  تاثیر   –نفوذ  

65 A distasteful task  یک کار ناخوشایند 

66 If you have the stomach for it داری .. راتش اگه ج  

67 Shovel  بیل زدن   –بیل  

68 Protector محافظ 

69 Conjure  جادو کردن –شعبده بازی کردن  

70 Inventory  فهرست اقالم  – لیست اجناس  

71 Burden  (  - بار )کشتی..  

72 Adore  بسیار تحسین کردن  – ستایش کردن  

73 Raid  غارت کردن 

74 Take revenge  انتقام گرفتن 

75 Turquoise  فیروزه 

76 Contribute  مشارکت کردن 

77 Your children’s lives  زندگی بچه هات 

78 Grow strong  قوی باش 
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79 Suitor  خواستگار 

80 Low reputation  اعتبار پایین 

81 Darling children  بچه های دوست داشتنی 

82 Empty belly  شکم خالی 

83 Swineherd  خوک چران 

84 Do you take me for my brother? 
من با برادرم یکی میدونی؟ یکی میکنی؟)مثل هم  

 میدونی ما رو؟( 

85 Throat گلو 

86 Whip شالق 

87 Lord of light  خدای نور 

88 Guilty  گناهکار 

89 Go to hell  برو به جهنم 

90 Maid  خدمتکار زن 

91 Fig  انجیر 

92 Financial matters  موضوعات مالی 

93 Head of cattle  راس گوسفند 

94 Bookkeeper  کتابدار 

95 Have you lost your mind?  عقلت از دست دادی؟ 

96 Brotherhood  انجمن برادری 

97 
My mother had nothing to do with 

this 
 مادر من هیچ ربطی به این قضیه نداره

98 You’re angry with me عصبانی هستی   تو از دست من  
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99 True friend  دوست واقعی 

100 Plot  نقشه 

101 Deserve  شایستگی داشتن  – لیاقت داشتن  

102 You play at me  سر به سرم می ذاری 

103 Sing me a song  برام یک آواز بخون 

104 Don’t push me پا روی دم من نذار 

105 Haggle  چانه زدن 

106 Ordinary people  عادی مردم  

107 Unnatural behavior  رفتارهای غیر طبیعی 

108 Stain  لکه ننگ 

109 Pin  سنجاق سینه 

110 Chaos  هرج و مرج 

111 Fierce درنده 

112 Golden chains  زنجیرهای طال 

113 Your blood is noble  تو یک نجیب زاده ای 

114 I owe you a debt  من بهت مدیونم 

115 It will take time  زمان می بره 

116 They send their regards  آنها سالم می رسانند 

117 Insight  بینش 

118 Countless  بیشمار 
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119 Fair offer  پیشنهاد منصفانه 

120 I left something behind  چیزی جا گذاشتم 

121 
Ruby 

 
 یاقوت 

122 Come back  برگرد 

123 Geld  اخته کردن 

124 Flagon  شراب تنگ  

125 Barrel  بشکه 

126 Destiny  سرنوشت 

127 Iron bars  میله های آهنی 

128 Now and forever  حاال و برای همیشه 

129 Stew  خوراک  – سوپ  

130 Knock در زدن 

131 Build a fire  آتش درست کردن 

132 Blink  پلک زدن 

133 Wink at  چشمک زدن به 

134 Twinkle ا و ...( چشمک زدن )ستاره ه  

135 Stay back  عقب واستا 

136 Overlook  (  - چشم پوشی کردن از )خطای کسی..  

137 The fault is not with you  تقصیر شما نیست 

138 Get ready  آماده شدن 
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139 Back gate  دروازه پشتی 

140 Suspicious mind  ذهن شکاک 

141 Wizard  جادوگر 

142 Many thanks  خیلی ممنون 

143 Spread out  پخش شدن  – پراکنده شدن  

144 Thunder  رعد و برق 

145 Beyond the wall آن سوی دیوار 

146 Heir  وارث 

147 It’s the middle of the night  االن نیمه شبه 

148 Say goodbye  خداحافظی کردن 

149 He means all to me  همه چیزمه  – او برام خیلی ارزش داره  

150 A strange custom  یک رسم عجیب 

151 Tradition  سنت 

152 Alterations  تغییرات 

153 Perverted  منحرف اخالقی 

154 Stinking meet  گوشت بدبو 

155 Rank  متعفن 

156 The army of the dead  سپاه مردگان 

157 He disobeyed my orders  او از دستوراتم سرپیچی کرد 

158 Many more  یشتر خیلی ب  
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159 Count شمردن 

160 I wish I could  ای کاش می تونستم 

161 High-born اشراف زاده 

162 Just like you  خودت درست مثل  

163 Fancy مجلل 

164 You’re me  خودت جای من بذار 

165 Big words  کلمات قلمبه سلمبه 

166 Gamble  قمار کردن 

167 Countryman  هم وطن 

168 Diamond الماس 

169 You are a complication  تو یک مسئله ی بغرنجی 

170 Master  ارباب  – استاد 

171 Penmanship  خوشنویسی و خطاطی( دستخط )هنر  

172 Seawater  آب دریا 

173 Liberate آزاد کردن 


