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Green Book 

 کــــتاب سبــــز

1 do our best تمام تالشمون رو انجام میدیم 

2 make sure of  مطمئن شدن از 

3 Spell طلسم 

4 Guard it with your life با همه وجودت ازش محافظت کن 

5 Watch your mouth حواست به حرف زدنت باشه 

6 Do yourself a favor  نلطفی در حق خودت کیه  

7 I swear to God به خدا قسم می خورم 

8 He is out of his mind زده به سرش 

9 Better him than me بهتره اون باشه تا من 

10 Take me home منو ببر خونه 

11 It wasn’t her fault تقصیر اون نبود 

12 From now on از این به بعد 

13 Pal رفیق 

14 Jinx چشم زدن 

15 What the hell you are doing here? شما اینجا چه غلطی می کنین؟ 

16 Ma ‘am  خانم 

17 Give me a call با من تماس بگیر 

18 Way to go! !تبریک! / خوش به حالت 
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19 Get dressed )آماده شدن )لباس پوشیدن  

20 awful خیلی بد  

21 Lord  خداوند(ارباب(  

22 Amen آمین 

23 Get fired اخراج شدن 

24 In no time خیلی سریع 

25 Don’t worry نگران نباش 

26 50 bucks 50 دالر( چوخ(  

27 Eat in one sitting )خوردن در یک وعده)یکبار 

28 Contest رقابت 

29 Bet شرط 

30 Mother-in-law مادِر همسر 

31 embarrassing خجالت آور  

32 Lucky خوش شانس 

33 Rent is due on Monday مهلت پرداخت اجاره دوشنبه اس 

34 Look for دنبال چیزی گشتن 

35 you're welcome خوش آمدید / خواهش می کنم  

36 upstairs طبقه باال  

37 Fill out  پر کردن فرم  

38 Have a seat  بشینیدبفرمایین  



 

4 
 

39 Tusk عاج 

40 complicated پیچیده  

41 I see. متوجه ام 

42 Embark on a concert tour آغاز کردن تور کنسرت 

43 foresee پیشبینی کردن 

44 Proper مناسب 

45 crystal clear کامال واضح و روشن 

4 Chauffeur راننده 

47 Itinerary برنامه سفر 

48 Valet پیشخدمت 

49 
launder 

my clothes and shine my shoes 
را برق بیاندازد لباسم رو بشوید و کفش هایم  

50 Impress تحت تاثیر قرار دادن 

51 I ain't no butler من پیشخدمت نیستم 

52 I'm dying of thirst over here من دارم اینجا از تشنگی میمیرم 

53 They were out of line از حد خودشون گذشته بودن 

54 Mind your business ی نداره(سرت به کار خودت باشه )به تو ربط  

55 dressed up پوشیدن لباس برای موقعیت خاص 

56 hang on a sec یه لحظه صبر کن 

57 Here's the deal )قرارمون اینه ) معامله مون اینه 

58 don't let me down منو نا امید نکن 
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59 I'm counting on you روت حساب می کنم 

60 Take you five minutes تت رو می گیرهپنج دقیقه از وق  

61 Promise قول دادن 

62 I got it متوجه شدم 

63 Bum a smoke سیگار دود کردن 

64 Trio سه گانه 

65 as per my contract طبق قرارداد من 

66 hit the road  ( به جاده زدن)راه افتادن  

67 put out the cigarette خاموش کردن سیگار 

68 Watch out مراقب بودن 

69 In fact, در واقع 

70 Critic منتقد 

71 Marvelous شگفت انگیز 

72 Vivid روشن و واضح 

73 that's the trick ترفندش اینه 

74 Absurd چرند 

75 Orphan یتیم 

76 in the bowels of hell در اعماق جهنم 

77 Naughty kids بچه های شیطون 

78 take a leak دستشویی رفتن 
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79 highly educated people انسان های با تحصیالت باال 

80 Diction )نوع بیان ) گفتار 

81 Inflection آهنگ صدا 

82 Profanity بی احترامی 

83 we are privileged مفتخریم که 

84 Fellas رفقا 

85 wipe off تمیز کردن 

86 Got that right درست متوجه شدی 

87 you're proud of that بهش افتخار می کنی 

88 take it easy جدی نگیر 

89 silky voice صدای ابریشمی 

90 Turtleneck یقه اسکی 

91 pull out )عازم شدن )راه افتادن 

92 Rats me out  زدنزیرآب منو  

93 Wiggle your ears گوش هایت را تکان بده 

94 Don't bother خودتو تو زحمت ننداز 

95 we're in a hurry عجله داریم 

96 stay in touch در ارتباط بودن 

97 Negro سیاه پوست 

98 You're missing the point متوجه اصل موضوع نشدی 
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99 to make the assumption  کردنفرض  

100 I prefer ترجیه میدم 

101 Don't you dare جرئتشو نداری 

102 Goddamn لعنتی 

103 Unsanitary اشتیغیر بهد  

104 Who gives a shit? کی اهمیت می ده؟ 

105 
"Whatever you do, 

do it a hundred percent." 
 هرکاری می کنی، اونو صد در صد انجام بده

106 eat like it's your last meal طوری بخور انگار که آخرین وعده غذاییه توئه 

107 Pick it up برش دار 

108 I beg your pardon? ببخشید؟ 

109 I'm on my way to meet a friend تو راه برای مالقات یک دوست هستم 

110 leave me alone! تنهام بذار 

111 You out of your mind?  از دست دادی؟عقلت رو  

112 throw up باال آوردن 

113 Got it? متوجه شدی؟ 

114 Rehearse تمرین قبل از اجرا 

115 Supper شام 

116 in honor of our guest به افتخار مهمان ما 

117 I'm well aware کامال متوجه هستم 

118 Prejudiced متعصبانه 
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119 Hillbilly انسان های جنگلی 

120 What's your point? منظورت چیه؟ 

121 Don't lecture me واسه من سخنرانی نکن 

122 Bullshitter گه شخصی که چرت و پرت زیاد می  

123 Put this down بنویسش 

124 I'm reminded of من رو یاد .... می اندازه 

125 Plains دشت ها 

126 Expound تفسیر کردن 

127 Falling in love with you عاشق تو شدن 

128 Guy looks just like you اون مرد دقیقا شبیه توئه 

129 size-wise از نظر اندازه 

130 Why don't you try it on? چرا این )لباس( رو پرو نمی کنی؟ 

131 got plenty of time زمان زیاد 

132 May I help you? می تونم کمکتون کنم؟ 

133 Dressing room اتاق پرو 

134 Take your time عجله نکن 

135 Tailor خیاط / خیاطی کردن 

136 I see. متوجه ام 

137 for Christ's sake خاطر عیسی مسیح به  

138 Lawyer وکیل 
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139 
get 

the cuffs off him 
 دستبند هارو ازش باز کنیم

140 
this fine old world keeps spinning 

around 
 این زمین پیر همچنان در حال چرخیدنه

141 Bribe رشوه دادن 

142 
donation 

to the police force 
 پیشکش به نیروی پلیس

143 You deserve it تو لیاقتش رو داری 

144 I saved your ass من نجاتت دادم 

145 exception استثنا 

146 luggage اثاثیه سفر 

147 Where are you off to? جا میری؟داری ک  

148 Title عنوان 

149 Responsibility لیتمسئو  

150 expenses مخارج 

151 entertainer شخص سرگرم کننده 

152 Complain شکایت کردن 

153 my entire life در تمام زندگیم 

154 Arty هنر/هنرمند  تظاهر به  

155 we're lost ما گم شدیم 

156 make a detour میانبر زدن 

157 It's pouring rain  بارون می بارهبه شدت  

158 Associate دستیار 
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159 Flagrant آشکار 

160 
You only win when you maintain 

your dignity 
که متانت خود را حفظ کنیبرنده ای زمانی  تو فقط  

161 Dignity always prevails ه اسمتانت همیشه برند  

162 Recognize یی کردنشناسا  

163 humiliating. توهین آمیز 

164 awkward عجیب غریب 

165 Endure تحمل کردن 

166 It is a pleasure to meet you مالقات شما باعث افتخار است 

167 Break a leg )موفق باشی ) قبل از اجرا به هنرمند می گویند 

168 Cold War جنگ سرد 

169 Truce آتش بس موقت 

170 
It takes courage 

to change people's hearts 
جاعت می خوادر قلب انسان ها شتغیی  

171 Policy سیاست 

172 May I have a word with you? می تونم چند کلمه با شما صحبت کنم؟ 

173 Reasonable منطقی 

174 
make 

an exception 
 استثنا قائل شدن

175 With all due respect  تمام احترامبا  

176 
tire 

is flat 
ماشین پنچر استچرخ   

177 Give it a shot چیزی را امتحان کردن 


