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Game Of Thrones (Season1) 

 بازی تاج و تخت 

1 Throne  صندلی مخصوص پادشاه یا ملکه  - تخت سلطنت  

2 Stitch  کوک زدن  – بخیه زدن  

3 The hand of the king  مشاور اعظم پادشاه 

4 Raven 
کالغ سیاه )زاغ هایی که نقش خبرچین دارند و پیامهای  

رسانند(مهم را به مقصد می   

5 My Queen 
)عبارتی برای بیان احترام به  بانوی من  – ملکه ی من 

(ملکه  

6 Your Grace  )علی حضرت )عبارتی برای بیان احترام به پادشاه 

7 I’m not worthy the honor  من ارزش این لطف را ندارم 

8 House  قلمرو فرمانروایی 

9 Accomplishment  مهارت یا ویژگی خاص  – دستاورد  

10 bastard حرامزاده 

11 Armour زره 

12 Armoury  اسلحه خانه 

13 Dwarf  کوتوله  –آدم قد کوتاه  

14 In their fathers’ eyes 
به )در( چشم پدرانشان ) آنها در چشم پدرانشان .... هستند  

از نظر پدرانشان ... هستند(  –  

15 Tough   سرسختی است(سرسخت )او آدم  

16 Ranger  نگهبان جنگل  یا حومه ای 

17 In honor of (Sb-Sth)  )به افتخار) کسی یا چیزی کاری را انجام دادن 

18 Invasion  تهاجم  – حمله  
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19 A loyal friend یک دوست وفادار 

20 Comfort 
 راحتی 

 

21 Poacher  شکارچی غیر قانونی 

22 Offer your sympathy  مراتب همدردیت را اعالم کن 

23 The watch  نگهبانان 

24 Possibilities  احتماالت 

25 Your/Her/ His  Majesty  عبارتی برای بیان احترام به ملکه یا پادشاه 

26 It’s an honor to do (Sth)  ... باعث افتخار من است که 

27 Fighter  جنگجو 

28 I am grateful  سپاسگزارم 

29 Swear  قسم خوردن 

30 Skinny ظریف   -خیلی الغر  

31 
Leave 

(I want you to leave) 
رفتن  -ترک کردن جایی   

 )ازت میخوام بری( 

32 I have no choice  چاره ای ندارم 

33 You have my blood 
از خون من   – خون من تو رگهاته ) تو بچه ی من هستی 

 هستی( 

34 Coronation  تاجگذاری 

35 On the other side of the sea  آن طرف دریا 

36 Usurper  غاصب 

37 Serve in the army/navy/air force نیروی هوایی  - نیروی دریایی  -خدمت کردن در ارتش  

38 Irony  تیکه  - گوشه و کنایه  
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39 Repulsive  تنفرآمیز 

40 Valiant  شجاع 

41 Nonsense  مزخرفات 

42 Belly  شکم 

43 Steward  پیش خدمت 

44 Mercy  عفو   –بخشش   –رحمت  

45 Dragon اژدها 

46 Goddless  )الهه )مانند الهه های یونان 

47 Innocent  بی گناه 

48 Unwanted attention  توجه ناخواسته 

49 Pardon me  من عفو کنید 

50 Disarm  خلع سالح کردن 

51 Command  دستور  – فرمان  

52 Crypt دخمه 

53 Justice  عدالت 

54 Treasury  خزانه پادشاهی 

55 Traitor  خائن 

56 Formal occasions  موقعیت های رسمی 

57 Spear  نیزه 

58 Rebel  شورش کردن 
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59 Go away  برو پی کارت 

60 Betray  خیانت کردن 

61 Shepherd  چوپان 

62 I’d rather be dead  مرده بودم( ترجیح میدادم مرده بودم )ای کاش  

63 Dagger  خنجر 

64 Lance  نیزه 

65 Sentry 
محافظ مخصوص پادشاه که در جلوی درب اتاق پادشاه  

 نگهبانی می دهد 

66 Glorified sentry 
 نگهبان مجلل)با زره و لباس جنگی مجلل(

 

67 Glory شکوه و جالل 

68 The day after tomorrow  پس فردا 

69 Moving target  متحرک هدف  

70 The days grow shorter  روزها کوتاه تر می شوند 

71 Rich cripple فلج پولدار 

72 Sceptre - Scepter  عصای جواهرنشان و سلطنتی پادشاه یا ملکه 

73 ُ Courtesy  نزاکت 

74 Despair  مایوس شدن 

75 Coward  ترسو 

76 Savage  وحشی 

77 The city is packed with…  شده است از ... شهر پر  

78 Watchdog  سگ نگهبان 
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79 On the mountain top در باالی قله 

80 
Talk back 

(You do not talk back to me) 
گستاخی کردن  – جواب پس دادن   

( به من جواب برنگردون )  

81 
Starve 

(I’m starving) 
از گرسنگی مردن  – گرسنگی کشیدن   

 دارم از گشنگی می میرم 

82 Seize دستگیر کردن)ناگهانی( کسی 

83 Such a shame چه ننگ )شرم آوری( بزرگی 

84 Archery  تیراندازی 

85 Navigation  دریانوردی 

86 Failed rebellions بی نتیجه و شکست خورده(شورش های ناکام مانده(  

87 Crowned stag  گوزن شاخدار 

88 Words  فرمانروایی( شعار)شعار یک خاندان یا  

89 Official motto  شعار رسمی 

90 Family comes first  )اول خانواده )اولویت اول خانواده است 

91 Saddle  زین اسب 

92 Trusty  قابل اعتماد 

93 Blue-blooded (adj)  اصیل  –اشراف زاده  

94 Blue blood (n)  اشراف زاده – عضو طبقه ی اشراف  

95 Qualities  خصوصیات  – ویژگی ها  

96 Discretion  )صالحدید و تشخیص )تدبیر و سیاست 

97 Rumor  شایعه 

98 Logistic  استدالل 
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99 Fondness  عالقه 

100 Early today  اوایل امروز 

101 No begging  التماس نکن 

102 Dungeon  )سیاه چال )زندان 

103 Trace  تعقیب کردن  – دنبال کردن  

104 The whole city  تمام شهر 

105 His blood runs black )خونش داره به جوش می یاد )داره خیلی عصبانی میشه 

106 Take in  دستگیر کردن 

107 Impregnable 
شکست ناپذیر – رسوخ نا پذیر   

 )مثال آن قلعه تسخیر ناپذیر است(

108 Honor   شرافت  –آبرو  

109 Kingdoms  قلمرو سلطنت  – فرمانروایی  

110 Slave برده 

111 Slaver برده دار 

112 Narrow seas  تنگه ی دریا 

113 Unborn child  بچه ی متولد نشده 

114 Prisoner  زندانی 

115 Spoiled child  بچه ی لوس 

116 Succession  جانشینی 

117 Slave  به بردگی گرفتن 

118 Backstabbing (n)  خنجر زدن از پشت 
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119 Kingly  شاهانه 

120 Quiet as a shadow  ساکت مثل سایه 

121 Warden  نگهبان 

122 Imp  کوتوله 

123 Accuse  متهم کردن 

124 With all my heart  با تمام وجودم 

125 Exhilarating  لذت بخش و نشاط آور 

126 Crowned heads  ملکه یا پادشاه 

127 Rudeness  بی ادبی 

128 Turnip cart  گاری شلغم 

129 Feast  )مهمانی )ضیافت شام 

130 You’re still blessed with the youth  تو هنوز از موهبت جوانی بهره مندی 

131 Dynasty  خاندان   –سلسله  

132 Pose  )قیافه گرفتن )برای کسی 

133 Worship  پرستیدن 

134 Civilized  متمدن 

135 Impudent  گستاخ 

136 Giggle صدای خنده 

137 Riders  سوارکارها 

138 Blow the horns  شیپورها را به صدا در بیاورید 
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139 Milk of the poppy  شیره ی خشخاش 

140 According to our needs  بر اساس نیازهایمان 

141 As you wish  هر طور مایلی 

142 Wizard  جادوگر 

143 Strike حمله 

144 Making peace  صلح کردن 

145 Glory in (sth)  به ... بالیدن 

146 Eunuch  خواجه 

147 Oathbreaker  پیمان شکن  – عهد شکن  

148 Giants  غول پیکرها 

149 Terrible times  لحظات سخت 

150 Devil objects  اهداف پلید 

151 Slaughter  )سالخی کردن ) کشتار وحشیانه کردن 

152 Half man  کوتوله 

153 Disappoint  ناامید کردن 

154 Companion  همراه   –ندیمه  

155 Hostage  گروگان 

156 Green boy  پسر جوان 

157 Crossing the neck  عبور کردن از گردنه 

158 Capture  اسیر کردن  – دستگیر کردن  
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159 Brush  علفزار 

160 Until the end of time  تا آخرین لحظه 

161 Move your helmet  کاله خودت را بردار 

162 Noxious weed علف هرز 

163 Asking for mercy  طلب عفو و بخشش کردن 

164 Treason  خیانت 

165 Dispatch  )فرستادن  – اعزام کردن)کسی به ماموریت  

166 You do me wrong تو اشتباه از من برداشت کردی 

167 Such a pity !  !چقدر حیف 

168 Claw  چنگال 

167 Supper  شام 

168 They keep him safe  آنها از او محافظت می کنند 

169 Come of age  به سن قانونی رسیدن 

170 Assist me  کمکم کن 

171 Battle axes  تبرهای جنگی 

172 In the vanguard  در جلوی لشکر 

173 On the front line  در خط مقدم حمله 

174 Van  جلودار – پیشرو  

175 Ferocious  وحشیانه 

176 Wound  زخم 



 

11 
 

177 Magic  جادو 

178 Turn  نوبت 

179 It’s fun خوش می گذره 

180 Laughing at (sb)  خندیدن به کسی 

181 Put him in irons  غل و زنجیرش کنید 

182 Sacrifice فداکاری 

183 Keep your mouth shut  دهنت بسته نگه دار 

184 Catastrophe فاجعه 

185 Stupidity  حماقت 

186 King’s landing  پایتخت سلطنت( مقر پادشاهی(  

187 Court  دربار  –دادگاه  

188 Scent (v)  احساس کردن 

189 Gash  )جای زخم )بریدگی عمیق 

190 Admiration  تحسین 

191 Release = free  )آزاد کردن )زندانی 

192 What’s happening?  چه اتفاقی داره میفته ؟ 

193 Greatness  بزرگی  – عظمت  

194 Everyone of them  تک تکشون 

195 Lose  از دست دادن چیزی  –باختن  

196 Mindless  بی فکر 
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197 Pleasant story  )داستان لذت بخش )دلپذیر 

198 Feed  غذا دادن   –خوراک دادن  

199 Don’t be scared  نترس 

200 Such a sad mistake!  !چه اشتباه ناراحت کننده ای 
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