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 حروف اضافه:

 سوچك حروف اضافه : سمبنده

 روي : پر

 عقب , پشت : پيچه

 عالوه به غير از : ايسكي

 در كنار : اندر , پاس مه, ساتمه

 سه : بيچ سه, مدهيهز ميان , از وسط 

 مه در طول مدت : لمباي مه سمي

 در تو , توي : اندر , مه

 با : ساته

 مه بعد از : بعد

 به سوي , به : كه كو كي طرف

 مه نزديك , پهلوي : پاس

 زير : نيچه

 روي : اوپر

 باال: اوپر

 از : سه

 برابر , در مقابل : كي مقابلهدر

 تا : تك

 مه ميان : بيچ

 براي : كه ليه

 قبل از : پهل يسه

 سامنه مقابل : آمنه

 تا حاال : ابهي تك

 مه سپس , پس از آن : بعد

 اما : مگر , ليكن

 شايد : شايد

 بهي هيچكس : كويي

 ن)عالمت منفي كه همراه فعل مي آيد( : ناكارات مك

 نه : اديك نهي بيشتر

 نهي هيچ , هيچي : كوچ

 هنوز : ابهي

 نهي هرگز : كبهي

 حاال : ابهي

 يا : اور
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 طرح همچنين : ايس

 فقط : كيول

 هي به زودي : جلدي

 هميشه : هميشه , سديو

 خيلي : بهوت

  

 متضادها:

 

 بيرون , خارج / داخل , درون : باهار/ اندر

 نزديك / دور : پاس / دور

 آسان / دشوار : آسان/ سخت

 خوب / بد : آچا / بورا

 ارزان / گران : سستا / مهنگا

 بزرگ / كوچك : برا / چهوتا

 درست / غلط : تيك / غلط

 سبك / سنگين : هلكا / بهاري

 باال / پايين : اوپر / نيچه

 باز / بسته : كهال / بند

 پير/ جوان : بودا / جوان

 كهنه / نو : پورانا / نيا

 تند / آهسته : تز/ چل

 پر / خالي : بهرا / خالي

 آزاد / اشغال : آزاد / ركاهوا

 زود / دير : جلدي / دير

 گرم / سرد : گرم/ تهندا

 تبديل پول به ارز:
  

 هي؟ نزديكترين بانك كجاست؟ : نكت تم اكس چينج آفيس كها
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 چك روپيه مه بدل دنگه؟ آيا ميتوانيد اين چكهاي مسافرتي را به پول تبديل كنيد؟ : كيا يه تراول

 روپيه مه بدل نا چها تاهو قدرا تبديل )نقد( كنم : مه تراول چك ن…ميخواهم چند

 دالر دالر آمريكا : امريكي

 پيسه۱۰۰-پيسه : ايك روپيه ۱۰۰-يك روپيه

 نرخ تبديل چه قدر است؟ : كيا ريت هي؟

 ميخواهم : موجه كوچه كوله نوت چاهيه من قدري پول خرد

  

 مكالمات ضروري در هنگام حمل بار واسباب:
  

 كجاست؟ : سامان كي ترالي كها هي سوال؟ دستي حمل بار چرخ

 سامان كي الماري كهاهي؟ قفسه هاي ويژه بار كجاست؟ : ني جي

 كهاهي؟ دفتر بار امنتي كجاست؟ : لگيج آفيس

 بار بر : قولي

 لي آوو…ليه را برايم بياوريد : مري…خواهش ميكنم

 اين اثاثيه / چمدانم / آن كيف : يه سامان / اتي چي/ بيگ

 چادو اسباب و اثاثيه رو تا تاكسي بياوريد : ايس سامان كو تاكسي پر پهو اين لطفا

 هزينه اش چه قدر است؟ : ايس كه كتنه روپيه هونگه؟

 اثاثيه نيست!! : ايس مه كوچه سامان نهي هييك تكه از

  
 

  تسويه حساب و ترك کردن :

 

 حساب من را بياوريد؟ : كيا ميرا بل بنا دينگه؟ كن است لطفا صورتمم

 ميكنم : مي صبح جلدي چهور دونگا من صبح زود اينجا را ترك

 تيار كر دي لطفا صورت حسابم را آماده كنيد : ميرا بل
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 كرنگه ما حدود ظهر تسويه حساب ميكنيم : هم دو پهر حساب

اچهالگ در اينجا خيلي به من خوش گذشت : يها موجهه

  : اردو زدن ، چادر زدن

 

 چادر زدن وجود دارد؟ : يها قريب مي كيمپ ايريه هي؟ آيا نزديك اينجا محل

 چادر بزنيم؟ : كيا يها كيمپ لگا سكتا هو؟ آيا ميتوانيم اينجا

 اردو زدن ممنوع!! : تنت لگانا منع هي

 گهر منع هي ممنوع : گاري كاروانها

 كرايه روزانه چه قدر است؟ : كرايه پريتي دن كتنا هي؟

 آدمي كاهر نفر : هر

 برا هر ماشين : هر گاري كا

 كا براي هر چادر : هر تنت

 براي هر كاروان و گروه : هر گروپ كا

 موجود هي؟…دارد؟ : كيا وجود…آيا

 پانيآب آشاميدني : پينه كا

 برق : بجلي

 زمين بازي : كهيل كا ميدان

استخرشنا : سومنگ پول

 

 رنگ ها :
  

 آبي : نيال

 زرد : پيال

 زرد تيره )بژ( : گهرهپيال

 طاليي : سونهري

 خاكستري , طوسي : گري
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 سبز : هرا

 ارغواني : هلكه پنگني

 پرتقالي , نارنجي : نارنجي

 قرمز : الل

 صورتي : گالبي

 فيروزهاي : فيروزي

 بنفش : پريل

 سفيد : سفيد

 سياه : كاال

 تيره : گهرا

 روشن : هلكه

 
 

  

 صبحانه ) ناشته ( : –

 لطفا من صبحانه ميخوام : ناشته چاهيه

 می برون ويتا شير کاکائو : گرم دوده

 قهوه : کافی

 با شير/ خامه : دوده / ماليی کی ساته

 کافئين : بغير کافين کی بدون

 بدون شير: بغير دوده کی

 دوده مقداری شير: تورا

 سرد/ گرم : تهندا/ گرم

 آب پرتقال : سنتره کا رس

 دينگه؟ال… برايم بياوريد؟ : کيا تورا … آيا ممکن است مقداری 

 کره: مکهن
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 نان: روتی

 نان باگت: دبل روتی

 مرغ : انداتخم

 تخم مرغ پخته: ابالهوا اندا تخم مرغ آب پز/

 وايل اندا تخم مرغ عسلی: بو

 عسل: شهد

 پرتقال : سنتره کا مربا مربای

 نان سوخاری , نان تست : پاپه

مقداری آبگرم/ سرد برايم بياوريد؟ : کيا آپ مره ليه تورا گرم پانی / تهندا پانی ممکن است 

 دنگه؟ال

 در صورت )منو( غذا چیست ؟؟؟؟ ) کیا مینوهی ( :

 ناغذای روز : پراتی دن کا کها

 صورت غذای هر روزه : کهانه کی سوچی

 کهانا غذای مخصوص طبخ منزل : گهر کا

 غذای فصل : موسمی کهانه

 کهانه غذای حداقل قيمت : سسته

 دسر : الپ آهار

 درينک نوشيدنی ها : کلد

 ماهی : مچهلی

 ميوه : پهل

 زمينی : آلو سيب

 برنج : چاول

 ساالدها : سالد

 کهانه غذای دريايی : سمندری

 غذاهای سبک : هلکه کهانه

 سبزيجات : شاکاهاری
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 پیش غذاها )اسنکس جلپان( :

 خاويار:کوير

 گوشت پخته سرد : کولد کتس

 خرچنگ : کوکتل مخلوط

 خيار : کهيرا )ککری(

 پرتقال: سنترا

 جگر : کلجی / جيگرسوسيس و

 خربزه: خربزا

 قارچ : مشروم

 سالدساالد سيب زمينی : آلو کي

 ماهی کنسرو شده : تن پيک مچهلی

 رسآب گوجه فرنگی : تماتر کا

 سس ساالد : سالد درسينگ کريم

 

 صرف غذا بيرون از منزل : گهر سه باهر کهانا

 بهوکهاهو/می پياساهومن گرسنه / تشنه هستم : مي

 بهو جناليه بتای گه؟ آيا ميتوانيد يک رستوران خوب معرفی کنيد؟ : کيا ايک اچها

 هیميخواهم ميز رزرو کنم : مجهه لوگو که ليه ميز بک کرني

 می آييم : هم آته بجی آی گه ۸ما ساعت 

 باشد؟ : کيا ممکن هی هماری ميز هو؟ آيا ممکن است ميز ما اين

 خارج / بيرون : باهر کهوله می

 گوشه : کونه میدر

 کنار پنجره : کهرکی که پاس

 مرپان ورجت عالقه میدر قسمت غير سيگاريها : دهو

 روی تراس : چهت پر
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 درخواست و سفارش : سيفاريش مه -

 که ليه کچه چاهيه م : کهانه / پينهچيزی برای خوردن/ نوشيدن ميخواه

 کی لست موجهه دو گه؟ ممکن است صورت غذا / نوشيدنيها را برايم بياوريد؟ : کهانه / پينه

 آن چيست؟ : وه کياهه؟

 هومن عجله دارم : می جلدی مي

 دوگه؟آيا ممکن است غذايم را زودتر بياوريد؟ : کيا مير ليه جلدی کهانا ال

 دوگه؟برای بچه مان به ما بدهيد؟ : بچه که ليه پليت الآيا ممکن است بشقابی 

 ال دوگه؟… برايمان بياوريد : کيا هما ره ليه … ممکن است لطفا 

 يک بشقاب : ايک پليت

 يک بطری : ايک بوتل

 يک ليوان : ايک گالس

 يک فنجان : ايک کپ

 يک قاشق : ايک چمچه

 چند تا کبريت : کوچه ماچيس

 يک چاقو : ايک چاقو

 يک دستمال سفره : ايک نيپکين

 يک چنگال : ايک کانتا

 چاهيه…کوچه ميخواهم : موجهه…من مقدار کمی

 سرکه : سيرکا

 کره : مکهن

 نان : روتی

 روغن : گهی )چکنای(

 فلفل : مرچ

 شکر : شکر

 نمک : نمک

 اور ال دوگه؟… برايم بياوريد؟ : کيا مری ليه ترا … ممکن است کمی ديگر  آيا
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 کافی است, متشکرم : کافی هی , شکريه

 واله کانه نهی کهاتا… بخورم : می  هستند… من نبايد غذاهايی را که دارای 

 نايی چربی : چيک

 هی؟برای بيماران قندی داريد؟ : آپ کی دايی بيتيز والو کی ليه ک.جه… آيا شما 

 صورت غذای مخصوص : خاص کهانوکی لست

 رس آب ميوه مخصوص : خاص پهلو کا

 

 آشنايی و معرفی : جان پهچان

 اپنا پری چی دو… را معرفی کنم ؟؟؟؟ : کيا ……. با اجازه 

 هی…. است : يه …. اين 

 هی….. است : ميرا نام …. اسم من 

 از آشنايی شما خوشوقتم : آپسه ميلکر خوشی هوئی

 اسم شما چيست ؟؟؟ : آپکا نام کياهی

 ادامه دهيد ، دنبال کنيد : پيچها کرو

 مدتی است که اينجا هستيد : کب سه يها هو چه

 آيا اين اولين سفر شما است ؟؟؟؟؟ : کيا يه آپکا پهال سفر هی

 نه ، ما پارسال هم اينجا آمديم : نهی هم پچهل سال يها آی تهه

 چه مدتی اينجا می مانيد ؟؟؟؟ : کتنه دن يها رک تهه

 آيا به شما خوش ميگذرد ؟؟؟؟؟ : کيا آچها لگا

 بله ، من خيلی دوست دارم ، بله خيلی به من خوش ميگذرد : جی ، موجه بهت آچهالگا

 مناظر طبيعی را خيلی دوست دارم : موجه قدرتی مناظر بهت پسند هی

نظر شما در مورد اين کشور / اين مردم چيست ؟؟؟؟ : آپکا نظريه اس ملک / لوگوکه بارمه 

 کياهی

 از کجا آمده ايد ؟؟؟ از کجا می آييد ؟؟؟ : آپ کها سه آی هی

 کجايی هستيد ؟؟؟ اهل کجا هستيد ؟؟؟ : کها که هی

 کا هو… هستم : می … من اهل 
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 هو… هستم : می …. من 

 هی… هستيد ؟؟ : کيا آپ …. آيا شما 

 آيا تنها هستيد ؟؟؟ : کيا اکل هو

 که ساته هو…. هستم : می …. من با 

 خانم : پتنی / استری همسر ،

 شوهر ، همسر : پتی

 خانواده : پريوار

 پسر / خواهر : بتا / بهن

 عمو / دايی : چاچا / مامو

 دختر عمه ، پسر عمه : پهوپهری بهن ، پهوپهر بهائی

 دختر خاله ، پسر خاله : موسری بهن ، نسره بهائی

 آيا شما متاهل / مجرد هستيد : آپ وواهت / اوواهت هی

 بچه داريد ؟؟؟ : کيا آپ که بچه هی آيا شما

 شغل شما چيست )چکار می کنيد ؟( : آپ کيا کام کرته هی

 کجا کار می کنيد ؟؟؟ : کها کام کرته هی

 چه رشته ای می خوانيد ؟؟؟ : کون سا وشی پرته هو

 آيا زياد مسافرت ميکنيد ؟؟؟؟ : کيا زياده سفر کرته هو

 


