جوالت سباى اًگلیسی در هْرد کوک کزدى
Helping

 :Aاگز قصذ داشتَ باشین بَ دّستی کَ در حال اًجام کاری است ،پیشٌِاد کوک بذُین عبارت ُای
سیز بَ کار هی رّد.

 -1کوک هی خْاُی؟
?(Do you) want any help

 -2کوک السم داری؟
?(Do you) need any help

 -3هی تًْن کوک کٌن؟
?Can I help

 -4هیت ًّن کوکت کٌن؟
?Can I give you a hand

 :Bبزای دادى پاسخ هثبت بَ پیشٌِاد کوک اس عبارات سیز استفادٍ هی شْد:

 -5بلَ اگز سحوتی ًیست.
Yes, if it’s no trouble.

 -6بلَ اگز بزایت اشکالی ًذارد.
Yes, if you don’t mind.

 :Cبزای دادى پاسخ هٌفی اس عبارات سیز استفادٍ هی شْد:

 ًَ -7هتشکزم اس عِذٍ اش بزهی آین.
No thanks. I can manage.

 ًَ -8خْبَ .خْدم هی تًْن اًجام بذم.
No, that’s ok. I can do it myself.

 :Dدر هْقعیت ُای رسوی تز بزای پیشٌِاد کوک ،عبارات سیز بَ کار هی رّد:

 -9هی خْاُیذ ظزفُا را اس رّی هیش جوع کٌن؟
?Would you like me to clear the table

 -11اگز هیل داشتَ باشیذ ،گیاٍ ُا را آب هی دُن.
I’ll water the plants if you’d like.

 :Eاگز در پیشٌِاد کوک قصذ تعارف کزدى ّ اصزار کزدى را داشتَ باشین ،عبارت سیز بَ کار هی
رّد:

 -11بگذاریذ یکبار ُن کَ شذٍ هي ایي کار را بکٌن.
Let me do it for once.

 -12اس پیشٌِادتْى هوًٌْن اها ًویخْام بَ شوا سحوت بذم.
I appreciate your offering but I don’t want to trouble you.

 -13تعارف ًکي .بگذار کوکت کٌن.
Oh, come on. Let me give you a hand.

 -14تعارف ًکيّ .قتی هي هی تًْن کوک کٌن ،هجبْر ًیستی ایيکار را تٌِایی اًجام بذی.
Oh, come on. You don’t have to do it yourself if I’m here to help.

 :Fاگز بخْاُین بَ شخصی کَ اتفاقی بذی بزای اّ افتادٍ پیشٌِاد کوک دُین ،عبارت سیز استفادٍ
هی شْد:

ُ -15یچ کوکی اس هي بزهی آیذ.
?Can I do anything to help

 -16چَ کوکی اس دست هي بزهی آیذ؟
?What can I do to help

 -17هی خْاُیذ سًگ بشم آهبْالًس؟
?Should I call an ambulance

 -18لطفا هیشَ کوک کٌیذ بلٌذ شن؟
Can you help me up, please

