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 ی اصطالح کاربرد  15 ،یس یبه انگل  یخداحافظ  یبرا ییروش ها 

به   خداحافظی  برای  هایی  روش 
 اصطالح کاربردی  15انگلیسی، 
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 با چه روش هایی میتوانیم در زبان انگلیسی خداحافظی کنیم؟
با   مقاله  این  آشنا    10در  انگلیسی  زبان  به  خداحافظی  برای  غیررسمی  و  رسمی  روش 

 باشید. خواهیم شد. لطفا با من همراه 
 

1. Bye  
Bye    شکل استاندارد و نیمه رسمی خداحافظی کردن در زبان انگلیسی است. ازیک Bye 
Bye رسمی تر و از  کمی Goodbye     دوستانه تر و غیررسمی تر است. استفاده از  کمی

 .این کلمه برای اکثر موقعیت ها چه رسممی و غیر رسمی مناسب به نظر می رسد
 

2. Goodbye 
ه استاندارد رسمی برای پایان دادن به مکالمه هایی مثل تلفن های کاری  این عبارت یک را

که ممکن است در فیلم ها یا تلویزیون   Farewell است. دیگر گزینه های رسمی مثل
تقریبًا همیشه در موقعیت هایی که به  Goodbye بشنوید، قدیمی هستند. بنابراین

با   نیاز دارد مثل تعامل  ادب  از  بیشتری  احتمالی استفاده می  یک سطح  مشتری های 
 .شود

 
3. See you 

یعنی خوشحال   I look forward to doing business with you again   دقیقا مثل
 می شم که از این به بعد با شما همکاری کنم

یعنی امیدوارم شانس اینو داشته   I hope we have the chance to meet againیا   
 باشیم که دوباره مالقات کنیم، 

 See you    هم با عباراتی که برای خداحافظی استفاده می شوند، همراه عباراتی مثل
See you tomorrow-Bye  –.به کار می رود. -خداحافظ فردا می بینمت ، 

4. See ya 
See you  گاهی به صورت see ya  ا نشان می دهد، نوشته می  ، که تلفظ غیررسمی آن ر

 متداول و مورد استفاده است.هم شود. و بسیار 
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5. Bye Bye 
در مواقع خیلی غیر رسمی و برای ابراز صمیمیت بیشتر یا هنگام صحبت با بچه ها از این 

 عبارت استفاده کنید. در سرایط رسمی تر بهار است از عبارات رسمی تری استفاده کرد. 
 

6. Have fun. / Have a good one 
از   قبل  دیگری  برای  خوب  آروزیی  خواست  برای  و  هستند  یکدیگر  شبیه  عبارت  دو  این 
جدایی استفاده می شوند. معمواًل درست در انتهای مکالمه به کار می روند. و گاهی  

البته وقتی استفاده می شود که  Have a good one .معنی خاصی را القا نمی کنند
 .مشخص نیست one معنی دقیق

 
7. Catch you later! / Smell you later! / Later, man 

با   آغاز می شوند، نیمه رسمی و برای موقعیت های    See youبیشتره اصطالحاتی که 
کاری مناسب هستند. بنابراین، به یک جایگزین غیر رسمی تر برای مالقات های دوستانه  

قل قولند و یا تنها در یک و موقعیت های صمیمی تر نیاز داریم. بسیاری از گزینه ها، ن
اما   متدوالند.  خاص  سنی  گروه  با  افرادی  میان  یا  تقریبًا    Catch you laterمنطقه 

دقیقًا به معنی امروز نیست و    laterاستاندارد است. توجه کنید که در این اصطالحات  
 (. See you laterممکن است هر زمانی غیر از االن باشد. )بر خالف معنی دقیق 

 
8. Night/ Nighty night 

است. می توانید از آن در پایان شبی    Good nightاین عبارت معادل بسیار دوستانه تر  
 اده کنید . که با دوستان به گشت و گذار و یا گفتدو گو مشغول بودید استف

 
9.  Look after yourself 

این  باش.  خودت  مراقب  یا  شو،   خوب  زود   : یعنی  اصطالح  این  اللفظی  تحت  معنی 
 .اصطالح معمواًل وقتی استفاده می شود که طرف مقابل را برای مدتی نخواهید دید
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10. Bye now 
ید یا حتی  معنی این عبارت این است فعال برو! پس بهتره در استفاده از اون مراقب باش 

 االمکان در موقعیت های خیلی دوستانه و مواقع شوخی از آن استفاده کنید. 
 

11. So long. / Farewell 
تا   یا  و  زمان طوالنی  مدت  برای  را  استفاده می شود که کسی  زمانی  این اصطالحات  از 
همیشه نخواهیم دید. با این حال، کمی غیر مرسوم هستند و دیگر مورد استفاده قرار  

 عبارات مناسب تری هستند.   Take careو    See you sometimeیرند. در نتیجه  نمی گ
 

12. See you next time 
این یکی فقط توسط مجریان تلویزیونی  که برایشان مشخص نیست شما را دوباره کی  
میبینند و معلم ها استفاده می شود. در زندگی واقعی بهتر است که با عباراتی مثل  

See you  شود. و … جایگزین 
 

13. Don’t be a stranger 
این اصطالح راهی برای گفتن جمله ی "در ارتباط باش" می باشد. این عبارت معمواًل به  

 شکل کنایه آمیز به کار می رود. 
 
 

14. Take it easy 
این عبارت هم یک معنی تحت اللفظی و یک معنی حقیقی دارد.    Take careمشابه  

)آرامش   موارد  در بعضی  یا  نکن.  کار  زیاد سخت   : است که  این  آن  الفظی  معنی تحت 
خودت را حفظ کن تا بتوانی موفق شوی( زود سالمتی خود را بدست بیاوری. اما عمومًا  

 به معنی خداحافظی است. 
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15. Speak to you then 
قرار استفاده   اما  کرد  با هم صحبت خواهیم  ما  است که  عبارت وقتی متداول  این  از 

نیست که همدیگر را ببینیم. مثاًل وقتی برای یک تماس تلفنی برنامه ریزی کرده ایم. اما  
می تواند به این معنی هم باشد که تصمیم گرفته ایم که با هم راجع به موضوعی  

 بحث کنیم. 
 

 ای خداحافظی کردن استفاده می کنید؟ شما از چه عبارات دیگری بر 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


