
 

 

شوندهایرایجیکهمعموالمترجمانمرتکبمیاشتباه

 . پرهیز کنیدها  های رایجی هستند که بهتر است از آن زیر معموالً اشتباه موارد

  کلمهSeveral ترجمه  «ینچند»آن را که شود  بسیار دیده می یکهدرحال .تعداد کم یعنی ؛است« چند» یبه معن

 . یادتعداد ز یمعنکنند؛ به  می

 نیست. تنها کافی « ولی»یا « اما»شوند، نیازی به استفاده از  شروع می« هرچند»یا « چهاگر»هایی که با  در عبارت

 است انتهای بخش اول را کاما قرار دهید. 

 مثال:

 های علمی زیادی وجود دارد.  های زیادی در این زمینه انجام شده است، ولی هنوز شکاف اگرچه پژوهش 

 های علمی زیادی وجود دارد. شده است، هنوز شکاف های زیادی در این زمینه انجام اگرچه پژوهش 

  های اداری رایج است. گزینه  استفاده نکنید زیرا عبارتی نادرست است که در متن...« در ارتباط با »از عبارت

 است. « درباره»بهتر 

 «الفظی از کلمه  ای تحت از یک بیماری ترجمه« رنج بردنsuffer به  در انگلیسی است. بهتر است بگویید

 است.  « مبتال»بیماری 

  شود و اغلب هم کاربرد آن اشتباه است. استفاده از  در موارد زیادی برای منفی ساختن استفاده می« عدم»کلمه

، »عدم اثر»به جای « مؤثر نبودن»توان به  تر است. برای نمونه، می کاربردی طبیعی« بی»فی یا پیشوند فعل من

به جای « نیازی بی»یا « عدم اشتغال»به جای « کاری بی»، «شناخت از یکدیگرعدم »به جای « نشناختن یکدیگر»

 اشاره کرد. « عدم نیاز»

  از « غیرسنجیده»نیز صادق است. پس بهتر است به جای « غیرقابل»یا « غیر»همین موضوع در مورد پیشوند

 استفاده کنیم. « انکارناپذیر»از « انکار غیرقابل»و به جای « نسنجیده»

 «الفطی  ترجمه تحت« نظر هنقطpoint of view  استفاده کنید. « دیدگاه»است. به جای آن از 

 که از  یکه در موارد یددقت داشته باشwant یشود، بهتر است که از معادل یکردن استفاده م یهتوص یبرا 

 استفاده کنید. « خواستن»به جای اینکه از مصدر  یمآن استفاده کن یبرا یدر فارس یدستور

 .You want to get to the point that NOT taking action would be uncomfortable مثال:

  نکردن ناراحتتان کند یکه کار یدبرس ییبه جا خواهید یمشما 

 یدکن یداپ یحس بد ید،انجام نداد اقدامیکه اگر  یدبرس ییبه جا یدبا. 



 

 

  عبارتreal time یک ترجمه « زمان واقعی»و  شود یترجمه م« بالدرنگ» یا« بدون درنگ» یبه معن

 آید.  اللفظی برای آن به حساب می تحت

 کلمه  یدکن یسعIt's  یاThis  است که تر  رایج ی. در فارسیدنکن یمعن «ینا»جمله را به صورت ابتدای در

 ... «یطشرا ینا»، «امر ینا»، «موضوع ینا» ییمبگو

  عبارتif only آید. یک ترجمه اللفظی برای آن به حساب می« اگر تنها»و  ستا« کاش یا» یبه معن 

 جمله ها  یدر بعضbut جمله یندارد. مثل ا« بلکه» یمعن : 

 The problem isn't so much the drive and energy of working towards the deadline, but that the 

deadline itself is always at the very end. 

  گلف،  یچوب بازبهclub نکنید «باشگاه»به اشتباه مراقب باشید که  آن را  شود. یگفته م. 

  کلمهtouch  ترجمه « لمس»را   ها به اشتباه آن ولی بعضیست ا «ارتباط داشتن» یبه معنها  متن بعضیدر

 کنند.  می

  عبارتfigure out است. «درک کردن»یا  «یدنفهم» یبه معن 

  کلمهstartup اندازی راه»یا « شروع»آن را به اشتباه  ها بعضی است که« استارتاپ» یا« وکار نوپا کسب» یبه معن »

 دهیم.  را ترجیح می« استارتاپ»هم صحیح است ولی « آپ استارت»کنند. امالی  میترجمه 

  کلمهFramework نویسند.  می« چهارچوب»ها به اشتباه آن را  . بعضیچارچوب است یبه معن 

  کلمهTechnology  نویسند. می« فن آوری»ها به اشتباه آن را  است. بعضی« فناوری»به معنی 

  کلمهmethodology با  . مراقب باشید آن رااست «یروش شناس» یا «یکردرو» یبه معنmythology  اشتباه

  .نکنیدترجمه  «یاسطوره شناس»نگرید و 

  عبارتlanding page  ًکنند. یترجمه م« صفحه فرود»را معموال 

 کلمه practical یاست ول «یکاربرد»و  «یعمل» یبه معن practically دهد. به  یم «یباتقر» یمعن در اکثر موارد

 .نکنید «عملیاز لحاظ »اشتباه 

  کلمهnovel مواظب باشید به اشتباه آن است «یعبد» یا «یدجد» یبه صورت صفت به کار برود، به معن یوقت .

 ترجمه نکنید.  «رمان» را

  کلمهtradeoff که با « است یزدو چ ینتعادل ب یجادا» یبه معنtrade تفاوت دارد« تجارت» یبه معن. 

  کلمهlunch  به معنی ناهار است ولی کلمهlaunch  دهد. می« آغاز به کار»معنی 

 متن ها،  یدر بعضimplication دهد. یم «یامدپ» یمعن 

  منظور ازguinea pig «است. عبارت « موش آزمایشگاهی»نیست بلکه همان « خوکچهlab rat  هم همان معنی

 دهد.  را می



 

 

  کلمهhack  است و الزامی ندارد که همیشه با مفاهیم کامپیوتر در ارتباط باشد. « ترفند»در کل به معنی 

  عبارتrule of thumb برای آن اشتباه  «یرانگشتقانون س». ترجمه است« قانون ساده» یا «یکل قانون» یبه معن

 است.

  کلمهgiven  است. مثال« چیزی بدیهی یا مسلم»وقتی به صورت اسم به کار برود، به معنی 

Freedom is a given 
  کلمهalign کاربرد دارد. «یساز مرتب» یاست و کمتر به معن« راستا کردن هم» یبه معن 

  کلمهdozen یمکن یاستفاده نم «یندو ج»وجه از  یچبه ه یدر فارس یدارد ول یادیکاربرد ز یسیدر انگل .

 «.یرحدود ده مد» یا« یرها مد ده» ییمگو ی؛ مثال م«ها ده» ییماست که بگو ینتر ا یجرا

  فعلresult in و  است« منجر شدن» یبه معنresulting  است. « حاصل»به معنی 

  کلمهfind باشد« نظر داشتن» یا« اعتقاد داشتن» یمعنبه تواند  یم . 

 عبارت see eye to eye را  یکدیگرحرف » یا« را درک کردن یگرهمد» یاصطالح است، به معن یک

 نکنید. « رو در رو بودن». به اشتباه آن را «یدنفهم

 لمه کleverage و همیشه به معنی  دارد« استفاده کردن» یا« سود بردن»، «بهره بردن» یمواقع معن یدر بعض

 نیست. « اهرم»

  کلمهbusiness مفهوم صادرات  یشترب «تجارت»است. کلمه  یمفهوم کل یکاست چون « وکار کسب» یبه معن

 .یستقابل استفاده ن یوکار هر نوع کسب یو واردات دارد و برا

  کلمهestablished و  یمیقد» یبلکه به معن یستن« شده یستأس» یبه صورت صفت به کار برود، به معن یوقت

 است.« معتبر

  از  یترجمه تحت اللفظ یکدارد و  یمنطق ی، خطا«تعداد کوچک»عبارت«small number»  است. درست

 است.« تعداد کم»آن 

 best practice به  یشاندهند و برا یصنعت انجام م یکاست که به مرور زمان افراد فعال در  یکار یبه معن

 است« تجربه برتر»آن  یحشود. ترجمه صح یم یلاستاندارد تبد ینوع

 literature review خاص را  ینهزم یکموجود در  یپروژهش ها ینکها یعنیاست.  «یاتمرور ادب» یبه معن

 .یمکن یو دسته بند یجمع آور

  3نکته :make money ترجمه  یک« کردن یجادپول ا»ت ولی اس« درآمد داشتن» یا« پول در آوردن» یبه معن

 .یدآ یبه حساب م یتحت اللفظ

 i.e .و « که... یمعن ینبه ا» یعنیe.g .برای نمونه»یا  «مثال یبرا» یعنی » 



 

 

  کلمهtraditionally ها  یک قید است که معموالً نشانگر تغییر شرایط از گذشته به حال است. خیلی از مترجم

در »مثال اینکه ...«. در گذشته »کنند ولی درست این است که بگوییم  ترجمه می« طور سنتی به»آن را به اشتباه 

توان در مورد کلمه  یهمین نکته را م «.های کوچک خرید کنند ها مجبور بودند از فروشگاه گذشته، انسان

historically کنند ولی بهتر است که  ترجمه می« به طور تاریخی»ها، به اشتباه، آن را  هم گفت که اکثر مترجم

 تری برای آن انتخاب شود.  با توجه به خود معادل روان

  کلمهmodel یا « سازی مدل»رود. در این صورت، بسته به جمله، معنی  ها به صورت فعل به کار می بعضی وقت

 دهد.  می« الگوبرداری»

  کلمهdiscipline دهد. ینظم نم یمعن یشهرود و هم یبه کار م« علم» یا «یحوزه علم» یوقت ها به معن یبعض 

  کلمهcritical یستن «یانتقاد» یبه معن یشهدهد و هم یم «یاتیح» یجمله ها معن یدر بعض. 

  کلمهleadership  است و کلمه « رهبری»به معنیmanagement  مدیریت»به معنی .» 

  عبارتmanage to با  یاست و ارتباط خاص« توانستن» یبه معنmanage ندارد.« کردن یریتمد» یبه معن 

  عبارتdraw on است و با  «یقبل یتجربه ها یااستفاده کردن از دانش » یبه معنdraw کردن یمترس» یبه معن »

 ندارد. یارتباط خاص

  عبارتthat being said یا having said that یبرا یو معادل« وجود ینبا ا» یبه معن despite .است 

  یداستفاده کن« آثار» یا« اثرها»آن از  ی. بهتر است به جایستدرست ن یدر زبان فارس« اثرات»کلمه. 

  اگر در جمله انگلیسی ازwhether تری  توانید با استفاده از مصدر فعل، ترجمه روان استفاده شده باشد، می

 بنویسید. برای نمونه: 

Whether what we achieve as directors is good for the world is ultimately measured by a 

different question. 
نه  یاخوب است  یادن یبرا یمآور یدست م یرکه به عنوان مد یزیچ یاآ ینکها: اللفظی ترجمه تحت

 شود. یم یبررس یگریسؤال د یلهسرانجام به وس

سرانجام بر  آوریم، یبه دست م کننده یتکه به عنوان هدا یا یجهبد بودن نت یاخوب  :ترجمه ویرایش شده

 .شود یم یبررس یگریاساس پرسش د

 یم.استفاده کن یساده فارس یها مرکب از فعل یها فعل یه جاکه امکان دارد ب ییتا جا بهتر است  

 جلسه حضور به هم رسانده بودند. یندر ا  جلسه حضور داشتند. یندرا 

 توافق به عمل آمد. یبا شهردار  توافق شد. یبا شهردار 

 کرد. یداریکتاب را خر یناو ا  یدکتاب را خر یناو ا. 

 ارسال کردم. یشسوغات را برا یها بسته  فرستادم. یشسوغات را برا یبسته ها 



 

 

 اتخاذ شد. یمتصم ینسپس ا  گرفته شد. یمتصم ینسپس ا 

  عددنویسی 

 که بدون واحد باشند و  شود، درصورتی آورده نمی« و»ها  بخشی هستند و در وسط اجزای آن عددهایی که یک

، با «هفتصد» و »یازده»، «هشت»نداشته باشد، مانند، نوشته ربطی به علوم مهندسی، ریاضی، یا موارد مشابه 

 شوند.  با رقم نوشته می 1234و  572، 22شوند. اعداد ترکیبی مثل  حروف نوشته می

 مثدار مصرف این دارو یک قاشق غذاخوری است. مثال: 

 هرحال با حروف نوشته شوند.  آید باید به عددهای ترتیبی و عددهایی که اول جمله می 

 هرحال با رقم نوشته شوند.  های خاص )مثل شماره شناسنامه یا پالک( و درصدها باید به شماره 

 درصد»جای عالمت %، آن را با حروف بنویسید. یعنی بنویسید  بهتر است به .» 

 ای با شرایطی مواجه شدید که هم عدد حرفی و هم عدد رقمی وجود داشت، باید تمام اعداد با  اگر در جمله

 وند. برای نمونه: رقم نوشته ش

 اند.  مورد از الگوریتم ژنتیک استفاده کرده 11ایم، تنها  ای که  بررسی کرده مطالعه 36از بین 


