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 معنی عبارت

save electricity در مصرف برق صرفه جویی کردن 

save energy انرژی ذخیره کردن 

save money ندرپول پس انداز ک  

savings account )حساب پس انداز )اصطالح بانکی 

save space استفاده درست از فضا،صرفه جویی در جا، به بهترین نحو از فضا استفاده کردن 

save time به بهترین نحو از زمان استفاده کردن، استفاده درست از زمان، جلوگیری از اتالف زمان 

save strength قدرت و نیروی خود را با مصرف و استفاده نکردن حفظ نگه داشتن 

save someone’s life جان کسی را نجات دادن 

save one’s breath شخص را از یک تالش یا خواسته پوچ یا نشدنی بازداشتن 

save someone a seat برای کسی صندلی یا جا گرفتن 

save something to a disk چیزی را روی دیسک ذخیره کردن 

save yourself the trouble خود را از دردسر و گرفتاری نجات دادن/رهانیدن 
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We need to turn the lights off to save electricity. 

اینکه در مرصف برق رصفه جویی کنیمما برای باید برق ها را خاموش کنیم برای   

We need to switch the lights off to save energy. Don’t walk too quickly, save your energy for 
later. 

ه کن. ما برای رصفه جویی در انرژی باید برق را خاموش کنیم. خییل رسی    ع راه نرو و انر  ژیت رو برای بعد ذخیر  

If we want a new car, we must save more money. 

ه کنیم.  ی ذخیر ن جدید میخواهیم ، ما باید پول بیشیر  اگه ما ماشیر

You have been very ill, rest in bed and save your strength. 

ه کن احت کن و انرژیت رو ذخیر . امکان داره مریض بشی ، اسیر  

John always saves Jane a seat on the bus. 

ن جا جان هم . رزرو میکنه تو اتوبوسیشه برای جیر  

Jane pulled John away from the speeding car; she saved his life. 

ن ، جان را از جلوی ماشینن که با رسعت داشت میومد کشید،  ،جیر ن نجات داد. جان او را  جیر  

 He won’t appreciate a birthday cake, save yourself the trouble (Don’t make the cake). 

 ما کیک برای روز تولد نمیخواهیم ، خودتان را به زحمت نیندازید. 

The goalkeeper stretched to save the penalty. 

ن پ . جهش زد نالنر دروازه بان  برای گرفیر  

 


