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موفق باشی به انگلیسی
برای گفتن موفق باشی در زبان انگلیسی میتوانیم از موارد
زیر استفاده کنیم:
All the best.

)با آرزوی بهترینها(
!Wish the best for you
)بهترینها را برای تو آرزو میکنم(

!Best of luck
)با آرزوی بهترین شانس(
!Fingers crossed
)موفق باشی(
I hope thing will turn out fine.
)امیدوارم همهچیز خوب پیش بره(
!Wishing you all the best
)بهترینها را برای تو آرزو میکنم(

!Wishing you lots of luck
)برای تو آرزوی موفقیت دارم(
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!You are going to be amazing
(تو فوقالعاده خواهی بود)
!You were made for this
(تو برای این کار ساخته شدی)
!You'll do great
(تو عالی خواهی بود)
!All the best to you
(بهترینها را برای تو آرزوی دارم)
!I hope it all goes well
(امیدوارم همهچیز عالی پیش برود)
!Have a blast
(خوش بگذرد)
!I wish you luck
(برای آرزوی موفقیت میکنم)
!Best wishes
(با آرزوی بهترینها)
!Many blessings to you
(موفق باشی)
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!Knock them dead
(شگفتزدهشان کن)
!May luck be in your favor
(امیدوارم همیشه شانس برنده شدن داشته باشی)
!Blow them away
(آنها را شگفتزده کن)
!Break a leg
(موفق باشی)
!I'm pretty confident that you'll do well
(من بسیار مطمئنم که تو عالی خواهی بود)
!Godspeed
(خدابههمراهت)
!Hope you do well
(امیدوارم عالی باشی)
!I hope everything will be alright
(امیدوارم همهچیز عالی باشد)
!Call on a higher power
(برو بگو گندهتر از تو بیاید)
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Better luck next time!
)(دفعه بعد موفقتر باشی
May all of your efforts yield a positive outcome!
)(امیدوارم تمام تالشهایت به ثمر برسند
Win big time!
)(برنده باش
Live long and prosper!
)(عالی و دراز زندگی کن
Go forth and conquer!
)(برو جلو و پیشرفت کن
Take home the crown!
)(موفق باشی
Remember me when you’re famous!
)(موفق باشی
I hope things will work out all right!
)(امیدوارم همهچیز برایت بهتر شود
May the force be with you!
)(امیدوارم بخت یارت باشد
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Mesmerize them!
)(در ذهنشان ثبت کن
Prayers be with you!
)(بهترین اتفاقها همراهت باشد
Come back a legend!
)(موفق باشی
Let me know how it went!
)(به من بگو چه شد
Knock on wood!
)(موفق باشی
Believe in yourself and make it happen!
)(به خودت باور داشته باش و انجامش بده
Have fun storming the castle!
)موفق باشی:(اصطالح
To infinity and beyond!
)(به سمت بینهایت و فراتر از آن
Bring home the trophy!
)موفق باشی:(اصطالح
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Do yourself justice!
)(بهترین خودت باش
Successfully pull off the heist!
)موفق باشی:(اصطالح
May the good lord bless you!
)(خدابههمراهت باشد
Hang in there, it’s all going to be all right!
) همهچیز عالی خواهد بود،(ادامه بده
I’m rooting for you!
)(من از تو حمایت میکنم
Press your thumbs together!
)موفق باشی:(اصطالح
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