Benefit= assist

مفید بودن برای ،منفعت؛مزیت
.....
درس دوازدهم .....

هرچی که به نفعت باشه حتما برات مزیت
و منفعتی داره

Actually= truly

در واقع ،حقیقتاً ،به راستی

.....

!؟ 
اِ کچلی واقعا 

درس اول
.....

 Delighted= elated, satisfied

شاد؛ راضی ،مسرور ،خرسند

الهی دالتون همیشه شاد و خرسند باشه
.....
درس هفدهم .....

دِ لیته رو بیار سر سففره تفا همفه شفاد
ومسرور بشن!

Ancient= old

باستانی ،کهن ،قدیمی

.....
درس سوم .....
1

تو این عکف

انیشفتن شفییه یفه مدم

قدیمی و باستانیه

Intolerable= unbearable

غیرقابل تحمل؛ سخت

باال رفتن از این طول راه پله براش سخت
.....

و غیرقابل تحمله

درس سوم .....

این طوری مبله گفرفتن واسفه هرکسفی
سخت و غیرقابل تحمله

Assert= declare

دفاع کردن؛گفتن ،اعالن کردن
.....

اگه میخوای اسیرت نکنن باید از خفودت

درس چهارم .....

دفاع کنی

 Inaccessible= remote

دوردست ،غیرقابل دسترس

.....
درس سیزدهم .....

این عک

سیییل بهتره دور از دسترس

باشه!

Deceptively= misleadingly

به طرز گول زننده ،به شکل فریینده

.....
درس چهارم .....
2

دود قلیون دوسفییت واقعفا فریینفده و
گول زننده هست

Resilient= tenacious

انعطاف پذیر؛بهیودپذیر

ایففن رضففای لعنتففی! چقففدر بففدن
.....

انعطاف پذیره!

درس چهارم .....

تیم برزیل انعطفاف پفذیر و رو بفه بهیفود
بازی میکنه

Amaze= astonish

متعجب ساختن ،متحیر و میهوت ساختن

جنگلهای ممازون مدمو سردرگم و متحیفر
.....

میکنه

درس پنجم .....

اِ مزه این غفذا مدمفو متحیفر و میهفوت
میکنه!

Baffle= puzzle,confuse

گیج ساختن ،میهوت ساختن

مثل بوفالو گفیج شفدی نمیفدونی داری
.....

چیکارمیکنی!

درس پنجم .....

وقتی گله شیرها به بوفالو حمله میکفنن،
گیج میشه!

Brilliant= radiant, intelligent

روشن ،بااستعداد ،باهوش وزیرک

بعضی دخترای زیرک و زرنگ شوهرشونو
.....
درس پنجم .....
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مجیور میکنن براشون برلیان بخره!

Omit= neglect

خط زدن؛حذف کردن ،نادیده گرفتن
.....

امید عالیشاه رو از لیسفت ملفی پوشفها

درس بیستم .....

خط زدن

Creep= crawl

خزیدن؛چهاردست وپارفتن
.....

ماشین که ریپ زیاد میزنفه انگفاری داره

درس هشتم

چهاردست وپا راه میره و میخزه!

.....

Vigorous= strong, powerful

قوی ،نیرومند

وای گر خیدم! چقد نیرومند و قویه!
.....
درس دهم .....

فیگورش نشون میده که خیلی نیرومنده!

Instantly= immediately

؛بی وقفه؛ فوراً ،مناً
.....
درس هفدهم .....
4

این استنلی رو تا مییینفی ففورا خنفدت
میگیره

