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Zootopia 2016 

1 Treachery  خیانت 

2 Maul دریدن 

3 Over time  به مرور زمان 

4 Live in harmony زندگی در هماهنگی و تعادل 

5 Cower  از ترس چمبره زدن یا خم شدن از ترس 

6 Tax exception  معافیت مالیاتی 

7 Actuary  مامور مالیات 

8 Noble profession  شغل شریف 

9 Watch out  مراقب باش 

10 Twitch 
لرزش سریع و ناگهانی ماهیچه ای به جهت ترس یا  

 عصبی بودن 

11 Fuzzy bunny  خرگوشی پشمالو 

12 Valedictorian  دانشجوی ممتاز 

13 Badge  نشان 

14 Let somebody down  نا امید کردن کسی 

15 Make room  جا باز کن 

16 Weasel راسو 

17 Jerk  احمق و عوضی 

18 Repellent  دافع یا دور کننده ی چیزی مثل حشرات 
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19 Taser  شوکر 

20 Here come the waterworks  اشکم دراومد 

21 Pull it together  خودت رو جمع و جور کن 

22 Delouse  شپش زدایی کردن 

23 Rickety bed  رفته( تخت درب و داغون)زوار در 

24 Roll-call  حضور غیاب 

25 Attention )برپا )زمان ورود مقام ارشد 

26 Recruit  دانشجو یا نیروی تازه وارد  ,سرباز 

27 Otter  سمور آبی 

28 City hall is right up my tail  تحت فشار قرارم داده ,شهرداری پاپیچم شده 

29 Skulk around  پرسه زدن اطراف جایی 

30 Hit the road 
زدن به جاده جهت سفر   -بزن به چاک   –بزن بیرون 

 و .. 

31 Back up  بکش عقب 

32 Beat it  بزن به چاک 

33 Hold up the line  معطل کردن صف 

34 Snot  آب بینی 

35 Mucus خلط 

36 Be mad at somebody  عصبانی و خشمگین بودن از دست کسی 

37 My treat  مهمون من 

38 It burns me up   )این منو آتیش میزنه ) عمیقا متاثر و ناراحتم میکنه 



 

4 
 

39 Articulate  سخنور 

40 Stand up for somebody or something  جانب کسی یا چیزی را گرفتن 

41 Hustle  نیرنگ   -فریب  

42 Sly fox  روباه مکار 

43 Grievance  شکایت 

44 He’s getting away  میکنه داره فرار  

45 Stop in the name of the law  به نام قانون ایست 

46 Abandon  ترک کردن کسی یا چیزی 

47 Husbandry  فالحت  - کشاورزی  

48 Florist  گلفروش 

49 Bless you خدا خیرت بده 

50 You’re fired  تو اخراجی 

51 Insubordination  نافرمانی 

52 Resign استعفا دادن 

53 
Stack something on somebody or 

something 
گذاشتن چیزی مهم مثل شغل یا اعتبار پای کسی یا  

 چیزی 

54 Lead  سرنخ 

55 Time is money  معادل همان وقت طالست 

56 Stroller کالسکه 

57 Tax evasion  فرار مالیاتی 

58 Sweet heart  قندعسلم 
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59 Happen to do something  کاری را انجام دادن اتفاقی  

60 Moran = idiot احمق 

61 Keep somebody on the hook 
معلق یا بالتکلیف نگه داشتن کسی ) معادل همان لنگ  

 در هوا نگه داشتن کسی( 

62 Pal رفیق 

63 Sloth حیوانی بنام تنبل 

64 Every minute counts 
 

بودن  دقیقه ای هم دقیقه ی ) جهت تاکید بر ارزشمند 
 زمان( 

65 Shifty  حیله گر 

66 Crime scene  صحنه جرم 

67 for old times' sake  بخاطر قدیما 

68 Misunderstanding  سوتفاهم 

69 Against our will  برخالف میلمون 

70 We broke bread together  باهم همسفره )هم نمک( شدیم 

71 Pick somebody up   جایی برداشتن کسی با ماشین از  

72 

Scare somebody to death / half to 
death 

He scared my driver half to death 

 ترساندن کسی تا سرحد مرگ
 رانندم رو تا سر حد مرگ ترسوند 

73 Backup  )نیروی پشتیبان ) در نیروی پلیس 

74 This isn’t the stone age  عصرحجر که نیست 

75 It’s no wonder   ندارهتعجبی  

76 Ranger scouts پیش آهنگ های محافظ جنگل 

77 Muzzle  پوزبند 
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78 Jam cams = traffic cameras  دوربینهای کنترل ترافیک 

79 Sneaky  آب زیرکاه و ناقال 

80 Slick  ماهر 

81 
Let somebody or something into 

something 
 گفتن چیزی محرمانه به کسی

82 Take care of someone/something   چیزی را ردیف کردن  –ترتیب چیزی را دادن  

83 Clear my afternoon  بعداز ظهرم رو خالی کن 

84 Cotton candy  پشمک 

85 While we’re young  معادل همان علف زیرپام سبز شد بسکه منتظر موندم 

86 Howl   زوزه کشیدن  – زوزه  

87 Go off the rails 
شروع کردن به رفتارهای عجیب و  زدن به خاکی ) 

 غریب( 

88 Keep something a secret  نگه داشتن چیزی بصورت یک راز 

89 The public  )عموم )مردم 

90 Press conference  کنفرانس مطبوعاتی 

91 For whatever reason  به هر دلیلی 

92 We must be vigilant  باید گوش بزنگ )هشیار( باشیم 

93 Go nuts  به سر زدن  – دیوانه شدن  

94 Critical condition  ) وضعیت وخیم ) کسی یا چیزی 

95 Savannah  زمین هموار سرسبز  –دشت بی درخت  

96 Records  بایگانی 

97 The boiler  موتورخانه 
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98 Integrity  درستی و صداقت 

99 Tear something apart ازهم پاشیدن انسجام بین افرادی 

100 Trier  کوشا 

101 Speak of the devil 
 
موی کسی را آتیش زدن   –معادل همان  حالل زاده   

 

102 I’ll be darned  
باورم نمیشه ) زمان تعجب مانند دیدن رفیق دوران  

 کودکی( 

103 Keep something off  دور نگه داشتن چیزی از چیزی دیگر 

104 On account of something  چیزی بخاطر  

105 Small-minded  کوته فکری 

106 The duke of bootleg  )سلطان ممنوعه )فروش غیرقانونی هر چیزی 

107 Godmother  مادرخوانده 

108 Toot  قطار و ...  ,صدای بوق ماشین 

109 Cross something off ( the list )  خط زدن چیزی از لیست 

110 Rescind = cancel  فسخ کردن چیزی  – کنسل یا لغو کردن  – باطل کردن  

111 Back off  بکش کنار 

112 Speed up 
قطار و   –) راندن سریعتر ماشین باالبردن سرعت 

 ).. 

113 Leave somebody behind  ول کردن یا رها کردن کسی در جایی 

114 That’s not happening 
 

ازین خبرا نیست ) یعنی قرار نیست اینطور که میگی  
 بشه( 

115 Unstoppable  توقف ناپذیر 

116 You’re milking  داری شورش رو در میاری 
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117 Slogan شعار 

118 Implore  التماس کردن 

119 Undercover cop ) پلیس مخفی ) با لباس مبدل 

120 Dismissed  مرخصید 

121 Glass-half-full 
 

میبیند  خوش بین ) کسی که همیشه نیمه ی پر لیوان را 
) 

122 Glass-half-empty 
 

بدبین بین ) کسی که همیشه نیمه ی خالی لیوان را  
 میبیند ( 


