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Monsters, Inc.   2001 

هیوالها شرکت  

1 sleep tight  خوب بخوابی 

2 simulation terminated  پایان شبیه سازی 

3 take a look at something  یه نگاه به چیزی انداختن 

4 draft  هوای سرد 

5 you can’t make me  نمی تونید مجبورم کنید 

6 count on someone  کسی حساب کردن رو  

7 be at your best 
بیشترین تالشتون رو کنید )بهترین عملکردتون رو  

 داشته باشید( 

8 scarer )مترسک   ترساننده )کسی که دیگران را می ترساند /  

9 tenacious  سرسخت 

10 intimidating ر ترس آو  

11 work out  کار کردن روی چیزی 

12 flab  )... چربی )شکم و 

13 hang over آویزان شدن چیزی از جایی 

14 
I don’t believe I ordered a wake-up 

call 
بیدارم کنی فکر نمی کنم گفته باشم    

15 bunk bed  تخت دوطبقه 

16 refine  تصفیه کردن 

17 we are prepared for the future  ما برای آینده آماده ایم 

18 more often  اغلب اوقات 
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19 since the fourth grade  از همون کالس چهارم 

20 pal رفیق 

21 give it a rest  یکم بش استراحت بده 

22 butterball  خپل / آدم چاق 

23 nuts  احمق / دیوانه 

24 fella  مرد / دوست پسر 

25 get lost  مزاحم نشید 

26 hook somebody up 
نفر رو بهم  دو   /قراره مالقات جور کردن برا دو نفر 

 جوش دادن

27 I have allergies  من آلرژی دارم 

28 humiliating  تحقیرآمیز 

29 creepy = scary  غیرعادی / ترسناک 

30 succulent  شاداب و پرطراوت 

31 file طبقه بندی کردن / آرشیو کردن 

32 careless  بی دقت 

33 I’m watching you    پایمت(من زیر نظرت دارم )می  

34 eastern seaboard  کرانه ی شرقی 

35 attaboy  )پسر خوب) وقتی پسر یا مردی کارش خوبه 

36 realign  تغییر دادن رویه کار 

37 intake  ورودی 

38 valve  سوپاپ 
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39 so far  تاکنون 

40 quota  سهمیه 

41 shredder  دستگاه خردکن 

42 I’m on a roll today 
غلتکم ) خیلی ردیفم / خیلی توپم و اوضاع  امروز رو  

 بر وفق مراده( 

43 red alert وضعیت قرمز 

44 remain motionless  بی حرکت بمون / از جات تکون نخور 

45 get it off )دورش کنید )چیزی رو ازش 

46 decontamination  رفع آلودگی 

47 duck and cover people   زمان یه انفجار یا خطر بزرگ( پناه بگیرید بچه ها(  

48 coming through please  )راه رو باز کنید لطفا )بذارید رد شم/شیم لطفا 

49 stand aside  کنار بایستید 

50 take a break  یه استراحتی کنید 

51 board of directors  هیئت مدیره 

52 frankly  ُرک و راست 

53 no exceptions!  استثنائی وجود نداره! )بدون هیچ استثنائی( هیچ  

54 what’s on your agenda today?  امروز برنامه ی تو چیه؟ 

55 stink up 
بد بو کردن چیزی یا جایی )به گند کشیدن جایی یا  

 چیز از نظر بو ( 

56 remind  یاد آوری کردن 

57 you’re not making sense 
نمیای )رفتارهات و  معنی نمیدی / با عقل جور در 
 حرفهات(

58 
what a coincidence, running into you 

here 
 تورو اینجا دیدم!   ,چه تصادفی
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59 what’s going on?  چه خبره؟ 

60 please try to understand  لطفا سعی کن درک کنی 

61 remain calm  آرام باشید 

62 get your hands off me  )دستت رو بکش )از من 

63 a security breach  شکاف )رخنه( امنیتی 

64 those were alphabetized  ب شده بودن(. )مرت  بودن اونا براساس حروف الفبا 

65 make it stop!  )جلوش رو بگیر! )متوقفش کن 

66 fall asleep  به خواب رفتن / خوابیدن 

67 I’m off-duty  االن کار نمی کنم 

68 send somebody back  فرستادن کسی به جایی که ازش اومده 

69 everything goes back to normal همه چی به حالت عادی بر میگرده 

70 up to now  تا حاال 

71 extremely forgiving 
بسیار )خیلی( بخشنده )کسی که دریا دل هست و  

 اشتباهات مکرر دیگران رو می بخشه( 

72 don’t panic  وحشت نکن 

73 a big hit  یک موفقیت بزرگ 

74 are you done there?  کارت تموم شد اونجا؟ 

75 guess what?  حدس بزن )چیه/کیه(؟ 

76 I’m aware of the situation  از اوضاع خبر دارم 

77 I was up all night  همه ی شب رو بیدار بودم 

78 take care of yourself  مراقب خودت باش 
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79 bon voyage  بخیر سفر 

80 usher  راهنما 

81 shifty eyes  چشمان حیله گر 

82 you’re not pinning this on me 
اینو به من نچسبون )این قضیه رو به من ننداز و منو  

 بابتش سرزنش نکن( 

83 get the picture?  گرفتی اوضاع رو(  مفهوم شد؟( 

84 get an autograph  گرفتن امضا از فردی مشهور 

85 we’re through  رفاقتمون / رابطمون / همکاریمون ... تمومه 

86 mess  دردسر 

87 he’s after Boo   اون دنبالBoo   هست 

88 everything’s on the up-and-up  قانونی و درسته(  همه چی روبراهه( 

89 take off pounds  وزن کم کردن 

90 kidnap  آدم ربایی کردن 

91 chuckle  صدا ) با دهان بسته( خندیدن بی 

92 evil plot  )طرح شیطانی )شرورانه / پلید 

93 fraternize with someone  همدستی کردن با کسی 

94 lull  )آرام کردن کسی برای خوابیدن )مثل الالیی خواندن 

95 roar  غرش کن 

96 get mixed up in something  قاطی یا در گیر چیزی یا مساله ای شدن 

97 we’re banished genius  ما تبعید شدیم نابغه 

98 abominable  زشت و ترسناک 
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99 snow cone  یخمک قیفی 

100 a big jerk  یک عوضی تمام عیار 

101 stuck in somewhere  )جایی گیر کردن )گیر افتادن در جایی 

102 wasteland  )یه جای لم یزرع )مخروبه 

103 sissy  سوسول 

104 blizzard  )کوالک ) باد شدید همراه با برف 

105 none of that matters now  هیچکدوم از اونا االن )در حال حاضر( اهمیت ندارن 

106 now the truth comes out  )حاال حقیقت آشکار شد )روشن شد 

107 you’re on your own 
باید تنها انجامش    ,خودت تنهایی ) خودتی و خودت 

 بدی( 

108 gangway!  برید کنار 

109 look out!  !)مواظب باشید )مراقب باشید 

110 finish him off!  !کارش تموم کن 

111 just hear me out  
فقط به حرفم گوش کن )حرفم رو قطع نکن و فقط  

 گوش کن( 

112 I am baring my soul 
دارم احساستم رو بیان میکنم )دارم پرده ازاحساساتم  

 بر میدارم و آشکارشون می کنم(  

113 pack of lies   یه مشت دروغ محض 

114 hurry up  عجله کن 

115 get out of my way  از سر راهم برو کنار 

116 insane  احمقانه 

117 don’t look down  پایین رو نگاه نکن 

118 it’s a dead end 
منظور این است که کارمون   ,اینجا بن بسته )ته خطه

 موفق نمیشیم( در انجام کاری تمومه یا 
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119 great job  کارت عالی بود 

120 express  قطار سریع السیر 

121 pathetic  رقت انگیز 

122 now your time is up )حاال دیگه کارت تمومه )زمانت به سر رسیده 

123 take care of someone  از کسی مراقبت کردن 

124 chuck him  )پرتش کن )بندازش 

125 gator = alligator  تمساح 

126 with pleasure   با کمال میل 

127 cut the power  برق رو قطع نید 

128 in plain sight  در معرض دید 

129 I’m cooperating  دارم همکاری می کنم 

130 this has gone far enough 
به اندازه ی کافی پیش رفته ) قضیه به حد کافی کش  

 پیدا کرده( 

131 I have no choice  انتخاب دیگه ای ندارم 

132 undercover work عملیات پلیس مخفی(   کار مخفیانه ( 

133 intercept   جلوی کسی یا چیزی را گرفتن 

134 so long  خدانگهدار(تا بعد ) تا دیدار بعدی 

135 shut down  )تعطیل کردن جایی ) بطور موقت یا دائمی 

136 cheer up  )خوشحال باش )شاد باش 

137 mob  اوباش / یه جمعیت خشن و عصبانی 

138 tip  انعام دادن 
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139 no peeking  یواشکی )دزدکی( نگاه نکن 




