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Inside Out 2015 

بیرون  درون   

1 What’s going on inside their head?  چی تو سرشون میگذره ؟ 

2 Headquarter   ی مرکز فرمانده  

3 Droopy غمگین و افسرده 

4 Power cord  کابل برق  - سیم برق  

5 Look out  مراقب باش 

6 
Keep somebody safe  ی داشتن کسدر امنیت نگه  

7 Here we go 
بزن بریم   –برو که بریم   

 (جهت شروع چیزی(

8 Hold on  صبر کن 

9 Yucky  )افتضاح ) مثل طعم غذایی 

10 Care very deeply about something  خیلی به چیزی یا موضوعی اهمیت دادن 

11 Score (a goal)  )گل زدن ) در ورزش 

12 Goofball  )آدمی که خل بازی در میاره ) جنگولک بازی میکنه 

13 Mermaid  پری دریایی 

14 Lava  )گدازه ) مواد مذاب آتش فشانی 

15 Kiddo  بچه جون 

16 Unqualified success  )یک موفقیت کامل )بی حد و حصر 

17 That’s it  خودشه )جهت تایید کاری(  – همینه  

18 Things couldn’t be better  از این بهتر نمیشه 
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19 Disappointment  یاس و نا امیدی 

20 Smelly 
 بدبو 

 

21 Daydream  خیالبافی  – خیالبافی کردن  

22 We’re getting close  داریم نزدیک میشیم 

23 You’re overacting  دیگه دارین خیلی واکنش نشون میدین 

24 Get rabies  هاری گرفتن 

25 Get off of me  از من دور شو 

26 Envy  حسادت کردن 

27 Solitary confinement  سلول انفرادی 

28 Trophy collection  مجموعه مدالها و نشان ها 

29 Moving van ماشین بزرگ جابجایی اثاثیه 

30 Guess what?  حدس بزن چیه / چی شده 

31 Watch out  مراقب باش 

32 She put her hair up  )موهاشو پشت سرش جمع کرد ) با چیزی بست 

33 Stall for me ( رام وقت کشی کنبرام زمان بخر ) ب  

34 What the heck is that?  این دیگه چه کوفتیه ؟ 

35 Spit out  ) انداختن آب دهن به بیرون ) تف انداختن بیرون 

36 Figure out  به چیزی / مساله ای پی بردن  – فهمیدن چیزی  

37 Something’s wrong with me یه چیزیم شده 

38 Puddle  گودال آب 
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39 Get / feel shivery  ... لرزیدن از ترس / بیماری / سرما و 

40 Long-term memory  حافظه بلند مدت 

41 Capital  سرمایه 

42 Lay somebody off 
 تعدیل نیرو کردن 

 

43 Lay-off  تعدیل نیرو 

44 Land something  بدست آوردن چیزی 

45 A hairy guy  یه یاروی پشمالو 

46 I’m so jumpy  خیلی عصبیم / بی قرارم 

47 My nerves are shot  ) خیلی بهم ریخته ام )از نظر روانی 

48   Move  جابجایی/ نقل مکان 

49 Stink  بوی بدی دادن 

50 Skip   چیزی شدن بیخیال  

51 Curse word  حرف بد  – فحش و ناسزا  

52 Venture ماجرا 

53 Withering scowl  اخم سرزنش بار 

54 I rest my case 
,دیگه حرفی ندارم ) همونی شد که گفتم  حق با من   

 بود( 

55 Confusion  آشفتگی 

56 Sweet dreams  خوابای خوش ببینی 

57 I was up late last night  دیشب تا دیر وقت بیدار بودم 

58 Stand out  از بقیه بهتر به نظر رسیدن 
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59 Blend in (with) 
با بقیه جور و هماهنگ بودن ) از نظر سر و وضع و  

 ).. 

60 Outfits  لباس فرم 

61 Unload   تخلیه کردن 

62 Right on schedule  درست به موقع 

63 Its not my place to tell you … 
جایگاهی نیستم که بخوام بت بگم ) مثال : کارتو  در 

 چطور انجام بدی( 

64 I’m on it  من ترتیبش میدم / ردیفش می کنم  –با من  

65 Eye shadow  )سایه چشم ) جزو لوازم آرایشی 

66 Hilarious  خنده دار – مضحک  

67 Play tag  گرگم به هوا بازی کردن 

68 Green trash  بازیافت زباله ی قابل  

69 Try-out 
یارگیری/ عضوگیری )برای یک تیم / نمایشنامه و  

 )... 

70 Back out  منصرف شدن از انجام کاری یا قولی که دادید 

71 Probe  بررسی کردن چیزی 

72 Strangle  خفه کردن کسی 

73 What is her deal?  مشکلش چیه ؟ 

74 Make a show of force  یه قدرت نمایی کن 

75 Put the foot down  
باال اومدن اون روی دیگه ) برخورد شدید وتند با  

 کسی کردن( 

76 Sass 
گستاخانه و با بی احترامی محض سخن   – گستاخی 

 گفتن 

77 Disrespectful attitude  رفتار نامحترمانه 

78 Good job  کارت خوب بود 
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79 Dump  زباله دانی 

80 Get out of hand  از کنترل خارج شدن اوضاعی 

81 
Don’t obsess over the weight of life’s 

problems 
 در برابر)زیر فشار( مشکالت زندگی تسلیم نشو 

 

82 Think positive  
 مثبت فکر کن 

 

83 Lead on  کاری( راه بیفت ) جهت تشویق کسی به انجام  

84 I can’t take much more of this  )دیگه تحملش ندارم ) تحمل این اوضاع رو 

85 Commercial  تبلیغات 

86 Mind reading  ذهن خوانی 

87 Parrot  طوطی 

88 Diversion = entertainment سرگرمی 

89 Sucker  ساده لوح 

90 Imaginary friend  دوست خیالی 

91 Neigh   شیهه کشیدن )اسب( –شیهه  

92 After you  ) اول شما ) بفرمائید 

93 Do not panic  وحشت نکن 

94 Two-dimensional  دوبعدی 

95 What’s the big idea?  !این چی کاریه ؟ 

96 Safekeeping   حفاظت از چیزی 

97 Stash  گذاشتن چیزی در جایی امن 

98 Recall memory (بیاد آوردن خاطره    یادآوری خاطره )  
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99 Sure thing  قطعا  -حتما  

100 

I would have sworn  
I would have sworn the mountain 

was right here 

مطمئنم ) جهت تاکید بر اطمینان از   - به جون خودم 
 صحت چیزی ( 

به جان خودم کوه درست همینجا بود   – مطمئنم   

101 Ticklish قلقلکی 

102 Tickle  قلقلک دادن  –قلقلک  

103 Run away  فرار کردن از جایی 

104 Stand around  ول چرخیدن بدون انجام هیچ کاری 

105 Unicorn  اسب تک شاخ 

106 Autograph  امضا ) شخصی مشهور(  – دست خط  

107 Dump somebody ترک کردن یا ول کردن کسی 

108 Called it   درست در میاد ( دیدی گفتم ) وقتی حدستون  

109 Troublemaker آدم دردسرساز 

110 Subconscious  ضمیرناخودآگاه 

111 Candy wrapper  جلد شکالت 

112 Inductive reasoning  استدالل استقرایی 

113 Nice work  کارت خوب بود 

114 Attagirl  )دختر خوب ) کارش خوب بوده 

115 Way back  راه برگشت 

116 Prairie  چمنزار – علفزار  

117 Hop in  ) سوار شو ) جهت یک وسیله نقلیه 

118 
Be onto somebody 

She’s onto us 
 خبر داشتن از کار یا قصد کسی

 اون خبردار شده 
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119 That’s it, I fold  من نیستم   ,دیگه کافیه 

120 Be positive  مثبت باش 

121 Hang on 
 خودتو محکم نگه دار

 صبر کن 

122 Stand back  عقب وایستید 

123 Dumb something down  ساده کردن چیزی جهت قابل فهم شدن 

124 Moron  آدم سبک مغز و کم عقل 

125 Get off  پیاده شدن 

126 Things are really messed up 
اوضاع واقعا بهم ریخته است )به همه چی گند زده  

 شده(

127 Be worried sick  شدیدا نگران شدن 

128 Puberty  بلوغ 

129 My bad  اشتباه از من بود 

130 What are we mad about?  ما از چی عصبانییم؟ 


