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The pursuit of happyness 

 درجستجوی خوشبختی

1 make a list  لیست درست کردن 

2 for a living  برای گذراندن زندگي 

3 be in a rush  عجله کردن 

4 Daycare  خدمات مهد کودک 

5 file an extension  تمدید کردن 

6 interest  سود 

7 penalty  پنالتی 

8 face the truth  با حقیقت روبرو شدن 

9 out of control  خارج از کنترل 

10 deficits  کسری 

11 stockbroker  دالل سهام 

12 payroll  صورت پرداخت 

13 Feed the meter  کیلومترشو پر کن 

14 a brokerage firm  شرکت بورس 

15 rent is due next week  هفته دیگه وقت پرداخت اجاره است 

16 Can I ask you a favor?  مي تونم ازتون یه خواهش بکنم؟ 

17 Small time  بي اهمیت، نا چیز 

18 motto شعار 
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19 Drop … off 
 چیزی رو به دست کسی رساندن 

 

20 Landlord  صاحبخونه 

21 Beat the rug  قالیچه رو تکوندن 

22 share a ride  با هم با ماشین رفتن 

23 get in  سوار شو 

24 perform medical procedures  انجام دستورهاي پزشکي 

25 make decisions گرفتن  تصمیم 

26 You really messed it up  خیلي به همش ریختي 

27 works around a swivel  دور یک محور مي چرخه 

28 Internship  دوره ي آموزشي 

29 Owe  بدهکار بودن 

30 Get the hell out of here  برو گمشو 

31 take care of somebody  ازکسی مراقبت کردن 

32 Social Services  موسسه هاي سرپرستي 

33 Diligence  تالش 

34 team-playing  کار گروهي 

35 the truth is...  حقیقت اینه که 

36 Arrest  دستگیر کردن 

37 I hope so  امیدوارم 

38 Determined  با اراده 
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39 Hire  استخدام کردن 

40 I’ll let you know  بهت خبر میدم 

41 I swear  قسم میخورم 

42 I’ll fill your spot  جاتو پر میکنم، جاتو میدم به کسی دیگه 

43 appreciate  قدردانی کردن 

44 below average  پایینتر از متوسط 

45 excel at شتن در استعداد دا 

46 I trust you  اعتماد دارم بهت 

47 Drown شدن  غرق 

48 Dummy احمق 

49 bill of sale خرید  رسید  برگ 

50 world markets ازار جهاني ب 

51 get a quick bite  سریع چیزی خوردن 

52 Tax  مالیات 

53 a pain in the ass  سخت شرایط 

54 good talking to you  خوشحال شدم 

55 cross the street  دن خیابون رد شاز 

56 get hit by a car  ن تصادف کرد 

57 Show up early ر شدن ضزود حا 

58 qualified person  افراد شایسته 
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59 Invest  سرمایه گذاري 

60 Underrated  کم ارزش بودن 

61 Feeling underrated  کردناحساس کم ارزش بودن 

62 sign clients  جذی مشتری 

63 From the bottom to the top  از پایین به باال 

64 Doorman  نگهبان 

65 CEO  رئیس 

66 waste time  کردن  تلف  وقت 

67 get a green light from someone  میدهچراغ سبز نشون وقتی کسی 

68 Jimmy رفتن با چیزی  ور 

69 jimmy the key  با کلیدها ور رفتن 

70 Appointment  مالقات 

71 Possibly  احتماال 

72 I'd make it  از پسش برمیام 

73 pension money  پول بازنشستگي 

74 asset management  دارایي  مدیریت 

75 Absolutely کامال 

76 give you a call  بهت زنگ میزنم 

77 Bring someone back to the Earth خوشحالی کسی رو زایل کردن 

78 bank account  ی بانکحساب 
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79 broke  ورشکسته 

80 jerk me around  منو خر گیر آووردي؟ 

81 Owe  بدهکار 

82 Cavemen  غار نشین 

83 Awesome  عالیه 

84 Slice in line  در صف جا زدن 

85 Retire  بازنشسته 

86 Lifestyle  روش زندگي 

87 Municipal شهرداري 

88 Back up  برو کنار 

89 Preacher  واعظ 

90 give up شدن  تسلیم 

91 Fantastic  عالي 

92 Planet  سیاره 

93 Jungle  جنگل 

94 dressed as a garbage man لباس کثیف و نامرتب پوشیدن 

95 pulled it off  تاثیر گزار بودن 

96 I’m going pro!  حرفه ای شدن 


