سرشار – غرق در

Steeped=soaked,drench,saturate

.....

هفته اول

از تیپت مشخصه که غرق در
عشقی!

.....

Felon

جنایتکار  -تبهکار
.....

این مرتیکه فالن فالن شده! آدم

هفته دوم

جنایتکار و تبهکاریه

.....

Loathe = to hate

متنفر بودن ،منزجر بودن

.....

هفته سوم

از بس کهه لوسهه همهه از
متنفر و بیزار شدن

.....

Duress= compulsion, force

فشار،زور ،اجبار ،تهدید
.....

هفته پنجم

دانشجوها اکثهرا دروس رو بها
زور و اجبار میخونن!

.....

محاصره کردن – احاطه کردن

Besiege = surround, hem in
.....

هفته هشتم

نیروهای بسیجی النه جاسوسهی
رو محاصره کردن

.....

Salient= outstanding, prominent

برجسته  ،مهم  ،چشم گیر

.....

هفته دهم

آدمهای برجسهته و مههم تهو
جلسه گوشهی رو میهرارن رو

.....

سایلنت!

Zealous = enthusiastic, eager

مشتاق  ،عالقه مند ،متعصب،دو آتشه
.....

هفته یازدهم

یارو از بس مشتاق و عالقه منهد
به بودن با احمدی نژاده؛المصهب
مثل زالوست!

.....

Fetter = hamper

محدود کردن ،مقید کردن

روز عید فطر همه مقید اند که زکات
هفته پانزدهم

فطریه رو پرداخت کنن
هر فیلتهری باعه

محهدود کهردن

کاربرها میشه

Amorous = full of love

عاشق پیشه ،عاشقانه ،شیفته

عمو روزه با زنش رابطه عاشهقانه
هفته شانزدهم

ای داره!
عمروعاص بدجور شیفته قهدرت
بود!

Lush = expensive and luxurious

لوکس ،تجمل ،با شکوه ،مجلل
هفته بیست ویکم

بابه

زنجهانی از بهس لهوکس و

مجلل زندگی میکرد باالخره لو
دادن!

Demur = express disagreement

اعتراض کردن به ،ایراد گرفتن ،رد کردن

دِ مو رو از غرات درار و اینقهده ایهراد
هفته بیست و دوم

نگیر و اعتراض نکن!
همه بهم ایراد میگیرن کهه چهرا دَمهر
میخوابی!؟

Hoard = hide, store

ذخیره ،جمع کردن ،انبار کردن

اطالعههات رو تههو هههارد کههامپیوتر
هفته بیست و پنجم

ذخیره کردم
تمام کلیه
جمع کردم

ههای لهرر و ههاردی رو

Sage = philosopher

دانا؛خردمند ،عاقل ،دنیا دیده

هفته بیست و پنجم

این سگ تربیت شده واقعا عاقل
و دانا! هست

Obese = very fat

چاق  ،فربه

هفته بیست و نهم

این عباسه اینقده چاق شده؟!

Hirsute = hairy

پر مو ،پشمالو

هفته سی و پنجم

هر سوتی که بزنی این سگ پشمالو
میاد پیشت!

Candid=frank, open, honest

بی آالیش ،ساده ،صادق

هفته سی و ششم

کاندید باید مثل غرضی صادق  ،ساده
و بی آالیش باشه!

Comely=beautiful, handsome

جراب ،دلربا ،قشنگ

هفته چهل و دوم

تو که از هر نظر کهاملی ،ههم
جرابی هم دلربا!

Cynic = pessimist, skeptic

بدبین ،آدم منفی باف

هفته چهل و سوم

با سهنی کهه ایهن پیهرزن هها دارن
طبیعیه که بدبین و منفی باف باشن

