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احوالپرسیMeeting and Greeting
سالمگفتن Say hello
پرسیدن "حالت چطوره؟ " Ask how are you
خود را معرفی کردن Introduce yourself
لبخندزدن Smile
بغلکردن Hug
برای خداحافظی دست تکان دادن Wave
بههمهی افراد سالم کردن Greet people
تعظیمکردن Bow
دوستی را معرفی کردن Introduce a friend
دستدادن Shake hands
بوسیدن Kiss
خداحافظگفتن Goodbye
اطالعات شخصیPersonal information
نام خود را گفتن Say your name
نام خود را هجی کردن spell your name
نام خود را با حروف درشت نوشتن print your name
پای نام خود را امضا کردن sign your name
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مدرسهSchool
حیاط مجتمع آپارتمانی quad
میدان بازی فوتبال Field
سکو bleachers
مدیر مدرسه Principal
ناظم مدرسه assistant principal
مشاور تحصیلی Counselor
کالس درس classroom
معلم Teacher
توالت عمومی restrooms
راهرو Hallway
کمد locker
دفتر مرکزی Main office
منشی clerk
کافه تریا Cafeteria
البراتوار کامپیوتر computer lab
دستیار معلم Teacher's aside
کتابخانه Library
تاالر سخنرانی auditorium
ورزشگاه Gym
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coach مربی
Track مسیر
classroomکالس مدرسه
chalkboard تختهی سیاه
whiteboard تختهی سفید
student دانشآموز
desk میز تحریر
screen پرده
teacher/instructor  مربی،معلم
LCD projector نمایشگر السیدی
headphones هدفون
raise بلندکردن
talk صحبتکردن
listen گوشدادن
stand up بلندشدن
write نوشتن
sit down نشستن
open بازکردن
close بستن
pick up برداشتن
put down گذاشتن
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ساعت clock
صندلی chair
حروف الفبا alphabet
کامپیوتر computer
قفسهی کتاب bookcase
نقشهی جغرافیایی map
تابلوی اعالنات bulletin board
دستگاه ترانسپارنت overhead projector
ماژیک پاکشونده dry erase marker
گچ تحریر chalk
پاککن eraser
مداد pencil
خودکار pen
مداد تراش pencil sharpener
ماژیک marker
کتاب درسی textbook
کتاب تمرین workbook
کاغذ دفترچه یادداشت ring binder/notebook3
درسخواندن studying
یافتن look up
خواندن read
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ترجمهکردن transate
چککردن check
رونویسیکردن copy
نقاشیکردن draw
بحثکردن discuss
رأیگیریکردن brainstorm
کارکردن work
کمککردن help
پرسیدن ask
جوابدادن answer
باهم استفادهکردن share
دیکتهکردن dictate
پرکردن fill in
انتخابکردن choose
دایرهکشیدن circle
خطکشیدن cross out
خطکشیدن underline
وصلکردن match
عالمتزدن lable
مرتبکردن unscramble
درآوردن take out
جمعکردن put away
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موقعیت در مدرسه succeeding in school

مشخصکردن set
شرکتکردن participate
درسخواندن study
قبولشدن pass
پیشرفتکردن make progress
معدل خوب بگیرید get good grades
کتابچهی تست test booklet
برگهی پاسخ answer shit
نمره score
معدلها grades
بردارید clear off
سیاهکردن bubble in
درستکردن correct
تحویلدادن hand in
یک روز در مدرسه a day at school
داخلشدن enter
روشنکردن turn on
راهرفتن walk
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دویدن run
جمعکردن lift
تحویلدادن deliver
حملکردن carry
خوردن eat
نوشیدن drink
خریدن buy
برگشتن go back
ترککردن leave
خاموشکردن turn off
گفتوگوهای روزمره Everyday conversation
شروعکردن start
تعریفکردن compliment
تعارفکردن offer
تشکرکردن thank
عذرخواهیکردن apologize
پذیرفتن accept
دعوتکردن invite
ردکردن decline
موافقتکردن agree
موافقتنکردن disagree
توضیحدادن explain
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weatherآبوهوا
temperature درجهی حرارت
Fahrenheit درجهی فارنهایت
Celsius درجهی سلسیوس
hot داغ
warm گرم
cool خنک
cold سرد
freezing انجماد
degrees درجهها
a weather map وضعیت هوا
sunny آفتابی
cloudy ابری
raining بارانی
snowing برفی
wheather conditions وضعیت هوا
heat wave موج گرما
smoggy دودآلود
humid مرطوب
thunderstorm طوفان با رعدوبرق
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ساعقه lightening
تندباد windy
طوفان با گردوخاک dust storm
مهآلود foggy
طوفان با تگرگ hailstorm
یخبندان icy
کوالک snowstorm/blizzard

تلفن The telephone
گوشی تلفن receiver
سیم تلفن cord
پریز تلفن phone jack
خط تلفن Phone line
شمارهگیر دکمهای تلفن Key pad
دکمهی عالمت ستارهی تلفن star key
دکمهی دارای عالمت #تلفنPound key
موبایل cellular phone
آنتن تلفن Antenna
شارژ باطری موبایل charger
سیگنال قوی تلفن Strong signal
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سیگنال ضعیف تلفن weak signal
هدفون تلفن همراه Headset
هدفون بیسیم تلفن همراه wireless headset
کارت تلفن Calling card
شمارهی پشتیبان access number
دستگاه پیامگیر Answering machine
پیام صوتی voice message
مسیج Text message
تلفنچی Operator
تماس تلفن اینترنتی Internet phone call
راهنمای تلفن Directory assistance
سیستم تلفن خودکار automated phone system
تلفن بیسیم cordless phone
تلفن سکهای Pay phone
تیدیدی دستگاه مخابراتی ناشنوایان TDD
تلفن هوشمند Smart phone
صورتحساب تلفن Phone bill
کد ناحیه مخابرات Area code
شماره تلفن phone number
تماس محلی Local call
تماس تلفنی راه دور long distance call
کد کشور Country code
11

OPD کتاب آموزشی زبان
 کاربر انجمن تک رمانKimia kardan

www.taakroman.ir

International call تماس تلفن بینالمللی
Making a phone call تلفنزدن
Dial the phone number شماره تلفن گرفتن
Press فشاردادن
Talk صحبتکردن
Hang up تلفن را سرجایش گذاشتن
stay on the line پشت خط ماندن

Measurements انواع اندازهگیری

divide تقسیمکردن
calculate حسابکردن
Measure اندازهگرفتن
Convert تبدیلکردن
Fractions and Decimals کسر و اعشارها
one whole یک کامل
one half نیمه
One third یکسوم
one fourth یکچهارم
Onr eighth یکهشتم
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Percent درصد
calculator ماشینحساب
decimal point ممیز
Measurement اندازهگیری
Ruler خطکش
inch اینچ
Centimeter سانتیمتر
Dimensions بُعد
Height ارتفاع
depth عمق
length طول
Width عرض
Time زمان
hour ساعت
Minutes دقایق
Seconds ثانیهها
a.m پیشازظهر
P.m بعدازظهر
Time of day اوقات روز
Sunrise طلوع آفتاب
Morning صبح
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noon ظهر
Afternoon بعدازظهر
Sunset غروب آفتاب
Evening عصر
Night شب
midnight نیمهی شب
Early زود
one time بهموقع
Late دیروقت
daylight saving time ساعت تابستانی یا زمستانی
Standard time وقت استاندارد
Time zones ناحیههای زمانی
Hawaii-Aleutian time زمان هاوایی_آلوتین
pacific time اقیانوس آرام
Central time زمان مرکزی
Atlantic time اقیانوس اطلس
Alaska time زمان آالسکا
Mountain time زمان کوهستان
Eastern time زمان شرقی
newfoundland time زمان نیوفانلند
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The calender تقویم
date تاریخ
day روز
month ماه
year سال
today امروز
tomorrow فردا
yesterday دیروز
Day of the week ایام هفته
Sunday یکشنبه
Monday دوشنبه
Tuesday سهشنبه
Wednesday چهارشنبه
Thursday پنجشنبه
Friday جمعه
Saturday شنبه
Week هفته
Weekdays روزهای کاری هفته
Weekend آخر هفته
Frequency تکرار
Last week هفتهی پیش
This week این هفته
Next week هفتهی بعد
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Daily روزانه
Once a week هفتهای یک نوبت
Twice a week هفتهای دو نوبت
Month of the year ماههای سال
January ژانویه
February فوریه
March مارس
April آوریل
May می
June ژوئن
July جوالی
August آگوست
September سپتامبر
October اکتبر
November نوامبر
December دسامبر
Seasons فصلها
spring بهار
Summer تابستان
fall/autumn پاییز
Winter زمستان
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Calendar Events حوادث سال
Birthday تولد
Wedding عروسی
Anniversary سالگرد
Appointment قرار
Vacation تعطیالت
Religious holiday تعطیالت مذهبی
Legal holiday تعطیالت رسمی
New year's day اولین روز سال نو
Martin luther king Jr.day روز مارتین لوتر کینگ پسر
President's day روز ریاست جمهوری
Memorial day روز یادبود
Fourth of July چهارم جوالی
Labor day روز کارگر
Columbus day روز کریستف کلمب
Vaterans day روز سربازان بازنشسته
Thanksgiving مراسم شکرگذاری
Christmas کریسمس
Parent teacher conference جمع والدین و مربی
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Describing things وصف کردن اشیا
little hand دست کوچک
Big hand دست بزرگ
fast driver رانندهی تندرو
Slow کُند
hard سخت
Soft نرم
thick ضخیم
Thin نازک
full پُر
Epmty خالی
noisy شلوغ
Quiet ساکت
Heavy سنگین
Light سبک
same همسان
Different متفاوت
good خوب
Bad بد
expensive گران
Cheap ارزان
beautiful زیبا
ugly زشت
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Easy راحت
difficult سخت
colors رنگها
Basic colors رنگهای اصلی
Red قرمز
yellow زرد
Blue آبی
orange نارنجی
Green سبز
purple بنفش
Pink صورتی
violet بنفش
Turquoise فیروزهای
Light blue سرمهای
bright blue رنگ آبی روشن
Black سیاه
white سفید
Gray خاکستری
cream شیری
Brown قهوهای
beige/tan بژ
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prepositions حروف اضافه
on the left سمت چپ
in the middle وسط
On the right سمت راست
Above باال
belowزیر
In داخل
in front of روبهرو
Behind پشت
on روی
Next to بعد از
under زیر
Between بین
Money پول
penny پنی
nickel نیکل
dime دایم
get دریافتکردن
borrow قرضکردن
lend قرضدادن
pay back پسدادن
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ربع quarter
سکهی دالری dollor coin
نصف دالر half dollor

خریدکردن shopping

طریقهی پرداخت پول ways to pay
از کارت اعتباری استفاده کردن use a credit card
از کارت بدهکاری استفاده کردن use a debit card
چکنوشتن write a check
از کارت کادو استفاده کردن use a gift card
خردکردن cash
برچسب قیمت price tag
قیمت حراجی sale price
شماره sku number
قیمت price
جمع total
قیمت معمولی regular price
بارکد bar code
رسید receipt
مالیات بر فروش sales tax
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cash register صندوق پول
buy خریدکردن
return پسدادن
exchange تعویضکردن
same and different شباهت و تفاوت
twins دوقلوها
sweater پولوور
matching جور
disappointed مایوس
navy blue سرمهای
happy خوشحال
shop خریدکردن
keep حفاظتکردن
adults and children
بزرگساالن و بچه ها
man مرد
woman زن
women زنان
men مردان
senior citizen شهروند ارشد
infant  طفل،کودک
baby بچه
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toddler کودک نوپا
six year old boy پسر شِش ساله
ten tear old girl دختر ده ساله
teenager نوجوان
describing people وصف افراد
age سن
young نوجوان
middle aged میانسال
elderly بزرگسال
height قد
tallبلند
average height قد متوسط
short کوتاه
weight وزن
fat چاق
average weight وزن متوسط
thinالغر
disabilitiesناتوانیها
physically challenged ناتوانی جسمانی
sight impaired/blind معایب بینایی/نابینا
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deaf ناشنوا
appearance ظاهر
attractive جذاب
cute بامزه
pregnant باردار
mole خال
pierced ear گوش سوراخشده
tattoo خالکوبی
Describing hair وصف انواع مو
short hair موی کوتاه
Shoulder length hair مو تا روی شانه
Long hair موی بلند
Part فرق سر
Mustache سبیل
beard ریش
Sideburns خط ریش
Bangs موی چتری
Straight hair موی صاف
wavy hair موی موجدار
Curly hair موی فر
Bald کچل
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Gray hair موی خاکستری
corn rows موی بافته
Red hair موی سرخ
Black hair موی مشکی
Blond hair موی بلوند
brown hair موی قهوهای
Rollers بیگودی
Scissors قیچی
Comb شانهی سر
brush برس
Blow dryer سشوار
Families خانوادهها
grandmother مادربزرگ
grandfather پدربزرگ
Mother مادر
father پدر
Sister خواهر
Brother برادر
Aunt  خاله،عمه
uncle  دایی،عمو
cousin  پسرخاله،پسر عمو
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mother-in_law مادر شوهر
Father-in_law پدر شوهر
Wife زن
Husband مرد
daughter دختر
son پسر
sister-in-law خواهر شوهر
brother-in-law برادر شوهر
Niece برادر/دختر خواهر
Nephew برادر/پسر خواهر
married couple زوج متاهل
Divorced couple زوج مطلقه
Single mother مادر تنها
Single father پدر تنها
Half sister خواهر ناتنی
half brother برادر ناتنی
Stepsister ناخواهری
Stepbrother نابرادری
remarried ازدواج مجدد
stepfather ناپدری
stepmother نامادری
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Childcare and parenting
مراقبت و پرورش اطفال
مراقبت hold
پرستاریکردن nurse
غذادادن feed
تکاندادن rock
لباس درآوردن Undress
حمامکردن Bathe
پوشک را عوض کردن change a diaper
لباس پوشاندن Dress
آرامکردن comfort
تشویقکردن Praise
مقرراتی بارآوردن discipline
کمربند بستن Buckle up
بازیکردن با play with
خواندن برای Read to
الالییکردن sing a lullaby
Kiss goodnight
بوسهزدن برای شببهخیر گفتن
شیشه شیر Bottle
سر شیشه Nipple
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شیر خشک formula
غذای بچه Baby food
پیشبند بچه bib
صندلی پایه بلند High chair
سطل پوشک بچه Diaper pail
پوشک بچه Cloth diaper
سنجاق قفلی saftey pins
شورت تمرین بچه Training pants
صندلی مخصوص توالت بچه Potty seat
پوشک یکبار بچه disposable diaper
صندلی مخصوص توالت بچه Potty seat
لوسیون بچه Baby lotion
پودر بچه baby powder
پاک کنندهها Wipes
ساک کودک Baby bag
حملکننده کودک baby carrier
کالسکه کودک Stroller
صندلی ایمنی اتومبیل Car safety seat
کالسکه بچه carriage
صندلی جنبان Rocking chair
اشعار کودکانه Nursery rhymes
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خرس عروسکی teddy bear
پستانک Pacifier
حلقه الستیکی برای گاز زدن Teething ring
جغجغه rattle
چراغ خواب Night light

کارهای روزانهDaily routines
از خواب بلند شدن wake up
از تختخواب بلند شدن Get up
حمامکردن Take a shower
لباسپوشیدن Get dressed
صبحانهخوردن eat breakfast
ناهار درست کردن Make lunch
پچهها را به مدرسه رساندن Take the children to school
با اتوبوس به مدرسه بردن Take the bus to school
رانندگیکردن تا محل کار drive to work
به کالس درس رفتن Go to class
کارکردن Work
به بقالی رفتن Go to the grocery store
بچهها را آوردن Pick up the kids
کار را ترک کردن Leave work
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خانه را تمیز کردن Clean the house
ورزشکردن Exercise
شامپختن Cook dinner
به خانهآمدن come home
شامخوردن Have dinner
تکالیف را انجام دادن Do homework
استراحتکردن relax
روزنامهخواندن Read the paper
ایمیل را چک کردن check email
تلویزیون تماشا کردن Watch TV
به رختخواب رفتن Go to bed
به خواب رفتن Go to sleep
live events and documents
اتفاقات زندگی و مدارک
متولدشدن be born
مدرسه را شروع کردن Start school
مهاجرتکردن immigrate
فارغالتحصیلشدن Graduate
رانندگی یاد گرفتن Learn to drive
شغلی یافتن get a job
شهروند شدن Beacome a citizen
عاشقشدن fall in love
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Go to college به کالجرفتن
get engaged نامزدکردن
Ger married ازدواجکردن
have a baby بچهدارشدن
Buy a home خانهخریدن
become a grandparent نوهدارشدن
Retire بازنشستهشدن
travel سفرکردن
Volunteer داوطلب امور خیریه شدن
die مردن
Birth certificate برگهی گواهی تولد
diploma دیپلمگرفتن
Driver's license گواهینامهی رانندگی
social security card گواهینامهی پذیرش تابعیت
College degree مدرک کالج
marriage license سند ازدواج
Pasport پاسپورت
deed سند
Death certificate گواهی فوت
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Feelings عواطف و احساسات
 داغhot
 تشنهthirsty
 خوابآلودsleepy
 سردcold
 گرسنهhungry
سیر/ راضیfull/satisfied
 متنفرdisgusted
 آرامcalm
 آرامuncomfortable
 عصبیnervous
 دردمندin pain
 بیمارsick
 نگرانworried
 خوبwell
 آسودهخاطرrelieved
 زخمیhurt
 تنهاlonely
 عاشقin love
 غمگینsad
 دلتنگ خانهhomesick
 سرفرازproud
 هیجانزدهexcited
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 ترسیدهscared
 پریشانembarrassed
 کالفهbored
 گیجشدنconfused
 ناامیدfrustrated
 ناراحتupset
 عصبانیangry
 شگفتزدهsurprised
 خوشحالhappy
 خستهtired
A family reunion دیدارهای خانوادگی
banner بنر
baseball game بازی بیسبال
opinion نظر
balloons بادکنک
glad خوشحال
relatives اقوام
laugh خندیدن
misbehave شیطنتکردن
The Home خانه
roof پشتبام
bedroom اتاق خواب
door درب
bathroom حمام
kitchen آشپزخانه
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کف زمین floor
غذاخوری dining area
اتاق زیرشیروانی attic
اتاق خواب بچهها kids bedroom
اتاق نوزاد baby's room
پنجره window
اتاق نشیمن living room
زیرزمین basement
پارکینگ garage
خانهیافتنFinding a home
فهرست اینترنتی internet listing
آگهی طبقهبندی شده classfied ad
آپارتمان دارای مبلمان furnished apartment
آپارتمان خالی unfurnished apartment
امکانات رفاهی utilities
درخواستدادن submit
امضاءکردن sign
پرداختن pay
اسبابکشیکردن move in
مالقاتکردن meet
بازدیدکردن look
وامگرفتن get a loan
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اسبابکشی کردن Moving on
بستهبندیکردن pack
بستهها را باز کردن unpack
نقاشیکردن paint
اثاثیه را مرتب کردن arrange the furniture
آپارتمانها Apartments
بلوک ساختمانی Apartment building
پلکان اضطراری Fire escape
زمین بازی Playground
باغچهی پشت بام Roof ground
بلندگو Speaker
مستاجر Tenant
مشخصات آپارتمان خالیVacancy sign
مدیر Manager
آسانسور Elevator
پلکان Stairs
صندوقهای پستی Mailboxes
ماشین لباسشویی Washer
خشککن Dryer
تلویزیون بزرگ Big-screen Tv
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Pool table میز بیلیارد
Security gate حفاظ درب ورودی
Storage locker کمد انباری
Parking space جای پارک خودرو
Security camera دوربین حفاظتی
Balcony بالکن
Courtyard حیاط خانه
Swimming pool استخر شنا
Trash bin سطل آشغال
Alley کوچه
Emergency exit خروجی اضطراری
Trash chute سرسره آشغال
Landlord صاحبخانه
Lease قرارداد اجاره
Smoke detector دودیاب
Key کلید
Bizzer زنگ درب
Peephole چشمی درب
Door chain زنجیر درب
Dead-bolt lock کلون درب
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Different places to live
مکانهای مختلف برای زندگیکردن
شهر the city
حومهی شهر the suburbs
شهر کوچک a small town
کشور country
آپارتمان مشترک condominium
مجتمع خانهسازی شهری townhouse
خانهی قابل جابهجایی mobile home
خوابگاه دانشگاهی dorm
کشتزار farm
مزرعه با دامپروری ranch
خانههای مخصوص سالمندان senior housing
آسایشگاه سالمندان nursing home
پناهگاه shelter
صندوق پستی منزل mailbox
پیادهروی اصلی front walk
پله steps
ناودان gutter
دودکش chimney
دیش ماهواره satellite dish
37

OPD کتاب آموزشی زبان
 کاربر انجمن تک رمانKimia kardan

www.taakroman.ir

garage door در پارکینگ
driveway راه اصلی ماشین رو
gate درب
storm door درب توفانبند
front door درب اصلی
doorknob دستگیرهی درب
porch light چراغ هشتی
doorbell زنگ درب
screen door درب توری
patio پاسیو
grill کبابپز
sliding glass door درب کشویی شیشهای
patio furniture وسایل پاسیو
flower bed گلخانه
hose شیلنگ آب
sprinkler آبپاش
hammock نوی تختخواب
garbage can سطل زباله
compost pile کپه خاک برگ
lawn چمن
vegetable garden باغچهی سبزیکاری
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take a nap چُرتزدن
garden باغبانیکردن
A kitchen آشپزخانه
cabinet کابینت
Shelf قفسه
paper towels حولهی کاغذی
Sink سینک ظرفشویی
dish rack جاظرفی
Toaster تستر
grabage disposal سطل آشغال
Dishwasher ماشین ظرفشویی
refrigerator یخچال
freezer فریزر
Coffeemaker قهوهساز
Blender مخلوطکن برقی
Microwave مایکروویو
Electric can opener کنسرو بازکن برقی
toaster oven فر برقی
Pot قابلمه
Teakettle کتری چای
Stove اجاق گ*از
burner شعله
Oven اجاق
39

OPD کتاب آموزشی زبان
 کاربر انجمن تک رمانKimia kardan

www.taakroman.ir

Broiler کبابپز
Counter پیشخوان
drawer کشو
Pan ماهیتابه
Electric mixer همزن برقی
Food processor آمادهساز غذا
cutting board تختهی برش
Mixing bowl همزن دستی
Dish بشقاب
Bowl کاسه
fork چنگال
Knife چاقو
Spoon قاشق
Teacup فنجان چای
coffee mug فنجان قهوه
Dining room chair صندلی نهارخوری
Dining room table میز نهارخوری
Napkin دستمال کاغذی
Placemat زیربشقابی
Tablecloth رومیزی
Salt and pepper sharkers نمکدان و فلفلدان
Sugar bowl شکردان
creamer ظرف خامه
Teaspot قوری چای
Tray سینی چای
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چراغ سقفی Light fixture
پنکه Fan
دیس پلو Platter
ظرف سرو غذا serving bowl
گنجه چینیآالت Hutch
گلدان Vase
بوفه Buffet
اتاق نشیمن A living room
کاناپه love seat
کوسن throw pillow
سبد Basket
گیاه خانگی Houseplant
بخش سرگرمیهای تصویری entertainment center
تلویزیون TV
دستگاه پخش دیویدی DVD player
سیستم استریو Stereo system
تابلوی نقاشی Painting
دیوار Wall
قاب شومینه Mantle
حفاظ شومینه Fire screen
شومینه fireplace
میز کنار مبلی end table
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Floor lamp آباژور
Drapes پر*ده
Window پنجره
Sofa مبل
coffee table میز قهوهخوری
Candle شمع
Candle holder شمعدان
Easy chair صندلی مبله
Magazine holder غشگیر مجله
carpet فرش
A bathroom حمام
Hamber سبد لباس
Bathtub وان حمام
Soap dish جاصابونی
Soap صابون
Rubber mat کفپوش الستیکی وان
washcloth لیف حمام
Drain زیر آب
Faucet شیر آب
Hot water آب گرم
Cold water آب سرد
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grab bar دستگیره
Tile کاشی
Showerhead دوش آب
Shower curtain پر*دهی حمام
Towel rack جاحولهای
bath towel حو*لهی حمام
Hand towel حو*لهی دستی
Mirror آینه
Toilet paper کاغذ توالت
Toilet brush برس توالت
Toilet توالت
Medicine cabinet قفسهی دارو
Toothbrush مسواک
Toothbrush holder جامسواکی
Sink سینک دستشویی
wastebasket سطل آشغال
Scale ترازو
Bath mat فرش حمام
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A bedroom اتاق خواب

dresserمیز توالت
Drawer کشو
Photosانواع عکس
Picture frame قاب عکس
Closetگنجه لباس
full-length mirror آینهی قدی
Curtains پر*دهی پنجره
Mini- blinds کرکرهی کوچک
Bed تختخواب
Headboard باالی تختخواب
Pillowبالش
Fitted sheet روتختی
flat sheet م*الفه
Pillowcase روبالشی
Blanket پتو
Quilt لحاف
Dust ruffle واالن
bed frame چهارچوب تختخواب
Box spring بخش فنری تختخواب
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تشک Mattress
پارکت Wood floor
فرش Rug
میز کنار تخت Night table
ساعت شماطهدار Alarm clock
چراغ Lamp
آباژور Lampshade
کلید برق Light switch
پریز outlet
اثاثیه و لوازم خانه Furniture and accessories
اسباببازی و انواع بازیها toys and games
میز متغیر Changing table
محل تعویض کهنهی بچه Changing pad
تخت بچه Crib
بالش محافظ تخت Bumper pad
سیار Mobile
قفسهی لباس Chest of drawers
دستگاه مراقب الکترونیکی بچه baby monitor
کاغذ دیواری Wallpaper
تختخواب چند طبقه Bunk beds
محافظ تخت Safety rail
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مالفه Bedspread
توپ Ball
کتابهای مخصوص رنگآمیزی Coloring book
مداد شمعی crayons
حیوانات اسباببازی Stuffed animals
جعبه اسباببازی Toy chest
پازل Puzzle
خانهی عروسکی Dollhouse
بلوکهای اسباببازی Blocks
گهواره Cradle
عروسک doll
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این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است .هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی
دارد.
برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید.
TaakRoman.IR
Forums.TaakRoman.IR
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