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 پودر ماشین لباس شویی اکتیو با دو برابر فعالیت! active فعال، کنشگر کتیواَ

 این پسره سر کالس خیلی دی اکتیوت رفتار میکنه. deactivate بودن غیر فعال یتکتیواَ دی 

 انرژی رو که دیگه همه می شناسیم. Energy انرژی انرژی

 ؟انیمیشن قلعه حیوانات رو دیدی Animation ، انیمیشنپویانمایی نیمیشناَ

 ماذا فازا؟ فازت چیه که این همه حرف می زنی؟ Phase حالت، فاز فاز

 امسال رنگ طوسی مُد شده. Mode چیزی که فراگیر شده باشه مُد

 روی مُود درس خوندن نیستم. mood بیانگر حالت فکری یا روحی مُود

 مدل موهاتو کی برات درست میکنه؟ خیلی بهت میاد. Model الگو مُدل

 برو توی گوگل مَپ راهتو پیدا کن Map نقشه مَپ

 امروز لباس هامو ست کردم. set یک دست، یک شکل سِت

 مایند و ذهنیت من برای موفقیت شکل گرفته. Mind ذهن مایند

 تو خیلی با مسایل اوپن مایند برخورد می کنی. Open Mind کسی که امروزی فکر کنه اُپن مایند

 صحبت های مشاورت داره مایند ست تو رو میسازه. mindset تفکرات یک دست، طرز تفکر مایند سِت

 مپ تو برای موفقیت چیه؟مایند  Map  Mind نقشه ذهنی مایند مپ

 ددالین تحویل تمرین استاد تا چه موقعه هست؟ Deadline پایان یک کار یا پروژه دِد الین

 توپ وقتی از زمین فوتبال بیرون بره میگن اوت شد. Out خارج اوت

 توپ وقتی به دست بخوره میگن هند شد. در فوتبال Hand دست هَند

 توپ وقتی از گوشه زمین فوتبال بیرون بره میگن کرنر شد. Corner گوشه رنرکُ

 ؟آقا این گوشی ها اورجینال هستن original اصل اورجینال

 مترو می فروشن، فیک هستن. این عطرهایی که توی fake قُالبی، تقلبی فِیک

 آقا دستگاه کپی این دور و برا هست؟ Copy رونوشت پیکُ

 این مطالب رو فقط با کپی پیست کنی همین. paste چسباندن پِیست

.اداره پست تا ساعت چند بازه؟ پست تلگرامت قشنگه post پُست، ارسال سریع پُست

 .آخه خیلی گشادهسایز این شلوار جین چنده؟  size اندازه سایز

 امسال شلوار بگ مد شده. bagکیف، پاکت، کیسه بزرگ بَگ

 این کالس کنکوره جلسه اولش فری هست. free رایگان، آزاد فِری

 االن دیگه همه موسیقی ها فری استایل شدن. Freestyle سبک آزاد ری استایلفِ
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