
 For Rent! Part 2 (Int.) 
About this lesson

:در این درس می آموزید 

چطور می توان درباره مدل و موقعیت محلی آپارتمان توضیح داد - 
چطور می توان کلمات مورد استفاده صاحبخانه ها در آگهی آپارتمان را درک کرد - 

Great deal!

Special offer!
پیشنهاد استثنائی-قیمت استثنائی !

This two-bedroom apartment is a special offer at eight-hundred dollars!
 اجاره داده می شود۸۰۰ $قیمت استثنائی اطاق خوابه با ۲این آپارتمان  .

Great deal!
معامله ای عالی !

A three-bedroom apartment with a dishwasher? What a great deal!
معامله خوبیآپارتمان سه اتاق خوابه با ماشین ظرفشویی ؟ عجب  !  

A steal!
مفت

This luxury condo is a steal at twenty-two hundered dollars a month!
مفتهبرای این کاندوی لوکس  $۲۲۰۰ !  

A must see!

Good credit is a must.
استالزامی اعتبار خوب بانکی  .  

This apartment is a must see!
یببینباید این آپارتمان را  !  

This shampoo is a must have!
بخریباید این شامپو را  !  

Right near the water



 ساحل همیشه جای محبوبی برای زندگی کردن است. از آنجایی که چنین مکانی مطلوب همه است میشه پیش بینی کرد که اجاره اش خیلی 
.بال باشد. پیدا کردن یک خانه خوب و تمیز کنار دریا خیلی سخته ، مگر آن که بودجه زیادی داشته باشید

Gorgeous vacation-style home just opened on the beach.
ا، مخصوص گذراندن تعطیلت برای بازدید آماده استکنار دریخانه راحت و مجلل  .

 « Pad » یک اصطلح بسیار غیر رسمی و عامیانه به معنای « آپارتمان » است.

Just opened up: your own mellow surf pad steps from the beach.
در چند قدمی لب دریادلپذیر و راحت پارتمان آماده اجاره : آ .

Experience water-front living today!
را امروز تجربه کنیدلب دریا زندگی  !

In the heart of the city

Beautiful townhouse for rent in downtown Los Diablos.
 لس دیابلسمرکز شهرتاون هاوس زیبا برای اجاره در  .

Townhouse for rent in the heart of the city.
شهردر قلب تاون هاوس اجاره ای  .

.وقتی درباره جایی حرف می زنیم، کلمه « درست » را می توان برای تاکید و به معنایی شبیه به « دقیقا » یا « واقعا » به کار ببریم 

I found a fabulous apartment right on the water.
پیدا کردمکنار آب درست یک آپارتمان فوق العاده ،  .

Luxury penthouse right in the heart of Manhattan!
منهتندر قلب درست پنت هاس لوکس  !  

In the burbs

 حومه ها، محله هایی بزرگ متشکل از ساختمان های متحدالشکل درمناطق دور از مرکز شهر، مشخصه چشمگیر از زندگی طبقه متوسط 
 آمریکایی هستند. خانواده هایی که بچه های کوچک دارند اغلب ترجیح می دهند که در حومه زندگی کنند زیرا این جور محله ها امنیت
.دارند و معمول مدرسه های خوبی دراین مناطق وجود دارد

We live in the valley, in the suburbs of Los Angeles.
 لوس انجلس زندگی میکنیمحومهما در منطقه ولی در  .

It's out in the suburbs.
استحومه شهر در بیرون  .

«burbs » برای حومه، به راحتی می گویند « suburbs » بعضی آمریکایی ها به جای استفاده از کلمه 

We've got a nice little house in the burbs.
حومه گرفتیمیک خانه کوچولوی قشنگ در  .

A posh neighborhood



.محله های خوب اغلب در آگهی های املک با صفت هایی از جمله « شیک » ، « مد روز » ، « معتبر» و « زیبا » تعریف می شوند 

Luxury townhouse opening in the heart of beautiful Beverly Hills.
،آماده اجارهزیبا بورلی هیلز در قلب تاون هاوس لوکس  .  

Posh neighborhood has 1 and 2 bedroom penthouses for rent!
  آماده اجارهشیک خوابه در محله ای 2 و 1پنت هاوس  !

Hundreds of new condos available in the trendy westside!
وست ساید، آماده استشیک و مدروز صدها کاندوی جدید در محله  .

Own your own home in the prestigious Hamptons.
همپتانز صاحبِ  خانه خود شویدبا پرستیژ در محله  .


