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- I am Peppa Pig.  

"پپا پیگ" هستم.من   

 

-This is my little brother George. 

 این برادر کوچکتر من "جورج" هست.

 
-This is Mummy Pig. 

پیگ هست.  ماماناین   

 

-And this is Daddy Pig. 

پیگ هست. باباو این هم   

 

Muddy Puddles 

 چاله های گلی

 

- It is raining today, 

 امروز هوا بارانی هست،

 

so Peppa and George cannot play outside. 

 بنابراین پپا و جورج نمی توانند بیرون از خانه بازی کنند. 

 

Daddy, it's stopped raining. Can we go out to play? 

شد. می تونیم بریم بیرون بازی کنیم؟ بابا، باران تمام  
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-All right. 

 بسیار خوب،

 

-Run along, you two. 

 شما دو تا، بدوید برید بازی کنید. 

 

- Peppa loves jumping in muddy puddles. 

 پپا عاشق پریدن در چاله های گلی هست. 

 

- I love muddy puddles. 

 من عاشق چاله های گلی هستم.

 

- Peppa! If you jump in muddy puddles, 

 پپا! اگر در چاله های گلی می پری

 

 you must wear your boots. 

 ، حتما باید چکمه های خودت را بپوشی.

 

- Sorry, Mummy. 

 ببخشید، مامان.

 

- George likes to jump in muddy puddles, too. 

 جورج هم دوست دارد در چاله های گلی بازی کند.
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- George! If you jump in muddy puddles, 

 جورج! اگر در چاله های گلی می پری

 

 you must wear your boots. 

 ، حتما باید چکمه های خودت را بپوشی.

  

- Peppa likes to look after her little brother George. 

 پپا دوست دارد مراقب برادر کوچکترش باشد. 

 

- George, let's find some more puddles. 

 جورج، بریم چند چاله دیگه پیدا کنیم.

 

 - Peppa and George are having a lot of fun. 

لی لذت می برند. یخ سرگرم هستند و پپا و جورج  

 

 - Peppa has found a little puddle. 

 پپا یک چاله کوچک پیدا کرده.

 

- George has found a big puddle. 

 جورج یک چاله بزرگ پیدا کرده. 

 

- Look, George!  

 جورج، نگاه کن!
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-There's a really big puddle! 

هست. اونجایک چاله خیلی بزرگ   

 

-  George wants to jump into the big puddle first. 

 جورج می خواهد اول به چاله بپرد. 

 

- Stop, George! I must check if it's safe for you. 

 جورج، صبر کن! من باید ببینم آیا برای تو امن هست یا نه.

 

-Good, it is safe for you. 

 خوبه، برای تو امن هست. 

 

- Sorry, George. It's only mud. 

 ببخشید، جورج. اون فقط گل هست.

 

-  Peppa and George love jumping in muddy puddles. 

های گلی هستند.  پپا و جورج عاشق پریدن در چاله  

 

- Come on, George, let's go and show Daddy. 

 بیا جورج، بریم به بابا نشان بدیم. 

 

-Goodness me! 

 خدای من!
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-Daddy! Daddy! 

 بابا! بابا!

 

-Guess what we have been doing? 

 حدس بزن ما داشتیم چی کار می کردیم؟

 

-Let me think. 

 اجازه بده فکر کنم.

 

- Have you been watching television? 

 داشتید تلویزیون می دیدید؟

 

 - No, Daddy. 

 نه، بابا.

 

- Have you just had a bath?  

 تازه دوش گرفتید؟

 

- No, no. 

 نه، نه.

 

- I know! You have been jumping in muddy puddles. 

 فهمیدم! شما داشتید در چاله های گلی بازی می کردید.
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- Yes, yes, Daddy! 

 آره، آره، بابا!

 

-We've been jumping in muddy puddles! 

 ما داشتیم در چاله های گلی بازی می کردیم. 

 

-And look at the mess you are in. 

 و ببینید در چه وضعی هستید. 

 

-Oh, well. 

 خب، 

 

- It's only mud. 

 اون فقط گل هست.

 

- Let's clean up quickly before Mummy sees the mess. 

کنیم.  شقبل از اینکه مامان این وضعیت را ببینه، بیایید تمیز  

 

- Daddy, when we have cleaned up,  

 بابا، وقتی که ما تمیز شدیم، 

 

will you and Mummy come and play, too? 

 تو و مامان هم میاید با هم بازی کنیم؟
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- Yes, we could all play in the garden. 

 آره، همه ما میتونیم در باغ بازی کنیم.

 

- Peppa and George are wearing their boots.  

 پپا و جورج چکمه های خودشان را پوشیدند. 

 

-  Mummy and Daddy are wearing their boots. 

 مامان و بابا چکمه های خودشان را پوشیدند. 

 

 -Peppa loves jumping up and down 

 پپا عاشق پریدن

 

 in muddy puddles. 

 در چاله های گلی هست. 

 

 -Everyone loves jumping up and down 

 همه عاشق پریدن

 

 in muddy puddles. 

 در چاله های گلی هستند. 

 

- Oh, Daddy pig. 

 اوه، بابا پیگ.
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- Look at the mess you are in. 

 ببین در چه وضعی هستی. 

 

- It's only mud. 

 اون فقط گل هست. 

 

 


