
  



 بتوانیدقرار دارد تا با استفاده از آن متنی در این جزوه 

 . دانش لغات خود را افزایش دهید 

 

 در آخر نیز تعدادی تمرین قرار داده 

 شده است تا بتوانید خود را 

 .محک بزنید 

 

 این جزوه توسط گروه انگلیش 

 توسکا تهیه شده و متعلق به هیچ 

 .گروه دیگری نیست 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

The big surprise 

I am always on time. Most of the time, I arrive at the office at 8. All my co-workers arrive at 8:15. My 

boss arrives at 10. But today, everything was different. I woke up late and couldn’t be on time. When I 

opened the door to our office, there was no one there! I was shocked! I called some of my co-workers 

to see why they were late but no one answered. I was so confused. “It’s the first day of the week. Why 

isn’t anyone here?” I thought. After a while, I saw our janitor and he said “Teddy? What are you doing 

here man? Haven’t you heard the news? The office is going to be shut down for a week. I’ve heard that 

they want to close this branch for good. You better start looking for a new job!”. At first, I didn’t want 

to believe him. I kept thinking “I love this job! My career is the only thing I care about! I guess I better 

listen to the janitor and start looking.” So, I went downstairs and when I reached the parking lot, I 

couldn’t find my car! I was so depressed to even care about my missing car. After walking fifty meters 

or so with a sad face, I saw someone running towards me with an object in his hand. As he came 

closer, I recognized him. He was one of my co-workers and he had a cake in his hand! He smashed 

that cake into my face and then I heard people around me shouting “HAPPY BIRTHDAY TEDDY!”. I was 

awestruck! I couldn’t believe that it was my birthday and my friends had decided to surprise me. “Yeah, 

we decided to make you miserable before we made you happy, happy birthday mate!” said Greg, one 

of my colleagues. Long story short, I had two heart attacks today. One out of sadness, and one out of 

happiness. 

رسند. رئیسمان هم  می  8:15رسم. همه همکارانم ساعت  به دفتر می  8من همیشه به موقع هستم. بیشتر اوقات، ساعت  

آید. اما امروز همه چیز متفاوت بود. من دیر از خواب بیدار شدم و نتوانستم به موقع برسم. وقتی در دفترمان  می   10ساعت  

اند اما هیچ کس  تعدادی از همکارانم تماس گرفتم تا ببینم چرا دیر کرده  را باز کردم، هیچکس آنجا نبود! شوکه شدم! با

بودم  با خودم فکر کردم که "این اولین روز هفته است. چرا کس ی اینجا نیست؟ " بعد از مدتی   گیج جواب نداد. خیلی  

ک هفته تعطیل است. من  کنی مرد؟ خبر را نشنیدی؟ شرکت به مدت ی سرایدارمان را دیدم. او گفت: »تدی؟ اینجا چه می 

آنها میشنیده  که  را  ام  این شعبه  من  برای همیشه  خواهند  ابتدا،  در   » باشید!  کار جدید  دنبال  به  است  بهتر  ببندند. 

هستم! حرفه من تنها چیزی است که به آن  شغل    خواستم او را باور کنم. مدام به این فکر می کردم که "من عاشق این نمی

ر کنم بهتر است به حرف سرایدار گوش کنم و شروع به جستجو کنم." بنابراین، من به طبقه پایین  اهمیت می دهم. اما فک

ام  بودم که حتی به ماشین گم شده   افسردهرسیدم، نتوانستم ماشین خودم را پیدا کنم! آنقدر  ارکینگ  رفتم و وقتی به پ

از پنجاه متر راه رفتن با چهره اهمیت ندادم.   من  به طرف  در دست داشت و    شیئی را دیدم که  ای غمگین، شخص ی  بعد 

. او یکی از همکارانم بود و یک کیک در دست داشت! کیک را به صورتم کوبید و  شناختمتر شد، او را  دوید. وقتی نزدیک می

افیانم را شنیدم که فریاد می  شد که روز  شده بودم! باورم نمی  غافلگیر زدند "تولدت مبارک تدی!".   سپس صدای اطر



 

 

: " ما تصمیم گرفتیم قبل از  تم گفتولدم است و دوستانم تصمیم گرفته بودند مرا غافلگیر کنند. گِرگ، یکی از همکاران

، من امروز دو حمله قلبی داشتم. یکی از غم، و  خالصهکنیم، تولدت مبارک رفیق!".    ناراحتاینکه خوشحالت کنیم تو را  

 دیگری از شادی. 

 

VOCABULARY (These words might have different meanings in different contexts) 

1. Confused  (گیج)  :Unable to understand or think clearly (adj)  

2. Branch ( شعبه): A local business, shop etc., that is part of a larger business (noun).  

3. For good ( برای همیشه): Forever (phrase) 

4. Career (شغل و حرفه): A job or profession that you have been trained for, and which you do 

for a long time (noun) 

5. Parking lot (پارکینگ):  A place with spaces for people to park their cars, either outside or 

inside a building (noun 

6. Depressed ( افسرده... خیلی ناراحت): Very unhappy (adj) 

7. Towards ( به سمت): In the direction of (preposition) 

8. Object ( شئ): Thing (noun) 

9. Recognize (شناختن): To know who someone or what something is, because you knew them 

before (verb)  

10. Shout (داد زدن): To say something very loudly (verb) 

11. Awestruck (بسیار متعجب): Very shocked (adj) 

12. Miserable (بدبخت): Extremely unhappy (adj) 

13. Colleague (همکار): Co-worker (noun) 

14. Long story short (...خالصه که): To make a long story a short one, to summarize the story 

(idiom 

 



 

 

 : پاسخ صحیح سواالت

1. C 

2. D 

3. C 

4. B 

5. B 

6. B 

7. D 

8. A 

9. A 
 

 با ما  در ارتباط باشید: 

Website 

Instagram 

You tube 

 

  

http://englishtouska.ir/
https://www.instagram.com/english_touska/
https://www.youtube.com/channel/UCVK1KxjCIV9PKuKetEGsB2w/featured

