
 فارسی انگلیسی
fabric shop فروشگاه پارچه، بزازی 

To match with something ست کردن با چیزی 

silk ابریشم 

polyester پلی استیر 

Go ahead بفرمایید 

emerald در اینجا رنگ سبز زمردی 

man-made fiber پارچه دست باف 

cotton پنبه 

gorgeous زیبا 

turquoise ای روزهیف  

sky-blue آبی آسمانی 

Olive-green سبز زیتونی 

pine green سبز کاجی 

a job offer پیشنهاد شغلی 

 

 انگلیسی

Welcome to Adam's fabric shop. How can I help you ma'am? 

Hi I’m looking for a fabric that matches my dress. Here is a picture of it. Do you 

have any match for it? 

Oh sure we have an excellent variety of green color just right for your dress. Let 

me… 

Green? 

Here what do you think of this? This is %100 silk No polyester. Amazing isn't it? 

Go ahead, Touch it look how soft it is.  

It’s nice and all but it's emerald. It's not a perfect match for the dress in the 

picture. 

Emerald? But both of them are green. Right? 



Alright. Don't worry How about this? This is a man-made fiber. Egyptian cotton. 

You're gonna love it. Absolutely gorgeous. 

It's turquoise. 

Tor-what? Turquoise? 

How about this green? 

This is sky-blue 

Really? 

Olive-green 

What? How about… 

Don't even think about that that’s pine green. 

Man! 

So can you help me or not? 

Just come over here and choose it yourself. 

Okay. 

This is the one I’ve been looking for. Thank you. 

Ah that… I knew it from the beginning… 

Really? 

No. 

You know what? 

What do you think of a job offer? 

 فارسی

 کمکتون کنم سرکار خانم؟ تونمیم چطور. دیآدام خوش اومد یبه پارچه سرا

 که بهش بخوره؟ دیدار یچیه .عکسشه نیا .هستم که به لباسم بخوره یمن دنبال پارچه ا .سالم

 .دیاجازه بد...شما لباس یبرا قایدق، میانواع رنگ سبز رو دار نی.. بهتر.البته اوه.



 سبز؟

 .دیبفرمائ

درصد ابریشم خالصه. پلی استر نیست. فوق العادست. مگه نه؟ بفرمائید... لمسش  صد ؟ هیچ نظرتون

 کنید. ببینید چقدر نرمه.

 نداره یعکس همخوان یبا لباس تو یلیخ، هیسبز زمرد یول. خوبه یلیخ

 بافتش دست سازه چطوره؟ نیا، دیخب نگران نباش یلیخ هردوشون سبزن. درسته؟ یول ؟یزمرد سبز

 هیشک عال یب .دیشیعاشقش م...یمصر یپنبه 

 .هیا روزهیف

 ؟یا روزهیف ؟یچ یچ-یف

 سبزه چطوره؟ نیا

 .هیآسمان یآب نیا

 واقعا؟

 ...یتونیز سبز

 ؟چطور نیا ؟یچ

 .هیسبز کاج نیا، نکن فکرشم

 !بابااااا

 نه؟ ای دیکمکم کن دیتونیم، خب

 .دیانتخاب کن نجایا نیایب خودتون

 .باشه

 .متشکرم .که دنبالش بودم هیزیاون چ نیا

 دونستمیاولشم م از، آها اون

 واقعا؟

 .نه

 ه؟یچ یکار کن نجایا نکهیراجع به ا نظرت ه؟یچ یدونیم


