
1. Typique [tipik] adj Caractéristique; ordinaire ; qui distingue une personne ou une chose. 

a.Le personnage sinistre du film avait mis un costume typique, d’une chemise foncée, une 

cravate forte et une veste serrée.

b.Il porte la tenue typique des garçons de son âge.

c. Martha a la parole typique des professeurs.

2. Minimum [minimↄm] adj/nm Le plus petit degré auquel une chose puisse être réduite. 
a. Les recherches déclarent que les adultes ont besoin, au minimum, de six heures du som-

meil.

b.Le minimum pour les charges du téléphone, si aucun appel n’est passé est presque de 30 

dollars par mois

c. Le congrès a fixé un salaire minimum pour tous les travailleurs.

3. Rare [RaR] adj Peu fréquent; peu commun

a. Les chaises qui ont plus de cent ans sont rares.

b. Comme il y a peu d’humidité dans le désert, les arbres sont rares.

c. Au Combien les bons cuisiniers sont rares?

4. annuel, annuelle [anɥƐl] adj Qui dure un an;qui revient chaque année.
a. La convention annuelle de musique aura lieu à Hollywood.
b. Les publicitaires de L’encyclopédie, chaque année publient  un livre qui s’appelle l’annuel.
c. Les plantes qui vivent seulement un an s’appellent l’annuel.

5. Persuader [pƐRsɥade] vt Porter à croire, à faire; convaincre. 
a. Pouvez- vous le persuader d’abnandonner le célibat et se marier?

b. Personne n’a pas pu persuader le capitaine de quitter le navire en perdition.

c. Le cri de Beth n’a pas persuadéJesse qui était dans un vrai péril.

6. Essentiel, essentielle [esãsjƐl] adj Indispensable; fondamental.
a. Les choses essentielles pour préparer le gâteau sont la farine, le sucre et l’huile.

b. Il est essentiel d’accompagner le plan de la route.

c. Mettre plusieurs couches de vêtements minces est essentiel pour se protéger du froid.

7. Mélanger [melãƷe] vt. Mettre ensemble; réunir des choses ou des personnes diverses; mêler
a. Les couleurs de l’arc en ciel se mélangent les unes aux autres.
b. Mélanger savamment des produits a un repas donne un resultat delicieux
c. Lorsque Jose mélange les pommes de terre ensembles, elles deviennent très moelleuses.

8.Visible [vizibl] adj  Qui peut être vu
a. Le navire était  à peine visible à travers le brouillard dense.

b. Avant que les étoiles soient visibles, le ciel doit devenir complètement noir.

c. Vous avez besoin d’un objectif puissant pour rendre certains germes visible.

9. Cher, chère [ʃƐR] adj Précieux; d’un prix élevé ; coûteux
a. Comme les diamants sont rares, ils sont très chers.

b. La margarine est moins chère que le beurre.

c. La robe chère de Shirley a suscité beaucoup d’excitation  à la fête.
10. Talent [talã] nm Aptitude; personne qui excelle en son genre.

a. Le talent de Medori a noté alors qu’elle était en première année.

b. Sentant qu’il avait le talent essentiel, Carlos a essayé le jeu de l’école.

c. Le travail acharné peut souvent compenser un manque de talent.
11. Planifier [planifje] vt Organiser;diriger suivant un plan déterminé.

a. Les cambrioleurs ont planifié un système pour entrer dans la banque en pleine nuit.
b. Je voudrais planifier une méthode pour que mes orteils ne deviennent pas engourdis lorsque 

je fais du ski.

c. Si nous avions pu planifier un plan pour le bâtiment abandonné, nous aurions pu économiser 
les milliers de dollars.

12. Vaste [vast] adj Immense ; spacieux ; étendu.
a. Sa grand- mère habitait dans une maison très vaste.

b. Alice a été perdue dans une forêt vaste.

c. J’aime aller à la plage et regarder la mer vaste. 

“Les bonnes paroles soignent un homme, de mauvaises paroles tuent un homme. 
John Florio
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1- خاص، نوع به خصوص، ویژه
a- شخصیت شرور فیلم لباس های خاصي پوشیده بود، پیراهن مشکی، کراوات پر رزق و برق و ژاکت تنگ.

b- او لباس خاص پسرهای هم سن خودش را می پوشد.
c- مارتا کالم خاص معلم ها را دارد. 

2- حداقل، کمینه
a- مطالعات نشان می دهد که افراد بزرگسال حداقل به 6 ساعت خواب نیاز دارند.

b- حداقل هزینه تلفن حتی بدون برقراري تماس،30 دالر در ماه است.
c- مجلس حداقل حقوق را براي تمام کارگران تعیین کرده است.

3- کمیاب، نادر
a- صندلی های که قدمت آن ها بیش از 100 سال باشد، کمیابند.
b- چون مقدار رطوبت در بیابان کم است درختان کمیاب هستند.

c- آشپز خوب چقدر کمیاب است؟
4- ساالنه، یك ساله 

a- همایش ساالنه موسیقی دانان در هالیوود برگزار می شود.
b- ناشران دایره المعارف، هر ساله کتابی را منتشر می کنند که ساالنه نامیده می شود.

c- گیاهانی که فقط یک سال عمر می کنند، گیاه یك ساله نامیده می شوند.
5- قانع کردن، مجاب کردن، ترغیب کردن

a- آیا شما می توانید او را مجاب کنید که به دوران مجردي پایان دهد و ازدواج کند؟
b- هیچ کس نتوانست کاپیتان را قانع کند که کشتی در حال غرق  را ترک کند.

c- جیغ »بت«، »جسی« را مجاب کرد که او در معرض خطر جدی قرار دارد.
6- ضروری، بسیار مهم 

a- مواد مهم و ضروری برای پخت کیک، آرد، شکر و روغن شیرینی پزی می باشند. 
b- پیروي از نقشه راه ضروري است.

c- پوشیدن چندین الیه لباس نازک برای گرم نگه داشتن بدن در هوای سرد و یخ بندان، امری ضروری است.
7- مخلوط کردن، به هم آمیختن

a- رنگ های رنگین کمان با یکدیگر درهم مي آمیزند.
b- مخلوط کردن دقیق مواد غذایی،غذایی لذیذ و خوشمزه را در پی دارد. 

c- وقتی »جوز«، سیب زمینی ها را با هم مخلوط مي کند، خیلی نرم مي شوند.
8- قابل رویت

a- کشتی به سختی از میان مه غلیظ قابل رویت بود.
b- آسمان باید کاماًل تاریک شود تا ستارگان قابل رؤیت شوند.

c- شما برای مشاهده بعضی از میکروب ها به لنزهای بسیار قوی  نیاز دارید.
9- گران قیمت

a- چون الماس ها نادرند، گران قیمت هستند.
b- روغن مارگارین خیلی ارزان تر از کره حیواني است.

c- لباس گران قیمت »شرلی« هیجان زیادي در مهماني به پا کرد.
10- استعداد، قریحه

a- وقتی »مدوری« کالس اول ابتدایی بود، استعداد او مورد توجه قرار گرفت.
b- چون »کارلوس« احساس می کرد که استعداد الزم را دارد، اجرای نمایش در مدرسه را امتحان کرد. 

c- تالش زیاد، اغلب راه جبران کمبود استعداد است.
11- برنامه ریزي کردن، طرح ریختن، ابداع کردن

a- سارقان نقشه ای را برای ورود شبانه به بانک برنامه ریزي کردند.
b- مي خواهم روشي را ابداع کنم تا هنگام اسکي روي یخ انگشتان پایم بي حس نشود.

c- اگر مي توانستیم براي استفاده از ساختمان متروکه طرحي بریزیم، هزاران دالر صرفه جویی مي کردیم.
12- وسیع، بزرگ، جادار

a- مادربزرگش در خانه ای بزرگ زندگی می کرد. 
b- آلیس در جنگل بزرگی گم شد. 

c- من دوست دارم به ساحل بروم و به دریای وسیع نگاه کنم. 

درس3
» کلمات خوب مرهم زخم های انسان هستند، کلمات بد انسان را مي کشند.« 

 جان فلوریو
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Usage des mots
Lisez le passage suivant pour voir comment les nouveaux mots sont utilisés. 

Une grève inhabituelle

La grève du base-ball de 1994-95, qui a empêché le public de voir la Série Mondiale annuelle, était une 

grève typique. 

Ce n’était pas un conflit de travail dans lequel les travailleurs faiblement rémunérés essaient de persuader 

leurs employeurs de leur accorder une augmentation au dessus de leur salaire minimum. Au contraire, 

les joueurs qui ont gagné des millions de dollars annuellement, ceux qui étaient visibles dans les publicités 
télévisées, conduisaient des voitures chères et dînaient avec les présidents mais retenaient de leurs com-

pétences essentielles jusqu’à ce que les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire de notre gouvernement ont 
été contraints de planifier un plan afin de trouver des solutions à la querelle. 
Les propriétaires de l’équipe, un mélange d’avocats, de fabricants, de dirigeants d’entreprises, etc.,ont es-

timé que quelque chose devait être fait sur les salaires énormes que les joueurs exigeaient.
Comme le talent au-delà des ligues majeures était rare, ils devaient commencer l’entrainement du print-

emps 95 avec des  joueurs de remplacement. 
Les athlètes professionnels sont revenus à la fin d’Avril mais il y avait le sentiment que la grève pourrait se 
reproduire.

Remplissez les blancs
Placez un des nouveaux mots dans chaque blanc ci-dessous. 

1. La marche … commence au début du printemps. 

2. Les peintures à l’huile …. facilement pour former des milliers de teintes différentes. 

3. Le… ,du taux de reussite dans la plupart des écoles, est 65%.
4. Jean était un vrai …. à l’université. 

5. Votre cadeau ne me tente pas ni me… pour changer mon idée.   
6. Au cimetière, le cadavre était….. sous la lune lumineuse. 

7. Noël est toujours un jour…. pour moi. 

8. Nous allons…. un plan pour nous débarrasser des exercices. 
9. Tout le monde est d’accord sur ce que l’amitié est…… pour tous. 

10. Les chasseurs marchaient des heures au milieu de la forêt…..
11. Le bison, qui parcourait les plaines, est assez….
12. les experts gouvernementaux nous ont dit d’acheter du poulet sans se rendre compte combien il était 

devenu …...

Veuillez trouver les corrigés à la page 324

Exercice de créativité
Faites des phrases avec les nouveaux mots que vous avez étudié dans cette leçon. 

1. Toutes les choses me semblaient typiques dans ce magasin.

2. Le minimum de temps pour acoucher d’un bébé en bonne santé est de six mois.
3. La nourriture au moment de la guerre était rare.

4. Les fleurs annuelles meurent après un an.

5. Elle a persuadé son mari de démissionner.

6. Le sucre est la partie essentielle de la plupart de jus de fruits.

7. Mélanger certains matériaux pourrait être dangereux.
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کاربرد واژه ها
متن زير را بخوانيد تا ببينيد كه چگونه واژه هاي جديد در آن مورد استفاده قرارگرفته اند. 

یك اعتصاب غیرمعمولي
اعتصاب بیس بال در سال هاي 95-1994، که مردم را از تماشاي »رقابت هاي جهاني« سالیانه بازداشت، یک مناقشة کارگري معمولي نبود که در 

آن کارگران داراي دستمزدهاي پایین سعي کنند کارفرمایان خود را متقاعد به موافقت براي افزایش حداقل دستمزد خود نمایند. برعکس، بازیکناني 

که در هر سال میلیونها دالر درآمد داشتند، در پیام هاي بازرگاني تلویزیوني قابل مشاهده بودند، اتوموبیل  گران قیمت سوار مي شدند، و با رؤساي 

جمهور غذا مي خوردند، مهارت های اصولی خود را نادیده گرفتند، تا قوه هاي مجریه، مقننه، و قضائیة دولت ما برآن شدند که براي این بحث و 

مشاجره راه حل هایي را طرح ریزي نمایند. 

صاحبان تیم ها، که ترکیبي از وکالء، تولیدکنندگان، مدیران اتحادیه ها و اصناف، و غیره بودند، احساس کردند که پیرامون حقوق هاي کالني که این 

بازیکنان درخواست مي کردند، کاري باید صورت بگیرد. از آنجایي که تعداد افراد با استعداد خارج از لیگ های اصلی کم بود، آنها مجبورشدند که در 

سال 1995، آموزش بهاري را با دعوت گسترده اي از بازیکنان جایگزین آغاز کنند. بازیکنان اصلي در اواخر آوریل بازگشتند، اما این گونه احساس 

مي شد که دوباره ممکن است اعتصابي روي دهد.

جای خالی
يكی از واژه های جديد را در هريك از جاهای خالی زير قرار دهيد. 

1- »جریان دایمز« تقاضاي ... خود را در اوایل بهار مطرح مي کند. 
2- رنگ هاي روغني به راحتي ... تا هزاران سایة گوناگون را شکل دهند. 

3- ... نمرة قبولي در بیشتر مدرسه ها 65% است. 
4- ژان یک دانشجوی ..... در دانشگاه بود.

5- هدیه هاي تو من را وسوسه نمي کنند و من را براي تغییرنظرم ... نخواهند کرد. 
6- در قبرستان، در زیر نور روشن ماه، جسد ... بود. 

7- سال نو همیشه برای من یک روز ..... است.
8- بیا براي در رفتن از }زیربار{ تکالیف یک نقشه ... .  
9- همه موافق هستند که دوستي براي همة ما ... است. 
10- شکارچیان ساعتها در میان جنگل .... راه می رفتند.

11- بوفالو که زماني در دشت ها پرسه مي  زد، امروزه تقریبأ ... است. 
12- کارشناسان دولتي بدون دانستن این که مرغ چقدر ... شده است، به ما گفتند که مرغ بخریم.

تمرین خالقیت
حاال جمالت مختص به خودتان را بسازيد؛ يك جمله براي هر يك از واژه های جديدي كه بتازگي فراگرفته ايد. 

1. همه چیز در این مغازه به نظرم خاص می آید.
2. حداقل زمان براي به دنیا آوردن یک کودک سالم شش ماه است. 

3. در طول جنگ غذا کمیاب بود. 
4. گیاهان ساالنه )یک ساله( بعد از یک سال مي میرند. 

5. او شوهرش را به استعفا از کار ترغیب نمود.

6. شکر یک جزء اساسي بیشتر شربت ها است.
7. ترکیب  شدن بعضي از مواد با هم مي تواند خطرناک باشد.
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8. Vos pieds sont visibles à travers vos chaussettes.

9. L’or est cher dans ce pays.

10. Il a du talent dans le domaine de la musique.

11. Ils ont planifié une machine pour imprimer de l’argent.

Devinez ! 
Lequel des mots étudiés dans cette leçon sont suggéré par la photo ? 

Veuillez trouver le corrigé à la page 324
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8. پاهایت از زیر جوراب دیده مي شوند.
9. طال در این کشور گران است. 

10. او در زمینة موسیقي داراي استعداد است.
11. آنها دستگاهي را براي چاپ اسکناس ابداع کردند.

حدس بزنید! 
اين تصوير به كدام يك از واژه های مطالعه شده در اين درس اشاره مي كند؟ 



1. Vapeur [vapœR] nf Gaz provenant du changement d’état physique d’un liquide ou d’un solide.
a. Les scientifiques ont mis au point des méthodes pour garder la vapeur dans des bouteilles 

afin qu’ils puissent étudier sa composition.
b. Il a ramassé les données sur la quantité de la vapeur qui s’élevait du marais.
c. Une traînée de vapeur est le flux visible de l’humidité de l’air qui est laissé par les moteurs 

des jets qui volent en altitude.
2. Eliminer [elimine] vt Ecarter; faire disparaître; refuser; supprimer , omettre ; recaler

a. Lorsque la voie ferrée est soulevée, le risque de passage sera éliminé.
b. Au moment de déterminer le coût d’une voiture, n’éliminez pas les équipements supplé-

mentaires comme la climatisation,
c. Si nous éliminons toutes les chaises longues, personne ne s’endormira plus en regardant 

la télé.
3. Vilain, e [vilɛ ̃, vilƐn] adj Insupportable; peu plaisant; désagréable à voir ou à subir, malhon-

nête; qui peut laisser présager un danger.
a. Dans un film banal, le personnage vilain est tué à la fin du film.
b. Le vilain a caché le cadavre dans le sous-sol.
c. Lors que le vilain est tombé dans le puits, tout le monde a heureusement continué à vivre.

4. Dense [dãs] adj Compact;  épais; lourd par rapport au volume.
a. Les feuilles denses sur les arbres laissent passer un minimum de la lumière du soleil.
b. Nous n’avons pas pu ramer à cause des mauvaises herbes denses du lac.
c. Son couteau vif a coupé des arbres denses de la forêt.

5. Utiliser [ytilize] vt Exploiter; se servir de
a.Il ne semble que personne ne veuille utiliser cette maison vacante.
b.Le jardinier était désireux d’utiliser différentes fleurs et de les mélanger pour embellir les 

frontières.
c. Votre mère utilise-t-elle les restes pour cuisiner ?

6. Humide [ymid] adj Légèrement mouillé; chargé d’eau ou de vapeur
a. L’ambiance de notre classe était si humide que nous souhaitions que l’école achete un 

autre climatiseur.
b. Les New-Yorkais se plaignent généralement de l’air humide l’été.
c. La plupart des gens croient que l’air de l’océan est complètement humide.

7. Théorie [teↄRi] Ensemble d’idées qui expliquent quelque chose; doctrine; manière abstraite 
de voir les choses.
a. La théorie d’Einstein est vraiment très difficile pour une personne moyenne.
b. Mon oncle a une théorie sur l’influence du temps sur les joueurs du base-ball.
c. Personne n’a une théorie convaincante pour expliquer le début et le commencement de 

l’écriture.
8. Descendre [desãdR] vt Aller de haut en bas; baisser de niveau; sortir d’un véhicule, d’un 

bateau
a. Si nous laissons l’air d’un ballon,il descendra.
b. Le pilote, pensant son avion était en péril, est descendu rapidement.
c. Sachant que son beau attendait au bas de l’escalier, Eleanor est descendu tout de suite.

9. Circuler [siRkyle] vi Se déplacer; se mouvoir en circuit fermé; se déplacer sur des voies de 
communication; passer de main en main; se propager; se répandre
a. Un ventilateur circule l’air en été mais il ne refroidit pas.
b. Mon père circulait parmi les invités à la fête et les faisait se sentir confortable.
c. L’eau chaude circule dans les tuyaux du bâtiment, en gardant la pièce chaude.

10. Énorme [enↄRm] adj  Qui dépasse en taille, en quantité ou en qualité ce qu’on voit habitu-
ellement; très grand; très gros; extraordinaire.

a.Le crabe énorme se déplace, à travers le fond de l’océan, à la recherche de la nourriture.
b.La pendaison publique a attiré des foules énormes.
c. Le chevalier galant a tiré son épée et a tué le dragon énorme.

11. Prédire [pRediR]vt Annoncer d’avance ce qui doit arriver; présager
a. Les météorologues, la plupart du temps, peuvent prédire le temps correctement.
b. Qui peut prédire le vainqueur du super Bowl cette année ?
c. Laura pensait qu’elle voulait prédire ce que je voudrais faire mais elle se trompait.

12. Disparaître [dispaRƐtR]vi Cesser d’être visible; cesser d’exister
a. Même en Californie, le soleil disparaît parfois derrière les nuages.
b. Même une puissante sorcière n’est pas capable de faire disparaître un amant jaloux.
c. S’il reste une semaine sans travail, son argent disparaîtra.

Les bonnes paroles valent beaucoup et coûtent peu.
George Herbert
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cette Semaine:
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1- بخار، رطوبت
a- دانشمندان، روش هایی را برای نگه داشتن بخار در بطری ها ابداع کرده اند تا بتوانند ترکیب آن را مورد تحقیق و 

بررسی قرار دهند.
b- او اطالعاتی در مورد مقدار بخاری که از باتالق بلند مي شود جمع آوری کرد.

c- رد بخار، جریان قابل رویت رطوبت در هواست که از موتورهای جتی که در ارتفاعات باال پرواز می کنند به جا می ماند.
2- از قلم انداختن، حذف کردن، از بین رفتن  

a- وقتی ارتفاع مسیر ریل راه آهن افزایش یابد، خطر برخورد از بین خواهد رفت.
b- وقتی قیمت یک اتومبیل را حساب می کنید، لوازم جانبي مثل سیستم تهویه مطبوع را از قلم نیندازید.

c- اگر تمام صندلی های راحتي را کنار بگذاریم، دیگر کسی در زمان تماشای تلویزیون به خواب نمی رود.
3- آدم پست، شرور، بدذات

a- در یک فیلم معمولي، فرد بدذات در پایان کشته می شود.
b- فرد شرور، جسد را در زیر زمین مخفی کرد.

c- وقتی فرد شرور در چاه افتاد همه بعد از آن با خوشحالی به زندگی خود ادامه دادند.
4- ضخیم، انبوه، متراکم 

a- برگهاي انبوه روي درختان، حداقِل نور خورشید را عبور مي دهند.
b- به خاطر وجود خزه هاي متراکم در دریاچه، نتوانستیم پارو بزنیم.

c- چاقوی تیز او، درختان جنگل انبوه را قطع کرد.
5- استفاده کردن

a- به نظر می رسد کسی تمایل به استفاده از این خانه ی خالي ندارد.
b- باغبان مشتاق استفاده از گل های متفاوت و ترکیب کردن آنها برای زیبا کردن حاشیه های بود.

c- آیا مادر شما در آشپزی از پسمانده غذا استفاده می کند؟
6- مرطوب 

a- کالس درس ما آن قدر مرطوب بود که ما آرزو می کردیم مدرسه یک دستگاه سیستم تهویه بخرد.
b- مردم نیویورک اغلب از هوای مرطوب این شهر در فصل تابستان گله و شکایت می کنند.

c- اغلب مردم فکر می کنند که هوای اقیانوس، کاماًل مرطوب است.
7- نظریه 

a- درک نظریه انیشتین برای یک فرد عادی، واقعاً دشوار است.
b- عموی من نظریه ای در مورد تاثیر شرایط هوا روی بازیکنان بیسبال دارد.

c- هیچ کس نظریه قانع کننده ای در مورد مبدا و آغاز نوشتن ندارد.
8- فرود آمدن، پائین آمدن 

a- اگر هوای بالن را خارج کنیم، بالن فرود می آید.
b- خلبان که فکر مي کرد هواپیماي او در معرض خطر است، سریعاً فرود آمد.

c- چون »النور« می دانست که معشوقه اش در پائین پله ها منتظر اوست، سریع پائین آمد.
9- چرخیدن، در حال گردش بودن، منتشر کردن

a- یک پنکه ممکن است موجب چرخش هوا در تابستان  شود، اما هوا را خنک نمی کند.
b- پدر من در مهمانی در میان مهمانان مي گشت تا آنها احساس راحتي کنند.

c- آب گرمی که در داخل لوله های ساختمان در حال گردش است، اتاق را گرم نگه مي دارد.
10- عظیم، بسیار بزرگ، غول پیکر

a- خرچنگ غول پیکر در جستجوی غذا در کف اقیانوس حرکت کرد.
b- زمانی اعدام در مال عام، جمعیت بسیار عظیمی را جلب می کرد.

c- شوالیه دالور شمشیر خود را کشید و اژدهای غول پیکر را کشت.
11- پیش بینی کردن

a- هواشناسان در اغلب اوقات قادر به پیش بینی درست وضعیت هوا هستند.
b- چه کسی قادر به پیش بینی برنده مسابقات بولینگ امسال است؟

c- » لورا « فکر می کرد می تواند پیش بینی کند که من چکار می کنم اما اشتباه می کرد.
12- ناپدید شدن، محو شدن

a- حتی در کالیفرنیا نیز خورشید گاهی اوقات پشت ابر مخفي می شود.
b- حتی یک جادوگر قدرتمند هم قادر به ناپدید کردن عاشق حسود نیست.

c- اگر یک هفته بي کار بماند، تمام پول هایش ناپدید می شود. 

»سخنان خوب بسیار ارزشمند هستند و هزینة اندکي دارند.« درس4
 جورج هربرت

لغاتی که در این 
هفته می آموزید: 

بخار
از قلم انداختن 

آدم پست 
ضخیم 

استفاده کردن
مرطوب

نظریه
فرود آمدن

چرخیدن
عظیم

پیش بینی کردن
ناپدید شدن
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Usage des mots
Lisez le passage suivant pour voir comment les nouveaux mots sont utilisés. 

Un ventilateur dans l’air

Le brouillard, les gouttelettes de vapeur d’eau sont de vrais vilains à l’aéroport. Pour éliminer le brouillard 

denses des aéroports, les météorologues utilisent des ventilateurs géants, des cordes de nylon et des 

produits chimiques. 

Aucun ne fonctionne aussi bien qu’une nouvelle arme dans la lutte contre le brouillard : l’hélicoptère. 

Les chercheurs croient que si l’air chaud et sec au-dessus du brouillard pourrait en quelque sorte entrer 

dans la couverture humide du brouillard, les gouttelettes s’évaporent, ainsi l’air deviendra Clair. 

Dans une expérience récente, afin  de tester leur théorie, les chercheurs descendent d’un hélicoptère dans 

l’aéroport «Smith Mountain» près de «Roanoke, Virginia»

Les helices de l’hélicoptère ont fait circulé l’air vers le bas et ont créé un trou énorme au-dessus du brouil-

lard de l’aéroport. 

Les météorologues croient qu’en utilisant des hélicoptères plus grands et plus chers, ils pourront faire dis-

paraître les brouillards plus denses.

Devinez ! 
Lequel des mots étudiés dans cette leçon est suggéré par la photo ? 

Veuillez trouver le corrigé à la page 324

Remplissez les blancs
Placez un des nouveaux mots dans chaque blanc ci-dessous. 

1. Si à la place des jours chauds nous avions un jour …, vous pourriez me persuader d’aller en Alaska. 
2. Dans le spectacle, le magicien a agité sa baguette pour faire … une dame. 

3. ses cheveux étaient si … qu’une paire de ciseaux spéciale a été utilisé pour les couper. 
4. Puisqu’il a passé tous ses sujets, je vais…. qu’il Sera diplômé. 
5. Le …. dans le film était joué par un acteur célèbre. 
6. La …. est passée hors de la valve sur le dessus de la machine à vapeur.

7. Les joueurs de basket-ball étaient….  ils pouvaient pratiquement faire tomber la balle à travers le cerceau. 
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کاربرد واژگان
متن زير را بخوانيد تا ببينيد كه چگونه واژه هاي جديد در آن مورد استفاده قرارگرفته اند. 

پنکه اي در هوا
متخصصین  فرودگاه ها،  از  غلیظ  مه  رفع  و  براي حذف  تالشي  در  است.  فرودگاه ها  در  شرارت آفرین  مسأله اي  بخارآب،  ریز  قطره هاي  یعني  مه، 

از  عجیبي  دستگاه هاي  از  یا  و  انداخته مي شوند  بیرون  به  هواپیما  از  یا  که  شیمیایي  موادي  و  نایلوني،  نخ هاي  غول آسا،  پنکه هاي  از  هواشناسي 

کارآیي  مه  با  رویارویی  در  هلیکوپتر،  یعني  به خوبي یک سالح جدید،  اگرچه، هیچ چیزي  استفاده مي کنند.  هوا شلیک مي شوند،  به  زمین  روي 

قطرات  کشیده شود،  پایین  مه  مرطوب  الیة  داخل  به  طریقي  به  بتواند  مه  باالي  خشک  و  گرم  هواي  اگر  که  دارند  عقیده  پژوهشگران  ندارد. 

از  را  هلیکوپتر  یک  پژوهشگران  خود،  نظریة  آزمودن  براي  اخیر  آزمایش  یک  در  خواهدگردید.  صاف  هوا  لذا  و  خواهندشد،  تبخیر  آب  ریز 

آوردند.  بود، فرود  قابل رؤیت  به سختي  ایالت »ویرجینیا«، که  نزدیکي »رونوک«، در  باالي فرودگاه »اسمیت مونتین« در  داخل مه موجود در 

ایجادشود.  فرودگاه  باالي  منطقة  ابرهاي  در  بزرگ  بسیار  سوراخ  یک  و  پیداکند  جریان  پایین  به طرف  هوا  که  باعث گردیدند  هلیکوپتر  پره هاي 

خواهندبود.  مه ها  ضخیم ترین  ناپدیدکردن  به  قادر  تر،  قیمت  گران   و  بزرگتر  هلیکوپترهاي  با  که  مي کنند  پیش بیني  هواشناسي  متخصصین 

حدس بزنید! 
اين تصوير به كدام يك از واژگان مطالعه شده در اين درس اشاره مي كند؟ 

جای خالی
يكی از واژه های جديد را در هريك از جاهای خالی زير قرار دهيد. 

1- اگر یک روز ... و گرم دیگر داشته باشیم، }آنگاه{ مي تواني من را ترغیب کني به آالسکا اسباب کشي کنم. 
2- در نمایش، شعبده باز عصاي خود را تکان داد تا یک خانم را ... کند. 

3- موهاي روي سر او آن قدر ... بودند که براي کم پشت ترکردن آنها از یک قیچي مخصوص استفاده مي شد. 
4- از آنجایي که او در تمام درس هایش قبول شده است، من ... خواهم کرد که او فارغ التحصیل خواهد شد. 

5- نقش ... در فیلم توسط هنرپیشه اي بازي مي شد که مي توانست خودش را ... . 
6- ... از سوپاپ باالي موتور بخار بیرون آمد. 

7- بازیکن بسکتبال ... بود؛ او واقعاً توانست توپ را به  داخل سبد بیاندازد. 
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8. Quelle … pouvez-vous suggérer pour expliquer les changements fréquents des vêtements pour femmes ? 
9. Pourquoi vous n’…pas complètement l’espace de cette page ?

10. Tôt ou tard, l’ascenseur … et nous serons capables de monter. 
11. J’ai entendu qu’un médecin dans l’émission disait que si nous … une tranche de pain chaque jour, nous 

allons perdre du poids. 

12. La copie de certains magazines sont très rares, le bibliothécaire ne permettra pas de les….
Veuillez trouver les corrigés à la page 324

Recherche du synonyme
Choisissez la bonne réponse. Trouvez le synonyme pour les mots en gros. 

1.Faire circuler les nouvelles

(a) rapporter   (b) se répandre   (c) interpréter   (d) regarder

2. Éliminer un problème. 

(a) concevoir   (b) anéantir    (c) aggraver   (d) créer

3. Un paquebot énorme

(a) incroyable   (b) extravagant   (c) inoubliable  (d) très grand
4. Le brouillard dense

(a) brumeux    (b) épais    (c) invisible   (d) morne
5. Descendre les escaliers

a) mettre   b) fortifier   c) aller en bas  d) profiter
6. Le suspect vilain

a) méchant   b) intrigant   c)potin   d) autoritaire

7. Le climat humide

a) froid   b) mouillé   c) périlleux  d) ensoleillé
8. Prédire le futur

a) planifier   b) attendre   c) présager  d) accepter
9.Les vapeurs mortelles de l’explosion chimique.

a) forces   b) explosifs   c) gaz   d) neige fondue
10. Disparaître dans l’air

a) changer   b) émietter   c) être invisible  d) quitter
11. La théorie de la science.

a) connaissance des faits     b) équipement 

c) explication passée sur la pensée    d) expérience
12. Utiliser leurs services

a) payer   b) se servir de   c) développer  d)regagner

Veuillez trouver le corrigé à la page 324

Pleins feux sur
Vilain- Nous allons comprendre comment ce mot influence notre point de vue social. 
Dans la langue latine « villa » veut dire un petit champ avec ses maisons et c’est l’attachement de ces mai-

sons qui crée le village et quelqu’un qui habite dans ces maisons s’appelle « vilain ». 

Les gens qui habitaient dans les villes humiliaient les villageois et ils les considéraient comme des gens 

stupides, réservés et diaboliques. 

C’est ainsi que les villageois s’appelaient les vilains ce qu’ils ne méritaient jamais.


