
Lesson 1

1. abandon /ә bændәn/ desert; leave without planning to 
come back; quit
a. When Roy abandoned his family, the police went 

looking for him.
b. The soldier could not abandon his friends who were 

hurt in battle.
c. Because Rose was poor, she had to abandon her idea 

of going to college.
2. keen /ki:n/ sharp; eager; intense; sensitive

a. The butcher's keen knife cut through the meat.
b. My dog has a keen sense of smell.
c. Bill's keen mind pleased all his teachers.

3. jealous /dʒelәs/ afraid that the one you love might pre-
fer someone else; wanting what someone else has 
a. A detective was hired by the jealous widow to find the 

boyfriend who had abandoned* her.
b. Although my neighbor just bought a new car, I am not 

jealous of him.
c. Being jealous, Mona would not let her boyfriend 

dance with any of the cheerleaders.
4. tact /tækt/ ability to say the right thing.

a. My aunt never hurts anyone's feelings because she 
always uses tact.

b. By the use of tact, Janet was able to calm her jeal-
ous* husband.

c. Your friends will admire you if you use tact and 
thoughtfulness.

5. oath /әʊθ/ a promise that something is true; a curse
a. The president will take the oath of office tomorrow.
b. In court, the witness took an oath that he would tell 

the whole truth. 
c. When Terry discovered that he had been abandoned.* 

he let out an angry oath.
6. vacant / veIkәnt/ empty; not filled

a. Someone is planning to build a house on that vacant 
lot. 

b. I put my coat on that vacant seat.
c. When the landlord broke in, he found that apartment 

vacant.

Words To Learn This Week
abandon keen jealous tact oath vacant

hardship gallant data unaccustomed bachelor qualify

“All words are pegs to hang ideas on.”

Henry Ward Beecher, Proverbs from Plymouth Pulpit



درس 1

1- ترک کردن، کنار گذاشتن، دست کشیدن 
a- وقتی »روی« خانواده خود را ترک کرد، پلیس دنبال او گشت.

b- سرباز نتوانست دوستانش را که در جنگ مجروح شده بودند، رها کند.

c- چون رز فقیر بود، مجبور شد فکر رفتن به دانشگاه را کنار بگذارد.

2- تند و تیز، مشتاق، شدید، حّساس، قوی
a- چاقوی تیز قصاب، گوشت را برید.

b- سگ من شاّمه قوی دارد.

c- ذهن تیز بیل موجب خوشنودی معلمانش شد.

3- حسود، غیرتی
a- بیوه زن حسود کارآگاهی را استخدام کرد تا دوست پسرش را که او را 

ترک بوده، بیابد.
او  به  من  خریده،  جدیدی  اتومبیل  تازگی  به  من  همسایه  که  این  با   -b

حسودی نمی کنم.
c- مونا به خاطر حسادتش اجازه نداد که که دوست پسرش با هیچ کدام از 

سردسته ي  تشویق کننده ها برقصد.
4- تدبیر، کاردانی

همیشه  که  چون  نمی کند.  جریحه دار  را  کسی  احساس  هرگز  خاله ام   -a

تدبیر خود را به کار می برد.
b- »جانت« با استفاده از تدبیر خود، توانست شوهرش را آرام کند.

c- اگر شما از تدبیر و فکر خود استفاده کنید، دوستانتان شما را تحسین 

خواهند کرد. 
5- سوگند یاد کردن، قسم خوردن، نفرین کردن، لعنت کردن

a- آقای رئیس جمهور فردا سوگند یاد می کند.

b- شاهد در دادگاه سوگند خورد که تمام حقیقت را بگوید.

c- وقتی »تری« متوجه شد که او را رها کرده اند، شروع به ناسزا گفتن کرد.

6- خالی، پر نشده، بال متصدی
a- کسی قصد دارد در آن زمین خالی، خانه ای بنا کند.

b- من کتم را روی آن صندلی خالی گذاشتم.

c- وقتی صاحب خانه وارد آپارتمان شد، آپارتمان را خالی یافت

لغاتی که این هفته باید یاد بگیرید
خالیسوگندکاردانی، تدبیرحسودتیز، پر زورترک کردن

صالحیت پیدا کردنمرد مجردعادت نداشتناطالعاتدالور، دلیرسختی، مشقت

تمامي واژه ها چونان قالب هایي هستند که عقاید و نظرات به آنها آویزان مي شوند.
- هنری وارد بیچر



504Absolutely Essential Words8

7. hardship / ha:d∫Ip/ something that is hard to bear; difficulty 
a. The fighter had to face many hardships before he 

became champion.
b. Abe Lincoln was able to overcome one hardship af-

ter another.
c. On account of hardship, Bert was let out of the army 

to take care of his sick mother.
8. gallant / gælәnt/ brave; showing respect for women

a. The pilot swore a gallant oath* to save his buddy.
b. Many gallant knights entered the contest to win the 

princess.
c. Ed is so gallant that he always give up his subway 

seat to a woman.
9. data / deItә ; da:tә/ facts; information

a. The data about the bank robbery were given to the F.B.I.
b. After studying the data, we were able to finish our report.
c. Unless you are given all the data, you cannot do the 

math problem.
10. unaccustomed /únә kústәmd/ not used to something

a. Coming from Alaska, Claude was unaccustomed to 
Florida's heat.

b. The king was unaccustomed to having people dis-
obey him.

c. Unaccustomed as he was to exercise, Vic quickly 
became tired.

11. bachelor / bæt∫әlә(r)/ a man who has not married
a. My brother took an oath* to remain a bachelor.
b. In the movie, the married man was mistaken for a 

bachelor.
c. Before the wedding, all his bachelor friends had a party.

12. qualify / kwólIfaI/ become fit; show that you are able
a. I am trying to qualify for the job that is now vacant.*
b. Since Pauline can't carry a tune, she is sure that she 

will never qualify for the Girls' Chorus.
c. You have to be taller than 55” to qualify as a police-

man in our town.

Words in use
Read the following passage to see how the new words are 
used in it.

My brother, the Gentleman
The story of Sir Walter Raleigh, who spread his cloak on 
the ground to keep Queen Elizabeth from the hardship of 
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7- سختی، دشواری
a- مبارز مجبور بود قبل از قهرمان شدن با سختی های بسیاری روبرو شود.
b- »آبراهام لینکلن« قادر بود بر هر سختی پس از سختی دیگر فائق شود.

c- به »برت« جهت مشکلي که داشت اجازه داده شد تا از ارتش بیرون بیاید و 
از مادر مریض خود مراقبت کند.

8- شجاع، دالور، نشان دادن حس احترام به زنان، با معرفت، جوانمرد
a- خلبان سوگند شجاعت خورد که جان دوستش را نجات دهد.

آوردن  دست  به  برای  رقابت  عرصه  وارد  بسیاری  دالور  های  شوالیه   -b
شاهزاده شدند.

c- »اِد« آنقدر جوانمرد است که همیشه در مترو جای خود را به یک خانم 
مي دهد.

9- حقایق، اطالعات، داده
a- اطالعات مربوط به سرقت از بانک به پلیس F.B.I تحویل داده شد.

b- ما پس از مطالعه و بررسی اطالعات توانستیم گزارش را تکمیل کنیم.
c- اگر تمام داده ها و اطالعات به شما داده نشود، شما نمی توانید مسئله 

ریاضی را حل کنید.
10- عادت نداشتن، نامأنوس

a- »کلود« که از آالسکا آمده بود، به هوای گرم فلوریدا عادت نداشت.
b- پادشاه به نافرماني مردم عادت نداشت.

c- چون »ویک« عادت به ورزش کردن نداشت، خیلی زود خسته شد.
11- مرد مجرد

a- برادرم قسم خورد که مجرد بماند.
b- در فیلم، مرد متأهل با مردی مجرد اشتباه گرفته شده بود.

c- تمام دوستان مجرد او قبل از مراسم عروسی، یک مهمانی برگزار کردند.
12- شایسته بودن، لیاقت داشتن، واجد شرایط بودن، شرایط الزم را داشتن

a- من سعی می کنم شایسته آن شغلی که فعاًل بی متصدی است شوم.
b- چون »پائولین« نمي تواند هم آوایي را حفظ کند، مطمئن است که هیچوقت 

شرایط الزم برای قرار گرفتن در گروه کر دختران را نخواهد داشت. 
c- قد شما باید بلندتر از 5 فوت و 15اینچ باشد تا شرایط الزم براي پلیس 

شدن را در شهر ما داشته باشید.

واژگان مورد استفاده
مورد  آن  در  چگونه  جديد  واژه هاي  كه  ببينيد  تا  بخوانيد  را  زير  متن 

استفاده قرارگرفته اند.

برادرم، مردي متشخص و محترم
داستان »سر والتر رالي« که رداي خویش را بر روي زمین پهن کرد تا مانع از 
دشواري ملکه الیزابت براي عبور از روي یک چالة گل آلود شود، مي تواند این 
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crossing a muddy puddle, can qualify that nobleman for 
an award as a man of tact and good breeding. My brother 
Kenny, a bachelor with a  keen interest in history, was 
impressed by that anecdote and thought he might demon-
strate his excellent upbringing in a parallel situation. Ac-
cordingly he decided to abandon his subway seat in favor 
of a woman standing nearby.
Although Unaccustomed to such generous treatment, the 
young woman was pleased to accept Kenny’s kind offer. 
However, her jealous boyfriend swore an oath under his 
breath because he thought my brother was flirting with his 
girlfriend. I don’t have any data on the number of young men 
who get into similar trouble as a result of a gallant ges-
ture, but it’s probably one in a thousand. Poor Kenny! He 
pointed to the now vacant seat.

Fill in the Blanks
Place one of the new words in each of the blanks below.
1- As l looked at all the …….. the salesman showed me, I 

knew that was getting more and more mixed up.
2- I used ………. when I told my fat uncle that his extra 

weight made him look better.
3- When the guard saw that the cot was………….., he re-

alized that the prisoner had left the jail.
4- Although he took an ………………. on the bible, Sal lied 

to the jury.
5- My aunt was so …………. of our new couch that she 

bought one just like it.
6- I enjoyed reading the story of the……………. Man who 

put his cloak over a mud puddle so that the queen 
would not dirty her feet.

7- The loss of Claudia’s eyesight was a ……………. which 
she learned to live with.

8- The driver was forced to ………….his car when two of 
the tires became flat.

9- Betty could not …………. or the Miss Teenage America 
Contest because she was twenty years old.

10- The blade was so ……………. that I cut myself in four 
places while shaving.

11- …………………to being kept waiting, the angry wom-
an marched out of the store.

12- Because he was a…………….., the movie actor was 
invited to many parties.
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فرد شریف و بانجابت را به عنوان مردي با درایت و با تربیت عالي، شایستة یک 
پاداش نماید. برادرم »کني«، که یك مرد مجرد است و عالقة شدیدي به تاریخ 
دارد، تحت تأثیر آن داستان قرار گرفت و گمان کرد که او هم در یک موقعیت 
اساس،  برهمین  بگذارد.  نمایش  به  را  خویش  واالي  تربیت  مي تواند  مشابه 
نزدیکي اش  به خانمي که در  را  مترو، صندلي خود   وي تصمیم گرفت که در 

ایستاده بود بدهد.
از  اما  نداشت،  عادت  سخاوتمندانه اي  رفتار  چنین  به  جوان  خانم  آن  اگرچه 
پذیرش پیشنهاد »کني« خرسندشد. در هر صورت، دوست پسر حسود او زیرلب 
و  در حال خوش  برادرم  که  این گونه گمان کرد  ناسزایي گفت، چون  و  دشنام 
نتیجة  در  که  جواني  مردان  تعداد  دربارة  است.  دخترش  دوست  با  بش کردن 
مشکالت  این گونه  دچار  خانم ها  قبال  در  مؤدبانه اي  برخوردهاي  چنین  انجام 
مي شوند اطالعاتي ندارم، ولي احتمال آن یک در هزار است. بیچاره »کني«! او 

به صندلي اي اشاره مي کرد که اآلن خالي بود.

جاهاي خالي را پرکنيد
يكي از واژگان جديد را در هريك از جاهاي خالي زير قرار دهيد.

1- وقتي به تمام .................... که فروشنده به من نشان داد نگاه کردم، فهمیدم که 
دارم گیج تر و گیج تر مي شوم.

2- هنگامي که به عموي چاق خودم گفتم وزن اضافي اش باعث شده که زیباتر 
به نظر برسد، از .................... استفاده کردم.

.................... است، فهمید که زنداني فرار  3- موقعي که نگهبان دید که تخت 
کرده  است.

4- اگرچه »سل« به کتاب مقدس .................... خورد، اما به هیأت منصفه دروغ 
گفت.

5- خاله ام آن قدر نسبت به مبل جدید ما .................... مي کرد که یکي درست 
شبیه آن را خرید.

6- از خواندن داستان مرد .... که رداي خود را بر روي گودال گل آلود قرار داد تا 
ملکه پاهاي خود را کثیف نکند، لذت بردم.

7- فقدان بینایي »کلودیا« یک .................... بود که وي یادگرفت با آن زندگي کند.
8- وقتي دوتا از الستیک هاي ماشینش پنچرشدند، راننده مجبورشد اتوموبیل 

خود را .................... .
9- »بتي« نتوانست براي »مسابقة دوشیزة نوجوان آمریکایي« .................... ، زیرا 

بیست سال سن داشت.
10- تیغ آن قدر .................... بود که من در موقع اصالح چهار قسمت از بدنم 

)صورتم( را بریدم.
11- آن خانم عصباني که به انتظارکشیدن .................... ، از فروشگاه خارج شد.

12- آن بازیگر سینما چون .................... بود به مهماني هاي زیادي دعوت مي شد.
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Spotlight on
abandon – This is an interesting word with a French back-
ground; in that language it meant «to put under another’s 
control,» hence, « to give up». In Lesson 19 you will find 
the new word ban, and may discover how it is related to 
abandon. A good dictionary will also show you the connec-
tion with other words such as bandit and contraband.

Picture it
Which of the words studied in this lesson is suggested by the 
picture?
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توجه کنيد
آن  زبان،  آن  در  است؛  فرانسوي  پیشینة  با  جالب  واژة  یک  این   :Abandon
درس  در  مي باشد.  »تسلیم شدن«  یعني  دیگري بودن«،  کنترل  »تحت  معناي  به 
لغت  با  ارتباطي  چه  آن  که  دریابید  شاید  و  دید،  خواهید  را   ban جدید  واژة   19
abandon دارد. همچنین، یک لغت نامة خوب، ارتباط آن با واژگان دیگري مانند 

bandit و contraband را به شما نشان خواهد داد.

آن را به تصویر بكشيد
اشاره  درس  اين  در  مطالعه  شده  واژگان  از  كدام يك  به  تصوير  اين 

مي كند؟



Lesson 2

1. corpse /kØ:ps/ a dead body, usually of a person  
a. When given all the data on the corpse, Columbo was 

able to solve the murder.
b. The corpse was laid to rest in the vacant* coffin.
c. An oath* of revenge was sworn over the corpse by 

his relatives.
2. conceal /kәn si:l/ hide

a. Tris could not conceal his love for Gloria.
b. Count Dracula concealed the corpse* in his castle.
c. The money was so cleverly concealed that we were 

forced to abandon* our search for it.
3. dismal / dIzmәl/ dark and depressing

a. When the weather is so dismal, I sometimes stay in 
bed all day.

b. I am unaccustomed* to this dismal climate.
c. As the dismal reports of the election came in, the 

senator's friends tactfully* made no mention of them.
4. frigid / frIdZId/ very cold 

a. It was a great hardship for the men to live through the 
frigid winter at Valley Forge.

b. The jealous* bachelor* was treated in a frigid man-
ner by his girlfriend.

c. Inside the butcher's freezer the temperature was frigid.
5. inhabit /In hæbIt/ live in

a. Eskimos inhabit the frigid* part of Alaska.
b. Because Sidney qualified,* he was allowed to inhabit 

the vacant* apartment.
c. Many crimes are committed each year against those 

who inhabit the slum area of our city.
6. numb /núm/ without the power of feeling; deadened 

a. My fingers quickly became numb in the frigid* room.
b. A numb feeling came over Mr. Massey as he read 

the telegram. 
c. When the nurse stuck a pin in my numb leg, I felt 

nothing

Words To Learn This Week
corps conceal dismal frigid inhabit numb

peril recline shriek sinister tempt wager

“Alice had not the slightest idea what Latitude was, or Longitude 

either, but she thought they were nice grand words to say.”

Lewis Carrol
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1- جسد، جنازه
a- وقتی »کلمبو« تمام اطالعات مربوط به جسد را دریافت کرد، توانست 

معمای قتل را حل کند.
b- جسد در تابوت خالی قرار داده شده بود.

c- خویشاوندان فرد کشته شده در باالی جسد او قسم یاد کردند که انتقام 
او را بگیرند.

2- پنهان کردن، مخفی کردن
a- »تریس« قادر نبود عشق خود به »گلوریا« را پنهان کند.

b- »کنت دراکوال« جسد را در قلعه خود مخفي کرد.
c- پول را آنقدر هوشمندانه مخفی کرده بودند که ما مجبور شدیم دست 

از جستجوی آن برداریم.
3- مالل انگیز، دلتنگ کننده، ناامیدکننده، گرفته

a- وقتی هوا خیلي گرفته است، گاهی اوقات تمام روز را در رختخواب می مانم. 
b- من به این هوای گرفته و مالل انگیز عادت ندارم.

تدبیر  با  سناتور  دوستان  رسید،  انتخابات  ناامیدکننده  گزارشات  وقتی   -c
خاصی، نتایج آن را اعالم نکردند.

4- سرد و یخ بندان، خشك و غیردوستانه
a- زندگی در روزهای سرد و یخبندان زمستانی منطقه والی فورج، براي 

ساکنان آن سخت و دشوار بود.
b- دوست دختر مرد مجرد و حسود، رفتار سردی با او داشت.

c- دمای یخچال قّصاب، در حد یخ بستن بود.
5- ساکن بودن

a- اسکیموها ساکن منطقه سرد و یخ بندان آالسکا هستند.
b- چون »سیدنی« واجد شرایط بود، اجازه داشت در آپارتمان خالی ساکن شود.

c- هر ساله جرائم زیادي علیه کساني که در محله های فقیرنشین شهر ما 
زندگي مي کنند، رخ می دهد.

6- کرخت، بی حس
a- انگشتان دستم در اتاق سرد خیلی زود بی حس شدند.

b- وقتی آقای »ماسی« تلگراف را خواند، احساس کرختی کرد.
c- وقتی پرستار سوزن را در پای بی حسم فرو کرد، چیزی احساس نکردم.

لغاتی که این هفته باید یاد بگیرید

کرختساکن شدن دربسیار سرداندوهگینپنهان کردنجنازه، جسد

شرط )بستن(وسوسه کردنشرارت آمیزجیغ کشیدنتکیه دادنخطر، ُپر مخاطره

آلیس هیچ گونه ذهنیتي در مورد »طول جغرافیایي« یا »عرض 
جغرافیایي« نداشت، اما بر این گمان بود که آنها کلمات بسیار پرجلوه 

و پراهمیت و زیبایي براي بیان هستند.« 
-لوییس کارول
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7. peril / perәl/ danger, perilous (n., adj.)
a. The hunter was abandoned* by the natives when he 

described the peril that lay ahead of them.
b. There is great peril in trying to climb the mountain.
c. Our library is filled with stories of perilous adventures. 

8. recline /rI klaIn/ lie down; stretch out; lean back
a. Richard likes to recline in front of the television set.
b. After reclining on her right arm for an hour, Maxine 

found that it had become numb.*
c. My dog's greatest pleasure is to recline by the warm 

fireplace.
9. shriek /∫ri:k/ scream

a. The maid shrieked when she discovered the corpse.
b. With a loud shriek, Ronald fled from the room.
c. Facing the peril* of the waterfall, the boatman let out 

a terrible shriek.
10. sinister / sInIstә(r)/ evil; wicked; dishonest; frightening

a. The sinister plot to cheat the widow was uncovered 
by the police.

b. When the bank guard spied the sinister looking cus-
tomer, he drew his gun. 

c. I was frightened by the sinister shadow at the bottom 
of the stairs.

11. tempt /tempt/ try to get someone to do something; 
test; invite
a. A banana split can tempt me to break my diet.
b. The sight of beautiful Louise tempted the bachelor* 

to change his mind about marriage.
c. Your offer of a job tempts me greatly.

12. wager / wedʒә(r)/ bet
a. I lost a small wager on the Super Bowl.
b. After winning the wager, Tex treated everyone to free 

drinks.
c. It is legal to make a wager in the state of Nevada.

Words in use
Read the following Passage to see how the new words are 
used in it.

Terror in the Cemetery
I like to bet on anything that is exciting, so when my friends 
tried to tempt me with an offer, I took it. The idea was for 
me to spend a frigid December night in a cemetery, all 
alone, in order to win twenty dollars. Little did I realize that 
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7- خطر، پرمخاطره )اسم، صفت(
a- وقتی شکارچی خطری را که پیش روی افراد بومی بود برای آنها شرح 

داد، او را رها کردند.
b- باالرفتن از کوه، خطر زیادی دارد.

c- کتابخانه ما مملو از داستان های پر مخاطره است.
8- لم دادن، تکیه دادن، دراز کشیدن

a- »ریچارد« دوست دارد جلوی تلویزیون لم دهد.
b- پس از آنکه ماکسین به مدت یک ساعت به بازوی راست خود تکیه داده 

بود، متوجه شد بازویش بی حس شده است. 
c- بیشترین خوشی سگم لم دادن کنار شومینه گرم است.

9- جیغ زدن، فریاد زدن
a- وقتی خدمتکار جسد را دید، جیغ زد.

b- »رونالد« با صدای جیغ بلندی از اتاق فرار کرد.
c- قایقران با روبرو شدن با خطر آبشار، جیغ بلندی کشید.

10- شوم، شرارت آمیز، مخوف، ترسناک و شرور، بدشگون
a- پلیس از نقشه شرارت آمیز کالهبرداری از زن بیوه پرده برداشت.

b- وقتی نگهبان بانک به چهره شرور یکی از مشتریان مظنون شد، اسلحه 
خود را کشید.

c- من از سایه مخوف پائین پلّه ها، ترسیدم.
11- وسوسه کردن، اغواء کردن 

a- یک تکه موز مي تواند مرا وسوسه کند که رژیم غذایی خود را بشکنم.
b- نگاه زیبای »لوئیس«، مرد مجرد را اغواء کرد تا نظر خود را در مورد 

ازدواج تغییر دهد.
c- شغل پیشنهادی شما مرا وسوسه می کند.

12- شرط بندی
a- من کمی پول در شرط بندی بولینگ باختم.

رایگان  نوشیدنی  به صرف  را  همه  شرط بندی،  بردن  از  پس  »تِکس«   -b
مهمان کرد.

c- شرط بندی در ایالت نوادا، قانونی است.

واژگان مورد استفاده
استفاده  واژه هاي جدید چگونه در آن مورد  ببینید که  تا  بخوانید  را  زیر  متن 

قرارگرفته اند.
ترس شدید در قبرستان

وقتي  لذا  و  کنم،  شرط بندي  هیجان آوري  چیز  هر  روي  که  دوست دارم  من 
دوستانم سعي کردند که من را با یک پیشنهاد وسوسه نمایند، آن را پذیرفتم. 
عقیدة آنها بر این بود که من یک شب بسیار سرد در ماه دسامبر را کاماًل تنها در 
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they would use dirty tricks to try to frighten me into aban-
doning* the cemetery, therefore losing my wager.
My plan was to recline in front of a large grave, covered 
by a warm blanket, with a flashlight to help me cut through 
the dismal darkness. After midnight, I heard a wild shriek. I 
thought I saw the grave open and a corpse rise out of it! Al-
though I was somewhat numb with fear, I tried to keep my 
senses. Using good judgment, I knew that no peril could 
come to me from that sinister figure. When I didn’t run in
terror, my friends, who had decided to conceal themselves
behind the nearby tombstones, came out and we all had 
a good laugh. Those spirits that may inhabit a cemetery 
must have had a good laugh, too.

Fill in the blanks

Place one of the new words in each of the blanks below.

1. The chances of my winning the election were so …. that I 
decided to quit before the votes were counted.

2. I won the …………… that my bachelor* friend would 
be married by June.

3. Kit Carson’s keen* eyesight protected him from the 
………….. in the forest.

4. While escaping from the bank, the robbers forced the 
teller to ……………. on the floor of their car.

5. Since the shack was vacant*, we did not expect to 
hear the terrible........... which came from it.

6. With a …………..smile, the gangster invited Martha 
into his Cadillac.

7. You cannot …………….. the truth when you are ques-
tioned by the keen* lawyer.

8. It is said that many ghosts ……….. the old Butler 
house.

9. In …………… weather l always wear three or four 
sweaters.

10. After standing guard duty for four hours, I became 
completely …………..

11. As the closed was opened, the ……………. fell out, 
frightening the janitor out of one years growth.

12. With the promise of a raise in pay, my boss tried to 
……………… me to stay on in the job.
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یک قبرستان سپري کنم تا برندة بیست دالر شوم. تا حدودي فهمیده بودم که 
آنها قصددارند از حقه هاي کثیفي براي ترساندن من استفاده کنند تا قبرستان 
را ترک کنم، و بنابراین، شرط را ببازم. نقشة من این بود که در مقابل یک قبر، 
در زیر یک پتوي گرم دراز بکشم، و چراغ قوه اي داشته باشم تا به من کمک 
کند که آن تاریکي مالل انگیز را }براي خودم{ کوتاهتر کنم. پس از نیمه شب، 
جیغ وحشتناکي شنیدم. تصورکردم که قبري باز شد و یک جنازه از آن بیرون 
آمد! اگرچه از ترس تا حدودي بي حس شده بودم، اما کوشش کردم حواسم را 
متمرکز کنم. با مراجعه به عقلم، پي بردم که هیچ خطري از سوي آن پیکرة 
بدشگون من را تهدید نمي کند. وقتي که من از شدت ترس و وحشت شروع 
به دویدن نکردم، دوستانم که تصمیم گرفته بودند خود را پشت سنگ قبرهاي 
ارواحي  خندیدیم.  حسابي  ما  همة  و  آمدند  بیرون  نمایند،  پنهان  حوالي  آن 
بودند. خندیده  حسابي  حتماً  نیز  داشتند  سکونت  گورستان  آن  در  شاید  که 

جاهاي خالي را پرکنيد
يكي از واژگان جديد را در هر يك از جاهاي خالي زير قرار دهيد.

1- شانس من براي پیروزشدن در انتخابات آن قدر .................... بود که تصمیم 
گرفتم قبل از شمارش آراء انصراف دهم.

ازدواج  ژوئن  ماه  تا  مجردم  دوست  که  شدم   .................... این  برندة  من   -2
خواهدکرد.

 .................... از  را  او  کارسون«  »کیت  تیزبیني  و  قوي  بینایي  جنگل،  در   -3
حفظ نمود.

4- در هنگام فرار از بانک، دزدها تحویلدار بانک را مجبور کردند که کف ماشین آنها ...
5- از آنجایي که کلبه خالي بود، ما انتظار شنیدن .................... وحشتناکي که 

از آن آمد را نداشتیم.
6- فرد تبهکار، با لبخندي ...، »مارتا« را به داخل کادیالک خود دعوت کرد.

7- هنگامي که توسط یک وکیل زیرک مورد سؤال قرار مي گیرید، نمي توانید 
حقیقت را .................... .

8- این طور گفته مي شود که ارواح زیادي در خانة قدیمي »باتلر« .................... .
9- در هواي ...، من همیشه سه یا چهار ژاکت مي پوشم.

10- پس از این که چهار ساعت نگهباني دادم، کاماًل .................... شدم.
را  مستخدم  و  افتاد،  بیرون   .................... شد،  باز  کمد  در  که  این  از  بعد   -11

ترساند.
12- رییسم، از طریق وعدة افزایش حقوق، تالش کرد که من را .................... که 

سر کارم باقي بمانم.
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Spotlight on:
sinister – in Latin this word means «on the left». Accord-
ing to ancient belief, that which appeared on the left – hand 
side brought bad luck. Another explanation for connection 
bad luck with left side is that the west (left) is toward the 
setting sun.

Picture it
Which of the words studied in this lesson is suggested by the 
picture?


