
1. approach /ә'prәʊt∫/ come near or nearer to
a. The lawyers in the trial were often asked to approach the bench.
b. Her beau kissed Sylvia when he approached her.
c. Ben approached the burden* of getting a job with a new spirit.

2. detect /dI 'tekt/ find out; discover
a. Sam Spade detected that the important papers had vanished.* 
b. From her voice it was easy to detect that Ellen was frightened. 
c. We detected from the messy room that a large group of people had assembled* there.

3. defect /'di:fekt/ fault; that which is wrong 
a. My Chevrolet was sent back to the factory because of a steering defect.
b. His theory* of the formation of our world was filled with defects.
c. The villain* was caught because his plan had many defect.

4. employee /emplØI'i:/ a person who works for pay
a. The employees went on strike for higher wages.
b. My boss had to fire many employees when meat became scarce.*
c. Joey wanted to go into business for himself and stop being an employee.

5. neglect /nI 'glekt/ give too little care or attention to
a. The senator neglected to make his annual* report to Congress.
b. Bob's car got dirty when he neglected to keep it polished.
c. It is essential* that you do not neglect your homework.

6. deceive /dI 'si:v/ make someone believe as true something that is false; mislead.
a. Atlas was deceived about the burden* he had to carry.
b. Virginia cried when she learned that her best friend had deceived her.
c. The villain* deceived Chief White Cloud by pretending to be his friend.

7. undoubtedly /ún 'daʊtIdlI/ certainly; beyond doubt
a. Ray’s team undoubtedly had the best debaters* in our county. 
b. The pilgrims undoubtedly assembled* to travel to Rome together.
c. If she didn't want to get into an argument, Valerie would have followed the major-

ity* undoubtedly.
8. popular /'pópjʊlә(r)/ liked by most people

a. The Beatles wrote many popular songs.
b. At one time miniskirts were very popular.
c. Popular people often find it hard to evade* their many friends.

9. thorough /'θúrә/ being all that is needed; complete 
a. The police made a thorough search of the house after the crime had been reported.
b. My science teacher praised Sandy for doing a thorough job of cleaning up the lab.
c. Mom decided to spend the day in giving the basement a thorough cleaning.

10. client /'klaIEnt/ person for whom a lawyer acts; customer
a. The lawyer told her client that she could predict* the outcome of his trial.
b. My uncle tried to get General Motors to be a client of his company.
c. If this restaurant doesn't improve its service, all its clients will vanish. 

11. comprehensive /kómprI 'hensIv/ including much; covering completely
a. After a comprehensive exam, my doctor said I was in good condition.
b. The engineer gave our house a thorough*, comprehensive checkup before my 

father bought it.
c. Mrs. Silver wanted us to do a comprehensive study of Edgar Allan Poe.

12. defraud /dI 'frØ:d/ take money, rights, etc., away by cheating
a. My aunt saved thousands of dollars by defrauding the government.
b. If we could eliminate* losses from people who defraud the government, tax rates 

could be lowered.
c. By defrauding his friend, Dexter ruined a family tradition* of honesty.

Words To Learn 

This Week

approach
detect
defect
employee
neglect
decive
undoubtedly
popular
thorough
client
comprehensive
defraud

Lesson 6 “A word to the wise is sufficient.”

-Plautus



1- نزدیك شدن 
a- اغلب، از وکالء در دادگاه خواسته می شود که به جایگاه نزدیك شوند.

b- وقتی معشوق »سیلویا« نزدیك او شد، او را بوسید.

c- »بن« با روحیه جدیدي با مشکل یافتن شغل برخورد کرد.

2- دریافتن، کشف کردن، فهمیدن
a- »سام اسپید« دریافت که اوراق مهم ناپدید شده اند.

b- از صدای »الن« می شد فهمید که ترسیده است.

c- از ازدهام و شلوغی اتاق فهمیدیم که افراد زیادی آنجا جمع شده اند.

3- نقص، اشکال
a- شورلت من به خاطر نقص فرمان به کارخانه بازگردانده شد.

b- نظریه او در مورد پیدایش جهان، پر از اشکال بود.

c- فرد شرور دستگیر شد چرا که نقشه او، اشکاالت زیادی داشت.

4- کارگر، کارمند
a- کارگران برای دریافت حقوق باالتر اعتصاب کردند.

b- رئیسم مجبور شد کارگران بسیاری را به علت کمیاب شدن گوشت اخراج کند.

c- »جوئی« می خواست برای خودش کار کند و دیگر کارمند کسی نباشد.

5- غفلت، بی توجهی، کوتاهي کردن
a- سناتور از ارائه گزارش ساالنه به مجلس غفلت کرد.

b- ماشین »باب« کثیف شده بود چرا که او در تمیز کردن آن کوتاهي کرده بود.

c- مهم است که از انجام تکالیف خانه اتان غفلت نکنید.

6- فریب دادن، گول زدن، گمراه کردن
a- »اطلس« را در مورد میزان باری که باید حمل می کرد فریب دادند.

b- »ویرجینیا« وقتي فهمید بهترین دوستش او را فریب داده است، گریه کرد.

c- فرد شرور با تظاهر به اینکه دوست رئیس ابر سفید است، او را فریب داد.

7- مسلمًا، بی شك
a- تیم »ری« بی شك بهترین مناظره کنندگان را در کشور ما داشت.

b- بی شك مسافران همگی جمع شدند تا با هم به رم سفر کنند.

c- اگر »والري« نمی خواست وارد بحث شود، او بی شك باید از نظر جمع تبعیت می کرد.

8- عامه پسند، محبوب
a- گروه بیتلز ترانه های عامه پسند بسیاری نوشته است.

b- زمانی دامن کوتاه، عامه پسند بود.

c- اغلب افراد محبوب به سختی می توانند از دست دوستان زیادی که دارند، فرار کنند.

9- کامل، سرتاسر
a- پس از گزارش شدن جرم، پليس به جستجوی کامل خانه پرداخت.

b- معلم علوم ما، »سندی« را به خاطر تميز کردن کامل آزمایشگاه تحسين کرد.

c- مادر تصميم گرفت که کل روز را صرف تميزکردن کامل زیر زمين کند.

10- موکل، مشتری
a- وکیل به موکل خود گفت که قادر به پیش بینی نتیجه محاکمه می باشد.

b- عموی من تالش کرد تا شرکت جنرال موتور مشتری شرکت او شود.

c- اگر این رستوران، سرویس دهی خود را بهتر نکند، تمام مشتریان خود را از دست می دهد.

11- جامع، کامل
a- پزشک من پس از معاینه کامل گفت که من در شرایط خوبی هستم.

b- قبل از آنکه پدرم خانه را خریداری کند؛ مهندس، بررسی جامع و کامل از خانه به عمل آورد.

c- خانم »سیلور« از ما خواست که تحقیق جامعی در مورد »ادگار آلن پو« انجام دهیم.

12- گول زدن، فریب دادن، کالهبرداری کردن 
a- خاله من با گول زدن دولت، هزاران دالر پس انداز کرد. 

b- اگر ما می توانستیم جلوی ضرر و زیان مالی ناشی از کالهبرداری از دولت را بگیریم، نرخ مالیات کاهش می یافت.

c- »دکستر« با کالهبرداری از دوستش، رسم صداقتی را که در خانواده حاکم بود را از بین برد.

لغاتی که این هفته باید 
یاد بگیرید
نزدیک شدن

فهمیدن
نقص
کارگر
غفلت

فریب دادن
بی شک

عامه پسند
کامل

مشتری
جامع

فریب دادن

»براي فرد خردمند، یک کلمه کافي است.«درس 6
- افالطون
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Word in use
Read the following passage to see how the new words are used in it.

The health of your car

The newest approach to automobile repair is the clinic, a place where car doctors go over an automobile in 
an attempt to detect defects. Since the clinic does no repairs, its employees do not neglect the truth. So 
many automobile owners feel that mechanics deceive them that the clinics, even though they undoubtedly 

charge high fees, are quite popular.
The experts do a thorough job for each client. They explore* every part of the engine, body and brakes; 
they do all kinds of tests with expensive* machines. Best of all, the comprehensive examination takes only 
about half an hour. With the clinic’s report in your hand no mechanic will be able to defraud you by telling 
you that you need major repairs when only a small repair is necessary.

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

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

1. Each of our workers is trained to give your car a ......... examination. (Which two words might fit this sentence?) 
2. Tom Jones was ........... the best singer in the choir when he was young. 
3. He could ............. the problem from all angles. 
4. Mrs. Spector always wanted to be ............... with her friends. 
5. Why did you ................ cleaning your room today? 
6. The ............... bought his boss a birthday present. 
7. Rocco’s only ............. was that he walked with a slight limp. 
8. None of the other poker players suspected that their friend would .............. them in order to win. 
9. When Cynthia realized that nobody liked her, she knew she had been ................ . 
10. I could ................. from the tone of his voice that he was in a bad mood. 
11. His ............... was happy with the work Terence had been doing for him. 
12. I do not want to do anything less than a ........ job on my term paper. (Which two words might fit this sentence?) 
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واژگان مورد استفاده
متنزيررابخوانيدتاببينيدكهواژههايجديدچگونهدرآنمورداستفادهقرارگرفتهاند.

سالمتي اتوموبیل شما
و  شناسایي  براي  اتوموبیل  پزشکان  درآن،  که  مي باشد  مکاني  از  عبارت  که  است،  )درمانگاه(  کلینیک  اتوموبیل،  تعمیر  براي  رویکرد  تازه ترین 
تشخیص عیب ها به سراغ خودروها مي روند. از آنجا که این درمانگاه هیچ گونه تعمیري انجام نمي دهد، کارکنان آن حقیقت را نادیده نمي گیرند. 
را  گزافي  هزینه هاي  بي تردید  اگرچه  کلینیک ها،  لذا  و  مي دهند،  فریب  را  آنها  مکانیک ها  که  مي نمایند  احساس  خودروها  مالکین  از  بسیاري 

تحمیل مي کنند، کاماًل معروف و پرطرفدار مي باشند.
متخصصین براي هر مشتري کار را به صورت کامل انجام  مي دهند. آنها هر بخش از موتور، بدنه، و ترمزها را بررسي مي نمایند؛ آنها با دستگاه هاي 
با در  انجام مي رسانند. بهتر از همه چیز این است که این  آزمایش جامع فقط حدود نیم ساعت زمان مي برد.  انواع آزمایش ها را به  گران  قیمت، 
دست داشتن درمانگاه، هیچ مکانیکي نمي تواند وقتي که فقط یک تعمیر جزئي الزم است، با ذکر این که نیازمند تعمیرات اساسي هستید، شما را 

فریب دهد.

آن         را به تصویر بكشيد
اينتصويربهكداميكازواژگانمطالعهشدهدرايندرساشارهميكند؟

جاهاي خالي را پرکنيد
يكيازواژگانجديدرادرهريكازجاهايخاليزيرقراردهيد.

1- هر یک از کارگران ما آموزش دیده است که از ماشین شما یک معاینة .................... به عمل آورد. )کدام دو کلمه مي توانند در این جمله جاي بگیرند؟(
2- وقتي که »تام جونز« جوان بود، .................... بهترین خوانندة گروه هم سرایان بود.

3- او توانست از تمام زوایا با مشکل .................... .
4- خانم »اسپکتر« همیشه مي خواست که پیش دوستان خود .................... باشد.

5- چرا امروز تو در نظافت اتاقت .................... ؟
6- .................... براي رییس  خود یک هدیة تولد گرفت )خرید(.

7- تنها .................... »روکو« این بود که در هنگام راه رفتن کمي مي لنگید.
8- هیچ یک از پوکرباز هاي دیگر شک نکردند که رفیقشان آنها را .................... تا برنده شود.

9- وقتي »سینتیا« فهمید که هیچ کس او را دوست ندارد، دانست که .................... .
10- از لحن صدایش توانستم .................... که در حالت روحي بدي به سرمي برد.

11- .................... »ترنس« از کاري که او برایش انجام داده بود خوشحال بود.
12- من نمي خواهم که در مورد رسالة کوتاه خودم کمتر از یک کار .................... انجام دهم. )کدام دو کلمه مي توانند در این جمله بگنجند؟(
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Choose the correct word
Circle the word in parentheses that best fits the sense of the sentence.

1. Many of today’s (popular, comprehensive) songs will become tomorrow’s Golden Oldies. 
2. My boss insists that all of the (employees, clients) punch a time clock each morning. 
3. I (approached, detected) a hint of sarcasm in your seemingly innocent reply to the sales clerk who apologized 

for the long lines. 
4. As the car (approached, detected) the bridge, we could see the dense’ fog coming in off the water. 
5. Our weekly vocabulary quizzes are (comprehensive, popular), including not only that week’s new words, 

but words we learned in past weeks as well. 
6. Even a small (client, defect) in an electric appliance can be the possible’ cause of a fire. 
7. Ms. Rodriguez (undoubtedly, comprehensively) felt she had been unjustly accused of showing favoritism, 

but most of her students felt otherwise. 
8. Her (thorough, popular) description of the missing bracelet helped police find it. 
9. We’ve all learned that if you (defraud, neglect) your teeth, you will surely develop dental problems of one 

kind or another. 
10. It is probably still true that the majority’ of Americans do not think our political leaders would knowingly 

(defect, defraud) the government. 
11. To (defraud, deceive) someone into thinking you are a friend when you are only along for the ride is selfish 

and unfeeling. 
12. Since your livelihood depends on pleasing them, (clients, employees), like customers, are always right. 

Spotlight on
defect- some of the new words have more than one part of speech- for example, they have meaning as 
verbs as well as nouns. Defect was defined for you as a noun. «fault; that which is wrong.» It also serves as 
a verb, meaning «to quit a country, a political party, or a cause. « One is said to « defect from one country 
to another» or «to defect from the Democratic Party.» Which of the other words in Lesson 6 have more than 
one part of speech?
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واژة صحيح را انتخاب کنيد
دوركلمهايدرپرانتزخطبكشيدكهبامفهومجملهسازگارتراست.

1- بسیاري از ترانه هاي )معروف، جامع( امروزي، »ترانه هاي قدیمي طالیي« فردا خواهند شد.
2- رییس من اصرار دارد که همة )کارکنان، مشتریان(، هر روز صبح، در دستگاه ثبت ساعت، کارت خود را سوراخ نمایند.

3- من در پاسخ ظاهراً سادة شما به مسئول فروش، که به خاطر صف هاي طوالني عذرخواهي کرد، نشانه اي از طعنه و سرزنش را )نزدیک شدم، 
تشخیص دادم(.

4- به محض این که ماشین به پل )نزدیک شد، تشخیص داد(، ما توانستیم مه متراکمي را ببینیم که از آب بیرون مي آمد.
5- امتحان هاي هفتگي مجموعة واژگان ما )جامع، معروف( هستند، که نه تنها واژگان جدید آن هفته را در برمي گیرند، بلکه لغاتي که در هفته هاي 

قبل فراگرفتیم را هم دربردارند.
6- حتي یک )مشتري، نقص( کوچک در یک دستگاه الکترونیکي مي تواند دلیل احتمالي آتش سوزي باشد.

7- خانم »رودریگز« )بي تردید، به صورتي کامل( احساس کرد که به شکل ناعادالنه اي به پارتي بازي متهم شده است، اما بیشتر شاگردانش جور 
دیگري احساس مي کردند.

8- توصیف )کامل، معروف( وي از دستبند گم شده، به پلیس کمک کرد تا آن را پیداکند.
9- همگي ما یاد گرفته ایم که اگر شما به دندان هایتان )کالهبرداري کنید، بي توجهي کنید(، به طور قطع به نوعي از مشکالت دهان و دندان دچار 

خواهیدشد.
10- احتماالً این هنوز صحیح است که اکثر آمریکایي ها فکر نمي کنند که رهبران سیاسي ما آگاهانه دولت را )معیوب مي کنند، فریب مي دهند(.

11- )کالهبرداري کردن، فریب دادن( کسي براي این که فکر کند تو دوست او هستي در هنگامي که تو فقط براي منفعت و سود خودت در کنار 
وي هستي، خودخواهانه و سنگدالنه است.

12- از آنجایي که معیشت شما به خشنود کردن آنها وابسته است، )موکلین، کارکنان(، همانند مشتریان، همیشه راست مي گویند.

توجه کنيد
defect: بعضي از لغت هاي جدید داراي بیشتر از یک بخش کالمي )ادات فن( هستند- براي مثال، آنها هم معناي فعل دارند و هم معناي اسم. 
Defect براي شما به عنوان یک اسم تعریف شده بود. < fault: یعني چیزي که اشتباه است>. همچنین، آن به عنوان یک فعل نیز عمل مي کند، 

و به معناي < ترک کردن یک کشور، یک حزب سیاسي، یا یک نهضت> مي باشد. مثاًل گفته مي شود که یک نفر »یک کشور را به قصد یک کشور 
دیگر ترک مي کند« یا »حزب دموکراتیک را ترک مي کند«. کدام یک از واژگان درس 6 داراي بیش از یک بخش کالمي هستند؟



In the first six lessons you were taught 72 important words. The following exercises will test how well you 
learned some of those words.

A. In each of the parentheses below you will find two of the new vocabulary words. Pick the one that 
fits better. Remember, the sentences should make good sense.

1. it was a (dense, typical) day in July, hot and sticky. 
2. 1 could tell that Matt was comin9 because I knew his (blend, vapor) of tobacco. 
3. Please realize that If you try to climb the Icy mountain (peril, tradition) awaits you. 
4. The mechanic (defected, detected) an oil leak in the engine. 
5. How could you (recline, neglect) paying the rent? 
6. Felix made a (sinister, frigid) remark that sent chills up and down my spine. 
7. Many questions had to be answered before Mrs. Solo could (qualify, evade) for tha job. 
8. I am (unaccustomed, dismal) to receiving gifts from people I don’t know very well. 
9. Factory-made goods are plentiful, but farm products are (rural, scarce). 
10. When he got to the jail, the people in charge tried to (reform, abandon) him. 

B- Opposites. In column I are ten words taught In lesson 1-6 Match them correctly with their oppo-

site meanings, which you will find in column ll.

 Column I     Column II 

 1. approach     a. unseen 
 2. expensive     b. filled 
 3. visible     c. hated 
 4. popular     d. dull 
 5. vacant     e. dry 
 6. keen     f. be seen 
 7. descend     g. leave 
 8. humid     h. not needed 
 9. vanish     i. climb 
 10. essential     j. cheap 

C- Which of the vocabulary choices in parentheses fits best in these newspaper headlines?
1. Sailors ............ Sinking Ship (Defraud, Circulate, Abandon, Devise) 
2. Congress Votes to Raise ............. Wage (Hardship, Minimum, Typical, Rural) 
3. ........... fog Covers Bay Ar.. (Dense, Thorough, Scarce, Keen) 
4. Unfit Parents Arrested for Child ............ (Defect, Tradition, Neglect, Theory) 
5. Escaped Convict Continues to .............. Pollee (Abandon, Evade, Inhabit, Conceal) 
6. College .............. Qul.t After Demonstration (Client, Campus, Debate, Probe) 
7. Mayor Takes ............. of Office on Steps of City Hall (Oath, Data, Majority, Reform) 
8. Rescuers ............ Into Mine to Find Lost Workers (Descend, Assemble, Circulate, Recline) 
9. New Apartment House to Rise on ............. Land (Frigid, Comprehensive, Dense, Vacant) 
10. Poll to ........... Outcome of Election (Qualify, Predict, Tempt, Eliminate) 

Word
Review 1



این واژگان را چقدر خوب  از  به عمل خواهندآورد که برخي  امتحان  از شما  را فراگرفتید. تمرین هاي زیر  اول شما 72 واژة مهم  در شش درس 
یادگرفته اید.

آ(درهريكازپرانتزهايزير،شمادوواژةجديدراپيداخواهيدكرد.آنواژهايمناسبتراستراانتخابكنيد.بهخاطر
داشتهباشيد،جمالتبايدمفهوممناسبيداشتهباشند.

1-  آن روز یک روز )تراکم، معمولي( در ماه ژوئیه بود، گرم و نامطلوب.
2- مي توانستم بگویم که »مت« در حال آمدن بود، چون من )ترکیب، بخار( تنباکوي او را مي شناختم.

3- لطفاً به خاطر داشته باش که اگر بکوشي از کوه یخي باال بروي، )خطر، سنت( در انتظار تو است.
4- مکانیک یک نشتي روغن را در موتور )معیوب کرد، پیداکرد(.

5- تو چطور توانستي در پرداخت اجاره بها )لم بدهي، قصور کني(؟
6- »فلیکس« یک معاینة درماني )شیطاني، بسیار سرد( ارائه داد که سرما را به باال و پایین ستون فقراتم مي فرستاد.

7- قبل از این که خانم »سولو« بتواند براي  آن شغل )صالحیت پیداکند، طفره برود(، سؤاالت بسیاري باید پاسخ داده مي شدند.
8- من )عادت ندارم، ناراحت هستم( که از افرادي که ایشان را خیلي خوب نمي شناسم هدیه دریافت کنم.

9- کاالهاي ساخت کارخانه بسیار زیاد هستند، اما محصوالت مزرعه )روستایي، کمیاب( مي باشند.
10- وقتي که او به زندان افتاد، افراد مسئول تالش کردند او را )اصالح کنند، ترک کنند(.

ب-متضادها.درستون1دهلغتوجوددارندكهدردرسهاي1-6آموزشدادهشدهاند.
ستون 2 ستون 1   
آ- نامرئي 1- نزدیک شدن    

ب- پرشده 2- گران  
پ- منفور 3- مرئي    
ت- کودن 4- محبوب  

ث- خشک 5- خالي      
ج- آشکارکردن 6- باهوش  
چ- ترک کردن 7- پایین آمدن  
ح- غیرضروري 8- مرطوب    

خ- باالرفتن 9- ناپدیدشدن    
د- ارزان 10- ضروري  

پ-كداميكازگزينههايلغتداخلپرانتزهابهتردراينسرخطهايروزنامهجايميگيرند؟

1- دریانوردها کشتي در حال غرق شدن را .................... )فریب دادند، به گردش درآوردند، ترک کردند، اختراع کردند(
2- کنگره به افزایش دادن دستمزد .................... رأي داد. )سختي، حداقل، معمولي، روستایي(

3- مه .................... محدودة خلیج را پوشش داد. )متراکم، کامل، کمیاب، مشتاق(
4- والدین ناباب و ناشایسته به دلیل .................... کودک دستگیر شدند. )معیوب کردن، سنت، نادیده گرفتن، نظریه(

5- مجرم فراري به .................... پلیس ادامه داد. )ترک کردن، فرارکردن از، ساکن شدن در، پنهان کردن(
6- .................... دانشگاه پس از تظاهرات آرام و ساکت شد. )مشتري، پردیس، بحث، کاوش(

7- شهردار، بر روي پله هاي تاالر شهر، .................... انتصاب خورد. )سوگند، داده ها، اکثریت، اصالح(
8- نجات دهندگان به داخل معدن .................... تا کارگران گم شده را پیداکنند. )پایین رفتند، سوارکردند، به گردش درآوردند، لم دادند(

9- آپارتمان جدید بر روي زمین .................... بنا مي گردد. )یخبندان، جامع، متراکم، خالي(
10- نظرخواهي براي .................... نتیجة انتخابات. )تعیین صالحیت کردن، پیش بیني کردن، اغواکردن، حذف کردن(.

مرور واژگــان 1
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D- From the list of words below choose the word that means:

deceive tradition abandon persuade inhabit gallant 
thorough evade descend comprehensive eliminate hardship 
villain assemble circulate talent majority wholesale 
client dense predict devise defraud recline 
probe theory tact conceal data tempt 

1. in large amounts as well as less costly 
2. an evil doer, but originally meant someone who lived on a farm 
3. more than half as well as the legal age at which persons can manage their affairs 
4. search or investigate either by means of an instrument or simply by questioning 
5. cheat and also deprive someone of sights or property 
6. give up on a plan as well as neglect one’s post 
7. gather (data) or just get together 
8. reject and also expel 
9. leaving out little or nothing and is related to the word for “understandings 
10. skill in dealing with people as well as a line touch or cleverness 

E- Letter of Complaint. The following business letter uses 10 words that appeared in Lessons 1-6 

Fill in the blanks with those words, selected from the group below:

abandon conceal employee expensive neglect 
annual defect enormous gallant recline 
circulate defraud essential hardship tempt 
comprehensive detect evade majority wholesale 

         13 Oak Street 
         Merrick, NY 11566 
         April 2. 2005 
Speedy Catalog Service 
200 Beverly Road 
Champaign, IL 61821 

Dear Sirs: 
Three weeks ago, I bought a 13 Royal TV set (Item 1996R) from your catalog, which had featured an 1 clear-
ance sale at  2 savings. l am enclosing a copy of the $115 money order that I sent to you. 
When my father and I unpacked the set, we  3 (ad) several  4 (s), including a scratched screen and a broken 
volume dial. Since that was not my fault, I believe that I am entitled to receive a new set. 
It was a 5 for me to save part of my weekly allowance for six months in order to pay for the TV, and I would 
appreciate your help in this matter. Even though it Is not an  6 set, and I was getting it at a  7  price, I still feel 
that the merchandise should be perfect. 
Obviously, one of your 8 (s) had 9 (d) to do an 10 inspection before the TV was shipped to my home. 

           Sincerely, 
           Arthur Karnes 
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ت-ازفهرستكلماتزير،لغتيراانتخابكنيدكهمعنيبدهد:
شجاعساکن شدنترغیب کردنترک کردنسّنتفریب دادن

سختیحذف کردنجامعپایین آمدنطفره رفتنکامل
عمده فروشیاکثریتاستعدادبه جریان انداختنگرد آوردنشرور

لم دادنفریب دادنابداع کردنپیشگویی کردنمتراکممشتری
اغوا کردنداده هاپنهان کردندرایتنظریهکاوش

1- در مقادیر زیاد به عالوة قیمت ارزان تر
2- یک فرد بدکار، اما در اصل به معناي فردي که در یک روستا زندگي مي کرده است

3- بیشتر از نصف به عالوة سن قانوني اي که در آن سن فرد مي تواند امور خود را مدیریت کند
4- پژوهش یا تحقیق کردن به وسیلة یک ابزار یا صرفاًٌ بوسیلة پرسش نامه

5- تقلب کردن و نیز محروم کردن کسي از رؤیت کردن یا دارایي
6- تسلیم یک برنامه شدن و نیز به سمت کسي را نادیده گرفتن

7- جمع کردن )اطالعات( یا فقط دور هم جمع شدن
8- رد کردن و نیز اخراج کردن

9- باقي گذاشتن مقدار اندکي و یا باقي نگذاشتن هیچ چیز، و نیز به واژه اي براي »دانستن« مربوط مي باشد
10- مهارت در کنارآمدن با مردم و نیز یک تماس مالیم یا هوشمندي

ث-نامةشكايت.نامةتجاريزيراز10كلمهكهدردرسهاي1-6پديدارشدنداستفادهميكند.جاهايخاليراباآنكلمات
كهازگروهزيرانتخابمينماييدپركنيد:

نادیده گرفتن      گران  کارمند        پنهان کردن        ترک کردن 
لم دادن       شجاع  عظیم  نقصان        ساالنه 

اغواکردن      سختي  ضروري  فریب  دادن        به گردش درآوردن       
عمده فروشي        اکثریت  طفره رفتن      تشخیص دادن      جامع 

آقایان محترم
سه هفتة پیش، من یک دستگاه تلویزیون »رویال« )کاالي 1996R( را از روي کاتالوگ شما خریدم، که داراي جنبة حراج -1- با پس انداز -2- بود. 

من یک رونوشت از سفارش پولي 115 دالري اي که براي شما فرستادم را ضمیمه مي نمایم.
وقتي من و پدرم بسته را بازکردیم، چندین -3- را در آن -4-، از جمله یک صفحه نمایش خش دار و کلید تنظیم صداي شکسته. از آنجا که این 

مسأله تقصیر من نبوده است، من فکر مي کنم که مستحق دریافت یک دستگاه جدید هستم.
پس اندازکردن بخشي از پول تو جیبي هفتگي ام به مدت شش ماه براي پرداختن هزینة تلویزیون براي من -5- بوده است، و من از کمک شما در 
باب این موضوع قدرداني مي کنم. اگرچه این یک دستگاه -6- نمي باشد، و من آن را به قیمت -7- خریداري کرده ام، با این حال من هنوز هم فکر 

مي کنم که کاالي تجاري باید بي نقص باشد.
مشهود است که یکي از -8- )ان( شما در انجام یک بررسي -10- قبل از فرستادن تلویزیون به منزل من -9- کرده است.

ارادتمند
آرتور کارنس
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F- Words That Do Double Duty. Some of the words in this book can be used as different parts of 

speech. The sample sentences for the word gallant show it to be an adjective, a word that describes 

a noun or pronoun:

Gallant oath
Gallant knight
Ed is so gallant..
However, gallant can be used as a noun when we say: « The gallant, dressed in his finery, approached the 
queen.»
The following words from Lessons 1-6 are capable of serving as more than one part of speech:

abandon (V.,n.) burden (n., V.) hardship (n., adj.) debate (n., V.) wager (n., V.)
probe (n., V.) annual (n., adj.) reform (V., adj.) blend (n., V.) neglect (n., V.)

Make up two sentences for each of the above words, showing how it could be used as two different parts of 
speech.

Examples  After I wasted two months, I had to abandon (v. ) the project.
   At the party, Edith danced with reckless abandon (n.)

G- Analogles. These comparisons are part of many vocabulary tests, including the SAT. You are given one 
set of comparisons, such as tall:short (opposites) and asked to find a corresponding word from among the 
four choices to go with wise. Is it smart, foolish, sad, dreamy? Since the opposite of wise is foolish, that is 
the one you would select. If the first comparisons were rich:successful (synonyms), then you would pick 
wise:smart. When reading the questions, keep in mind that the colon replaces the words «is to.» For ex-

ample, «commence is to start as misfortune is to  ...... » 

1. commence: start   as misfortune:
a. windfall  b. bad luck  c. beginning  d. crisis 

2. expensive: cheap   as villain:
a. robber  b. lawyer  c. hero   d. architect

3. deceive: mislead   as thorough:
a. complete  b. traditional  c. varied  d. frigid

4. data: computer   as corpse:
a. dead body b. coffin  c. shrubbery  d. burden

5. debate: argument   as client:
a. customer   b. employee  c. beau   d. bachelor

6. oath: courtroom   as debate:
a. tradition  b. auditorium  c. laboratory  d. rejection

7. investigation: probe   as burden:
a. relief  b. box   c. load   d. theory

8. dismal: sunny   as keen:
a. razor-shap b. sensitive  c. dense  d. dull

9. peril: mountain climbing   as tradition:
a. mind reading b. exploration  c. culture  d. creation

10. neglect: ignore   as descend:
a. go down  b. go up  c. inherit  d. give away 
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ج-لغاتيكهنقشهايدوگانهدارند.برخيازواژگاناينكتابميتوانندبهعنوانبخشهايكالميمختلفيمورداستفاده
قراربگيرند.جمالتنمونهبرايواژةgallant،آنرابهعنوانيكصفتنشانميدهند،يعنيواژهايكهيكاسميا

ضميرراتوصيفميكند:
gallant oath              )سوگند شجاعانه(
gallant knight )شوالیة شجاع(           
Ed is so gallant.                   ).اد« بسیار شجاع است«(

در هر حال، gallant مي تواند به عنوان یک اسم نیز استفاده شود، مثاًل هنگامي که مي گوییم، »آن شوالیه، در حالي که جامه اي پر زرق وبرق داشت، 
به ملکه نزدیک شد«.

واژگان زیر که مربوط به درس هاي 1 تا 6 مي باشند، مي توانند به عنوان داراي بیش از یک بخش کالمي مورد استفاده قرار بگیرند:.

abandon (V.,n.) burden (n., V.) hardship (n., adj.) debate (n., V.) wager (n., V.)
probe (n., V.) annual (n., adj.) reform (V., adj.) blend (n., V.) neglect (n., V.)

براي هر یک از لغات باال دو جمله بسازید که نشان دهند که چگونه آنها مي توانند در بخش هاي کالمي گوناگوني استفاده شوند. 
پس از این که دو ماه وقت تلف کردم، مجبور شدم پروژه را ترک )فعل( کنم. مثال:  

پس از مهماني، »ادیت« با بي خیالي )اسم( بي باکانه اي رقصید.   

چ- همانندي ها. این قیاس ها بخشي از بسیاري ازآزمون هاي لغات، از جمله SAT )آزمون استعداد تحصیلي( مي باشند. یک مجموعه از مقایسه ها به 
شما داده مي شود، مثاًل short: tall )متضاد( و از شما خواسته مي شود که از بین چهار گزینة موجود، لغات متناسب با واژة wise را انتخاب کنید. 
آیا آن smart، foolish، sad، یا dreamy مي باشد؟ از آنجایي که متضاد wise، واژة foolish است، پس باید آن را انتخاب نمایید. اگر نخستین 
مقایسه براي واژگان  rich: successful )مترادف( بود، آنگاه شما wise: smart را انتخاب مي کردید. زماني که سؤال ها را مي خوانید، به خاطر داشته 
 misfortune همان طور که start برابراست با commence« ،باشید که عالمت دو نقطه با عبارت »برابر است با« جایگزین مي شود. براي مثال

برابر است با ... «.


