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  Concepts & Commentsکتاب    معنی لغات و ریدینگ

  فهرست مطالب

 ٣ ..................................................................................................................... اول درس  واژگان

 ٥ ..................................................................................................................... دوم  درس  واژگان

 ٨ .................................................................................................................... سوم درس  واژگان

 ١١ .................................................................................................................. چهارم  درس  واژگان

 ١٣ ................................................................................................................. پنجم درس  واژگان

 ١٥ ................................................................................................................. ششم درس  واژگان

 ١٨ .................................................................................................................. هفتم  درس  واژگان

 ٢٠ .................................................................................................................هشتم  درس  واژگان

 ٢٢ .................................................................................................................... نهم  درس  واژگان

 ٢٤ .................................................................................................................. دهم  درس  واژگان

 ٢٩ ............................................................................................................. دوازدهم  درس  واژگان

 ٣٢ .............................................................................................................زدهمیس درس  واژگان

 ٣٤ ............................................................................................................ چهاردهم  درس  واژگان

 ٣٧..............................................................................................................پانزدهم  درس  واژگان

 ٤٠ ............................................................................................................. شانزدهم درس  واژگان

 ٤٢ .............................................................................................................. هم هفد  درس  واژگان

 ٤٤ .............................................................................................................. هجدهم  درس  واژگان
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 ٤٦ ...............................................................................................................نوزدهم  درس  واژگان

 ٤٩................................................................................................................ ستم یب درس  واژگان

 ٥٢ ...................................................................................................... کم ی و  ست یب درس  واژگان

 ٥٥ ...................................................................................................... دوم  و  ست یب درس  واژگان

 ٥٨ ..................................................................................................... سوم و  ست یب درس  واژگان

 ٦١ .................................................................................................... چهارم  و  ست یب درس  واژگان

 ٦٤ .................................................................................................... پنجم و  ست یب درس  واژگان
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all over                        همه جا 

shelves                             قفسه ها 

aisle                             راهرو بین نیمکت ها 

shopping cart                                  چرخ دستی 

department                                     بخش 

on sale                                     حراج 

manager                                          مدیر 

customer                                   مشتری 

dairy                                        لبنیات 

product                             محصوالت 

amount                                  مقدار   

how ever                                 به هرحال 

attractive                             جذاب   

walk by قدم زدن                                                            
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را 	�ر درس اول  

نند . چه کسی تصمیم می گیرد شما از فروشگاه مردم در شهرهای سرتاسر دنیا از فروشگاه ها خرید می ک 

  چیزی بخرید ؟ شما تصمیم می گیرید؟  آیا فروشگاه تصمیم می گیرد؟

وقتی وارد فروشگاه می شوید قفسه هایی را می بینید که پر از مواد غذایی است . شما در راهروهای  

   مواد غذایی را در آن می گذارید بین قفسه ها راه می روید . چرخ دستی را به جلو می برید و  

ها قدم می زنید شاید موسیقی مالیم و آرام بشنوید . اگر شما موسیقی تند هنگامی که در میان قفسه 

زنید و زمان  کند ، شما آرام قدم می بشنوید سریع تر راه می روید . فروشگاه موسیقی آرام پخش می

است به بخش گوشت بروید در این بخش مقدار   بیشتری را برای خرید صرف می کنید . ابتدا ممکن

داند که مشتری ها از  گوشت ارزان وجود دارد و شما می خواهید آن را پیدا کنید . مدیریت فروشگاه می

کجا وارد بخش گوشت میشوند . ارزان ترین گوشت در انتهای بخش گوشت ، جایی دور از محل ورود  

  . مشتریان قرار دارد 

وشت های گران قیمت عبور کنید . قبل از اینکه گوشیت های ارزان را پیدا کنید ممکن  شما باید از بخش گ  

   است شما مقداری از گوشت های گران را به جای گوشت های ارزان خریداری کنید

  .های آن را همانند کره و پنیر می فروشدبخش لبنیات شیر و سایر فرآورده

  .مقدار کمی چربی در آن است (شیر کم چرب) شماری از خریداران شیری را دوست دارند که  

یک فروشگاه سه نوع ظرف مختلف از شیر کم چرب دارد . روی یکی از ظرف ها نوشته یک درصد چربی   

بدون چربی و بر روی سومی با حروف بزرگ کم چرب نوشته شده و خیلی ریز نوشته    %۹۹، روی دیگری  

   شده یک درصد

ا یک مقدار معین چربی دارند . شیرها همه یکی اند .  مقدار شیر هم  همانطوری که می بینید همه شیره 

در هر یک از آن ظرف ها یکی است با این وجود در این مغازه سه تا ظرف شیر سه تا قیمت متفاوت 

  . تر است دارند شاید مشتری ان شیری را بخرد که از همه گران

   و همه آنها به خریداران می گویند مرا بخربیشتر مواد غذایی در فروشگاه ها بسیار جذاب هستند   

گوید من را بخر و ظرف شیر گران می گوید من چربی  کنید میگوشت گران هنگامی که از کنارش عبور می 

  کمتری دارم من را بخرم بنابراین فروشگاه می گوید چه بخرید 
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connect                       وصل کردن 

describe                    تعریف کردن 

dial                          شماره گرفتن 

divide                       تقسیم کردن 

furniture                                   اسباب و اثاثیه 

information                            طالعاتا  

last                          اخرین 

continues for                                     ادامه داشتن 

list                            فهرست 

memorize                    حفظ کردن 

memory                           حافظه 

mind                               ذهن 

over learn                         یادگیری 

quiet                                    ارام 

reason                               دلیل 

relax                                 ارامش داشتن 

second                           دومین 

short term                        مدت کوتاه 

similar                        مشابه 

spelling                                                          هجی کردن  
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  ���ظ� درس دوم

  این واژگان را به خاطر بسپار ، قانون هجی کردن را بیاموز ، امتحان فردا را فراموش نکن 

  شما هر روز چیزهایی را به خاطر می سپارید ولی چگونه این کار را انجام می دهید؟  

شما ، شماره تلفنی را از دفترچه تلفن پیدا می کنید با آن تماس می گیرید و سپس آن را فراموش می   

ما  ثانیه طول می کشد . ولی ش  ۳۰کنید این حافظه کوتاه مدت شماست . این حافظه کوتاه مدت کمتر از  

کنید آن را می دانید این حافظه طوالنی مدت  برای شماره تلفن دوستان خود به دفترچه تلفن نگاه نمی

  . شماست . که این حافظه دراز مدت محتوای هر چیزی است که شما به خاطر می آورید 

ید ، این  چرا بعضی چیزها را از یاد می برید ؟ دلیل آن چیست ؟ شما از همان شروع آن را یاد نگرفته ا 

دلیل بزرگی برای فراموشی است . به عنوان مثال شما افراد جدیدی را مالقات می کند و نام آنها را  

فراموش میکنید . شما اسامی آنها را می شنوید اما شما آنها را یاد نمی گیرید ، آنها را فراموش می کنید  

   . . شما می توانید بهتر به خاطر بسپارید

   : و پیشنهاد وجود دارد در اینجا چند ایده 

اطالعات را از حافظه کوتاه مدت خود به حافظه دراز مدت انتقال دهید اطالعات را تمرین کنید اطالعات .۱

  را با خود مرور کنید درباره آنها فکر کنید و برای آن زمان صرف کنید

کنید . بیشتر از آنچه که نیاز  خیلی یاد بگیرید . بعد از اینکه چیزی را یاد گرفتید آن را بیشتر مطالعه  .۲

دارید یاد بگیرید به عنوان مثال وقتی که شما فهرستی از واژگان جدید می دانید ، باز نایستید . واژگان را  

  زمان بیشتری تمرین کنید 

اطمینان حاصل کنید که اطالعات را فهمیده اید . حفظ کردن چیزهایی که نفهمیده اید بسیار مشکل   .۳

  است

زمان فقط یک چیز انجام دهید . در یک مکان آرام مطالعه کنید شما نمی توانید در یک زمان   در یک  .۴

  هم به موسیقی و یا به مردم گوش کنید و هم حفظ کنید

سعی کنید اطالعات را با آنچه که بیش از این فراگرفته اید پیوند دهید . به عنوان مثال هنگامی که  .۵

  یاد می گیرید به یک نوع غذای مشابه فکر کنید شما نام یک نوع غذای جدید را 

اطالعات را به بخش هایی تقسیم کنید . نباید آنها را بیش از هفت بخش کنید . یک بخش را یاد  .۶

   ها را در یک زمان معین یاد بگیریدبگیرید و برای چند دقیقه دست نگه دارید . سعی نکنید همه بخش 

د به عنوان مثال شما ممکن است یک واژه جدید ببینید . آن  در ذهن خود تصویری را مجسم کنی .۷

نوعی اسباب و اثایه است . تصویری از این اسباب و اثاثیه در اتاق در ذهن خود مجسمه کنید. به خاطر  

   بیاورید که شبیه چیست 
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تید  سعی کنید وقتی مطالعه می کنید آرام باشید از آن لذت ببرید زمانی که خسته و یا ناراحت هس .۸

  نمی توانید چیزی را به یاد بیاورید 

توانند  بعضی از افراد حافظه تصویری دارند آنها همه چیز را همانند یک تصویر می بینند . انها بعدا می  

توانند یک فهرست طوالنی از اعداد تصویر را در ذهن شان ببینند و همه چیز در آن را توصیف کنند . آنها می

  .ه خاطر بیاورندو هزاران چیز دیگر را ب

  آیا شما هم دوست دارید که حافظه تصویری داشته باشید 

    


