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کنید. آیا معنای آن ها را می دانید؟ 1. به واژه های زیر و مقولۀ دستوری آن ها دقت 

خواننده
)صفت/اسم)

خواندن
)مصدر)

خوانا
)صفت)

خوانده
)صفت)

خواندنی
)صفت)

خوانندگی
)اسم)

                                   

کنید. گانی ترسیم  کنید و مانند نمونۀ باال، برای هرکدام یک شبکۀ واژ 2. دربارۀ معنای واژه های زیر فکر 

تمرکزابهام

درس اول

گانی شبکۀ واژ



۱۵

درساول

کســیاســتوبایدانجامبدهد؛آنچهدانشآموزانیا کهبهعهدۀ کاری تکلیف/tak.lif/،اســم:وظیفه،
کالسبرایبهتریادگرفتندرسبایدانجامدهند. دانشجویانبهدستورمعلمدرخارجاز

کرد. الف:دیروزبرایرضاروزخوبینبود،چونمعلمبهخاطرانجامندادنتکلیفاوراجریمه
ب:انسانهایاجتماعیتکلیفقانونیخودرادرزندگیروزمرهمیدانند.

کالسیرابهدقتانجامدادند. پ:دانشجویانتکلیف

کردن به خاطر سپردن/be xɑ.ter se.por.dan/،مصدر:درحافظهنگهداشتن،دریادحفظ

کمکمیکند. گانجدیدهردرسبهپیشرفتیادگیریزبان الف:بهخاطرسپردنواژ
آدرسدوستانشرابهخاطرمیسپاردودردفترچهاشیادداشت ب:سهیالحافظۀخوبیدارد.اومعمواًل

نمیکند.
گوشــیهایمانذخیره کمتــربــهخاطــرمیســپاریم،زیــراآنهــارادر پ:امــروزهشــمارههایدوســتانمانرا

میکنیم.

ابهام/ʔeb.hɑm/،اسم:مبهمبودن،پیچیدهبودن،پیچیدگی،عدمروشنیووضوح

کارمندبانکوســرقتهفتۀپیشرابفهمم.اینموضوعبرایمنابهام الف:مننتوانســتمارتباطبین
بزرگیاست.

ب:یکابهامجدیدراینمسألۀریاضیوجوددارد.
کرد. پ:پلیسابهامموجوددرپروندهرابعدازتالشزیادحل

به هم ریختگی/be ham rix.te.gi/،اسم:آشفتگی،بینظمی

کنیم. گمشدهراپیدا کتاب کهمانتوانیم الف:بههمریختگیاتاقباعثشد
گذشتهباعثبههمریختگیذهندوستمشد. ب:مشکالتخانوادگی،هفتۀ

پ:دکتربرایدرمانبههمریختگیروانیحمیدبهاوداروداد.

به خاطر سپردن                   ابهام تکلیف     

تمرکز                  داوطلب       به هم ریختگی   

پیش بینی             عملکرد       موکول شدن    

پرداختن              بهره وری       اولویت بندی    
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گرفتندریکحالت؛توجهبهیک گردآمدندریکجا،جمعشدنیاقرار تمرکز/ta.mar.koz/،اسم:
موضوع

کهافرادزیادیبهبیمارستانمنتقلشوند. کرد کمک الف:تمرکزنیروهایامدادیدرمحلآتشسوزی
بهتمرکزباالیینیازدارد. ب:حلمسائلریاضیمعمواًل

پ:سروصدایماشینهایداخلخیابانتمرکزانسانرابههممیزند.

کاریراانجامدهد؛متقاضی کهبهمیلوارادۀخودحاضرشود کسی داوطلب/dɑv.ta.lab/،اسم/صفت:

کمکرسانیبهزلزلهزدگانجوانانزیادیداوطلبشدند. الف:برای
کالسهمیشهداوطلباست. در ب:شهرامدانشجویسختکوشیاست.اوبرایانجامتکلیف*

پ:امینداوطلبآزموندکتریاست.اوهمیشهاخبارآزمونهارامیخواند.

کردن( موکول شدن/mo.kul ʃo.dan/،مصدر:بهوقتدیگریافتادن)صورتمعلوم:موکول

الف:جلسۀدادگاهبعدازیکماهبهنتیجهنرسید.تصمیمگیریدراینموردبهزماندیگریموکولشد.
گزارشنهاییبهامروزموکولشدهاست. کاربسیارزیادیدارند،زیراتهیۀ گروهامروز ب:اعضای

کند. کهزمانتحویلبرگههارابهماهآیندهموکول پ:دانشجویانبااصرارفراوانازاستادخواستند

پیش بینی/piʃ.bi.ni/،اسم:حدسزدناتفاقهایآیندهبراساسشواهد

کنیم. الف:قبلازشروعسفر،بهتراستاخبارپیشبینیوضعهوارابادقتپیگیری
کرده کار،همۀمشکالتراپیشبینی گروهآموزشبدونهیچمشکلیانجامشد،زیرادرابتدای کار ب:

بودند.
کهمیتوانندآیندهراپیشبینی گرچهافرادزیادیفکرمیکنند کاردشواریاست، پ:پیشبینیآینده

کنند.

کار کار؛حاصلونتیجۀ کارکرد؛میزان عملکرد/ʔa.mal.kard/،اسم:

کافیومناسبشب،همباعثسالمتیمیشودوهمعملکردانساندرروزبعدرابهترمیکند. الف:خواب
شرایطتیمدرمسابقات،روزنامههاعملکردمربیوبازیکنانراضعیفدانستند. ب:پسازبههمریختگی*

کلیههابهترشود. پ:مصرفمایعاتباعثمیشودعملکرد



۱۷

کسییاچیز کسییاچیزینسبتبه کردنبرتری اولویت بندی/ʔo.la.vi.jat.ban.di/،اسم:مشخص
دیگر

مطالببسیارمهماست. آزمونها،اولویتبندیدرسهادربهخاطرسپردن* الف:برایداوطلبان*
گراولویتبندیدرستیدرکارهاداشتهباشیم،ممکناستانجامبعضیکارهابهآیندهموکولشود*. ب:ا

بهتریداشتهباشیم. ببردوباعثشودعملکرد* ماراباال کارهامیتواندتمرکز* پ:اولویتبندیانجام

کاری پرداختن/par.dɑx.tan/،مصدر:)پول(دادن؛)کار(انجامدادن،مشغولبودنبه

الف:پرداختنپولوهزینههایبعضیازبیماریهابرایبیمارانبسیارسختاست.
کشید؛پرداختنهزینۀدانشگاهاصلیترینمشکلاو ب:دوستمدرزماندانشجوییسختیهایزیادی

بود.
پ:پدرمبعدازبازنشستگیبیشتروقتخودرابهمطالعهمیپرداخت.

بهــره وری/bah.re.va.ri/،اســم:بهتریــناســتفادهاززمــانوامکانــاتموجــودبــرایرســیدنبههدفی
کارآمدی معّین،

گرکارکنانروزینیمساعتورزشکنند،بهرهوریشرکتباالترمیرود. کردکها الف:رئیسشرکتپیشبینی*
کارکنان،بهرهوریشرکترابهشدتپایینآوردهبود. ذهنی برنامههاوابهام* ب:بههمریختگی*

کاهشبهرهوریباعثمیشودمنابعوانرژیزیادیبیهودهمصرفشوند. پ:

 

درساول
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کنید. کاربرد واژه ها در متن دقت                           متن زیر را بخوانید و به 

چگونه تمرکز خود را افزایش دهیم؟

بــا مقایســه در را مبهــم و کامــل نا تکالیــف انســان
کامــلوشــفاف،بــهمــدتطوالنیتــریبــه تکالیــف
کــردنبــهآنهــا،ابهام خاطــرمیســپارد،زیــرابــافکــر
موجــودرارفــعمیکنــدوبــهرضایــتدرونیمیرســد.

کارهــایناتمــامدراطــرافمــا هرچــهبههمریختگــیو
کمترخواهدبــود.بههمیندلیل، بیشــترباشــد،تمرکزما

کنکــوروآزمونهاپیشــنهادمیشــودازتماشــای بــهداوطلبــان
کهادامۀســریالبهقســمتآینــدهموکولمیشــود،مغز کننــد،زیــراهنگامــی ســریالهایتلویزیونــیدوری
و کارناتمــاممیتواندتمرکز* تــامدتهــایطوالنیدرگیرپیشبینیسرنوشــتســریالاســت.درنتیجه،هــر
کارهایناتمام کنید کاهشدهد.بنابراین،برایافزایشتمرکزوعملکردبهتر،ســعی عملکردمارابهشــدت
کاغذبنویسیدوبهترتیب،بهآنهابپردازیدتاپروندهشانبستهوازذهنخارج کنیدوروی رااولویتبندی
کاراصلی همزمانبهچندیــن کارذهنچقــدرخالیمیشــود.ازپرداختن* کهبــااین شــوند.خواهیــددیــد
کارو کاهشمیدهــد.همچنین،خانــه،محل کاریبهرهوریمغزشــمارا کنیــد،زیــراچنیــن وفرعــیدوری

محیطاطرافخودرامرتبومنظمنگهداریدتابهاینترتیب،تمرکزشماافزایشیابد.
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کنید. دو واژه اضافی است. کامل   تمرین 1: جمله های زیر را با استفاده از واژه های داده شده 

عملکردتکلیفبهرهوریداوطلبابهامپیشبینیاولویتبندیبهخاطرسپردن

۱.علــتمــرگپرندگاناطرافدریاچههیچوقتروشــننشــدواینموضوعهمچنانبرایمــردم...ابهام...
بزرگیاست.

گروهراموفقیتآمیزدانستند. کار،............................. ۲.مدیرانپسازمطالعۀنتیجۀ
۳.درجشــنتولــدنیــکا،همهوظایفخــودرامیدانســتند،چونمــادرروزقبــل...................هرکسرا

کردهبود. مشخص
کردم. کارهارابهترتیباهمیتآنها............................. کمبودوقت، ۴.بهعلت

کارگراناست. کارخانهنشاندهندۀ.............................باالی ۵.سودباالی
کارهــاینیک کرد،جــوادبــود.اوهمیشــهدرانجام کــهبــرایپرســتاریمــادراعــالمآمادگی کســی ۶.اولیــن

.......................است.

کنید. دو واژه اضافی است. کامل  تمرین 2: جمله های زیر را با استفاده از واژه های داده شده 

موکولشدخاطربههمریختگیاولویتبندیتمرکزپیشبینینپرداختندتکلیف

کردم. کردموبهمدتدوساعتبا.....تمرکز.....زیاد مطالعه  کمبرخانهاستفاده ۱.ازسکوتحا
کاربازسازیخانۀقدیمیبه زمان دیگری........................ .۲

کاردشوارینیست. گرهمۀمسائلرادرنظربگیریم،.......................آیندهواتفاقاتاحتمالی ۳.ا
کــردم،چهــرهاشراخــوب بــه......................ســپردم.هیچوقــتاورا کــهاورامالقــات ۴.آخریــنبــار

کرد. فراموشنخواهم
کند. گزارشموردنظررابهموقعآماده ۵.آشفتگی و........................پروندههاباعثشدمدیرنتواند
کامــاًلرایــگانبــود.دانشــجویانحتــیبــرایغذانیــزهزینه ای کــهدردانشــگاهبرگــزارشــد، ۶.دورۀآموزشــی

.........................

تمرین

درساول
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کمک آن ها،  کنیــد. به  تمریــن 3: در جمله های تمرین 2،  به واژه های مشــخص شــده و پاســخ ها دقت 
یک عبارت یا جمله بنویسید.

کردن.......۲...................................۳.................................. ۱......با تمرکز مطالعه 

..................................۶...................................۵.................................۴

کنید: جملههایزیررابخوانیدوبهواژههایمشخصشدهتوجه
کتاب»چارچوب«است. کتاِب»گاماول«پیشنیاِز •

کردن کسییاچیزیراقضاوت کافیوباعجله کردنیعنیبدوندلیل •پیشداوری
پیشوند»پیش-«درترکیبباواژههایدیگر اسممیسازدومعنای قبلو قبل ازرابهترکیب

اضافهمیکند.

ی واژه ساز

کنید. در صورت نیاز، از فرهنگ لغت استفاده  کامل  تمرین 4.  با توجه به بخش واژه سازی، جدول زیر را 
کنید.

جملهترکیبواژه

کند، زیرا درس پیش نیاز را نگذرانده بود.پیش نیازنیاز مریم نتوانست درس مورد نظرش را انتخاب 

گفتار

نویس

ساخته

پرداخت



یادداشت


