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సౌమ్య 
హలో! Listen Here కార్యక్రమానికి స్ాాగతం! ప్ాామాణిక్మ ైన ఇంగ్లిష్ వార్తల క్థనాల గురలంచి 
తెలుసుకోవాలనుక్ుంటునాారా? అయిత ేఈ కార్యక్రమం మీకోసమే! ఈ క్థనాలను అర్థం చేసుకోవడానికి 
ఉపయోగపడే భాషను మీరలక్కడ నేర్చుకోవచ్ుు. నేను స్ౌమయ.  
 
Tom 
And I’m Tom. Hi everyone!  Today we’re talking about teenagers, homework and the brain. 
 
సౌమ్య 
Teenagers అంట ే యుక్తవయసుకలు, క్ుర్రకార్చ అని అర్థం. Teenage అంట ే 13 నుంచి 19 మధ్య 
వయసు. Did you do your homework when you were a teenager, Tom?    

 
Tom 
Yeah I did, but, often at the last minute, which means as late as possible! 
 
సౌమ్య 
ఈరోజు , టీనేజ లో ఉనావాళ్లి  హోమ వర్క ను ఎందుక్ు ఆలసయంగ్ా చేస్ాత ర్చ? ఈ లక్షణం వెనకాల ఉనా 
స ైన్స్ ఏమిటి? ఆ వయసులో మ దడు పనిచేసే సథథతి ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాల గురలంచి 
తెలుసుక్ుందాం. 
 
Tom 
And today’s guest is a neuroscientist, so get ready for some difficult vocabulary! 
 
సౌమ్య 
A neuroscientist అంట ేనాడీశాసత రనిపుణులు. ఈ అంశానికి సంబంధించి BBC Radio 4 లో వచేు The 

Life Scientific అన ేప్ర ా గ్రా ంలోని ఒక్ భాగ్ానిా విందాం. ఇందులో, క్ుర్రకార్చ మ దడు ఎలా పనిచేసుత ంది 
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అన ే విషయం గురలంచి నయయరోస ైంటిస్్ట Sarah-Jayne Blackmore మాటాి డుతునాార్చ. ముఖ్యంగ్ా 
మ దడులో ఒక్ భాగమ ైన ‘pre-frontal cortex’ గురలంచి చెపుత నాార్చ. విందాం. ఇంతకీ ఇది మ డదులో 
ఎటుపక్క ఉంటుంది? ఏ యేి పనులు చేసుత ంది? 

 
Neuroscientist - Sarah-Jayne Blackmore 

“The pre-frontal cortex is the part of the brain right at the front, just behind the forehead. 
And it's involved in a whole range of very high-level cognitive tasks such as decision-making 
and planning.”   
 
సౌమ్య 
Forehead అంట ేనుదుర్చ. Fore అంటే మొదటి లేదా ముందు అని అర్థం. తలలోని ముందు భాగ్ానిా 
సయచించేద ి కాబటి్  అది Forehead అయియంది. మరో ఉదాహర్ణ forethought అంటే దేని గురలంచెైనా 
ముందే ఆలోచించ్డం. 
 
Tom 
Yeah. If we ‘give something some forethought’, it means we think first, or plan.  
 
సౌమ్య 
Planning అంట ేపణాాళిక్ వెయయడం. మ దడులో ఈ భాగం చేసే పనులోి  ఈ ప్ాి నింగ్ ఒక్టి. అంతేకాక్ుండా 
decision-making - నిర్ణయాలు తీసుకోవడం క్ూడా చేసుత ంది. ఈ పనులన్నా సయచించ్డానికి ఆవిడ 
‘high-level’ అంటూ ఒక్ విశేషణం వాడార్చ. అదేంటి? 

  
Neuroscientist - Sarah-Jayne Blackmore 

“The pre-frontal cortex is the part of the brain right at the front, just behind the forehead. 
And it's involved with a whole range of very high-level cognitive tasks such as decision-
making and planning.”  
 
Tom 
She used the word 'cognitive'.  
 
సౌమ్య 
Cognitive ను తెలుగులో అభిజ్ఞ అంటార్చ. అంట ేతెలుసుకోవడం, ఆనవాలు పట్డం అని అర్థం.  మ దడు 
తాలూక్ మేధో  చ్ర్యలను లేదా మానసథక్ చ్ర్యలను (mental actions) సయచించ్డానికి cognitive అనే 
విశేషణం వాడతార్చ. Cognitive tasks – మ దడు చేసే పనులు. 
  
Tom 
And she also used the expression ‘a whole range of’ cognitive tasks. 
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సౌమ్య 
A whole range of అంటూ ఒక్ నామవాచ్క్ంతో క్లిపథ చెపేత  దానర్థం ప దద  యిెతుత న, వివిధ్ ర్కాల ైన అని 
అర్థం. 
 
Tom 
Note that the presenter says ‘tasks’.   I say ‘tasks’ and this is because of our different British 
accents. Both are fine, so use whichever one’s easiest for you. 
 
సౌమ్య 
Adolescent years అంటే యవాన దశ. ఈ దశలో మ దడులో క్లిగ్ే ఉనాతి లేదా వికాసం గురలంచి 
నయయరోస ైంటిస్్ట మాటాి డార్చ. Development – ఉనాతి లేదా అభివృదిి, expectations – అంచ్నాలు..ఈ 
ర ండిట ి గురలంచి ఆవిడ మాటాి డార్చ. ఈ ర ండు పదాలక్ు ఉనా సంబంధ్ం ఏమిటి?  

 
Neuroscientist - Sarah-Jayne Blackmore 

“We know that this region is undergoing very, very large amounts of development during 
the adolescent years. And so in terms of  the expectations that we place on teenagers, to, 
for example, plan their homework, might be too much given that we know that the region 
of the brain that’s critically involved in planning is not developed yet.” 
 
Tom 
So, in the last sentence she mentions that the area of the brain involved in planning isn’t 
developed yet!  
 
సౌమ్య 
That’s right! టీనేజ్ర్్ మీద మనం, వాళి్ వయసుక్ు మించిన అంచ్నలు ప టు్ క్ుంటాం అని 
సయచించ్డానిక ిఆవిడ ‘might be too much’ తర్చవాత ఒక్ పదం వాడార్చ. అదేమిటో మళి్ల విందాం.  
 
Neuroscientist - Sarah-Jayne Blackmore 

“…the expectations that we place on teenagers, to, for example, plan their homework, 
might be too much, given that we know that the region of the brain that’s critically involved 
in planning is not developed yet.” 
 
Tom 
Did you catch it? She said ‘given that’.  
 
సౌమ్య 
Given that అంట ే‘వాసతవానిా పరలగణనలోనికి తీసుక్ుంటూ’ అని అర్థం.   
 
Tom 
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So, given that we know that teenagers’ brains are still developing, is it fair to expect them to 
be as good at planning as adults are? What do you think? 
 
సౌమ్య 
Well, Tom, given that we’re out of time, I don’t think I can answer this question! సర,ే ఈ 
అంశంప  ైమీ అభిప్ాాయమేమిటో మాక్ు చెపపండి. Thanks for joining us!  

 
Tom 
Thanks for joining us everyone! See you next time for more Listen Here! Goodbye! 


