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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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((Tes tsTes ts  350350))
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1 Thorough unders tanding of mathematics is suffi-
cient to explain a wide variety of natural ……..

1. criteria   2. principles            
3. phenomena  4. components

2 For centuries housework and shopping have been 
identified as female ……....

1. targets   2. domains              
3. sectors   4. contexts

3 Officials hoped that import controls might ……. 
the economy’s serious inflation.

1. cure   2. deform   
3. degrade   4. give rise to

4 We saw so many places on the tour I can’t ……. 
them all.

1. remind   2. remember   
3. imagine   4. interpret

5 Some of the words used by churchmen and law-
yers of one generation was probably ……. by the previ-
ous generation.

1. allocated  2. drifted
3. disapproved  4. donated

6 Each new generation behave linguis tically in a 
slightly different manner from its ……

1. predecessors  2. pos terity
3. progression  4. priorities
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7 A lis t of ……… appears at the end of each chapter 
of this book.

1. reference  2. refinements
3. spirituals  4. s tatis tics

8 He ……… his speech with a summary.
1. confessed  2. concluded   
3. neglected  4. notified

9 Prices soared when war ……….
1. went off   2. went up   
3. broke up   4. brouke out

10 The film ………. their attention completely.
1. absorbed  2. abs tained   
3. abridged   4. abused

11 Don’t believe a word of what Nick told you about 
his adventure in Bangkok. It sounds very much to me 
like another of his ……. s tories.

1. long   2. short   
3. tall   4. untold

12 Without microscopes and other essential equip-
ment ……. to teach science were futile.

1. actions   2. attempts   
3. s truggles  4. trials

13 The new bridge over the railroad tracks...... dan-
ger in crossing.

1. separated  2. excluded   



88 500 پرسش چهارگزینه ای برگزیده زبان عمومی )واژگان و درک مطلب( /نشر چتر دانش

3. eliminated  4. disappointed

14 Every normal, healthy person has...... to think.
1. energy   2. force   
3. power    4. s trength

15 It is not a usual...... for shops to s tay open after 10 
o’clock.

1. cus tom    2. exercise   
3. habit    4. practice

16 Computers and new methods of communication 
have ……. the modern office.

1. ins talled   2. determined
3. revolutionized  4. contained

17 The board didn’t even consider my application, 
which I thought was rather ……..

1. unfair    2. res tful   
3. impractical  4. worried

18 I find my boss difficult to work with-she is al-
ways...... my idea.

1. interrupting   2. describing   
3. criticizing   4. operating

19 A teenage boy is …… for s tealing six cars from the 
car park and he will be arres ted soon.

1. disappointing   2. responsible
3. suitable    4. surprised

20 Some parents have frequent …… with their chil-
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dren about how often and how long they should play 
computer games at home.

1. invitations  2. complains   
3. contracts  4. arguments

21 If I can work all day without any......, I can finish 
the job by this evening.

1. interruption  2. protection   
3. prediction   4. reaction

22 I arranged to meet Mr. Jones here. I hope I hav-
en’t ……. him.

1. avoided   2. failed  
3. lacked   4. missed

23 I hope that we will soon see the development of 
better …… between the two countries.

1. attractions  2. inventions   
3. relations    4. solutions

24 Everybody thought old Mr. Jones had no money. 
It was only after he died that we …... he was in fact a 
millionaire.

1. added up  2. came across   
3. found out  4. put forward

25 Why didn’t Andrew win the election?
“well, the fact that he lied about his …… worked agains t 
him.”

1. shelter    2. necessity   
3. introduction  4. background
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26 All my life people have been telling me what to do, 
but I …… to make my own decisions from now on.

1. approve   2. command   
3. deliver    4. intend

27 I am surprised that a company with your good 
…… would produce such poor quality goods.

1. character  2. reputation   
3. pres tige    4. fame

28 I don’t know whether she will win the race, but 
she’s certainly very ……..

1. swiftly   2. quick   
3. fas t    4. speedy

29 Duplicated material illus trating the lecture was 
……… to the s tudents.

1. given away  2. put forward   
3. set forward  4. handed out

30 He didn’t speak but left the room …… the door 
behind him.

1. fixing   2. sliding   
3. slamming   4. fas tening

31 I cut the cake into several pieces to make sure that 
everyone got a ……..

1. portion     2. motivation   
3. promotion  4. motion

32 I don’t know how she’ll …… to the news when 
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پاسخنامه
1  گزینه 3 صحیح است.

درک کامل ریاضیات براي توضیح طیف و گستره وسیعي از...... طبیعي 
کافي است.

2. اصول 1. معیارها، ضوابط  
4. اجزا، عناصر 3. پدیده ها   

2  گزینه 2 صحیح است.
براي قرن ها کار منزل )خانه داري( و خرید به عنوان............ زنانه شناخته 

شده اند. 
2. حوزه ها، قلمروها 1. اهداف   

4. زمینه ها 3. بخش ها   

3  گزینه 3 صحیح است.
اقتصادي   شدید  تورم   بتواند  واردات   کنترل   که   دارند  انتظار  مسؤوالن  

را.......
2. نامطلوب  سازد.    1. چاره  کند.   

4. منجر شود به 3. کاهش  دهد.   

4  گزینه 2 صحیح است.
ما در طول  سفرمان  مكان هاي  بسیاري  را دیدیم ، من  نمي  توانم  همه  آنها 

را.......
1. یادآور شوم.                 2. به یاد آورم.
4. تفسیر کنم.  3. مجسم   کنم.   

5  گزینه 3 صحیح است.
به وسیله   محتماًل  حقوقدانان   و  استفاده  کشیش ها  مورد  لغات   از  بعضي  

نسل  قبلي .......
2. رد شدند.   1. معین  شدند.   

4. اعطا شدند. 3. جمع  شدند.   
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6  گزینه 1 صحیح است.
از......   متفاوتي   نسبتًا  روش  و  شیوه   به   گویشي   نظر  از  جدید  نسل   هر 

رفتار مي کند.
4. تقدم  3. پیشرفت  1. متقدمین       2. اوالد 

7  گزینه 1 صحیح است.
لیستي از......... در انتهاي  هر فصل این  کتاب  آمده است..
2. آراستن     1 منابع     

4. آمار  3. روحیات    

8  گزینه 2 صحیح است.
او سخنراني اش  را با یک خالصه )جمع بندي( ...........

2. به پایان رساند    1. اعتراف  کرد   
4. اشاره  کرد 3. بي توجهي  کرد  

9  گزینه 4 صحیح است.
قیمت ها باال رفت وقتي که  جنگ ........

2. باال رفت.    1. تمام شد.   
4. شروع  شد.، درگرفت. 3. منحل شد، پایان گرفت. 

10  گزینه 1 صحیح است.
فیلم  کاماًل توجه شان  را........... .

1. جلب  کرد.    2. خودداري  کرد.  
3. خالصه کرد.    4. سوءاستفاده  کرد.

11  گزینه 3 صحیح است.
تو  به  بانكوک   به  به  سفرش   راجع  نیک  که  را   حرف هایي  از  کلمه   یک  
داستان هاي  دیگر  از  بسیاري  مثل  که  مي کنم  فكر  نكن .  باور  را  گفت 

]دروغ هاي[ ....... اش باشد.
2. کوتاه    1. بلند   
4. ناگفتني  3. شاخدار، باور نکردني  



6۴6۴ 500 پرسش چهارگزینه ای برگزیده زبان عمومی )واژگان و درک مطلب( /نشر چتر دانش

12  گزینه 2 صحیح است.
بدون  میكروسكوپ ها  و دیگر تجهیزات  ضروري و الزم ....... براي  آموختن  

علم  بیهوده  بودند.
2. تالش ها، اقدامات   1. اقدامات    

4. دادرسي ها، محاکمات 3. کشمکش ها   

13  گزینه 3 صحیح است.
پل  جدید بر روي  مسیر خط  آهن ، خطر رفت  و آمد را.....
2. منع  کرد   1. جدا کرد   

4. ناامید کرد 3. برطرف  کرد   

14  گزینه 3 صحیح است.
هر فرد سالم  و طبیعي ....... فكر کردن  دارد.

2. نیرو، قدرت     1. قدرت ، انرژي   
4. نیرو، قدرت  3. قدرت    

نكته: برای قدرت فکر کردن از کلمه power استفاده می شود.

15  گزینه 4 صحیح است.
باز ماندن  مغازه ها بعد از ساعت  10 شب ...... معمول  نیست .

2. روش، رویه، تمرین    1. رسم ، عادت    
4. رسم، عرف، عادت 3. عادت، خوي    

16  گزینه 3 صحیح است.
رایانه ها و روش هاي  جدید ارتباطات  اداره جدید را....... کرده اند.
4. شامل  3. دگرگون   1. نصب     2. تعیین  

17  گزینه 1 صحیح است.
هیئت  مدیره  حتي  درخواست  من  را بررسي نكرد که  من  فكر مي کردم  

واقعًا........ بود. 
2. آرام بخش    1. ناعادالنه    

4. نگران ، مضطرب 3. غیرعملي    
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18  گزینه 3 صحیح است.
کار کردن با رئیسم را سخت یافتم ـ او همیشه از عقاید و نظراتم........

2. توصیف می کند. 1. قطع مي کند.  
4. اجرا و اعمال مي کند. 3. انتقاد مي کند.  

19  گزینه 2 صحیح است.
زودي   به   و  است   پارکینگ   از  ماشین    6 سرقت   نوجوان ........  پسر  یک  

دستگیر خواهد شد.
2. مسئول    1. مأیوس کننده   

4. متعجب  3. مناسب     

20  گزینه 4 صحیح است.
برخي   والدین  از فرزندانشان  در مورد این  که  چند وقت  به  چند وقت  و 

یا تا چه وقت بایستي  با کامپیوتر در خانه  بازي  کنند...... فراوان  دارند.
2. شکوه و شکایت هاي  1. دعوت ها   

4. جروبحث هاي ، بگو و مگوهاي 3. قراردادهاي    

21  گزینه 1 صحیح است.
اگر من  بتوانم  تمام  روز را بدون  هیچ گونه ....... کار کنم ، مي توانم  کار را تا 

امروز عصر تمام  کنم .
2. حفاظت    1. وقفه    

4. واکنش  3. پیش گویي    

22  گزینه 4 صحیح است.
قرار بود  آقاي  جونز را اینجا مالقات کنم،  امیدوارم  که  )امكان مالقات( با 

او را.......    باشم.
2. کوتاهي نکرده.    1. اجتناب نکرده.  

4. از دست  نداده.  3. فاقد نبوده.   

23  گزینه 3 صحیح است.
امیدوارم  که  به زودي شاهد توسعه و گسترش....... بهتر میان  دو کشور 
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باشیم.
2. اختراعات 1 جذابیت ها   
4. راه  حل  ها 3. روابط    

24  گزینه 3 صحیح است.
از  بعد  تنها  نداشت،  پولي   هیچ   پیر  جونز  آقاي   که   مي کردند  فكر  همه  

مرگش بود که  ما........ در واقع  او میلیونر بود.
2. برخوردیم  به     1. جمع  زدیم    

4. گسترش  دادیم ، مطرح کردیم 3. دریافتیم    

25  گزینه 4 صحیح است.
چرا اندرو در انتخابات  برنده نشد؟

خوب ، حقیقت  این  است که  او درباره....... خود دروغ  گفت  و این علیه  او 
به کار گرفته شد ]به ضررش تمام شد[.

2. ضرورت     1. حفاظ، پناهگاه   
4. زمینه ، سابقه 3. معرفي ، مقدمه      

26  گزینه 4 صحیح است.
درتمام طول عمرم ]دوران زندگي ام[  مردم به من  مي گفتند که  چه  کار 

کنم  اما از حاال به بعد.......  خودم تصمیم بگیرم..
2. دستور  دهم    1. تصویب کنم    

4. قصد دارم  3. تحویل   دهم    

27  گزینه 2 صحیح است.
تعجب می کنم شرکتي  با............. خوب و باالیي مثل شما  چنین  اجناس 

و کاالهاي  نازل و بي کیفیتي  را تولید مي کند .
2. شهرت ، اعتبار، خوشنامي  1. خصوصیت ، ویژگي   

4. شهرت ، اعتبار 3. شهرت، حیثیت ، اعتبار  

28  گزینه 3 صحیح است.
نمي دانم  آیا او در مسابقه  برنده  خواهد شد یا نه، اما یقیناً بسیار............ است .
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2. سریع    1. به  سرعت    
4. سریع  3. سریع    

نكته: برای سریع بودن در مسابقات از fas t استفاده می شود.

29  گزینه 4 صحیح است.
برگه هاي چاپي که حاوي متن سخنراني بود به  دانشجویان ........... شد.

2. پیشنهاد، مطرح  1. فاش ، آشکار   
4. داده ، ارائه  3. پیشروي    

30  گزینه 3 صحیح است.
او صحبتي  نكرد اما اتاق  را ترک  کرد و در را پشت  سرش ........

2. کشید. 1. نصب  کرد.   
4. بست. 3. محکم  بست ، کوبید.  

31  گزینه 1 صحیح است.
کیک  را به  چند تكه  تقسیم کردم )بریدم(  تا مطمئن  شوم  که  هر کس  

یک ........ را مي گیرد. 
2. انگیزه     1. تکه، قسمت ، سهم   

4. حرکت ، جنبش  3. ترفیع    

32  گزینه 2 صحیح است.
او مي گویید چه.......... خواهد داشت/  به   نمي دانم  وقتي که  این  خبر را 

داد / کرد..  
4. رفتاري  3. پاسخي   2. واکنشي    1. شنید 

33  گزینه 4 صحیح است.
خاصي   شیوه   به   که   مي شود  باعث   شوید  چیزي ..........  توسط   شما  اگر 

رفتار کنید.
2. یادآور  1. ترسانده     

4. تحریک ، برانگیخته   3. مجروح     

34  گزینه 1 صحیح است.
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