
  ويژگی اين کتاب:  
سؤاالت واژگانی بیش از 60 دوره آزمونهای  دکترای دانشگاههای 
تهران، تربیت مدرس، عالمه طباطبايي، علم و صنعت، امیر کبیر و همگانی

الفبايی بودن سؤاالت و تعیین کلیه سؤاالت تکراری
 بیش از 12300 لغت مطروحه در متن و گزينه

 بیش از 1150 لغت اصلی همراه با جمله
 بیش از 1150 تست چهار گزينه ای مطرح شده در آزمونهای دکترا

گنجينه سؤاالت واژگاني آزمون تافل دکترا 
]ویژه کليه رشته ها[

]منبع اطالعاتی مطمئن جهت فراگيری لغات[

تدوین و ترجمه: محمود رمضاني

انتشارات چتر دانش

1394



: رمضانی، محمود، ۱۳۴۹-   سرشناسه   
: گنجینه سواالت واژگانی آزمون تافل دکترا ویژه کلیه رشته ها ...   عنوان و نام پدیدآور  

: تهران: چتر دانش  ، ۱۳۹۴.     مشخصات نشر  
: ۸۴۳ص.   مشخصات ظاهری  

  ۹7۸-600-۴۱0-0۳2-۸  :  شابک   
: فیپای مختصر   وضعیت فهرست نویسی  

 http://opac.nlai.ir :فهرستنویسی کامل این اثر در نشانی :  یادداشت   
    قابل دسترسی است 

 شماره کتابشناسی ملی  : ۴0۳۱70۸ 

: گنجینه سؤاالت واژگاني آزمون تافل دکترا نام کتاب   
: چتر دانش ناشر  

: محمود رمضانی تدوین و ترجمه 
: شهرام خلخالي صفحه آرا یی 

: اول- ۱۳۹۴ نوبت و سال چاپ 
۱000 : شمارگان   

۹7۸-600-۴۱0-0۳2-۸ : شابک   
: ۳5000 تومان قيمت  

مرکز پخش: تهرانـ  خيابان انقالبـ  خيابان 12 فروردينـ  کوچه نوروزـ  پالک 13
تلفن مرکز پخش: 66478915 - تلفن فروشگاه کتاب: 66489059

nashr.chatr@gmail.com :پست الکترونيک
کليه حقوق براي مؤلف و ناشر محفوظ است.



فهرست

6������������������������������������������������������������������������������� 1��واژگان

280���������������������������������������������������������������� 2��واژگان�و�جمالت

457�������������������������������������������������������� 3��تست�های�چهار�گزینه�ای



سخن�ناشر

پرطرف دارترین  از  یکی  به منزله ی  گرایش هایش،  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته ی 
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 بر مدار 
آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که 

باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
امری  و سودمند،  پربار  مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
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 
دقیق  رصد  با  و  خود  فراوان  تجربیات  از  بهره مندی  با  که  دارد  افتخار  مؤسسه  این  بردارد. 
نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل 
آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات 

درخشان، شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی به منّصه ی ظهور برساند.

                                فرزاد دانشور
                            مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



مقدمه

حمد و سپاس خدای را که با الطاف بیکران خود این توفیق را به ما ارزانی داشت تا بتوانیم در راه ارتقاء 
دانش عمومی و فرهنگ این مرز و بوم در زمینة انتشار کتاب علمی دانشگاهی گام کوچگی برداریم و 
در انجام رسالتی که بر عهده داریم مؤثر واقع شویم. گستردگی علوم و توسعه روز افزون آن، شرایطی را 
به وجود آورد که هر روز شاهد تحوالت چشمگیر در سطح جهان هستیم. این توسعه و گسترش نیاز به 
منابع مختلف از جمله کتاب راـ به عنوان قدیمی-ترین و راحت ترین راه دستیابی به اطالع رسانی ـ بیش 

از پیش نیز روشن می نماید.  
کتاب حاضر در رآستای تکلیف فوق بنا به نظر دوستان تهیه و تنظیم گردیده است. از آنجایی که بخش 
واژگان و لغت قسمت مهم و اعظم سؤاالت آزمون دکترا را تشکیل می دهد لذا سعی شده در این مجلد به 
سؤاالت این قسمت پرداخته شود. این کتاب حاوی تمامی سؤاالت واژگانی بیش از 60 دوره آزمون¬های 
مختلف برگزار شده دکترا در سطح کشور می باشد که برای اولین بار به آنها نظم الفبایی بخشیده شد و 
بسان یک فرهنگ لغت انگلیسی بوده که داوطلب می-تواند در هر زمانی به راحتی لغت مورد نظر و یا 

حتی جمله مورد نظر خود را در آن پیدا نماید. 
جهت همسانی سؤاالت سعی شده که از هیچ سؤال تألیفی ای استفاده نشود و تمامی واژگان و سؤاالت 
به صورت یکپارچه و منسجم سؤاالت واقعی کنکور باشد تا داوطلب وجود طراحان سؤال را در کنار خود 

احساس نماید.
هدف اصلی این کتاب آشنا ساختن دانشجویان با نمونه سؤاالت واژگانی آزمون سنوات قبل و کمک به آنها 
در این آزمون می باشد. بررسی سؤاالت سنوات مختلف و چگونگی آزمون حکایت از این دارد که آزمونهای 
جدید در چارچوب سالهای گذشته به گونه ای موازی با سؤاالت پیشین برگزار خواهد شد. لذا مطالعه این 
سؤاالت نه تنها نکات زیادی درباره خود زبان انگلیسی بلکه در مورد آزمون مورد انتظار به دانشجویان 

ارائه خواهد نمود.
سرانجام مؤلف از کلیه عزیزانی که به هر شکل در تولید و توزیع این مجموعه سهمی داشته اند صمسمانه 

تشکر و قدردانی می نماید.
با احترام ـ محمود رمضانی 	 	 	 	 	 	

                پائیز 1394
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1. واژگان



واژگان7

توجه 1 تمامی لغات زیر، لعات واقعی کنکور بوده که یا در متن سؤال یا در گزینه ها 
آمده است و هیچ یک از آنها جنبه تألیفی ندارد.

توجه C 2 مخفف کلمه Choice )گزینه( بوده و تعیین کننده آن است که لغت 
مورد نظر لغتی بوده که در گزینه آمده است.

توجه T  3 مخفف کلمه Text )متن( بوده و تعیین کننده آن است که لغت مورد 
نظر لغتی بوده که در متن مورد سؤال آمده است.

توجه 4 اعداد کنار C یا T نشان دهنده دفعات تکرار آن لغت است. برای مثال اگر 
در جلوی لغتی C2 و T3 باشد به منزله آن است که این لغت 2 بار در گزینه و 3 بار در 

متن تکرار شده است یعنی کالً 5 بار تکرار شده است.
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لغاتترجمهدفعات تکرار

T 3 چندA few

T 1چند روزیA few days

T 1چندین هزارA few thousand

T 1بسیاری ازA good number of

T 1کميA little bit

C 1 / T 2بسیار؛ زیاد؛ خیلی زیادA lot

T 2زیادA lot of

T 3شماري از؛  تعدادی از؛ بسیاری ازA number of

T 1یکسری ازA series of

C 2 / T 1رها کردن؛ ترك کردنAbandon

T 2رها شدهAbandoned

C 2فروکش کردن؛ کاهش دادنAbate

C 2مختصر؛ اختصار شدهAbbreviated

C 1واگذار کردنAbdicate

C 2نفرت داشتن؛ بیم و ترس داشتنAbhor

C 1 / T 4تواناییAbility

C 1                    ایثار؛ فداکاریAbnegation

T 1غیرمعمول؛ غیرعادیAbnormal

T 1 بطور غیرطبیعيAbnormally 

C 1پایان دادنAbolish

C 1زیاد داشتن؛ غرق بودن درAbound in

T 2در خارجAbroad

C 1ناگهانيAbrupt



واژگان۹

لغاتترجمهدفعات تکرار

C 1غیبت؛ نبودAbsence

C 4 / T 1مطلق؛ کامل؛ قطعيAbsolute

C 4جذب کردنAbsorb

C 1جذب شدهAbsorbed

C 1جذبAbsorption

C 1خودداري کنندهAbstained

C 1صرف؛ انتزاعیAbstract

C 3بي معنا؛ بیهوده؛ احمقانهAbsurd

C 3فراوانی؛ وفورAbundance

C 4فراوان؛ وافر؛ بسیار فراوان؛ سرشارAbundant

C 1با فراوانيAbundantly

C 1 / T 1سوءمصرف؛ استفاده غیرمجازAbuse

C 1          بسیار عمیقAbyss

T 5علمی؛ آموزشی؛ آکادمیکAcademic

T 1سال تحصیلي جدیدAcademic year

C 2
سرعت بخشیدن؛ تندتر کردن؛ تسریع 

Accelerateکردن؛ افزایش دادن

C 1شتابAcceleration

C 4 / T 4 پذیرفتن؛ قبول کردن؛ قبولAccept

C 1             قابل قبولAcceptable

C 2قبول؛ پذیرشAcceptance

T 1نامه پذیرشAcceptance letter

C 1 / T 1پذیرفته؛ قبول شده؛ مقبولAccepted

T 1دسترسي پیدا کردنAccess
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لغاتترجمهدفعات تکرار

C 2         قابل دسترسي؛ دست یافتنیAccessible

T 5تصادف؛ حادثهAccident

C 1تصادفيAccidental

C 1هورا کشیدنAcclaim

T 1محبوبAcclaimed 

C 1همراهي کردنAccompany

C 1     همدست؛ شریک جرمAccomplice

C 1 / T 2مطابق؛ برطبق؛ طبق؛ طبق نظرAccording to

C 2 / T 1محاسبه کردن حساب گزارشAccount

T 1دربر گرفتنAccount for

C 1ِمسئوِلAccountable for

T 1 فرهنگ پذیريAcculturation

C 1 / T 2
انباشتن؛ جمع شدن / کردن؛ جمع آوری 

Accumulateکردن

C 1جمع آوری شدهAccumulated

C 1جمع شونده؛ انباشتيAccumulative

C 2 / T 2دقیق؛ صحیح؛ درستAccurate

T 2دقیقاً؛ بطور صحیحAccurately

T 1اتهامAccusation

C 2متهم کردنAccuse           

T 1متهمAccused

C 1عادی؛ معمولیAccustomed

C 1معتاد بهAccustomed to

C 3بدست آوردن؛ کسب کردن؛ نایل شدنAchieve
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2. واژگان و جمالت



واژگان و جمالت2۸۱

توجه 1 تمامی جمالت زیر، جمالت واقعی کنکور بوده و هیچ یک از آنها جنبه 
تألیفی ندارد.

توجه 2 شماره هایی که در زیر برخی از کلمات آورده شده نشانه تکرار آن لغت به 
عنوان جواب اصلی در دوره های مختلف و یا در دانشگاههای مختلف می باشد.

Abandon  

ophonisba P. Breckinridge, the first woman admitted to the bar in 
Kentuky, eventually abandoned her legal career and became a so-
cial worker.

سوفونيسبا پي. بركين ريج، نخستين زني بود كه در اياالت كنتاكي در كانون وكالء 
پذيرفته شد، سرانجام شغل حقوقی خود را رها كرد و كارگر اجتماعي شد.  

Abandoned   

The match was abandoned because of bad weather.
بازي به علت هواي بد و نامساعد رها شده بود.  

 Abolish 

Peggy should face the reality. She should know her dreams will be 
abolished  some day.

پگي باید با واقعیت روبرو شود. او باید بداند که روزي به رویاهایش پایان داده خواهد شد.  

Abrupt 

Choreographer Twyla Tharp uses familiar dance movements in 
original ways to create works filled with clever gestures and abrupt 
changes in motion and mood.

طراح رقص ]بنام[ تايال تارپ از حركات رقص عادي به شيوه هاي اصلي استفاده 
مي كند تا كارهايي را كه مملو از حركات هنرمندانه و تغييرات ناگهاني در حركت 

بدن و حالت روحي است را ايجاد كند. 
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 Absorb  

Dry sand easily absorbs water, but clay doesn›t.
شن خشك به آساني آب را جذب مي كند و اما خاك رس اينطور نيست. 

 Absurd 

1. I felt that his answer was too absurd  to believe.
احساس كردم پاسخ او براي باور كردن خيلي بي معنا و بيهوده بود.  

2. This is an absurd production; I›m leaving!
اين توليد احمقانه است؛ من دارم رهايش می كنم!

 Abundance 

Because the company was forced to recall the faulty product and 
stop distribution, it soon had an abundance     of useless inventory.

چون شركت مجبور شد محصول معيوب خود را جمع كند و توزيع آن را متوقف 
نمايد، به زودی كاالهای بی مصرف فراوانی خواهد داشت.

  Abundant 

We had lots of rain and an abundant supply of fruit in the past few 
years.

ما در چند سال گذشته باران زياد و ذخيره فراوان ميوه داشتيم. 

  Accelerate 

Pollutants introduced into a lake can rapidly accelerate its natural 
aging process.

مواد آلوده كننده اي كه وارد درياچه مي شوند مي توانند به سرعت فرايند نابودي 
طبيعي آن را تسريع كنند. 

  Access 

Almost all college and university libraries in America can be
 accessed directly through internet.

بطور  مي توان  امريكا  در  دانشگاه ها  و  دانشكده  كتابخانه هاي  تمامي  به  تقريباً 
مستقيم از طريق اينترنت دسترسي پيدا كرد. 



واژگان و جمالت2۸۳

   Accountable for

You may make the decisions you think appropriate, but we hold 
you accountable for all the consequences. 

شما ممكن است تصميماتی بگيريد كه بنظرتان درست است، ولی ما شما را مسئوِل 
تمام عواقب و پيامدها می دانيم.

   Accumulate 

During his lifetime he was able to accumulate quite a fortune. 
او در طول زندگيش قادر بود تا يك ثروتی را جمع آوری كند.

   Accumulated

Although aluminum is not a heavy metal, accumulated evidence 
suggests that this substance may be harmful to our health.

گرچه آلومينيوم فلز سنگينی نيست اما مدرك جمع آوری شده نشان می دهد كه 
اين ماده ممكن است برای سالمتی ما مضر و خطرناك باشد. 

   Accurate 

1. Archaeologists very carefully dig down through the layers, keep-
ing accurate records all the time.

باستان شناسان خيلی با دقت از ميان اليه ها حفاری و كاوش می كنند و هميشه 
سوابق دقيق را نگهداری می كنند.

2. The first accurate maps of the world were not made until the 
1800s.

اولين نقشه های دقيق دنيا تا دهه 1800 ايجاد و ساخته نشدند.

   Achieve

After the Declaration on independence was signed the colonies 
fought for six years to achieve victory.
براي  به مدت شش سال  امضاء شد، مستعمرات  استقالل  اعالميه  اينكه  از  بعد 

بدست آوردن پيروزي جنگيدند. 



تستهایچهارگزینهای۴57

3. تست های چهار گزينه ای
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توجه 1 تمامی سؤاالت زیر، سؤاالت واقعی کنکور بیش از 60 دوره آزمون تافل 
دکترای دانشگاههای تهران، تربیت مدرس، عالمه طباطبایی، علم و صنعت، امیرکبیر و 

همگانی بوده و هیچ یک از آنها جنبه تألیفی ندارد.

توجه 2 جهت سهولت در پیدا کردن سؤاالت، کلیه آنها به ترتیب حروف الفبایی 
درج شده اند.

  اختصارات
توجه 3

ت = دانشگاه تربیت مدرس

ته = دانشگاه تهران

ع = دانشگاه عالمه طباطبایی

عص = دانشگاه علم و صنعت

ام = دانشگاه امیر کبیر

هم = سؤاالت همگانی مربوط به کلیه دانشگاهها و گرایشها



تستهایچهارگزینهای۴5۹

ج: 1 
ع

……… the screws gradually until the wheel is 
firmly in place.

1. Tighten                              2. Measure
3. Moderate                           4. Synthesize

قرار  در جایش  بطور محکم  تا چرخ   ............. را  ها  پیچ  بتدریج 
بگیرد.

1. سفت کن                      2. اندازه گیری کن
3. معتدل کن                    4. ترکیب کن

ج: 1 
ع

……… use was made of the new technology be-
cause of its huge cost. 

1. Sparse                                   2. Aggravating 
3. Degenerative                        4. Mere 

استفاده  آن  زیاد  و  هنگفت  هزینه  بخاطر  جدید  تکنولوژی  از 
.................... می شد.

1. کم                                 2. زیاد، ناراحت کننده
3. فاسدکننده                        4. صرف، محص

ج: 2 
هم

A ………. is a small change in the regular motion 
of an object. 

1. vortex                             2. gravity 
3. mishap                            4. perturbation 

........... عبارتست از تغییر اندک در حرکت معمول و منظم یک 
شیء.

1. گرداب                                  2. جاذبه
3. رویداد ناگوار                           4. آشفتگی لحظه ای



۴60گنجينه سؤاالت واژگاني آزمون تافل دکترا /نشر چتر دانش

ج: 4 
ت

A bad cold interferes with respiration.
1. breathing in                   2. breathing out
3. deep breathing              4. breathing

سرماخوردگي بد، مانع تنفس مي شود. 
1. دم                        2. بازدم   

3. تنفس عمیق                      4. تنفس 

ج: 3
 ت

A ban on television and radio cigarette ads, health 
warning, and restrictions on public smoking is 
spreading worldwide.

1. reduction                 2. legislation
3. prohibition                 4. legalization

همچنین  و  تلویزیون  و  رادیو  در  دخانیات  تبلیغات  ممنوعیت 
هشدار در خصوص تهدید سالمت و ممنوعیت استعمال دخانیات 
انتشار  و  گسترش  حال  در  جهان  سراسر  در  عمومي  اماکن  در 

است. 
1. کاهش                  2. قانون گذاري  

3. ممنوعیت                    4. آزاد کردن، قانوني کردن 

ج: 1 
هم

A boundary dispute is making it impossible for 
the neighbors to live in ……….

1. tranquility                    2. stringency 
3. folly                              4. agenda

غیرممکن  همسایگان  برای  را   ........... در  زندگی  مرزی  اختالف 
می سازد.

1. سکوت و آرامش                 2.شدت و حّدت
3. عمارت مجلل                    4. دستور جلسه 



تستهایچهارگزینهای۴6۱

ج: 3
 ت

A brief outline of the course and bibliography 
were handed out to the students at the first meet-
ing.

1. dispensed                  2. dispersed 
3. distributed                  4. contributed 

خالصه اي از موضوع و شرح حال در اولین جلسه به دانشجویان 
داده شد. )بین دانشجویان پخش شد(. 

2. پخش شد، پراکنده شد  1. داده شد، توزیع شد   
4. داده شد، کمک شد  3. پخش شد، تقسیم شد  

ج: 3 
ت

A camera works by letting light through a small 
……... at the front.

1. crack               2. leak
3. hole                 4. break

یک دوربین با عبور نور از یک ........... کوچک در جلوی آن کار 
می کند.

1. تََرک، شکاف                         2. تََرک، شکاف، سوراخ
3. روزنه، سوراخ                        4. تََرک، شکاف 

ج: 3 
ت

A car that size only ……… about 10 miles to the 
gallon.

1. makes             2. does
3. drives             4. rides 

یک ماشین با آن سایز و اندازه با یک گالن فقط 10 مایل ......... . 
1. مي سازد                  2. انجام مي دهد 

3. رانندگي مي کند، مي رود  4. مي راند 


