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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 تحصيل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظيفه 

مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصيل دانشجویان بر مدار آن ها 
قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی ساليان متمادی چنان که باید تغيير 

نيافته و خود را با تحوالت و نيازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نياز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 
دانشجویان  علمی  نيازهای  رفع  برای  ارزشمند  و  تدوین کتب غنی  به این ترتيب، ضرورت  است. 
رشته ی حقوق و نيز رشته های متأثر از آن، باید بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد؛ کتاب هایی 
که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نياز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
کتب  نشر  امر  در  پيشگام  مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
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 تجربيات فراوان خود و با رصد دقيق نيازهای 
آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهيل آموزش و  توليد  به  علمی دانشجویان، 
تسریع یادگيری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش اميدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بيش از پيش به منّصه ی ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



مقدمه مؤلف

حمد و سپاس خدای را که با الطاف بيکران خود این توفيق را به ما ارزانی داشت تا بتوانيم 
در راه ارتقاء دانش عمومی و فرهنگ این مرز و بوم در زمينة انتشار کتاب علمی دانشگاهی گام 
کوچگی برداریم و در انجام رسالتی که بر عهده داریم مؤثر واقع شویم. گستردگی علوم و توسعه 
در سطح جهان  تحوالت چشمگير  روز شاهد  هر  که  آورد  وجود  به  را  آن، شرایطی  افزون  روز 
هستيم. این توسعه و گسترش نياز به منابع مختلف از جمله کتاب راـ به عنوان قدیمی-ترین و 

راحت ترین راه دستيابی به اطالع رسانی ـ بيش از پيش نيز روشن می نماید.  
کتاب حاضر در رآستای تکليف فوق بنا به نظر دوستان تهيه و تنظيم گردیده است. از آنجایی 
که بخش واژگان و لغت قسمت مهم و اعظم سؤاالت آزمون دکترا را تشکيل می دهد لذا سعی 
شده در این مجلد به سؤاالت این قسمت پرداخته شود. این کتاب حاوی تمامی سؤاالت واژگانی 
بيش از 60 دوره آزمون های مختلف برگزار شده دکترا در سطح کشور می باشد که برای اولين بار 
به آنها نظم الفبایی بخشيده شد و بسان یک فرهنگ لغت انگليسی بوده که داوطلب می-تواند در 

هر زمانی به راحتی لغت مورد نظر و یا حتی جمله مورد نظر خود را در آن پيدا نماید. 
جهت همسانی سؤاالت سعی شده که از هيچ سؤال تأليفی 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 پيشين 
برگزار خواهد شد. لذا مطالعه این سؤاالت نه تنها نکات زیادی درباره خود زبان انگليسی بلکه در 

مورد آزمون مورد انتظار به دانشجویان ارائه خواهد نمود.
سرانجام مؤلف از کليه عزیزانی که به هر شکل در توليد و توزیع این مجموعه سهمی داشته اند 

صمسمانه تشکر و قدردانی می نماید.
با احترام- محمود رمضانی

پائيز 1394



Barro`s ترجمه کامل بخش گرامر تافل ۵

PROBLEMفهرست مطالب به ترتيب حروف الفبا
62A and an
69A few and few
71A large (small) amount of
71A large (small) number of
69A little and little
47Adjective pronouns before body
46Adjective pronouns before ing
85Adjectives with verbs of the senses
126Adverbs of manner
150Agreement- collective subject and verb
153Agreement- impersonal pronouns
149Agreement- indefinite subject and verb
145Agreement- modified subject and verb
151Agreement- noun and pronoun
154Agreement- subject and appositive
146Agreement- subject with accompaniment and verb
147Agreement- subject with appositive and verb
152Agreement- subjective and possessive adjectives
148Agreement- verb subject order
88Alike
72Almos t all of the
103Among
121And …… either
120And …… too
121And neither
120And so
90As …… as
136As a whole
135As high as
135As long as
93As many as (after number)
95As many as (before number)
93As much as (after number)
104At (place)
105At (time)



6 نشر چتر دانش

PROBLEMفهرست مطالب به ترتيب حروف الفبا
11Be used to
111Because of and because
106Besides
103Between
167Borrow
116Both …… and
117Both …… and …… as well as
107But
114By (means)
137Clause
138Clause- maker subjects
96Comparative adjectives
99Comparative adverbs
22Conditional (1 + will + 1)
21Conditional (1 + will +1)
21Conditional (1+1)
23Conditional (2)
24Conditional (3)
25Conditional (were)
55Count and noncount nouns with similar meanings
52Count nouns
134Dates
144Dead
110Despite
92Differ from
101Differ from that / those
91Different from and different
101Different from that / those
168Do
51Each other
80Ed (adjectives)
155Ed (verbal modifier)
74Enough with adjectives
73Enough with nouns
125Ever (ques tions words with –ever)



Barro`s ترجمه کامل بخش گرامر تافل ۷

PROBLEMفهرست مطالب به ترتيب حروف الفبا
107Except
127Fas t
67Few
133For
112From (cause)
115From …… to
17Get (causative)
12Had better
39Had hoped
127Hard
18Have (causative)
36Have been
37Have been + 3
20Help (causative)
79Hyphenated adjectives
29Impersonal expressions
104In (place)
105In (time)
110In spite of
124Indirect ques tions
59Infinitive subjects
156Infinitives of pupose
80Ing (adjectives)
155Ing (verbal modifier)
60Ing nouns (qualifying phrases)
59Ing subjects
108Ins tead of ans ins tead
98Irregular adjectives
5Irregular verbs
35It (anticipatory)
58Kind
10Know 
10Know how
127Late
163Lay



8 نشر چتر دانش

PROBLEMفهرست مطالب به ترتيب حروف الفبا
166Leave
167Lend
94Less than
166Let
19Let (causative)
163Lie
88Like
101Like that / those
67Little
7Logical conclusion (pas t)
8Logical conclusion (present)
9Logical conclusion (repeat)

168Make
16Make (causative)
68Many
64Meaning all 
40Missing auxiliary verb- active
41Missing auxiliary verb-passive
1Missing main verb
6Modal + verb word
94More than
72Mos t of the
68Much
34Need
129Negative emphasis
15Negative imperatives
65No
132No longer
53Noncount nouns 

56
Noncount nouns that are count nouns in other lan-
guage

119Not …… but
118Not only …… but also
78Nouns that function as adjectives 
54Nouns with count and noncount meanings



Barro`s ترجمه کامل بخش گرامر تافل ۹

PROBLEMفهرست مطالب به ترتيب حروف الفبا
77Numerical order
44Object pronoun
45Object pronoun after preposition
104On (place)
105On (time)
130Once
75One, another, the other
51One another
66One of the
70Only a few
70Only a little
158Parallel s tructure- after correlative conjunctions 
157Parallel s tructure- in a series
170Parts of speech
32Passives- agent
33Passives- infinitives
31Passives- word order
169Propositional idioms
113Purpose- for 
30Purpose- infinitives
162Raise
51Reciprocal pronouns
161Redundancy- repetition of noun by pronoun

160
Redundancy- repetition of words with the same 
meaning

159Redundancy- unnecessary phrases
50Reflexive pronouns
48Relative pronouns (person & thing)
49Relative pronouns (persons)
142Reported speech
162Rise
165Say
164Set
87Similar to and similar
101Similar to that / those



۱0 نشر چتر دانش

PROBLEMفهرست مطالب به ترتيب حروف الفبا
133Since
57Singular and plural expressions of noncount nouns
164Sit
81So
122So that
66Some of the
76Some, other, the other
76Some, others, the others (the res t)
128Sometime
128Sometimes
42Subject pronouns
43Subject pronouns (complement)
28Subjunctive nouns
27Subjunctive verbs
82Such
109Such as
97Superlative adjectives
165Tell
102Than that / those
61That clause (nominal)
63The + noncount nouns + of
140The + noun + that
140The + one /ones + that
100The ……. the
89The same …… as
86The same as and the same
83Too
58Type
26Unless 
11Used to
3Verb + ing
2Verb + to + verb
4Verb phrase + ing

141Verbs
143Verbs and adverbs



Barro`s ترجمه کامل بخش گرامر تافل ۱۱

PROBLEMفهرست مطالب به ترتيب حروف الفبا
139Verbs in dependent clauses
84Very
123When (future result)
131While 
136Wholly
38Will have + 3
13Would rather
14Would rather that



۱۲ نشر چتر دانش

PATTERNS
 الگوها

Patterns are the parts of a sentence. In some books, patterns are 
called s tructures. In patterns, the words have the same order mos t 
of the time. 

Some of the mos t important patterns are summarized in this review 
section. Remember, the generalizations in the charts and explana-
tions for each pattern refer to the s tructure in the examples. There 
may be similar s tructures for which these generalizations are not 
appropriate. 
ناميده  ساختار  الگوها،  کتاب ها  برخي  در  هستند.  جمله  يک  از  بخش هايي  الگوها 

مي شوند. در الگوها لغات داراي همان نظم و ترتيبي است که در اکثر زمان ها دارند.
باشيد،  داشته  بخاطر  شده اند.  خالصه  مروري  بخش  اين  در  الگوها  اين  از  برخي 
تعميم ها در اين نمودارها و توضيحات مربوط به هر الگو به ساختار مثال ها اشاره دارد. 
تعميم ها  اين  آنها  مورد  در  که  باشد  داشته  وجود  مشابهي  ساختارهاي  است  ممکن 

مناسب نباشند. 
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PROBLEMS WITH SENTENCES AND CLAUSES
مسائلي در خصوص جمالت و جمله واره ها

A verb is a word or phrase that expresses exis tence, action, or ex-
perience. 

There are two kinds of verbs in English. They are the main verb 
and the auxillary verb. In some grammar books, the auxiliary verb 
is called a helping verb because it is used with a main verb. 

Every verb in English can be described by the following formula: 

VERB = tense + (modal) + (have + participle) + (be + -ing) + verb word

Each of the parts of this formula will be summarized in one or more 
of the problems in this review.Don›t spend time s tudying it now. 
Jus t refer to it as you progress through this review section. 

فعل، کلمه اي است که وجود، عمل يا تجربه را بيان مي کند.
در زبان انگليسي دو نوع فعل وجود دارد. آنها فعل اصلي و فعل کمکي هستند. در 
برخي کتاب هاي گرامري، فعل کمکي يک فعل معين ناميده مي شود زيرا آن با يک فعل 

اصلي بکار مي رود. 
در زبان انگليسي هر فعلي مي تواند از طريق فرمول زير توصيف شود:

کلمه فعلی + )be= ing(+ )قسمت سوم + have(+ )افعال کمکي ناقص(+ زمان = فعل

هر يک از بخش هاي اين فرمول در يک يا چند مسئله در اين بررسي خالصه خواهند 
شد. اکنون وقت خود را براي مطالعه آن صرف نکنيد. وقتي شما از طريق اين بخش از 

بررسي پيشرفت مي کنيد و جلو مي رويد بطور دقيق به آن مراجعه کنيد.
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PROBLEM 1 :   Missing Main Verb

 Remember that every English sentence mus t have a subject and a 
main verb.

1- نبود فعل اصلي

بايد داراي يک فاعل و يک فعل اصلي  انگليسي  بخاطر داشته باشيد که هر جمله 
باشد.

S V
The sound of the dryer bothers my concentration

صداي سشوار تمرکز مرا بهم مي زند.

Avoid using an- ing form, an infinitive, an auxiliary verb, or anoth-
er part of speech ins tead of a main verb.
از بکارگيري ing، مصدر، فعل کمکي يا ديگر اجزاي کالم بجاي فعل اصلي اجتناب کنيد. 

صحيحفعل اصلي + فاعل

 فعل ing دار + فاعل
مصدر+ فاعل
فعل کمکي + فاعل
حروف اضافه + فاعل

غلط
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PROBLEM 2 :   Verbs that Require an Infinitive in the 
           Complement

 Remember that the following verbs require an infinitive.

 2- افعالي که متمم شان بايد مصدر باشد

بخاطر داشته باشيد که افعال زير نياز به مصدر دارند.

Agree توافق کردن Fail رد شدن Plan قصد داشتن
Appear بنظر رسيدن Forget فراموش کردن Prepare آماده کردن
Arrange مرتب کردن Hesitate شک کردن Pretend تظاهر کردن
Ask سؤال کردن Hope اميدوار بودن Promise قول دادن
Claim ادعا کردن Intend قصد داشتن Refuse امتناع کردن
Consent رضايت دادن Learn ياد گرفتن Seem بنظر رسيدن
Decide تصميم گرفتن Manage اداره کردن Tend تمايل داشتن
Demand تقاضا کردن Mean معني دادن Threaten تهديد کردن
Deserve سزاوار بودن Need نياز داشتن Wait منتظر ماندن
Expect توقع داشتن Offer پيشنهاد کردن Want خواستن
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PROBLEM 3 :  Verbs that Require an ing Form in the Complement

Remember that the following verbs require an –ing form.

3- افعالي که متمم شان بايد ing فرم باشد

 بخاطر داشته باشيد که افعال زير نياز به ing فرم دارند.

Admit پذيرفتن Miss از دست دادن
Appreciate قدرداني کردن Pos tpone به تعويق انداختن
Avoid اجتناب کردن Practice تمرين کردن
Complete کامل کردن Quit ترک کردن
Consider در نظر گرفتن Recall بخاطر آوردن
Delay به تأخير افتادن Recommend توصيه کردن
Deny انکار کردن Regret تأسف خوردن
Discuss بحث کردن Risk خطر کردن
Enjoy لذت بردن S top متوقف کردن
Finish تمام کردن Sugges t پيشنهاد دادن
Keep نگهداشتن Tolerate تحمل کردن
Mention ذکر کردن Unders tand فهميدن

S V C (ing) M
He enjoys traveling by plane

او از مسافرت با هواپيما لذت مي برد.

Avoid using an infinitive after the verbs lis ted. 

Forbid may be used with either an infinitive or an ing complement, 
but Forbid from is not idiomatic.

از بکارگيري مصدر بعد از افعال ليست شده اجتناب نمائيد.
Forbid مي تواند يا با متمم مصدر يا با متمم ing بکار رود اما Forbid from مصطلح 

نيست.
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PROBLEM 4 :  Verbs Phrases that Require an -Ing Form 
          in the Complement.

Remember that the following verb phrases require an–ing form for 
a verb in the complement.

4- عبارت هاي فعلي که ]فعل بعد از آن[ براي متمم بودن نياز به ing دارند

بخاطر داشته باشيد که ]فعل بعد از[ عبارت هاي فعلي زير براي اينکه يک فعل متمم 
واقع شوند نياز به ing دارند.

Approve of تأييد کردن Insis t on پافشاري کردن 
Be better off بهتر بودن که Keep on ادامه دادن به
Can't help قادر به ترک نبودن Look forward to انتظار داشتن
Count on حساب کردن روي Object to اعتراض کردن به
Do not mind اهميت ندادن Think about فکر کردن در مورد
Forget about فراموش کردن Think of فکر کردن روي
Get through تمام کردن

S V ph C (ing) M
She forgot about canceling her appointment

او فراموش کرد قرار مالقات را لغو کند.

Avoid using an infinitive after the verbs lis ted. Avoid using a verb 
word after look forward to and object to. 

Remember that the verb phrases BE likely does not require an –ing 
form but requires an infinitive in the complement.
از بکارگيري مصدر بعد از افعال ليست شده اجتناب نمائيد. از بکارگيري کلمه فعلي 

بعد از look forward to و object to اجتناب نمائيد.
بخاطر داشته باشيد که عبارت فعلي BE likely نياز به ing فرم ندارد ولي نياز به مصدر 

دارد.
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ing + عبارات فعلي

be likely + مصدر



Barro`s ترجمه کامل بخش گرامر تافل ۱۹

PROBLEMS WITH MODALS AND MODAL- RELATED 
PATTERNS

مسائلي در خصوص افعال کمکي ناقص و الگوهاي مرتبط با افعال کمکي ناقص

Modals are auxiliary verbs. They are used with main verbs to give 
additional meaning to main verbs. The mos t common modals are 
lis ted below, along with some of the additional meanings that they 
add to main verbs.
به  براي دادن معناي اضافي  افعال اصلي  با  آنها همراه  افعال کمکي هستند.  ُمدالها 
فعل اصلي بکار مي روند.رايجترين ُمدال ها همراه با معنائي اضافي که آنها به افعال اصلي 

اضافه مي کنند در زير ليست مي شوند.

Can Possibility , ability , permission احتمال، توانايي، اجازه
Could Possibility , ability in the pas t احتمال، توانايي در گذشته
May Possibility , permission احتمال، اجازه
Might Probability  احتمال
Mus t Necessary , logical conclusion ضروري، نتايج منطقي
Shall Future with emphasis آينده همراه با تأکيد
Should Advice, obligation, prediction پند، الزام، پيش گويي
Will Future آينده
Would Condition شرط
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PROBLEM 5 :   Irregular Pas t Forms

Remember that the pas t forms of the following irregular verbs are 
not the same as the participles.

 5- اشکال گذشته ]افعال[ بي قاعده

 بخاطر داشته باَشيد که اشکال گذشته افعال بي قاعده زير شبيه اسم مفعول شان نيستند.

Verb Word Pas t Form Participle

Be = بودن Was/were Been

Beat = زدن، کتک زدن Beat Beaten

Become = شدن Became Become

Begin = شروع کردن Began Begun

Bite = گاز گرفتن Bit Bitten

Blow = وزیدن Blew Blown

Break = شکستن Broke Broken

Choose = انتخاب کردن Chose Chosen

Come = آمدن Came Come

Do = انجام دادن Did Done

Draw = رسم کردن، کشيدن Drew Drawn

Drink = نوشيدن Drank Drunk

Drive = راندن، رانندگي کردن Drove Driven

Eat = خوردن Ate Eaten

Fall = افتادن Fell Fallen

Fly = پرواز کردن Flew Flown

Forget = فراموش کردن Forgot Forgot/forgotten

Forgive = بخشيدن Forgave Forgiven
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Verb Word Pas t Form Participle

Freeze = یخ بستن Froze Frozen

Get = گرفتن Got Gotten or got

Give = دادن Gave Given

Go = رفتن Went Gone

Grow = رشد کردن Grew Grown

Hide = مخفي کردن Hid Hidden

Know = دانستن، شناختن Knew Known

Ride = سوار شدن Rode Ridden

Run = دویدن Ran Run

See = دیدن Saw Seen

Shake = تکان دادن Shoke Shaken

Show = نشان دادن Showed Shown 

Shrink = کوچک شدن، جمع شدن Shrank Shrunk

Sing = آواز خواندن Sang Sung

Speak = صحبت کردن Spoke Spoken

S teal = دزدیدن S tole S tolen

Swear = سوگند خوردن Swore Sworn

Swim = شنا کردن Swam Swum

Take = گرفتن Took Taken

Tear = پاره کردن Tore Torn

Throw = انداختن Threw Thrown

Wear = پوشيدن Wore Worn

Weave = بافتن Wove Woven

Whithdraw= عقب کشيدن Withdrew Withdrawn

Write= نوشتن Wrote Written
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S V(pas t) M
The concert began at eight o'clock

کنسرت ساعت 8 شروع شد.

Avoid using a participle ins tead of a pas t for simple pas t s tatements.
براي بيان گذشته ساده از بکارگيري اسم مفعول )قسمت سوم( بجاي گذشته اجتناب 

نمائيد.
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