
 زبان انگلیسی نهم ( 5) گرامر درس 

Grammar Lesson 5 

 

 ان گذشته سادهمز

 این زمان نشان میدهد که عملی در گذشته در زمانی معین انجام شده است و به پایان رسیده است.

  +   فاعل گذشته فعل +   کامل کننده جمله ساختار جمله :

 افعال گذشته در زبان انگلیسی در زبان گذشته به دو قسمت تقسیم می شوند.

  با قاعده( افعال الف

 در درس بعد گفته می شود () افعال بی قاعده ب(

 قاعده : اافعال ب

 به آخرشان تبدیل به گذشته میشوند. d یا edبا اضافه کردن به فعل هایی گفته می شود که 

  مثال :

Paly               played   -  receive               received  -  study              studied  

 

I received an E-mail. 

She received an E-mail. 

They received an E-mail. 

My brother received an E-mail. 

  --------------------------------------------------------------------- 

 منفی کردن

 کنیم.استفاده را قبل از فعل اصلی  didn’tکافیست کلمه برای منفی کردن در جملات گذشته ساده 

 مثال :

I didn’t write a letter.        You didn’t write a letter. 

He didn’t write a letter.       They didn’t write a letter. 

She didn’t write a letter.      Ali didn’t write a letter. 

We didn’t write a letter. 

 سوالی کردن



 زبان انگلیسی نهم ( 5) گرامر درس 

Grammar Lesson 5 

 

 ، در اول جمله قبل از فاعل می آوریم.است  doرا که گذشته  didسوالی کردن جملات گذشته ساده ، فعل کمکی  برای

 مثال :

1. Did I write a letter? 

2. Did he write a letter? 

3. Did she write a letter? 

4.  Did you write a letter? 

5. Did we write a letter? 

6. Did they write a letter? 

7. Did Amin write a letter? 

 فعل را حذف میکنیم. dیا  ed، برای سوالی کردن یا منفی کردن جمله بیایند didn’tیا  didهرگاه  نکته:*

    (…,How,Where,What,Who)جملات سوالی به همراه کلمات پرسشی 

 مثال :

What did I do? 

What time did Mohsen arrive? 

Who listened to the Holy Quran? 

Where did you watch the movie? 

When did they work with the computer? 

Who watched the cartoon? 

 و جمله شکل سوالی ندارد. در مورد فاعل سوال می پرسد whoپرسشی  کلمه نکته:*

 در زمان گذشته to beافعال 

 می باشد. was-wereو در زمان گذشته  am-is –areدر زمان حال  )بودن( to beافعال 

 to beساختار جمله در زمان گذشته افعال 

 

 

 +فاعلwas-wereقید زمان گذشته+کامل کننده جمله+
 حال  

Am 

Is 

Are 

 گذشته  

Was 

Were 
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 مثال:

I was happy yesterday. 

He was happy last week. 

She was happy last month. 

They were happy last winter. 

I was not (wasn’t) happy yesterday. 

He was not (wasn’t) happy. 

She was not (wasn’t) happy. 

They were not (weren’t) happy. 

____________________________________________________________________________________   
 پایان.

 

 سید حسن میرعربشاهی  : از تهیه و تنظیم

 جناب آقای گیل پوربا تشکر از زحمات دبیر خودم 

 Dahomi10@کانال : 

 


