
  

Media 

 رسانه

ago  قبل، پیش interview  مصاحبه کردن 
amazing   شگفت انگیز IT  فناوری اطالعات 
antivirus  آنتی ویروس last  گذشته، قبلی 
attend  حضور یافتن later بعدا 
beautiful زیبا look  نگاه کردن 
blog  وبالگ match  مسابقه 
busy  مشغول media  رسانه 
call  تماس گرفتن message پیام 
change  تغییر دادن movie  فیلم 
channel  کانال newsstand  دکه روزنامه فروشی 
cinema  سینما online آنالین 
connect  متصل شدن participate  شرکت کردن 
course  دوره آموزشی program  برنامه 
dictionary  فرهنگ لغت quiz show  مسابقه تلویزیونی 
different  متفاوت receive  دریافت کردن 
download  دانلود کردن report  گزارش 
event رویداد see دیدن 
fantastic  رویایی text  پیامک کردن 
happen  اتفاق افتادن war  جنگی 
install  نصب کردن wonderful  شگفت انگیز 
interesting  جالب yesterday  دیروز 

 Photo dictionary عبارات 

attend a TV program participate in an online course 

change the TV channels receive an e-mail 

connect to the internet see a war movie 

download something from the internet text a message 

install a computer dictionary update a blog 

install an antivirus program use IT 

interview somebody watch a quiz show 

look at the newsstand 
 

Vocabulary Lesson 5 



 am, is          was      -        are           wereبه شکل روبرو است:   to beگذشته افعال :  to beگذشته فعل 

                                                              

 را اضافه کنیم. notفقط قید منفی  was / wereها، کافیست بعد از منفی کردن این جملهبرای  •

 wasn’t / weren’t  با قید منفی به شکل روبرو است: wereو  wasشکل مخفف 
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Simple past tense (1) 

 (1)  ساده  گذشتهزمان  
 

 پایان رسیده است. در گذشته انجام شده و به ساده، کاری است که  گذشتهزمان 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
های جمله زمان گذشته ساده، قید زمان گذشته است که معموال در آخر جمله نشانهترین یکی از مهم:  2نکته  ❖

  آیند. برخی از قیدهای زمان گذشته عبارتند از:می

 

را از آخر فعل حذف  edکنیم و اضافه می Didبه اول جمله فقط ، ساده گذشته برای سوالی کردن جمله:  3نکته  ❖
   کنیم.می

Exercise:    They watched fireworks last year.    :     ………………………………………………  

عمل  مثل درس قبل ( what, when, where, who, why, howبرای سوالی کردن با کلمات پرسشی)  توجه: ✓
صورت ساده )یعنی ، فعل اصلی بهdidکنیم. حواستان باشد، بعد از استفاده می didاز  doesیا  doجای ؛ فقط بهکنیممی

 رود.(به کار می edبدون 

Exercise: Amir listened to the poem in the bedroom.   :    …………………………………………………… 

را از آخر   edکنیم و اضافه می did not = didn’tقبل از فعل اصلی ساده  گذشتهجمله برای منفی کردن  : 4نکته  ❖
  کنیم.فعل حذف می

Exercise: Zahra updated her blog.    :     ……………………………………………………  

 

 
 

  

 
 

 جمالت خبری 
 فاعل  فعل اصلی  ادامه جمله 

TV. watched 

I 
You 

He 

She 

It 

We 

They 

Example:    He opened the door yesterday.             Did he open the door yesterday? 
 

Grammar Lesson 5 

Example:  My father washed his car.             My father didn’t wash his car. 

 

( اضافه   ed، به آخر فعل اصلی )  فعل های باقاعدهدر  :    1نکته   ❖

  کنیم.می
Exercise:   The students …………… very hard. (work) 

( باشد، به آخر فعل  eاگر آخر فعل اصلی حرف )  :نکته امالیی ✓
  کنیم.( اضافه می dفقط ) 

bake: ……………                make: …………… 

Example:    He worked very hard.     

close            closed 

 در زمان گذشته ساده، دو نوع فعل وجود دارد:
 (6)مربوط به درس  ( بی قاعده2)مربوط به این درس(     ( با قاعده1

Example:    “You played football last week.”           “They played football 2 weeks ago.” 

Example:  She downloaded the book.          What did she download? 
 

You are angry. : You were angry. She is nervous. : she was nervous. 
 

There was a book on the table.              There was not (= wasn’t) a book on the table. 

 iبه را  y، حرف نباشد( a, e, i, o, uباشد و قبل از آن حروف صدادار )  yاگر آخر فعل اصلی، حرف : 2نکته امالیی  ✓
 ……… :study            studied play: ………     try کنیم.( اضافه می edکنیم و سپس ) می تبدیل

yesterday last …… …… ago 
 ..... پیش  .... گذشته دیروز 

 


