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 صالح فاطمه سیده.   :مدرس  خانوادگی ونام نام                                                         پایه شنود و گفت:.درس نام

 تواس تا ایویل :مدرس همراه تلفن                                   fatemeh.saleh2012@yahoo.com:.    مدرس  ایمیل آدرس

                                                          پایِ شٌَد ٍ گفت:.  درس جشٍُ

 اسدّن یدّن   ًْن  ّشتن  ّفتن      ششن       پٌجن       چْارم        سَم   دٍم  اٍل  ّفتِ تِ هزتَط

 Text : دارد ًذارد          )Voice   (CD :دارد       ًذارد                        Power Point   :دارد  ًذارد 
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WE HAD A GREAT TIME! 

Grammar Focus:  Simple Past Tense 

 گذشتِ سادُ سهاى 

سهاى گذشتِ سادُ تَصیف  کٌٌذُ عولی است کِ در گذشتِ تَقَع پیَستِ ٍ ّیچگًَِ رتطی تِ 

اصلی را تایستی در  سهاى حال ٍ یا آیٌذُ ًذارد. تزای ساختي ایي سهاى تعذ اس فاعل گذشتِ فعل

 جولِ تکار تزد فزهَل ایي سهاى تِ قزار سیز است.

 
 + گذشتِ فعل اصلی  +   فاعل   +  هفعَل       +  قیذ هکاى        قیذ سهاى 

I               saw                 him     at the cinema     last night. 
گذشتِ افعال را تخَتی یاد تگیزین.  افعال اس ًقطِ تٌاتزایي تزای یادگیزی سهاى گذشتِ السم است 

 ًظز ًَع گذشتِ خَد تِ دٍ دستِ تقسین هیشًَذ:

 Regular Verbافعال تا قاعذُ;  .1

 d یا  ed افعال تاقاعذُ افعالی ّستٌذ کِ تزای ساختي گذشتِ ٍ اسن هفعَل تِ آخز آًْا 

 کٌین. اضافِ هی
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 اضافِ هیگزدد. هثال: d ختن شَد فقط تِ آخز آى   e چٌاًچِ فعلی تِ 

 

 to work + ed 
to finish + ed 
to like + d 
to live + d 

 

 

 Irregular Verb =افعال تی قاعذُ  .2

ّستٌذ کِ گذشتِ ٍ اسن هفعَل آًْا فزم ٍ شکل دیگزی دارًذ ٍ خَد افعال تی قاعذُ افعالی 

 تِ سِ دستِ تقسین هی شًَذ:

 دستِ اٍل:

 ایي دستِ افعالی ّستٌذ کِ فزم گذشتِ ٍ اسن هفعَل آًْا تا یکذیگز یکساى است.

 

 حال گذشتِ اسن هفعَل

Slept Slept Sleep 
Sent Sent Send 

Bought Bought buy 
 دستِ دٍم:  

 ایي دستِ افعالی ّستٌذ کِ گذشتِ ٍ اسن هفعَل آًْا تا یکذیگز فزق دارد: 

 حال گذشتِ اسن هفعَل

gone went go 
spoken spoke speak 
written  wrote  write  

seen  saw see 
 

 I    worked  

I finished my work  

I liked her very much  

I lived there for two years  
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هَجَد است ، کِ هی تایستی  262: اغلة افعال تی قاعذُ در اًتْای کتاب شوا در صفحِ تَجِ 

 آًْا را تذقت یاد تگیزیذ. 

 َم:س دستِ

 ایي دستِ افعالی ّستٌذ کِ حال ٍ گذشتِ ٍ اسن هفعَل آًْا یکی است هاًٌذ:   

 حال گذشتِ اسن هفعَل

put put put 
let let let 
cut cut cut 
bet bet bet 

 

 ًکاتی کِ در هَرد سهاى گذشتِ تایذ تذاًیذ:

اضافِ شذُ در اًتْای آى تصَرت یک سیالب  ed ن شَد تخ d  یا t چٌاًچِ فعلی تِ  .1

 تلفظ هیشَد. هاًٌذ:  id جذاگاًِ ٍ 

   to  want     
 

اضافِ شذُ در آخز آى ت  تلفظ هیشَد.  ed ختن شَد  s- sh- ch- p چٌاًچِ فعلی تِ  .2

 هثال: 

I finished the book last week.  
He washed all the dishes yesterday.  

 edیک حزف تیصذا تاشذ ٌّگام اضافِ کزدى   yختن شَد ٍ قثل اس  y چٌاًچِ فعلی تِ  .3

 اضافِ هیگزدد. هثال:  edهیشَد ٍ سپس  iتثذیل تِ  y تِ آخز فعل 

 To carry  حول کزدى   

   The river carried the girl away.   
 
  

 y یک حزف تا صذا تاشذ، در ایٌصَرت   yختن شَد ٍلی  قثل اس  y چٌاًچِ فعلی تِ   .4

Wanted 
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 اضافِ هی گزدد. هثال:   ed تغییز ًوی کٌذ ٍ فقط 

 Play       played 
Stay        stayed  

اگز فعلی تِ یک حزف تی صذا ختن گزدد ٍ قثل اس آى یک حزف تا صذا تاشذ ٍ فشار   .5

 صذا رٍی قسوت آخز کلوِ تاشذ حزف آخز تکزار دٍتل هی گزدد. هثال: 

 Admitted 
  Stopped 
  Omitted  
  I stopped to talk to him.  
  My teacher omitted that word from my composition.  

 
 سادُفزم هٌفی سهاى گذشتِ  

تعذ اس فاعل ٍ قثل   not را تا کلوِ هٌفی  did تزای هٌفی کزدى سهاى گذشتِ سادُ فعل کوکی 

 اس فعل اصلی قزار هی دّین. هثال: 

   He went there last night.   
there last night.  go (didn’t) notdid He    

  We spent all our money. 
all our money  dspen(didn’t )did not We    

 
 فعال  اصلی پس اس افعال کوکیا  خثزی( -هٌفی–) سَالی  شکلی کِ تاشذّز  جولِ تِکِ دقت تفزهاییذ  

 s- es- -.ed تذٍى تشکل سادُ ًَشتِ هیشَ د 

 فزم سَالی سهاى گذشتِ سادُ  

را در اتتذای جولِ قثل اس فاعل قزار هی did کزدى سهاى گذشتِ سادُ فعل کوکی  سَالی تزای 

 هثال: فعل اصلی تشکل سادُ ًَشتِ هیشَد.  دّین. 

there last night?  goyou  Did   
to your house?  comeshe  Did   

  
 

 مثبت

 منفی

 مثبت 

 منفی
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 گذشتِ افعال سیز تَجِ کٌیذ ٍ آًْا را تخاطز تسپاریذتِ      

Rainrained 
Startstarted 
Staystayed 

Wantwanted 
watchwatched 

Diedied 

Enjoyenjoyed 

Finishfinished 
Happenhappened 

openopened 

gowent 
workworked 
inviteinvited 
studystudied 
stopstopped 

 

  
Taketook 
Telltold 
Thinkthought 
Winwon 
Writewrote 
Drinkdrank 
comecame 

Saysaid 
Seesaw 
Sellsold 
Sitsat 
Sleepslept 
Speakspoke 
Standstood 

 

Leaveleft 
Loselost 
Makemade 
Meetmet 
Paypaid 
Ringrang 

 

Fallfell 
Findfound 
Flyflew 
Getgot 
Givegave 
knowknew 

dodid 
forgetforgot 
havehad 
gowent 
singsang 
spend spent 

 
 هی پزداسین  to beجلسِ تعذ تِ گزاهز افعال در 

 

 

 


