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زمان گذشته ساده) (Simple past tenes
گذشته ساده نشان دهنده ی کاری است که بدون قید و شرط در گذشته انجام شده است .در این جمالت باید یک قید
زمان که به گذشته داللت می کند وجود داشته باشد .برای ساخت زمان گذشته ی ساده کافی است فعل اصلی جمله را
به گذشته تبدیل کرده و بعد از فاعل بیاورید.
بقیه اجزای جمله  +گذشته فعل اصلی  +فاعل
I went to the theatre last night.

دیشب به تئاتر رفتم.
We played tennis with my friends yesterday.

دیروز با دوستانم تنیس بازی کردیم.

گذشته ساده برای بیان عملی که در گذشته به صورت استمرار بوده است به کار برده می شود و این موقعی است که در
جمله فقط یک فعل بوده و عمل دیگری آن را قطع نکرده باشد.
مثال:
The wind blew hard this morning.
امروز صبح به شدت باد می وزید.
It rained very hard last night.

دیشب باران به شدت می بارید.
برای نشان دادن عادتی در گذشته از گذشته ساده استفاده می کنند.
مثال:
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Women wore long and loose dresses in the old days.
در زمان قدیم زنان لباس های بلند و گشاد می پوشیدند.
When I was a teenager, I went swimming three times a week.
زمانی که نوجوان بودم هفته ای سه بار شنا می رفتم.

در زبان انگلیسی ،افعال از نظر صرف ،یا با قاعده هستند یا بی قاعده .افعال با قاعده که شامل اکثر افعال در زبان
انگلیسی می باشند ،گذشته و اسم مفعول آنها و dیا  edمی گیرد .اما افعال بی قاعده هر کدام گذشته و اسم مفعول
خاص خود را دارند که بایستی آنها را به خاطر سپرد .اگر به آخر افعال با قاعده  dو یا  edاضافه شود به صورت گذشته
در می آیند .افعالی که به  eساکن ختم شده اند فقط  dاضافه می کنند .برای افعال بی قاعده قانون خاصی وجود ندارد و
باید آنها را به مرور حفظ کرد.
بی قاعده مانند go = went
با قاعده worked, decided, talked, looked, listened

سؤالی
برای سوالی کردن زمان گذشته ساده ،فعل کمکی  didرا در اول جمله قبل از فاعل قرار دهید .در این صورت اگر فعل
اصلی با قاعده باشد d ،یا  edآن را حذف کرده و اگر فعل اصلی بی قاعده باشد ،آن را در زمان حال بیاورید .مثال :
I finished my university.

دانشگاهم را تمام کردم.
?Did I finish my university

آیا دانشگاهم را تمام کردم؟
You went to Paris two years ago.

دو سال پیش به پاریس رفتید.
?Did you go to Paris two years ago
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آیادو سال پیش به پاریس رفتید؟
برای منفی کردن زمان گذشته ساده ،فعل کمکی  didرا به همراه کلمه نفی  notبعد از فاعل و قبل از فعل اصلی قرار
می دهند .در این صورت ،مانند فرم سؤالی ،فعل اصلی را باید در زمان حال آورد.
مثال :
I ironed my clothes last night.

دیشب لباس هایم را اتو کردم.
I didn’t iron my clothes last night.

دیشب لباس هایم را اتو نکردم.
They told us the truth.

آن ها به ما حقیقت را گفتند.
They didn't tell us the truth.

آن ها به ما حقیقت را نگفتند.

سؤالی منفی
برای سؤالی منفی کردن زمان گذشته ساده didn't ،را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهند .در این صورت فعل
اصلی را باید در زمان حال ذکر کرد.
مثال :
He wrote a letter to his friend.

او به دوستش نامه ای نوشت.
?Didn’t he write a letter to his friend

آیا او ه دوستش نامه ای ننوشت؟
She worked all night long last weekend.
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او کل آخر هفته ی گذشته را تمام شب کار کرد.
?Didn’t she work all night long last weekend

آیا او کل آخر هفته را تمام شب کار نکرد؟
He went to the hospital to visit his grandfather yesterday.

او برای عیادت از پدربزگش دیروز به بیمارستان رفت.
?Didn’t he go to the hospital to visit his grandfather yesterday

آیا او برای عیادت از پدربزرگش ذیروز به بیمارستان نرفت؟
His favorite football team lost the important match last night.

تیم فوتبال محبوب او دیشب بازی مهمی را واگذار کرد.
?Didn’t his favorite football team lose the important match last night

آیا تیم فوتبال محبوب او دیشب بازی مهمی را واگذار نکرد؟

به نکات مهم زیر توجه کنید :
 -1اگر به فعلی  yختم شود و قبل از  yیک حرف بی صدا باشد ،هنگام اضافه کردن  edبه آخر آن y ،تبدیل به  iشده
و سپس  edرا اضافه می کنند.
مثال :
He tried to swim faster.

او کوشید تندتر شنا کند.

The baby cried loudly when his mother left the room.

بچه باصدای بلند گریه کرد وقتی مادرش اتاق را ترک کرد.
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 -2چنانچه فعلی به  yختم شود و قبل از  yیک حرف با صدا باشد ،به هنگام اضافه کردن  edبه آخر آن y ،تغییر نمی
کند.
مثال :
ماندن ،باقی ماندن to stay :
I got married in Tabriz and stayed there.

در تبریز زن گرفتم و در آنجا ماندگار شدم.
They played beautiful football but at last lost the game.

آن ها فوتبال زیبایی بازی کردند اما در آخر بازی را واگذار کردند.

 -3اگر فعلی به یک حرف بی صدا ختم شود و قبل از آن یک حرف با صدا باشد و فشار صدا روی سیالب آخر کلمه
باشد ،به هنگام اضافه کردن  edبه آخر آن ،حرف آخر تکرار می گردد.
مثال :
متوقف کردن to stop :
The police stopped the car because of driving very fast.

پلیس به خاطر رانندگی با سرعت بسیار باال ماشین را متوقف کرد.
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