


An action what happened and in past in time. 

.  عملی که در گذشته و در زمان معین و مشخص رخ داده و تمام شده است

Was, Were

Did

Adv. of time for past
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S + Past form of main V + O. +....

+ ...مفعول + فعل اصلی حالت گذشته+ فاعل

I broke the window yesterday. من دیروز پنجره را شکستم  .

I didn’t break the window yesterday. .     من دیروز پنجره را نشکستم

Did I break the window yesterday? آیا دیروز من پنجره را شکستم؟  

Didn’t I break the window yesterday? ؟                                   آیا دیروز من پنجره را نشکستم

When we use helping verb in sentence the tense of verb goes to present time. 
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برای این قسمت زمان ضمایر رو بدون تغییر استفاده می کنیم



Helping V. + S. + main V. + O. +…

+ ...مفعول + فعل اصلی + فاعل + فعل کمکی 
:مثل

+ I went to the party yesterday.

.دیروز رفتم مهمانی
? Did you go to the party yesterday?

آیا دیروز به مهمانی رفیت؟
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S. + negative Helping V. + main V. + O. +…

+ ...مفعول + اصلی فعل + منفی کمکیفعل + فاعل 
:مثل

+ I went to the party yesterday.

.دیروز رفتم مهمانی
- I didn’t go to the party?

.دیروز به مهمانی نرفتم
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S. + To Be V. + Noun/ Adj.

I was present last session. .                              من جلسه  ی قبل حاضر بودم

I wasn’t present last session. من جلسه  ی قبل حاضر نبودم                        .

Was I present last session?                         آیا من جلسه  ی قبل حاضر بودم؟

Wasn’t I present last session?                  آیا من جلسه  ی قبل حاضر نبودم؟
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:برای این زمان ما
IHe she it رو باwas

You/ we/ they با و اسم های جمعwereاستفاده می شود  .



An action that you used to do before and u don’t do it anymore.

.عملی که در گذشته عادت داشته اید انجام بدهید و االن دیگه آن را انجام نمی دهید

S. + Used to + present V. +….

I used to smoke cigarette when I was 18. . ساله بودم سیگار می کشیدم18وقیت 

I didn’t use to smoke cigarette when I was 18. .   ساله بودم سیگار نمی کشیدم18وقیت 

Did I use to smoke cigarette when I was 18? ساله بودم سیگار می کشیدم؟ 18آیا وقیت 

Did you use to collect things ? آیا عادت داشیت که چیزها را جمع آوری کین؟

Yes, I used to collect story book. .     بله، عادت داشتم کتاب داستان جمع آوری کنم

No, I didn’t use to collect anything. .      نه، عادت نداشتم چیزی جمع آوری کنم
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S + was/were + Going to + Present main V. + … قصدی

S + was/were + About to + Present main V. + … در ُشُرف                   

S + was/were + Supposed to + Present main V. + …               تصوری
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TOBE
to beگذشته ساده با فعل

OTHER VERBS
گذشته ساده با فعل اصلی

Positive

Subject + was/ were + …
(I/ he/ she/ it + was)
(They/ we/ you + were)
I was sick yesterday.

.مریض بودم دیروز
They were sick last week.

مریض بودندآن ها

Subject + Past simple 
She went shopping last month.

.او رفت خرید ماه پیش
We got up late yesterday.

.ما دیروز دیر بیدار شدیم

Negative

Subject + was/ were + not + …
Was not = wasn’t
Were not = weren’t
I wasn’t sick yesterday.

.من دیروز مریض نبودم
They weren’t sick last week.

.آنها هفته پیش مریض نبودند

Subject + did not + Bare infinitive
Did not = didn’t
She didn’t go shopping last month.

.او ماه پیش خرید نرفت
We didn’t get up late yesterday.

.ما دیروز دیر از خواب پا نشدیم

Question 

Were/ was + Subject + …?
Were you sick yesterday?

مریض بودی دیروز؟
Were they sick last week?

هفته پیش مریض بودند؟

Did + Subject + Bare infinitive?
Did she go shopping last month?

آیا او ماه پیش رفت خرید؟
Did you get up late yesterday?

آیا دیروز دیر از خواب پا شدید؟
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کاربرد زمان گذشته ساده در انگلییس
to talk about actions finished in the past

صحبت کردن در مورد اقدامات انجام شده در گذشته
I met him last week.

.هفته پیش با او مالقات کردم
to talk about a series of actions completed in the past

برای صحبت در مورد یک سری اقدامات انجام شده در گذشته
I woke up, had breakfast, and went to school.

.از خواب بیدار شدم، صبحانه خوردم و به مدرسه رفتم
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