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Meaning

•

•
گذشته استمراری

•
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Structure

Was/were+ing
↓

while I was sleeping last night,the phone rang.

گذشته استمراری

{تلفن زنگ زدداشتم می خوابیدم دیشب وقتی }

www.englishhighschool.blogfa.com

http://konkursara.com


Usage
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I was watching TV at 10:00 last night. متاشا میکردمتلویزیون داشتمدیشب ساعت ده 

. در واقع وسط انجام کاری کار دیگری اتفاق می افتد)وقتی در حال انجام کاری درگذشته هستیم و کار دیگری هم رخ میدهد .a

☻
گذشته استمراری

گذشته استمراریزمان مشخص در گذشته

.دیروز وقتی داشتم پیاده به خانه میرفتم مادربزرگم را دیدم

.دیروز وقتی داشتم مسیر خانه را پیاده میرفتم مادر بزرگم را دیدم:دو جمله باال از نظر مفهوم یکی هستند
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8
whileوwhenتفاوت در کاربرد

.هامنطور که میبینید دو جمله ذکر شده از نظر مفهوم یکی هستند

داریم معموال در این عبارت از گذشته استمراری استفاده میکنیمwhileدقت کنید که وقتی در ابتدای عبارتی 

While:مانندعبارت I was walking down the street }→گذشته استمراری

داریم معموال در این عبارت از گذشته ساده استفاده میکنیمwhenعبارتیاما وقتی در ابتدای

when:عبارتمانند it began to rain→گذشته ساده

عمل دومی را نشان میدهیم که در whenیعنی با.برعکس استwhenآید که در حال اتفاق افتادن یا انجام شدن بوده و همیشه قبل از کاری میwhileپس در واقع

وسط کار اول اتفاق افتاده است

oo
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سوال و منفی کردن 
گذشته استمراری

گذشته استمراری

سوالی منفی: Wasn’t your teacher  speaking when  you came  in?
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WWW.YOURCOMPANY.COM

تعریف افعال
(sate verbs)استفاده شوند اما افعال بیانگر حالت یا عقیده( فرمing)می توانند در حالت استمراری(Action verbs)افعال اجرایی یا رفتاری:نکته

فرم استفاده کنیمingرا منیتوانیم در حالت

Action verbs(افعال اجرایی یا رفتاری:)ند شامل افعالی هست
که نشان دهنده ی کاری در حال انجام شدن یا رفتاری در 

به یک عمل یا رفتار اشاره )حال بروز کردن است
سعی play)-)بازی کردن-eat))مانندخوردن(دارد

...و(try)کردن

State verbs(افعال بیانگر حالت یا عقیده:) شامل افعالی
را (طرز فکری)هستند که یک حالت یا موقعیت یا عقیده ای

مانند(یعنی کاری یا عملی صورت منیگیرد)نشان میدهند
وجود -(own/possess/have)مالک بودن-(like)دوســت داشنت

..و(exist)داشنت

ACTION VERBS STATE VERBS
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(sate verbs)افعال بیانگر حالت یا عقیده
تعداد کمی هستند که بهرت است پر کاربرد ترین آن ها را به خاطر بسپاریم

hearشنیدن                                               Believeبودنمعتقد Lookشبیه بودن             like

Fitبودن                  جور               Likeداشتن         دوست Ownبودن....مالک  

Understandفهمیدن seeدیدن Needاحتیاج داشتن

Loveداشتن               دوست possessبودن   ....مالک   Supposeکردن  تصور

soundبه نظر رسیدن              Realizeفهمیدن wantخواستن

Hateبودن                 متنفر     Belongبودن           متعلق Containشامل بودن

       preferدادن      ترجیح     Seemنظر رسیدنبه Knowدانستن

Agreeبودن            موافق          Consistشامل بودن            Forgetکردن          فراموش

Meanدادنمعنی-منظور داشتن  Existوجود داشتن                         Feelکردن           احساس

Rememberآوردنبخاطر        Disagreeمخالف بودن          Be(am/is/are/was/were)بودن

این جدول در کتاب ذکر نشده اما یادگیری آن رضوری است
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HAVE

نکته

Have

state(possessوownمانند)به معنی داشنت و مالکیت و متلک باشداگر1-

verbsمحسوب میشود

.I have a new car.  من ماشین جدیدی دارم

.محسوب میشودAction verbبه معنی مالکیت و متلک نباشداگر2-

.I’m having a good time.  داره بهم خوش میگذره-1

      I’m having my lunch with my mom.ناهار را با مادرم می خورم2-
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:است state verbاگر به معنی ابراز عقیده و نظر باشد1-

فکر میکنم شام انسان بی نظیری هستید

I think that you are a perfect person

(و عقیده اش را درمورد کسی میگویدنظر(

:استaction verbاگر به معنی جاری شدن فکر در ذهن باشد-2

Iam thinking about last summer right now.

همین االن به تابستان گذشته فکر میکردمداشتم

Think
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See

See

محسوب Action verb(meet)اگر به معنی مالقات کردن باشد-1

میشود

I’m seeing my kind cousin tomorrow

فردا دخرت خاله خوبم را مالقات خواهم کرد

ودیدن و نگاه (understand)اگر به معنی فهمیدن و درک کردن2-

:محسوب میشودState verbکردن باشد

I see you’re nervous .Don’t worry ,I’ll  help you.

.کنمنگران نباش من کمکت می(مظطربی)درک میکنم که نگرانی

Now I see a modern car in front of our building.

االن دارم یک ماشین مدرن را جلوی ساختامنتان میبینم
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ضامیر تاکیدی و انعکاسی
Reflexive pronouns

..………Itself(انسانغیر)خودش …………Yourselves...خودتان

Ourselves.....................خودمان ...…………themselvesخودشان

Himself......(.....مرد-پرس)خودش .….……herself(زن-دخرت)خودش

...........………..…myselfخودم .……………… yourselfخودت
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(usage)کاربرد

این ضامیر دو کاربرد دارند

د از فاعل یا در برای تاکید روی فاعل جمله ار آن ها استفاده میکنیم میتوانیم ضامیر تاکیدی را بالفاصله بع
.آخر جمله بیاوریم

I myself cleaned the kitchen
ضمیر تاکیدی
I cleaned the kitchen myself

ضمیر تاکیدی
(ریدر واقع تاکید میکند که این کار را خودش انجام داده نه کس دیگ.)من خودم آشپزخانه را متیز کردم

ضامیر تاکیدی

هامنطور که )موقتی فاعل و مفعول جمله یکی هستند میتوانیم از این ضامیر به عنوان مفعول جمله استفاده کنی
.(میدانید جایگاه مفعول در جمله همیشه بعد از فعل اصلی است

I saw myself in the mirror.                                                                         من خودم را درآیینه دیدم
فاعلمفعول 

هردو به یک نفر اشاره دارد
It’s your fault. You should blame yourself. تقصیر خودت است توباید خودت را رسزنش کنی

مفعول                                       فاعل

ضامیر انعکاسی

هر دو به یک نفر اشاره دارد
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نکته
فاعل مفعول

اول

حرف
اضافه

ضمیر مفعولی
مفعول دوم)

من شام را در اتوبوس در جلوی خودم دیدیم اما شام متوجه نشدید
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از بعضی افعال را منیتوانیم از بعد

ضامیر انعکاسی استفاده کنیم پر 

کاربرد ترین آن ها عبارتند از

washشسنت        rememberخاطر آوردنبه feel(+adjective)کردناحساس

sitنشسنت                       hurryعجله کردن down                        کردناصالحshave                       

                    stand upایستادن           concentrateمترکز کردن                    relaxکردناسرتاحت

                       get upشدنبیدار                       restکردناسرتاحت                     dressپوشیدنلباس

                       meetمالقات کردن                   decideگرفنتتصمیم                      worryنگران بودن

                  imagineکردنتصور

Everyday he washes and shaves .He’s  so neat.
.او خیلی متیز است هر روز حامم و اصالح میکند
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