
 به نام خدا

) Media 5درسٌاهِ درس  ) 

 

  :interview somebody هصاحثِ کزدى تا کسی  :text a message ًَضتي یک پیام

  :receive an e-mail دریافت یک ایویل  :update a blog ٍتالگتِ رٍسرساًی یک 

 connect to the ایٌتزًتٍصل ضذى تِ 

Internet:  

ضزکت کزدى در یک دٍرُ 

 آًالیي

participate in an 

online course:  

 attend a TV شیًَییضزکت کزدى در یک تزًاهِ تلَ

program:  

 download something داًلَد چیشی اس ایٌتزًت

from the internet:  

 install a computer ًصة یک دیکطٌزی کاهپیَتزی

dictionary:  

  :use IT استفادُ اس فٌاٍری اطالعات
(Information Technology) 

 watch a quiz شیًَییتواضای یک هساتقِ تلَ

show:  

تِ دکِ رٍسًاهِ فزٍضی ًگاُ 

 کزدى

look at the 

newsstand:  

 change the TV شیَىیتلَ ْایعَض کزدى کاًال

channels:  

تزًاهِ ًصة یک 

 ضذٍیزیَس

install an antivirus 

program:  

  :see a war movie تواضای یک فیلن جٌگی Media رساًِ ّا
 

 

 تزدی؟ لذت خَد ّفتِ آخز تعطیالت اس آیا: هیٌا 

 .کزدم ضزکت فجز فیلن الوللی تیي جطٌَارُ در تَد! العادُ فَق. تلِ :هْسا

 .هٌذم عالقِ( فجز فیلن جطٌَارُ)  آى رٍیذادّای ٍ ّا فیلن تِ ّن هي ٍاقعا؟  :هیٌا

 کزدی؟ تواضا تلَیشیَى اس را گشارش دیطة آیا. اٍُ: هْسا

 .درتارُ آًْا تخَاًن دارم دٍستهي  اها دیذم، تلِ  :هیٌا

 .ّست آًجا  جالثی چیشّای خیلی. جستجَ کٌی را سایتص ٍب تَاًی هی تاضی داضتِ دٍست اگز ، خة : هْسا

 تذّی؟ هي تِ را سایت ٍب آدرس لطفا ضَد هی آیا! عالیِ : هیٌا

 .کزدم پیاهک االى ّویي....  اٍٍم . کي  صثز لحظِ یک فقط! ًِ کِ چزا: هْسا

 .هتطکزم  :هیٌا
 

 

Yes, they did. Did the girls listen to the radio? 

 آیا دخترها به رادیو گوش کردند؟ ، آنها )گوش دادند(.بله
 

No, she didn’t. Did Mina surf the Internet? 

 ، آو )جستجو نکرد(.نه

 

 آیا مینا در اینترنت جستجو کرد؟

Yes, we watched it. Did you watch the cartoon? 
 آیا شما کارتن تماشا کردید؟ .تماشا کردیمآن را ما  ،بله

No, he worked with his mobile. Did Amir work with his computer? 

 آیا امیر با کامپیوترش کار کرد؟ .کرد او با موبایلش کار،نه 

 نهم پایه

جشنواره فیلم درباره  مینا و مهسا

مهسا آدرس فجر گفتگو می کنند و 

 سایت را برایش می فرستد.

آیا شما درباره جشنواره ها چیزی 

 می دانید؟
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My sister. Who watched the movie last night? 

 تماشا کرد؟را  دیشب چه کسی فیلم  .خواهرم

I attended Fajr International Film Festival. What did you do last week? 

 کار کردی؟ه هفته پیش تو چ .من در جشنواره فیلم فجر شرکت کردم

He received an email. What did Ali receive? 

 کرد؟علی چه چیزی دریافت  .علی یک ایمیل دریافت کرد

They downloaded it yesterday. When did they download the book? 

 آنها چه وقتی کتاب را دانلود کردند؟ .آنها آن را دیروز دانلود کردند

She connected to the Internet at school. Where did she connect to the Internet? 

 نت وصل شد؟اینترکجا به  دراو  .نت وصل شداینتراو در مدرسه به 

 

تا کلوات  تی کِسَاال در جَابتِ جَاب ّا دقت کٌیذ. تعضی جَاتْا کَتاُ ٍ تعضی کاهل ّستٌذ.  در ّز دٍ توزیي نکته :

  استفادُ ًوی کٌین .  Yes/ Noاس   ذ ًضَهی پزسطی آغاس 
 
 

                                                    زمان گذشته  ساده     

 سهاى گذضتِ سادُ ًطاى دٌّذُ ی کاری است کِ در گذضتِ اًجام ضذُ ٍ تِ پایاى رسیذُ است. 

 تزخی اس قیذّای گذضتِ: 

last week  . last night  .  last year  .  last month .  last Monday . …  

yesterday  .  yesterday morning . …… in this morning  .   

a few hours ago . two days ago . …   

 الف( افعال تا قاعذُ

فعل،  تیطتز افعال سهاى گذضتِ سادُ را هی تَاًین تساسین ٍ افعالی کِ  اس ایي   اًتْای ضکل سادُ تِ   d  یا   edتا افشٍدى  

 هثال:قاعذُ پیزٍی هی کٌٌذ  افعال تاقاعذُ ًام دارًذ.

work: worked           study: studied           live: lived   

 در درس تعذ تا آًْا آضٌا هی ضَین. تزخی افعال اس ایي قاعذُ پیزٍی ًوی کٌٌذ ٍ افعال تی قاعذُ ًام دارًذ کِ

 جولِ خثزی

to school yesterday. walkedHe  

هی فاعل ٍ ضکل سادُ فعل استفادُ  اس ٍ پس اس آى قزار دادُ اٍل جولِ را   didسَالی کزدى ایي جوالت ، فعل کوکی  تزای 

 .هی آٍرین  تِ ضکل سادُ عالهت گذضتِ را حذف ٍ فعل اصلی راکٌین. یعٌی 

to school yesterday? walkhe  Did 

 قثل اس فعل اصلی استفادُ هی کٌین. ( didn't)یا مخفف آن  did not تزای هٌفی کزدى اس 

to school yesterday. walk didn'tHe  

 ًکتِ: ٍقتی در جولِ فعل کوکی تاضذ ، فعل اصلی تِ صَرت سادُ هی آیذ.
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 هثال ّا:

Did Ali and Mohsen walk to the bank?  

Yes, they did. They walked to the bank. 

No, they didn't. They didn't walk to the bank. 

 .ضَد هی اضافِ فعل آخز تِ  d فقط ضًَذ، هی ختن e در افعالی کِ تِ

closed →close  

 صَرتی در ٍ ضَد هی اضافِ فعل آخز تِ ed  فقط تاضذ، صذادار y اس قثل صذای کِ صَرتی در ضًَذ، هی ختن  yدر افعالی کِ تِ

 .ضَد هی اضافِ  ed سپس  ضَد، هی i تِ تثذیل  y اتتذاتاضذ  تی صذا y اس قثل صذای کِ

                 studied →study               enjoyed  → enjoy 

 اضافِ ضذُ تِ اًتْای افعال تاقاعذُ تزای ّز کلوِ تلفظی هتفاٍت دارد.  dیا  edدقت ضَد  : *ًکتِ تلفظی

 /lived :  /d صذای د     : Id/            needed/صذای اد             /watched :  /t       صذای ت           

افعال تا قاعذُ ، هی دّذ "ت"صذای   ed ، دارًذ تا تغییز تِ سهاى گذضتِ  ch.s.p.k.f.shافعال تا قاعذُ ای کِ در اًتْای خَد 

 "د" می دهند.صذای افعال  هی دّذ ٍ تقیِ  "داِ"صذای   ed ، دارًذ تا تغییز تِ سهاى گذضتِ  dیا tای کِ در اًتْای خَد 

 گذضتِ to be   فعل 

 ّستٌذ . to beگذضتِ فعل  was   ٍ  were  آضٌا ضذیذ. (am. is . are)سهاى حال  to be افعالقثال تا 

 

 

 

 

 
 

 جولِ خثزی

He was absent yesterday. 

 .را تِ ایي افعال اضافِ هی کٌین ’not‘ در جوالت to be تزای هٌفی کزدى افعال

 را تِ صَرت هخفف تِ کار تثزین were not یا  not  wasّوچٌیي هی تَاًین 

weren'twere not =>                    wasn'twas not =>  

He  wasn't  absent yesterday. 

 سؤالی 

 .ّستٌذ Yes-No questions التاایي گًَِ سَ را تِ اتتذای جولِ هی آٍرین.  to beتزای سؤالی کزدى، فعل   

No, he wasn't.                      Was he absent yesterday? -  

- Were there some books in the library ?    Yes, there were some books in the library. 

 

 هفزد جوع

We  (were) I  (was) اٍل ضخص 

You  (were) You  (were) دٍم ضخص 

They  (were) He (was)   ,   She (was)   ,   It  (was) سَم ضخص 
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 :سواالت 

دبیر از داًش آهَزاى خَاستِ تا در گرٍُ ّای دٍ ًفرُ گفت ٍ گَّای کَتاّی اًجام دٌّذ. با اًتخاب کلوِ ی درست از  – 1

 ّر پراًتس ، گفت ٍ گَّا را کاهل کٌیذ.

1 . Sepehr : What ( do / does / did ) you do last week ? 

    Taha : I attended Fajr International Film Festival. 

2 . Alireza : Did you watch the cartoon in the evening ? 

    Mohammad : No, I ( downloaded / connected / received ) to the internet. 

3 . Nasser : Where ( am / was / were ) you two days ago ? 

    Mohsen : In the library. 

4 . Kaveh : Did he watch the reports on TV ( every / last ) night. 

     Farhad : Yes, he did. 

هتٌی را ًَشتِ ٍ از اٍ هی خَاّذ تا کلوات را در آى بِ کار ببرد. بِ اٍ کوک کٌیذ ایي هتي را کاهل کٌذ.  هحبَبِ پذر  – 2
 ) یک کلوِ اضافی است (

 ( war / their / online / update / message ) 

Last Sunday, Mina stayed at home and participated in a/an ..................... course at 10. After 

class, he downloaded a ........................ game from the internet. Then she texted a/an 

....................... to her friend Tahereh. It was about ..........................  teacher. 

دٌّذ. با تَجِ بِ شکل ،  هعلن بِ دٍ ًفر از داًش آهَزاى تصاٍیری را ًشاى دادُ ٍ از آى ّا خَاستِ بِ سَاالت اٍ جَاب – 3

 را بٌَیسیذ. جَاب ّا

Mr kamali : What did he do yesterday ? 

Vahid : ..................................................... .     

 

Mr kamali : Did he work with his mobile?  

Sohrab : .................................................................... .    
 

  جَاب سَاالت:

1 1: did     2: connected    3: were    4:  last  
2 online / war / message / their 
3 He listened to the radio yesterday. 

No, he changed the TV channels. 
 

 : گانکنند تهیه

 قای اصغر اکبریآ

 زارعیی ماشاءاله قاآ

 1399دین رگروه آموزشی زبان انگلیسی متوسطه اول استان بوشهر . فرو
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