
  

Health and Injuries 

 هادیدگیسالمتی و آسیب

accident  تصادف heart attack  حمله قلبی 
advice   توصیه hit  برخورد کردن 
again  دوباره hurry up  عجله کردن 
ankle  قوزک پا hurt  صدمه دیدن 
back  پشت، کمر injury  آسیب، صدمه 
bleed  خونریزی کردن invite  کردن دعوت 
break  شکستن knee زانو 
bruise  کبودی lake  دریاچه 
burn سوختن، سوزاندن leg پا 
cast گچ little  کوچک 
climb  بال رفتن need  نیاز داشتن 
cry  گریه کردن plan ریزی کردن برنامه 
cut بریدن plaster زخم چسب 
drive  رانندگی کردن put  قرار دادن 
eat  خوردن scar  زخم جای 
fall  افتادن stick  چسباندن 
find  پیدا کردن take care of مراقبت کردن از 
finger  انگشت trip  سفر 
first aid های اولیه کمک twist  پیچ خوردن 
head سر wound زخم 
health  سالمتی yard  حیاط 

 Photo dictionary جمالت 

He broke his leg. It hurts a lot. 

He had a car crash. It is bleeding. 

He has a black eye. She burned her hand. 

He has a scar. She cut her finger. 

He has his leg in a cast. She had a heart attack. 

He has some bruises.  She takes care of her child. 

He hit his head on the door. Stick / put a plaster on the wound. 

I hurt my knee. 
 

Vocabulary Lesson 6 



 آیند. آیند ولی ضمیرهای مفعولی، بعد از فعل میضمیرهای فاعلی قبل از فعل می: ضمیرهای مفعولی
 
 
 
 
 
 
 

 
Example: She helped me.   .او مرا کمک کرد                                       We saw them.   ها را دیدیم.ما آن  
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Simple past tense (2) 

 (2زمان گذشته ساده )
 

 گذشته انجام شده و به پایان رسیده است. زمان گذشته ساده، کاری است که در 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   .نویسیمشکل ساده فعل را میکنیم و اضافه می Didبه اول جمله ، هااین جملهبرای سوالی کردن :  2نکته  ❖
Exercise:    They watched fireworks last year.    :     ………………………………………………  

Exercise:     Ali broke his leg.    :     ……………………………………… 

صورت ساده ، فعل اصلی بهdid؛ حواستان باشد، بعد از  کنیمعمل می  مثل قبل برای سوالی کردن با کلمات پرسشی  توجه: ✓
 رود.به کار می

Exercise: My sister wrote a letter yesterday.  :    …………………………………………………… 

شکل ساده کنیم و اضافه می did not = didn’tقبل از فعل اصلی  ،جمله گذشته سادهبرای منفی کردن  : 3نکته  ❖
  .نویسیمفعل را می

Exercise: My father taught English last year.   :     ……………………………………………………  

 

 
 

  

 

 جمالت خبری 
 فاعل  فعل اصلی  ادامه جمله 

English. spoke 

I 
You 

He 

She 

It 

We 

They 

Example:    She sent an e-mail.              Did she send an e-mail? 

 

Grammar Lesson 6 

Example:  I saw a movie at home.              I didn’t see a movie at home. 

 

(  ed) در زمان گذشته  قاعدهیفعل های ب:  1نکته  ❖

کند )البته بعضی از ها تغییر میگیرند و شکل آننمی
ها در آخر فعلمانند(. لیست این ها بدون تغییر میآن

( آمده است که باید 133تا  131کتاب درسی )صفحات 
 ها را حفظ کنید. چند نمونه از این افعال:آن

 گذشته  حال 
speak spoke 

go went 

cut cut 
 

 در زمان گذشته ساده، دو نوع فعل وجود دارد:
 )مربوط به این درس( ( بی قاعده2(    5)مربوط به درس  ( با قاعده1

Example:  They ate the cake.             What did they eat? 
 

 ضمیر فاعلی

 فعل

 ضمیر مفعولی
 به من، مرا I me من

 به تو / شما ، تو / شما را You you تو / شما
 به او، او را  He him او )مذکر( 
 به او، او را  She her او )مونث( 

 به آن، آن را  It it آن 
 به ما، ما را We us ما
 ها را ها، آنبه آن  They them ها آن

 



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | جزوه آموزشی نهم | | | نمونه سوال نهم  | گام به گام رایگان نهم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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