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  how I met your motherآموزش با س�یال 

  مدرس: عل�رضا صادقیان -دوم جلسه 

 

You’re getting engaged tonight. 

 امشب شب نامزدیته.

To get engaged 

 نامزد کردن

زمان ا�ن جمله حال استمرا�ی هست. یکی از کا��ردهای حال استمرا�ی صحبت در مورد اتفاقاتی هست که به طور 

میفته و اینجا چون نامزدیه مارشال قراره امشب باشه پس از حال استمرا�ی استفاده  �رنامه ���ی شده در آینده اتفاق

 کرده. یک مثال دیگه:

Debbie and Christa have just got engaged. 

 )present perfect. (ساختار حال کامل / دب� و ک�یستا به تازگی باهم نامزد کرده اند
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What are you doin’ tonight? 

 قراره چیکار کنی؟ تو امشب

چرا که در تلفظ عامیانه صدای "گ" در ا�ن کلمه  نوشته”doin“ �و به صورت  doingاگه دقت کنید اینجا عبارت 

 تلفظ نمیشه و اینطور شنیده میشه: "دو��ن" 

What are you دو��ن tonight? 

What was I doing? 

قتی میخوایم در مورد کا�ی که در گذشته در حال انجام من داشتم چیکار میکردم. زمان جمله گذشته استمرا�یه. و

 صحبت کنیم از ساختار گذشته استمرا�ی استفاده میکنیم.�وده 

شود و " شناخته میPast Progressive" یا "Past Continuousزمان گذشته استمرا�ی در �بان انگلیسی با نام "

شود. ساختار ا�ن زمان گذشته در حال اتفاق افتادن است بکار �رده میای مشخص از زمان  �رای �یان آنچه در بازه

افعال اصلی است. در واقع شکل نها�� جمالت در ” ing form“بعالوه ” be“متشکل از حالت گذشته فعل کمکی 

 زمان گذشته استمرا�ی به ا�ن صورت است: 

Subject + was/were + ing form of a main verb 

I was working. 

She was reading a book. 
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 :کا��رد مهم دیگر زمان گذشته استمرا�یدو  

 :ق�ل یا بعد از عمل یا �ویدادی که به پایان رسیده است 

We were busy working on our assignment when our parents came home. 

 کردم.وقتی پدر و مادرم به خانه �رگشتند من داشتم سخت �ر �وی تکالیفم کار می

I was watching the lovely sunset as a flock of birds soared by. 

 ای از �رندگان در مقابل چشمانم به ��واز درآمدند.کردم که دستهانگ�ز خورشید را تماشا میداشتم غ�وب دل

 :�رای �یان تداخل �ویدادها و افعال همزمان 

He was having the most wonderful time on the beach when the weather suddenly 

turned awful. 

 �رد که ناگهان آب و هوا افتضاح شد.نظ�رت��ن اوقات خود در ساحل لذت میداشت از ب�

As they were leaving, the phone rang. 

 رفتند، تلفن به صدا درآمد.درست در زمانی که داشتند می

 ن را قطع کرده. آ جمالت باال مشخص است که کا�ی در حال انجام �وده که یک کار دیگر در 
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Here uncle Marshall was taking the biggest step of his life 

 �زرگت��ن قدم زندگیش �و �رمیداشتعمو مارشال داشت اینجا 

Take a step 

 قدم �رداشتن ،نکرداقدام  

Take the biggest step 

 قدم زندگی را �رداشتن�زرگت��ن 

 ها مترادف 

Take action  

Act  

Take measures  

Do something  

 

The authorities have taken steps to prevent any reoccurrence of the problem. 

 اقداماتی را به منظور جلوگ��ی از تکرار ا�ن مشکل انجام داده اندمسئول�ن 
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I’m calling up your uncle Barney 

 دارم به عمو بارنی زنگ م�زنمن م

قعیت های غ�ررسمی استفاده میشه. م�یکا�� هست که در موآیک فرزال ورب �رکا��رد در انگلیسی   call upعبارت 

 :معنی میتونه داشته باشهدو 

 )میموقعیت رس( کسی �رای خدمت س�با�یفراخواندن   -1

 )موقعیت غ�ررسمی(زدن به کسی با تلفن یا موبا�ل زنگ  -2

They have called up more than 20,000 reservists 

  .فرا خوانده اندباز ذخ�ره را س�  20000نها �یش از آ

I have a list of people to call up in the morning 

 .زنگ �زنماز افراد دارم که ام�وز ص�ح �هشون لیستی 
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So you know how I’ve always had a thing for half-Asian girls? 

 ؟عالقه داشته امسیا�� آ یمهبه دخترهای نمن همیشه چقدر میدونی 

  !به کسی شدیدا عالقه داشتنیعنی   have a thing for someoneاصطالح 

I hear that Samantha has a thing for John. 

 که سامانتا به جان عالقه دارهشنیدم  

 .�رای غ�رانسان هم به کار ���یممیتونیم 

John has a thing for antique books. He's always on the lookout for new ones to 

add to his collection. 

 .دنبال کتاب های جدید میگرده که به کلکس�ونش اضافه کنهعاشق کتاب های قدیمیه. همیشه جان 
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Well, now I’ve got a new favorite… Lebanese girls 

  لبنانیحاال یه عالقه جدید دارم. دخترهای خب 

  میده. have استفاده کرده که معنی  have got از فعل اینجا 

I’ve got a new car = I have a new car 

 یکسانی داره. دو جمله معنیهر 
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Hey you want to do something tonight? 

  ؟یا �رنامه ای دا�ی ؟چه �رنامه ای دا�ی ؟معنیش میشه امشب چکاره ایطالحا اص

Ok. Meet me at the bar in 15 minutes and suit up 

 )منظورش لباس رسمیه(مناسب ��وشدقیقه دیگه تو بار می�ینمت. لباس  15اوکی 

SUIT UP (phrasal verb): put on special clothes for particular activity. 

 مناسب �وشیدن �رای یک مراسملباس 

 


