
 

 Pdfی با مثال + زمان حال ساده انگلیسآموزش کامل 
  بادرست آن بسیار   در زبان انگلیسی کاربرد فراوانی دارد، بنابراین درک  present simpleیا   زمان حال ساده

در ادامه به بررسی آن   آموزان با شکل یا نحوه ساختن آن مشکل دارند.بسیاری از زباناما  . اهمیت است
 خواهیم پرداخت.

 Beزمان حال ساده با فعل  

 نگاهی بیندازیم:  beدارد. بیایید ابتدا به   در زمان حال ساده با فعلهای دیگر فرق beفعل  

منفی یا سوالی  معنا یک جمله معمولی است و   این  در اینجا شکل مثبت آن آورده شده است )مثبت به
    نیست.(

 شکل مخفف مثبت مثبت
I am I'm 

you are you're 
he is he's 
she is she's 
it is it's 

we are we're 
they are they're 

 مثال:

• I’m Scottish.      هستم.  لندیمن اسکات     
• She’s hungry.    .او گرسنه است  
• They’re always late.   شود.  آنها همیشه دیرشان می  

 شود.اضافه می  notدر ادامه هم شکل منفی آن را خواهید دید که بسیار ساده است و تنها به آن یک 

 شکل مخفف منفی منفی
I am not I'm not 

you are not you aren't 
he is not he isn't 
she is not she isn't 
it is not it isn't 

we are not we aren't 
they are not they aren't 

 مثال:

• I’m not cold.     .من سردم نیست 
• He isn’t from Spain.    .او اهل اسپانیا نیست  
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• We aren’t at home.   .ما در خانه نیستیم 

 پردازیم.می beو در آخر به بررسی شکل سوالی زمان حال ساده با فعل  

 ابتدا شکل سوالی بله/ خیر را با هم ببینیم:

am I ? 
are you ? 
is he ? 
is she ? 
is it ? 

are we ? 
are they ? 

 مثال:

• Am I next in the queue?    ؟در صف نفر بعدی هستم  آیا من   
• Are you from Tokyo?     آیا شما اهل ترکیه هستید؟ 
• Is he at the library at the moment?  آیا او اآلن در کتابخانه است؟ 

 سوال بسازید، فقط الزم است آن کلمه را جلوی سوال قرار دهید: نددار  wh  ی کهخواهید با کلمات میاگر 

where am I ? 
what are you ? 
why is he ? 
who is she ? 
when are we ? 
how are they ? 

 مثال:

• Where are you from?    شما اهل کجا هستید؟ 
• Who is that girl?               آن دختر کیست؟ 
• Why are they still at work?  چرا آنها هنوز سر کار هستند؟ 

 زمان حال ساده با سایر فعلها

 شود.با تمام افعال دیگر هم به همین روش ساخته میحال ساده 

حاال  اضافی دارد.   sباشد، فقط یک    itیا   he  ،sheاین زمان، اگر فاعل  درشکل مثبت بسیار ساده است. فعل  
 را به عنوان مثال در نظر بگیرید: playفعل  

 playحالت مثبت  

I play 
you play 
he plays 



she plays 
it plays 
we play 

they play 
 مثال:

• I play tennis every week.     کنم.میمن هر هفته تنیس بازی  
• He likes chocolate.    .او شکالت دوست دارد 
•  They usually go to the cinema on Fridays. روند.ها به سینما میآنها معموال جمعه  

• "s"    !شوندمرتکب میآموزان پیشرفته هم  که حتی زبان  اشتباهیرا فراموش نکنید! 
 .studiesشود  که می  Studyگیرد. مثال  یک تغییر امالیی صورت می  sبرای تعدادی از افعال، قبل از  •
 قاعده هستند:چند فعل هم هستند که در زمان حال ساده بی •

1-have شود  میhas 

2-do  شود  میdoes 

3-go  شود  میgoes 

 ( استفاده کنید.doesn't)  does not( یا  don't) do notبرای ساختن شکل منفی، باید از 

 playشکل منفی  

I do not play I don't play 
you do not play you don't play 
he does not play he doesn't play 
she does not play she doesn't play 
it does not play it doesn't play 
we do not play we don't play 

they do not play they don't play 
 مثال:

• You don’t study very much.     خوانی.تو خیلی درس نمی  
• Julie doesn’t like sport.      .جولی به ورزش عالقه ندارد 
• We don’t live in London.    کنیم.ما در لندن زندگی نمی  

 اما در مورد شکل سوالی زمان حال ساده چطور؟

 :بسازیمکنیم تا سوال بله/ خیر  قبل از فاعل استفاده می  doesیا   doما از  

do I play ? 
do you play ? 
does he play ? 
does she play ? 



does it play ? 
do we play ? 

do they play ? 
 مثال:

• Do you work in an office?    کنی؟آیا تو در اداره کار می  
• Does John play cricket every weekend?     آیا جان هر آخر هفته کریکت

کند؟بازی می  
• Do they like travelling?       آیا آنها سفر کردن را دوست

 دارند؟

قط الزم است کلمه پرسشی را جلوی  بسازید، ف  ند، سوالدار  wh  با کلماتی کهاگر بخواهید    beدرست مثل  
 ن قرار دهید:آ

where do I play ? 
what do you play ? 
why does he play ? 
who does she play ? 
when do we play ? 
how do they play ? 

 مثال:

• Where do you live?       کنید؟شما کجا زندگی می  
• What does she like to eat?     او دوست دارد چه بخورد؟  
• Why do they work so hard?     کار    زیاد  چرا آنها انقدر

کنند؟می  

 


