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 present continuous tense زمان حال استمراری
 .در زبان انگلیسی است اصلیگانه  ۰0های کی از زمانی

 

    :استمراری حال ساختن طرز

                 

 

 فاعل  be toفعل  ingبا فعل جمله ادامه

for the exam studying Am I 

soccer playing Are We, you, they 

for you coming Is He, she, it 

   

 : استمرای حال زمان کاربردهای

 :از عبارتند زمان این های استفاده ترین مهم

    on my computer working amI.         است انجام درحال لحظه همان در که کاری بیان (الف

 آن انجام به مشغول صحبت لحظه در لزوماً اما است انجام حال در موقت طور به روزها این که کاری بیان (ب

 .باشیم نمی کار

  A: What are you doing these days?              B: I am teaching English.          
 جریان حال در تحوالت و تغییرات بیان (ج

The software packages are making almost everything easier for people.           
 

 نزدیک آینده در قطعی قرارهای بیان (د

A: What are you doing this Friday? 
B: I am going to the cinema with my family. 
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 : استمراری حال زمان کردن سوالی و منفی طرز

 ) are  –is  –am(کردن سوالی برای و کنیم اضافه not   کمکی افعال از بعد که کافیست کردن منفی برای

 آوریم. می جمله ابتدای به را  

 

 : استمراری حال زمان شناختن طریقه

شما می توانید زمان حال استمراری را از طریق وجود این قیدها تشخیص دهید )البته این قیدها همیشه در 

   this year                    –at the moment  –now  –At the present.شوند(جمله بیان نمی 

   

 :جمله ابتدای ،در کننده آگاه کلمات برخی از بعد یا

 Listen                             be careful                           Look 
 

 مثال:

 Look! Hassan is coming. 
 Listen! I am talking with you 

 Be careful! I am coming 
 

 

 

 

 
 

 

 

 جمالتی سوالی جمالت منفی جمالت مثبت

I ingspeak am I ingnot speak am I ?ingI speak Am 

he, she, it ingspeak is he ingnot speak is he ?ingspeakhe  Is 

you, we, they ingspeak are you ingnot speak are you ?ingyou speak Are 
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o In cities around the word, air pollution from car exhausts …………..many 
ancient statues, monument and buildings. 
a)is damage         b)are damaging     c)are damages    d)is damaging* 
 

.................................................................................................................................  

 بیان مالکیت انسان و اشیاء:
است. همانطور که می دانید چند  (possession) یکی از مباحث بسیار مهم در گرامر زبان انگلیسی مالکیت

 possessive) ر انگلیسی برای بیان مالکیت وجود دارد مانند استفاده از ضمایر ملکیروش د

pronouns)،) of و s  به همراه آپاستروف (s’) apostrophe. قصد داریم به نحوه استفاده از جادر این 

of و s’ برای بیان مالکیت بپردازیم.که خیلی در جوامع بیانی قابل استفاده است. 

  ’sاستفاده از

s- که  )’s(  هنگامی که مالکیت متعلق به اشخاص، حیوانات، کشورها و سازمان ها می باشد از به طور کلی

genitive ) نیز به آن می گویند( استفاده می شود. چند مثال در این خصوص: 

Dog’s collar 

(dog+’s)قالدهِ سگ 

sister’s backpack 

(sister+’s)کوله پشتیِ خواهر 

car’s engine 

(car+’s)موتورِ ماشین 

 

 چند نکته: 

 .را نباید اضافه کرد s ( را به انتهای آن اضافه می کنیم’آپاستروف ) فقط اگر یک اسم جمع باشد

 

ختم شود )اسمی که جمع نیست،  s همچنین ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که آیا اگر یک اسم به

استفاده  ’s را به آن اضافه کرد. در این خصوص اکثر افراد از ’s باز هم باید نشانه مالکیت (Charles مثل اسم

 .این گونه اسامی استفاده می کنندبرای  (’)apostrophe می کنند و خیلی افراد هم فقط از

  ofاستفاده از

 :استفاده می کنیم. به چند مثال توجه کنید of  باشد از  (objects)اگر مالکیت متعلق به اشیاء به طور کلی

 What is the name of that street?                        اسم اون خیابان چیه؟ 

 I’m on the roof of the house. 

Dogs’ collars 

(dog+s+’)قاالده های سگ ها 

sisters’ backpacks 

(sister+s+’)کوله پشتی های خواهران 

cars’ engines 

(car+s+’) ماشین هاموتورهای 
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را بین اسم آن دو شی قرار  of بخواهیم شیء را به شئی دیگر تعلق و مالکیت دهیم ، کافی است حرف اضافهاگر 

:دهیم مثل

 The door of the class:  "دربِ کالس"

 The legs of the table:  "پایه های میز"

فقط برای تعلق دادن شی به شی دیگر به کار می رود و برای تعلق دادن شی به انسان ها به کار  of اضافه حرف

.نمی رود

simple present tense:زمان حال ساده 
 ساده  حال زمان از) present simple( بار چند یا یکبار حال زمان در که کاری دادن نشان برای 

 های زمان پرکاربردترین از یکی ساده حال زمان. کنیم می استفاده افتد می اتفاق تکراری صورت به

 .است انگلیسی زبان

:کاربرد ها

  کارها یا اتفاقاتی که به طور منظم یا به خاطر عادت تکرار می شوند.گاهی از قیدهای زمان برای نشان دادن

:به مثال زیر توجه کنید (always, never, rarely, often) :میزان تکرار استفاده می شود. قیدهایی مثل

 He plays football every Tuesday.            (او هر سه شنبه فوتبال بازی می کند) 

 کنید دو یا چند اتفاق یا کار در زمان حال که پشت سر هم اتفاق افتاده اند. به مثال زیر توجه:

 After school Colin goes home, packs his bag, puts on his football shirt and then
he goes to football training. 

  بعد از مدرسه کالینز به خانه می رود، کیفش را میبندد، لباس فوتبالش را می پوشد و سپس به به تمرین

.فوتبال می رود

  مثال زیر توجه کنیدیک واقعیت یا قاعده عمومی. به:

 A forward tries to score goals for his team.


