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 هازمان فعل

 حال ساده

 استفاده میشه. برای گفتن چیزهایی مثل کارهای معمولی روزانه

 

 :، از حالت اصلی فعل استفاده میشهتوی زمان حال ساده

 = حال ساده»... + فعل اصلی در زمان حال + فاعل 

 :هاعادتبرای گفتن  -

read Oscar Wilde's stories. alwaysI  
 اسکار وایلد رو میخونم.های من همیشه داستان

She usually studies at night. 
 .اون معمولا شب مطالعه میکنه

forgets them. neverWhen he promises, he  
 فراموششون نمیکنه.اون وقتی قول میده، هیچوقت 

 مخصوص زمان حال ساده هستن: قیدهای تکراراین 
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 قبل از فعل اصلی توی جمله میان: معمولاهستن که  نامشخصاینها فقط چند مثال از قیدهای تکرار 

I usually listen to Mozart, Lang Lang and other great musicians. 

 های بزرگ دیگه رو گوش میکنم.دانمن معمولا موزارت، لنگ لنگ و موسیقی

Sometimes I like to think about my achievements in life. 

 هام توی زندگی فکر کنم.موفقیتگاهی دوست دارم به 

I occasionly want to do something crazy. . وار انجام بدمهایی میخوام یه کار دیوانهمن یه وقت  

 

 مشخص قیدهای تکرار

daily روزانه      annually ساالنه      every day هر روز      all the time همیشه 

once a week     ای یه بارهفته most mornings هااغلب صبح  

 :ونن ابتدا یا آخر جمالت بیان ولی وسط جمله نمیاناین قیدها میت

I ask myself this question all the time. پرسم.           من همیشه این سؤال رو از خودم می  

All the time I ask myself this question. 

 

 .)که درباره چه زمانیه( میاد وسط جملهقید تکرار مشخص نباشه  هاگکلا یادت باشه که 

 دارن: حال سادههم کاربرد زیادی در زمان   once/ twice/ three times a day/ weekقیدهای 

I know some dinosaurs that once lived.  

 شناسم.من تعدادی از دایناسورها رو که یه زمانی زندگی میکردن می  

I see Ali once a week.                                                        بینممن علی رو هفته ای یه بار می.   

Our group has a friendly meeting twice a week. .گروه ما هفته ای دوبار جلسه صمیمانه داره 

He watches good movies 5 times a month.   بینه.           های خوب میبار در ماه فیلم 5اون 
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 :اتفاقات عمومی و حقایقبرای گفتن  -

twelve months. hasA year  
 یه سال دوازده ماه داره.

in the east. esThe sun ris 
 آفتاب در شرق طلوع میکنه.

 :اتفاقات یا شرایطی که الان وجود دارنبرای گفتن  -

his job well at home. esHe do 
 توی خونه انجام میده. اون کارشو خوب

to be tired today. sMy roommate seem 
 ام امروز خسته به نظر میرسه.اتاقیهم

به خودش  esیا  s( فعل اصلی، he, she, itبرای سوم شخص مفرد )مثال بالا دیدی،  4همونطور که در 

 (.hasفرق داره، استثناست. شده  have)فعل  میگیره

 :استمرار داره و داره رخ میده ولی به زبان حال ساده گفته میشهچیزی که الان برای گفتن  -

He loves his family.      He's loving his family. × 
 اون عاشق خانوادشه.

I agree with you.     I'm agreeing with you. × 
 من باهات موافقم.

 :چیزی که در آینده اتفاق میفتهبرای گفتن  -

The plane leaves on Tuesday morning. 
 هواپیما صبح سه شنبه حرکت/ پرواز میکنه.

We leave for my friend's home tomorrow. It's her birthday. 
 فردا میریم به خونه دوستم. تولدشه.

؛ فعل میاد استفاده میکنیم doesیا  do های کمکیفعل برای ساختن سؤال در زمان حال ساده از

 :جای فاعل

Do you go home today?                  امروز میری خونه؟ 

Does Shadi go home today?           امروز شادی میره خونه؟ 
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های کمکی استفاده نمیکنیم؛ مثل ین فعلهای معمولی )نه سؤالی یا منفی( از ااما در اکثر مواقع توی جمله

 تر دیدی.هایی که بالاهمه مثال

 «= .Is Ali a graphist? Ali is a graphist  سؤالی نمیشه:        doesیا  doبا  to be: فعل 2نکته 

 

 

 گذشته ساده

مثلا وقتی از این زمان استفاده میکنیم.  برای گفتن چیزی که قبلا انجام شده و تموم شده

اگه زمان مشخصی نداشته، از گذشته  ما)ا که یه اتفاقی در گذشته افتاده که زمان و مکانش معلومه

 کامل استفاده میکنیم(.

 

 از حالت گذشته فعل استفاده میکنیم: توی زمان گذشته ساده

= گذشته ساده»... + فعل اصلی در زمان گذشته + فاعل   

 حالا فعل اصلی در زمان گذشته:

 و میشه گذشته: میگیره edباشه:  باقاعدهاگه فعل 

It rained yesterday, When I was at university.          .دیروز وقتی دانشگاه بودم بارون بارید 

 باشه حالت گذشته مخصوص خودشو داره: قاعده بیولی اگه 

Shadi went home today.    .شادی امروز رفت خونه  

 ؟ باید حفظ کنی!wentمیشه  goی فعل خب حالا از کجا بفهمیم که گذشته

 . لیست آخر جزوه رو حتما ببین.قاعده رو حفظ کنیهای بیگذشته و شکل سوم فعل باید شکل

 :خیلی پرکاربردن قیدهای زمان برای زمان گذشته سادهسری یه 

yesterday          last week          3 days ago          in 2015 
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It rained yesterday.                                        

She went shopping last Saturday.              .اون شنبه گذشته رفت خرید 

They became friends 2 years ago.              .اونها دو سال پیش دوست شدن 

I established my company in 2014.             تأسیس کردم. 4104من شرکتم رو در سال  

I played chess every week.                            .من هر هفته شطرنج بازی میکردم 

(همیتونه قید زمان گذشته نگیر گاهی کهبینی است ولی میجمله گذشته ساده)درسته که   

 "وقتی سارا خواهد رفت مدرسه خوشحال خواهد شد."!!: تا حالا چنین جمله ای شنیدی؟  3 نکته

 .When Sarah will go to school, she will be happy     ×توی انگلیسی هم نداریم!!            

When Sarah goes to school, she will be happy.          

 نمیاد. willدیگه  (،clause-time)بهش میگن:  میاد whenوقتی توی یه عبارت 

 بیشتر با زمانهای استمراری: whileبیشتر با زمانهای ساده بکار میره؛ ولی  when :4نکته 

While I was going to the store, I lost my passport. 

 وقتی داشتم میرفتم به سمت فروشگاه، پاسپورتم رو گم کردم.

  :میاریم didچیکار میکنیم؟ فعل کمکی  ساده گذشته هایبرای سؤالی کردن جملهاما 

Where did you lose your passport?                                   کجا گذرنامهات رو گم کردی؟ 

Why didn't you listen to the child?                                   چرا به حرف بچه گوش نکردی؟  

رو به صورت ساده )مصدر بدون  فعل اصلیدیگه  میاریم،رو  did not/ didn'tیا  didفعل کمکی  وقتی

to) نویسیممی. 

 :میاریم didn'tهم فعل کمکی  برای منفی کردن زمان گذشته

I didn't lose my passport.                                                           .من گذرنامهام رو گم نکردم 

He didn't find the factory location.                                     .اون مکان کارخونه رو پیدا نکرد 
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 آینده ساده

 .از این زمان استفاده میکنیم چیزی که در آینده انجام خواهد شدبرای گفتن 

 

درمورد  willوقتی با استفاده میکنیم.  be going toیا  willزمان آینده ساده از برای ساختن جمله با 

هدفتو میگی استفاده میکنی،  be going toی داری اما وقتی از قطعیت بیشترآینده حرف میزنی، 

 اون اتفاق در آینده رخ میده: یعنی احتمالا

She will see her friend tomorrow. She has a ticket. 

 اون فردا دوستشو خواهد دید. بلیط )برای سفر( داره.  

She is going to see her friend tomorrow.                           .اون میخواد فردا دوستشو ببینه 

 :بیاری notهم کافیه بعد از فعل کمکی یه  این زمان کردن منفیبرای 

She will not see her friend tomorrow. She has not a ticket. = 

She won't see her friend tomorrow. She doesn't have a ticket. 

She is not going to see her friend tomorrow. She doesn't have a ticket. 

She isn't going to see her friend tomorrow. She doesn't have a ticket. 

 

 :کردن هرکدوم برای چی؟ برای سوالی حالاجابجایی فاعل و فعل!

Will she see her friend tomorrow? 

Is she going to see her friend tomorrow? 

 :آینده )ساده و استمراری(زمان  قیدهای پرکاربرد
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تا یه ماه دیگه  In a month          آینده هفته next week          افرد tomorrow 

 هم، زمان آینده بکار میره: احتمالاتفرض و  و شرطی جملاتتوی 

If I can make a happy life, I will stay here.  ونم.اگه بتونم یه زندگی شاد درست کنم اینجا میم  

I will probably buy a car. It depends = I'll probably buy a car. It depends. 

 من احتمالا یه ماشین خواهم خرید. بستگی داره )به یه سری عوامل(.

You will succeed, but you need a program. You'll succeed, but you need a 

program.                                                                   .تو موفق خواهی شد، اما یه برنامه لازم داری  

 :probably= احتملا یه اصطلاحه به معنی as likely as not :4ته نک

As likely as not, they will solve it, if you give them time. 

                 .                    اگه بهشون وقت بدی د کناونها احتمالا حلش خواه

 آینده و: گذشته، حال استمراری هایزمان

 .از این زمان استفاده میکنیم هدر حال انجامچیزی که برای گفتن 

استمراری هستن و یه کاری دررررر حااااال رخ دادنه )چه در گذشته و چه زمان برای ساختن جمله هایی که 

 ingwrit amI .نویسم.  بنویسیم:                دارم می حالت استمراریباید فعل رو به  حال و چه آینده(

 دارingیعنی                                           

 

 :استمراریگذشته کلمات پرکاربرد زمان 

As long as     مادامی که/ حین اینکه                                         While     در حالیکه/ وقتی که 

 

As long as I was writing, he came home.            .مادامی که داشتم مینوشتم، اون اومد خونه 

While you were writing your biography, you were happy. 

 نوشتی، خوشحال بودی.ات رو مینامهوقتی داشتی زندگی
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گذشته استمراری»=   بقیه جمله + ing+فعل + was/ were + فاعل 

 

 ، قیدهای زمان هستن:استمراری حالکلمات پرکاربرد زمان 

now                             right now                    just now                        at the moment 

He/ She is going now. 

You are going right now. 

They are going at the moment. 

 

حال استمراری»=   بقیه جمله + ing+فعل + am/ is/ are + فاعل 

 

 :هایی هستن که توی آینده ساده خوندی()همون استمراری آیندهکلمات پرکاربرد زمان 

یه ماه دیگهتا   In a month          آینده هفته next week          افرد tomorrow 

این تابستون  this summer                     

البته این کلمات رو نشین حفظ کن! خودت توی جمله میفهمی که چی به درد میخوره، کافیه جمله رو 

 کنی: ترجمه

 I will be reading Macbeth this spring. 

 این بهار آینده، در حال خوندن نمایشنامه مکبث شکسپیر خواهم بود.

Arash will be going on honeymoon next Thursday. 

 عسل خواهد بود. پنجشنبه آینده، آرش در حال رفتن به ماه

Tomorrow morning I will be changing my room decoration. 

 اتاقم خواهم بود.فردا صبح من در حال تغییر دکوراسیون 

I will be travelling to the United Kingdom in a month. 
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 من تا یه ماه دیگه در حال سفر به بریتانیا خواهم بود.

آینده استمراری»=   بقیه جمله + ing+فعل + will be + فاعل 

 

 .I'm on a diet. مثلا:  من رژیم دارم.     to be on a dietمیشه  رژیم گرفتن

سال آینده(  1یعنی در یه زمانی از آینده )حداکثر تا استفاده میکنی  زمان آینده استمراریوقتی از 

شام خواهم  7من ساعت به دوستت میگی  6مثلا ساعت  یه کاری انجام خواهد شد و ازش مطمئنی.

 ، در حال شام خوردن خواهی بود:7ت خورد. پس یعنی دور و بر ساع

 

 بگیره: ingمیتونه  to be : درسته که فعل5نکته 

My problem is being on a job which I don't like it. 

 مشکل من بودن در شغلی هست که دوستش ندارم.

میتونی بگی فلانی یه نجمله خنده دار میشه! مثلا  اصلابینی ؛ یه وقت میبه ترجمه خیلی دقت کن  اما

      ×      !He is being in his countryبودن در کشورشه!!             اون در حال !جایی در حال بودنه

          

 

 

 

  گذشته استمراری                           حال استمراری                                آینده استمراری    

/ در حال نوشتن بودم.نوشتمداشتم می دارم میرم.الان                    در حال نوشتن خواهم بود.                   

 I was writing.                                    I am going now.                       I will be writing. 
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نوشتیداری میری.                                  داشتی می بود.در حال نوشتن خواهی                 همین الان   

You were writing.              You are going right now.                 You will be writing.  

نوشت.داشت می  در حال نوشتن خواهد بود.                  داره میره.                                                       

He/ She was writing.                      He/ She is going.          He/ She will be writing. 

نوشتیم. داریم میریم.                      داشتیم می بود. مدر حال نوشتن خواهی                توی همین لحظه   

We were writing.      We are going at the moment.                We will be writing. 

 .نوشتینداشتین می                                      . میریندر حال نوشتن خواهین بود.              دارین 

.ingwrit be will.                 You inggo are.                                You ingwrit wereYou  

نوشتن.در حال نوشتن خواهند بود.             دارن میرن.                                                 داشتن می   

They were writing.                             They are going.               They will be writing. 

 

 

 حال کامل

 

 از تجربیاتش میگه: داره دوستانه، هرکییه جمع فکرشو بکن که توی 

ذت بردن از بخشه/ من تجربه زل زدن به آسمون و لام، خیلی لذتکرده ها نگاه طولانیستاره به ... من "

 "ستاره ها رو دارم...

 "...توت فرنگی ارگانیک خورده ]تا حالا[ ...اون "

 "ام......من شازده کوچولو رو خونده"

 درسته؟ ولی میگه فلان چیز رو تجربه کرده. معلوم نیست زمان دقیقشیه کاری رو طرف انجام داده ولی 

 ام.ام، خوندهام، خوردهگفتیم ماضی نقلی: نگاه کردهاگه زبان فارسی یادت باشه به اینها می
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 توی انگلیسی بهشون میگیم حال کامل:

I have looked at the stars for a long time. 

 (past participle: p.pدارن و قسمت سوم فعل ) had یا have ،has، های کاملزمانساختار 

I have read 'The Little Prince'. 

read اش، هم شکل گذشته و هم است که هم شکل سادهقاعدهیه فعل بیp.p  اش هرسه میشه همین

read  با تلفظ متفاوت(. قبلا هم گفتم این قسمت سوم یا(p.p قاعده رو باید یه جوری های بیفعل

؛ بذارشون جلوی دیدت های زبان، به صورت جدول آوردنشون، خیلی واجبن. انتهای بیشتر کتابکنیحفظ 

 که بخونی حتما یادشون بگیری.

She has eaten organic strawberries. 

 

کامل حال»=   بقیه جمله + has/ have + p.p + فاعل 

 "ای؟به اعتماد به نفست فکر کرده هی تا حالا"اینو چجوری به انگلیسی بگیم: 

Have you ever thought about your confidence?  

He has never studied about Chomsky's scientific achievements. 

 مطالعه نکرده.های علمی چامسکی درباره موفقیت اصلا تا حالااون 

I have been to Tehran since 2014 until 2016.       .من از سال 4104 تا 4106 تهران بودهام 

I have seen nobody as tolerant as him, while neglecting nothing. 

 ره )غفلت نمیکنه(.م، درحالیکه هیچی هم نادیده نمیگیاتا حالا کسی به صبر/ بردباری اون ندیده

Have you ever been to Louvre Museum? It's the world's largest museum.      

 ترین موزه دنیاست.ای موزه لوور پاریس؟ بزرگتا حالا رفته

اش حرف میزنه درمورد تجربیات زندگیمیکنی! آدم وقتی داره و خودت هم حس  بینیهمونطور که می

تاحالا، هی اصلا، هرگز، از فلان وقت، تا فلان موقع، هیچ کس، هیچ جا، هیچی، و ... از کلمات هی ممکنه 

 .در زمان حال کامل، پرکاربرد هستن که در جملات بالا دیدی استفاده بکنه؛ پس این کلمات
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