
 : سادهزمان حال 

 عادت نشان می دهد. از روییا  یتکرار این زمان انجام کاری را به صورت

  +   فاعل ل اصلیفع es)-(s+   کامل کننده جمله ساختار جمله :

 مثال :

I like New Year gifts.                      She likes New Year gifts. 

He likes New Year gifts.                  You like New Year gifts. 

We like New Year gifts.                  They like New Year gifts. 

Faraz likes New Year gifts.             Ali likes New Year gifts. 

Amin and Amir like New Year gifts. 

 می گیرد.(s-es)  فعل اصلی  (…,he,she,it,Amir,our teacher) اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد نکته:

 باشد. (s-x-ch-sh-o-z)می گیرند که آخر آنها  (es)فقط فعل هایی  اگر فاعل جمله سوم شخص مفرد باشد* 

---------------------------------------------------------------------- 

 سوالی کردن:

گرفته و کمک  Doesیا  Doاز برای سوال کردن آنها وجود نداشته باشد،   to be (am,is,are)فعل های  وقتی در جمله ای

 بگذاریم. )؟(و در پایان جمله هم علامت  کافیست آنها را در ابتدای جمله بنویسیم

 مثال :

Do I eat nuts?          Does she eat nuts? 

Does he eat nuts?     Do we eat nuts? 

Do you eat nuts?       Do they eat nuts? 

Does Mr. Rahimi eat nuts? 

Does Mrs. Rahmani eat nuts? 

  ?nutseat  your brother Does             ?nutseat  syour brotherDo  

در ابتدای جمله  Does برای سوالی کردن از  (…,he,she,it,Amir,our teacher) اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد نکته:

 را حذف می کنیم.ها  آن، اضافه شده باشد  (s-es)  و اگر به فعل اصلیاستفاده می کنیم 

---------------------------------------------------------------------- 



 منفی کردن : 

 یا   don't (do not) برای منفی کردن از  ، دنوجود نداشته باش to be (am,is,are)فعل های  اگر در جمله ای

doesn't (does not) و کافیست آنها را قبل از فعل اصلی قرار دهیم. استفاده می کنیم 

   مثال :

I don't make a special food.                She doesn't make a special food. 

He doesn't make a special food.          You don't make a special food. 

We don't make a special food.            They don't make a special food. 

Amin doesn't make a special food. 

Amin and Ali don't make a special food. 

قبل از فعل  Doesn'tبرای منفی کردن از   (…,he,she,it,Amir,our teacher) اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد نکته:

 اضافه شده باشد ، آن ها را حذف می کنیم. (s-es) اصلی استفاده می کنیم  و اگر به فعل اصلی 

____________________________________________________________________________________   
 پایان.

 

 سید حسن میرعربشاهی  تهیه و تنظیم از :

 


