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گرامر حال ساده را به سادگی آب خوردن
 یاد بگیرید و استفاده کنید!

بــرای اینکــه بتوانیــم زبــان جدیــدی را خــوب یــاد بگیریــم، بایــد ابتــدا بــر گرامــر 
ــن روش  ــی از بهتری ــوان یک ــر را می ت ــوزش گرام ــس آم ــان مســلط شــویم. پ آن زب
ــان انگلیســی  ــن افعــال زب ــان انگلیسی دانســت. یکــی از رایج تری هــای یادگیــری زب
ــم.  ــوزش می دهی ــاده را آم ــال س ــر ح ــه گرام ــن مقال ــا در ای ــت. م ــاده اس ــال س ح
ــی، و  ــق علم ــادات، حقای ــی ع ــرای بازگوی ــی ب ــان انگلیس ــاده در زب ــال س ــر ح گرام
ــن،  ــود. همچنی ــتفاده می ش ــل اس ــل و نق ــایل حم ــی وس ــه زمان برنام
ــید  ــی بنویس ــن علم ــا مت ــد ی ــتور بدهی ــی دس ــه کس ــد ب ــر بخواهی اگ
ــال  ــر ح ــت از گرام ــر اس ــید بهت ــته باش ــه داش ــی روزان و خاطره نویس
ســاده اســتفاده کنیــد. در ادامــه بــا مثــال بــه شــما فرمــول حــال ســاده 

ــم داد. ــوزش خواهی را آم

           گرامر حال ساده

افعــال در زبــان انگلیســی ســه نــوع هســتند: افعــال ربطــی ماننــد 
 .may و افعــال کمکــی ماننــد eat و have افعــال اکشــن ماننــد ،be
ــده.  ــته، آین ــال، گذش ــوند: ح ــتفاده می ش ــان اس ــه زم ــال در س ــن افع ــن، ای همچنی
هــر کــدام از ایــن افعــال ۴ حالــت مختلــف دارنــد: ســاده، اســتمراری، کامــل، کامــل 
ــم و  ــوزش می دهی ــاده را آم ــال س ــر ح ــما گرام ــه ش ــه، ب ــن مقال ــتمراری. در ای اس
چنــد تمریــن  نیــز بــرای شــما قــرار داده ایــم. تمرینــات به تقویــت زبان مــا کمــک 
ــن  ــه از ای ــد همیش ــش بیایی ــوزش پی ــا ام ــگام ب ــر هم ــید اگ ــن باش ــد. مطمئ می کنن

فعــل صحیــح اســتفاده خواهیــد کــرد. امیدواریــم از ایــن آمــوزش لــذت ببریــد. 

تمرین اول
ــار  ــه چه ــر آن را ب ــد زی ــد و مانن ــم کنی ــی رس ــر جدول ــه از دفت ــک صفح روی ی

ــد. ــیم کنی ــمت تقس قس

My close Friend Mom and Dad I

have breakfast ۱
 go to college ۲

 watch movies ۳

بــرای هــر ســتون ۳ فعالیتــی کــه شــما، پــدر و مادرتــان و دوســت صمیمــی شــما 
هــر روز انجــام می دهــد را یاددشــت کنیــد. بــرای نمونــه، بــه ســتون I دقــت کنیــد.  

تمرین دوم
در ادامــه قســمتی از متنــی کــه یــک دختــر نوشــته اســت را بخوانیــد و بــه فاعــل 
ــرای ایــن قســمت  ــاال ب ــی ماننــد ب ــه دقــت کنیــد. می توانیــد جدول و فعــل هــر جمل

ــر فعــل. ــر ه ــف اول و فعــل را در ســتون های زی ــد: فاعــل را در ردی ــم رســم کنی ه
 Hello. I am Shiva. I live in Buenos Aires. I study in high
 school. I like my school. But, I like my weekends, too. I have
 four friends. I and my friends always study in the school
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 library, but my best friend Emma does not like study groups.
She likes self-study

ــا گرامــر فعــل حــال ســاده آشــنا  ــا هــم جمــات را بخوانیــم و بیشــتر ب بیاییــد ب
ــویم. ش

I am Shiva.
ــواع افعــال  همانطــور کــه مشــاهده می کنیــد، بعــد از فاعــل I فعــل am کــه از ان
be کــه بــه معنــی “بــودن” یــا “شــدن” اســت آمــده. امــا اگــر بــه جــدول زیــر نــگاه 
ــی از  ــر فاعل ــه ضمای ــرای بقی ــل is و ب ــد از فع ــتتان بای ــی دوس ــرای معرف ــد ب کنی
ــا از اســامی  ــرد ی ــد اگــر فاعــل شــما اســم ف ــد. حتمــا دقــت کنی are  اســتفاده کنی

ــد. ــتفاده کنی ــل are اس ــد از فع ــع باشــد بای جم

amI

isshe, he, it

areyou, we, they

 
حاال برای تمرین بیشتر شما به این سواالت پاسخ بدهید:

What is your teacher’s name?
What are your grandparents’ name?

           گرامر حال ساده برای افعال اکشن و افعال ربطی

بار دیگر به جمات بعدی نگاه کنیم: 
 I live in Buenos Aires. I study in high school. I like my.

school. But, I like my weekends, too
ــن جمــات فاعــل  همانطــور کــه مشــاهده می کنیــد در تمامــی ای
I اســت و فعــل بــه حالــت ســاده بــه کار رفتــه اســت. بنابرایــن، بــرای 
فاعــل اول شــخص بایــد از شــکل ســاده فعــل اســتفاده شــود. امــا اگــر 
ضمیــر مــا جمــع یــا ســوم شــخص بــود چگونــه بنویســیم؟ بیاییــد بــه 

ایــن جمــات نگاهــی بیندازیــم:

I and my friends study in the school library every 
day, but, my best friend Emma does not like study 
groups. She likes self-study.

همانطــور کــه شــما هــم مشــاهده کردیــد زمانی کــه فاعــل جمــع 
ــا  ــود. ام ــتفاده می ش ــل اس ــاده فع ــکل س ــل  I and my friends( از ش ــت ) مث اس

ــه می شــود. ــا –es اضاف ــه فعــل –s ی ــرای فاعــل ســوم شــخص ب ب

liveI, You, We, They

livesShe, He, It
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ــر  ــل تغیی ــخص فع ــوم ش ــرای س ــد have ب ــن مانن ــال اکش ــی از افع در بعض
ــد.  ــه کنی ــر توج ــای زی ــدول و مثال ه ــه ج ــد. ب ــکل می ده ش

I have four friends.
Shiva has four friends.

 have I, You, We, They

has she, he, it

تســلط بــر گرامــر زبــان انگلیســی از مهمتریــن اصول آمــوزش زبــان از 
پایه اســت. 

           فرمول گرامر حال ساده

گرامر حال ساده قاعده زیر را دنبال می کند. 
…. + Subject + verb
.My dad works at a factory
.She has four children
.Alex is fourteen years old

ــد و ســعی  ــگاه کنی ــد ن ــدا رســم کردی ــه از ابت ــی ک ــه جدول حــاال ب
ــه  ــر جمل ــر ه ــه بنویســید. ســپس آخ ــال جمل ــه افع ــرای هم ــد ب کنی

ــا: ــد. مث ــه کنی ــه آن اضاف ــام کار را ب ــاعت انج س
.I have breakfast at 7. My mom and dad leave 

home at 8. My best friend takes a taxi at 7:۴0
ــد از  ــا بای ــتمرار کاره ــاوب و اس ــرای تن ــید ب ــت بپرس ــن اس ممک
ــرای حــال ســاده شــامل  چــه قیــدی اســتفاده کنیــم. قیدهــای تکــرار در انگلیســی ب

ــتند: ــر هس ــوارد زی م
Always, Usually, Never, Sometimes, Often

اگــر بــه مثال هــای زیــر دقــت کنیــد متوجــه خواهیــد شــد کــه قیدهــای تکــرار 
در زبــان انگلیســی بعــد از فاعــل قــرار خواهنــد گرفــت.

.I sometimes have breakfast

.We always study in the school library

           گرامر حال ساده منفی

 does یــا  do بــرای منفــی و ســوالی کــردن افعــال زمــان حــال بــه فعــل کمکــی
ــل  ــل ســوم شــخص و فع ــرای فاع ــد. ب ــت کنی ــر دق ــای زی ــه مثال ه ــد. ب ــاز داری نی
ــرای ضمیــر  work  از فعــل کمکــی منفــی does not اســتفاده شــده اســت. امــا ب
 do not فعــل کمکــی منفــی  have جمــع جهــت ســاختن شــکل فعــل ســاده منفــی

ــه اســت. ــکار رفت ب
.He does not work well  .۱
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.They don’t have books  .۲
.It is not usually red  .۳

نکتــه: ماننــد مثــال ســوم، بایــد در جمــات منفــی بعــد از not از قیدهــای تکــرار 
انگلیســی اســتفاده کنیــد. بنظــر شــما جملــه زیــر چگونــه منفــی خواهــد شــد؟

Dina and other artists wear uniforms.

yes/no گرامر حال ساده سوالی           

توصیــه مــا بــه مبتدیــان زبــان انگلیســی ایــن اســت کــه بــرای تبدیــل جمــات 
ــت و ســوالی  ــد ســپس آن را مثب ــی کنی ــری را منف ــه خب ــوالی اول جمل ــه س ــری ب خب

ــر: ــه شــکل زی ــد. ب کنی
.He works here
.He does not work here
?Does he work here
?Where does he work

 
به طور کلی گرامر حال ساده از قانون زیر پیروی می کند.

به فاعل جمله نگاه کنید و مشخص کنید مفرد است یا جمع.  •
ــت )  ــل اس ــوع فع ــدام ن ــید از ک ــد و بنویس ــت کنی ــه را هایای ــل جمل فع  •

)action یــا   linking
ــل  ــه منتق ــه اول جمل ــل را ب ــد، فع ــدول اول باش ــوع ج ــما از ن ــل ش ــر فع اگ  •

کنیــد و بقیــه جملــه را بنویســید. )مثــال اول(
ــل ســوم  ــد جــدول دوم و ســوم باشــد و فاع ــوع اکشــن مانن ــل از ن ــر فع اگ  •
 es– ــد. ســپس پســوند ــرد باشــد از فعــل کمکــی  doesاســتفاده کنی شــخص مف

ــال دوم( ــد. ) مث ــذف کنی ــی ح ــل اصل ــا –s  را از فع ی
.She is fourteen
?Is she fourteen
.He leaves school at ۱۲:00
?Does he leave school at ۱۲:00

           گرامر سوالی کردن جمالت حال ساده با whها

ــذف  ــری ح ــه خب ــخ را از جمل ــا wh questions پاس ــردن ب ــوالی ک ــرای س ب
ــه  ــاال ادام ــد ب ــردن را همانن ــوالی ک ــد س ــپس رون ــد. س ــرار دهی ــد و wh را ق کنی

دهیــد.
.John goes to library every day
.Where does he go every day? John goes to library every 

day
How often does he go to school? John goes to 

library every day
 .Who goes to library every day? John goes to library 

every day
ــظ  ــه حف ــی جمل ــکل اصل ــد ش ــوالی who بای ــط در س ــید فق ــته باش ــه داش توج

شــود.
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           زمان حال استمراری 

ــام  ــال انج ــه در ح ــه در لحظ ــی ک ــرای کارهای ــه ب ــید ک ــته باش ــر داش ــه خاط ب
ــل  ــاعتی قب ــر کاری از س ــن، اگ ــت. همچنی ــاوت اس ــل متف ــوع فع ــتید ن ــا هس آن ه
آغــاز شــده و تــا دقایــق و ســاعاتی بعــد ادامــه دارد بایــد در هــر مــورد از زمــان حــال 
ــل  ــال be و فع ــی از افع ــوع یک ــتمراری از مجم ــال اس ــد. ح ــتفاده کنی ــتمراری اس اس

ــد: ــت کنی ــر دق ــال زی ــه مث ــود. ب ــاخته می ش ــاوه ing س ــه ع ــی ب اصل
.She is writing her homework now

ــتفاده  ــل اس ــن فع ــر از ای ــک نف ــش ی ــف پوش ــرای توصی ــن، ب ــر ای ــاوه ب ع
می شــود. 

.She is wearing a long red dress
 

ــه  ــک not اضاف ــل be ی ــه فع ــت ب ــی اس ــل کاف ــن فع ــردن ای ــی ک ــرای منف ب
ــا  ــه ج ــا ب ــل be را ج ــل و فع ــای فاع ــی اســت ج ــردن کاف ــوالی ک ــرای س ــد. و ب کنی

ــد.  کنی
.She is not writing her homework
?Is she wearing a long red dress
  ?What is she wearing

           چند تمرین

ــد.  ــد بدانی ــاده بای ــال س ــر ح ــورد گرام ــه درم ــود ک ــزی ب ــام آن  چی ــن تم ای
ــای  ــم را روی کاغذه ــرار دادی ــن آمــوزش ق ــی کــه در ای ــم جدول های ــه می کن توصی
رنگــی بنویســید و آن را روی میــز یــا دیــوار بچســبانید. بــرای تمرین بیشــتر و اســتفاده 
از ایــن جــداول شــما هــم ماننــد شــیوا بــرای یــک دوســت خیالــی خودتــان و تکالیــف 

ــید. ــاده بنویس ــال س ــر ح ــا گرام ــان را ب روزانه ت
 

ــد  ــا پاســخ دهی ــه آن ه ــم. ب ــرار داده ای ــد ســوال ق ــرای شــما چن ــا ب ــن، م همچنی
ــن  ــما ای ــه ش ــات ب ــن تمرین ــام ای ــتید. انج ــرات بفرس ــمت نظ ــا در قس ــرای م و ب
ــد  ــدا کرده ای ــر حــال ســاده تســلط پی ــه گرام ــی ب ــه خوب ــه ب ــان را می دهــد ک اطمین
و می توانیــد از آن در جماتتــان بــه کار ببریــد. بــرای تمریــن و تکــرار بیشــتر، 
ــن  ــه در ای ــی ک ــد. در تمرین ــوزش زبان اســتفاده کنی ــن اپلیکیشــن های آم از بهتری
ــه کــه در پرانتــز خواســته شــده اســت  قســمت آورده ایــم بایــد جمــات را همانگون

ــد. ــی کنی بازنویس
:Example
)-(.Jerry gets to school at 8:۳0 a.m
.Jerry does not get to school at 8:۳0 a.m
 
 )+(.I do not have lunch
)?(.My teacher works on Sundays, too
)-(.Alex and his family have a prestigious car
I do not go to the park every weekend. )how often(
We invite everyone to our house. )what(
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ــرای تمریــن ســوالی کــردن افعــال حــال  ــان انگلیســی می تواننــد ب مدرســین زب
ــتفاده  ــی اس ــای خال ــای ج ــاده از متن ه ــال س ــح ح ــر صحی ــخیص گرام ــاده و تش س
ــن،  ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــرح اس ــز و مف ــازی هیجان انگی ــد ب ــن مانن ــن تمری ــد. ای کنن

ــد داد. ــر را خواه ــرد گرام ــس کارب ــه نف ــاد ب ــوزان اعتم ــان آم ــه زب ــریع تر ب س
ــن  ــا قوانی ــهری ی ــوس ش ــرویس اتوب ــی س ــه زمان ــتفاده از برنام ــن، اس همچنی
علمــی فیزیــک بــه منظــور تمریــن گرامــر حــال ســاده فضــای کاس را بــه زندگــی 
ــان  ــوزش زب ــد از تکینک های آم ــی می توانی ــما حت ــد. ش ــک می کن ــی نزدی واقع
ــال  ــرای مث ــد. ب ــتفاده کنی ــری اس ــده گرام ــن قاع ــس ای ــرای تدری ــم ب ــا بازی ه ب
اســتفاده از بــازی  بینگــو بــرای تمریــن عــادات روزانــه زبــان آمــوزان در هــر کاس 

ــت.  ــش اس ــز لذت بخ نی
اگــر هــم بــرای تســلط بیشــتر بــر روی ایــن زمــان بــه دنبــال تمرینــات بیشــتری 

هســتید، اینجا کلیک کنیــد!
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