


to talk about and ….

....صحبت کردن در مورد حقایق، عادت ها، کار های روزانه، خبر و 

Am Is Are

Do, Does

Adv. of frequency 
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S. + Present main v. + O.+…..

....مفعول و ( + حال) فعل اصلی حالت اول+ فاعل 

I break the window. .من پنجره را می شکنم

I don’t break the window.                        من پنجره را نمی شکنم.

Do I break the window?                        آیا من پنجره را می شکنم؟

Don’t I break the window?                 آیا من پنجره را نمی شکنم؟
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Helping V. + S. + main V. + O. +…

+ ...مفعول + فعل اصلی + فاعل + فعل کمکی 
:مثل

+ I eat breakfast every day.

هر روز صبحانه می خورم
? Do you breakfast every day?

آیا هر روز صبحانه میخوری؟
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S. + negative Helping V. + main V. + O. +…

+ ...مفعول + فعل اصلی + منفی فعل کمکی+ فاعل 
:مثل

+ I eat breakfast every day.

هر روز صبحانه می خورم
- I don’t eat breakfast every day.

.من هر روز صبحانه نمی خورم
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S.+ to be V. + noun/adj.

 I am a teacherمن معلم هستم            

I’m not a teacher .من معلم نیستم                                                                   

Am I a teacher?                                                              آیا من معلم هستم؟

Am not I a teacher? آیا من معلم نیستم؟     
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 toبه notرا اگر اول جمله بیاوریم تبدیل به سوالی می کنیم و اگر یک to beبسیار ساده است همان فعل 
beبدهی آن را منفی می کنیم که در اسالید قبل کثال زدیم.
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If the subject is third person  singular, the verb of the sentence gets 

سوم شخص می گیرد و فعل کمکی جمله سوم شخص مفرد فعل اش 
!  فعل را می دزدهدزده doesمی باشد و 

He the window.

He the window.

Does he break the window?

Doesn’t he break the window?
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I/ you/ we/ they He/ she/ it/ James

Positive
مثبت

I/ you/ we/ they + bare infinitive
فعل خالص+ آن ها/ما/ تو/من

We go to bed early.
.می رویمما زود به رختخواب 

He/ she/ it/ James + Verb – s/ es 
مگیره sفعلشسوم شخص مفرد 

She goes to bed early.
.او زود به رختخواب میره

Negative
منفی

I/ you/ we/ they + do not + bare infinitive
Do not = don’t

و فعل خالصdon’tبا 
They don’t go to bed early

.نمی روندآنها زود به رختخواب 

He/ she/ it/ James + does not + bare 
infinitive
Does not = doesn’t

و فعل خالصdoesn’tبا 
James doesn’t go to bed early.

.نمیرهجیمز زود به رختخواب 

Question 
سوالی

Do + I/ you/ we/ they + bare infinitive?
Do they go to bed early?

؟می روندزود به رختخواب آن هاآیا 

Does + he/ she/ it/ James + bare 
infinitive?
Does she go to bed early?

آیا او زود به رختخواب میره؟
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To describe habits, timetables, repeated actions or events
برای توصیف عادات، جدول زمانی، اقدامات یا رویدادهای مکرر

She usually wakes up at 6 o’clock.
.بیدار می شود6او معموال ساعت 

To talk about general truths
در مورد حقایق کلی صحبت کنیم

The Sun rises in the East
خورشید در شرق طلوع می کند

To give instructions or directions
برای دادن دستورالعمل یا دستورالعمل

Don’t open that box. Throw it away.
.بیاندازآن جعبه را باز نکن آن را دور 

To talk about something that is fixed in the future
صحبت کردن در مورد چیزی که در آینده برطرف می شود

The bus leaves at 8 pm. Hurry up!
!عجله کن. شب حرکت می کند8اتوبوس ساعت 
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