


An action what is happening right now and or it’s being happened 
in close future.

.عملی که همین االن در حال رخ دادن است یا در آینده نزدیک رخ یم دهد

Am being, Is being, Are being 

Am, Is, Are

Adv. of time for present

(now, right now, at the moment) 
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است، هرگونه کپی برداری نادرست و پیگرد قانونی راسازبان این محصول متعلق به گروه آموزشی تمایم حقوق مادی و معنوی 

دارد



S + Helping V. + V. + ING + O. + …

I am listening to you. .  من دارم به شما گوش یم دهم

I am not listening to you. من به شما گوش نیم دهم       .

Am I listening to you?      آیا دارم به شما گوش یم دهم؟

Am not I listening to you?           آیا در حال گوش دادن به شما نیستم؟
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:برای این زمان ما
I رو باam

You/ we/ they با و اسم های جمعareاستفاده یم شود  .
He she it  رو باisاستفاده یم کنیم.



Helping V. + S. + main V. + O. +…

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

+ I’m talking to you.

دارم با تو صحبت یم کنم
? Are you talking to me?

داری با من صحبت یم کنی؟
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S. + negative Helping V. + main V. + O. +…

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

+ I’m talking to you.

.دارم با تو صحبت یم کنم
+ I’m not talking to you.

.در حال صحبت با تو نیستم
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S. + To Be V. + Noun/ Adj.

I am being crazy. من دارم دیوونه یم شم                                  .

I am not being cold. .                                     من سردم نیم شه

Am I being crazy?                                   آیا دارم دیوونه یم شم؟

Am not I being cold?                                    آیا سردم نیم شه؟
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را اگر اول جمله بیاوریم تبدیل به سوالی یم کنیم و اگر یکto beبسیار ساده است همان فعل 
not بهto beبدهی آن را منفی یم کنیم که در اسالید قبل کثال زدیم.
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:برای این زمان ما
I رو باam

You/ we/ they با و اسم های جمعareاستفاده یم شود  .
He she it  رو باisاستفاده یم کنیم.



Positive
مثبت

Subject + am/ is/ are + Verb - ING
She is writing to her grandma now.

.یم نویسدبرای مادربزرگ دارهاو 

Negative
منفی

Subject + am/ is/ are + not + Verb – ING
Is not = isn’t
Are not = aren’t
She isn’t writing to her grandma now.

.او در حال نوشتن به مادربزرگش نیست

Question 
سوالی

Am/ is/ are + Subject + Verb – ING?
Is she writing to her grandma now?

االن؟مینویسهبرای مادربزرگش دارهآیا 

WWW.RASAZABAN.IR 
است، هرگونه کپی برداری نادرست و پیگرد قانونی راسازبان این محصول متعلق به گروه آموزشی تمایم حقوق مادی و معنوی 

دارد



WWW.RASAZABAN.IR 
است، هرگونه کپی برداری نادرست و پیگرد قانونی راسازبان این محصول متعلق به گروه آموزشی تمایم حقوق مادی و معنوی 

دارد

To talk about things that are happening at the moment of speaking

صحبت کردن در مورد چیزهایی که در لحظه صحبت کردن اتفاق یم افتد
Don’t go out. It’s raining outside now.

میادباروناالن بیرون نروبیرون 
To talk about things that happen again and again (a complaint)

(شکایت)صحبت کردن در مورد چیزهایی که بارها و بارها اتفاق یم افتد 
He’s always talking in class.

.او همیشه در کالس صحبت یم کند
To talk about things which are planned or arranged in the near future

برای صحبت در مورد چیزهایی که در آینده نزدیک برنامه ریزی یا ترتیب داده شده است
I am leaving for London tomorrow.

.من فردا عازم لندن هستم
To talk about things that are changing or developing

برای صحبت در مورد چیزهایی که در حال تغییر یا توسعه هستند
More and more English centers are mushrooming nowadays.

.امروزه مراکز انگلیسی بیشتر و بیشتر به صورت قارچ گونه رشد یم کنند
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