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  :انگلیسی در استمراری حال

 انگلیسهی جملهه یک در استمراری حال از چگونه بگیریم یاد خواهیم می جلسه این در

 کهار بیان برای  میشود؟ استفاده زمانی چه و چه یعنی استمراری حال اما. کنیم استفاده

. گردد می استفاده افتند می اتفاق گذرا و موقت طور به یا هستند وقوع حال در که هایی

 حهال. بهدانیم را آن فارسهی متنهارر بایهد انگلیسهی از گرامری هر بردن کار به از قبل

  :یعنی فارسی در استمراری

 درس بخوانم روم می دارم من

 کردنی بازی مشغول تو

 ...و. کنند می خرید دارند آنها

  ؟ بگیریم کار به انگلیسی توی رو استمراری حال چطوری

 are و am , is از بایهد یعنهی ؟ چی یعنی ببریم، کار به مضارع حالت در را be فعل باید

 میذاریم، ها فعل آخر که ing این به بیاریم، ing جمله های فعل آخر در و  کنیم استفاده

 که است این باشید داشته باید که ای توجه. کردیم gerund رو فعل میشه گفته اصطالحا

 بهه هسهت کارساز مواقع اکثر در ing واقع در و ، نمیشه اضافه فعل به خالی ing همیشه

 حهذ  رو e این صورت این در. باشه e آخرش میشه استفاده داره که فعلی که زمانی جز

. شهده حهذ  e و coming میشه که come فعل مثل. میکنیم اضافه ing بعد و میکنیم

 .میگیریم یاد رو سوالی و منفی مثبت، حالت حاال
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 در ing و ایهم کرده استفاده are و am ،is یعنی be مضارع از تنها :مثبت فرم

 قرار دادیم. فعل انتهای

 

I'm trying to publish a ground-breaking article on a very important issue 

that literally concerns a vast majority of power engineers, I'm working 

on an easy approach to solve one tiny among many gigantic problems 

pertinent to controlling speed of an induction machines. although I'm 

writing all-day long, it doesn't seem It likes to finish. 

 

We are coming for shopping in this very fine market, I think the prices 

and remarkable and suitable for a thrifty person like us. 

 

Since he's an introvert, he doesn't like to spend much time outdoors, he 

has a weird addiction of being alone, now that we're hanging out here, 

he is either listening to his favorite songs, or he is watching cricket on 

television. 

 

 be مضارع که است این دارد که فرقی تنها ، ندارد مثبت فرم با فرقی هیچ  :منفی فرم

 اند گرفته not ساز منفی حر  یک تنها are و am, is یعنی
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Well, you seem very unruly and quite frankly, I'm not quarreling 

with you! Being a tough guy doesn't always work, especially on campus 

of the University where you suppose to behave civilized. 

 

Although they're wealthy, they don’t travel that much, it seems they 

prefer playing for consecutive hours on holidays, whether it's  

computer games or more physically interactive sports like football they 

are confined to this lifestyle. Are they’re not changing it. 

 

KCL states that if and only if an electrical circuit is miniature compared 

to the wave length that the source whether voltage source or current 

source produces the net amount of current going into an electrical 

node is equal to what comes out of it, in another words, there isn’t 

accumulation of charges in any desirable node, given all of the above 

circumstances are valid. 

 

 

 سوالی اول فرم به نیست، خارج صورت ۲ از استمراری حال کردن سوالی :کردن سوالی

 گوینده یعنی no .یا است yes یا آن پاسخ چون ، گوییم می yes/no- question کردن

 بدههد را پاسخ مابقی داشت تمایل اگر سپس و no یا بگوید yes یا باید جمله ابتدای در

 .میکند روشن بهتر مثال چند. کنیم عوض جمله فاعل با را be فعل باید حالت این در

 

Does Ali work in the Meli bank? Yes does! 
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Are you a teacher? No, I'm not! 

Is she writing a history essay? Yes, she is! 

Is working for government for such a long time satisfying? No, it isn't  

Are they dancing? Yes, they are!  

Shall we go home? Yes, we should. it's late 

Are they going to build a new school? No, they are not!  

 سوال این در. گویند می WH-question آن به باشدمی what با کردن سوالی دوم نوع

 اول what نیسهت قهرار همواره که کنید توجه. نیست مهم پرسشگر برای no یا yes ها

 بهه کهامال ایهن و باشهد هم who, how, when, where ,why تواند می ، باشد جمله

 .است وابسته جمله

What time is it? It's 10'o clock. 

When do you finish your college? Next year  

Who is your favorite actor? I don't have a favorite actor 

 

 هفته اینده در ارتباط با حال ساده، استمراری تست حل می کنیم.

 

 پوریا جاویدی
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