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 . زمان حال ساده1
 

 قسمت اول فعل + فاعل  :   طرز ساخت

I walk. 
He walks. 
They study English at school. 
Ali studies English at school. 

 کاربرد:

 قیدهایهمراه باشد.  زیر تکرار قیدهایالف( برای بیان عادت یا تکرار عمل در زمان حال. در این حالت ممکن است فعل با یکی از 

 نند:تکرار ما

usually (ًمعموال), often (اغلب), always(همیشه), sometimes (گاهی اوقات ), generally (  (معموالً

occasionally (گاهی اوقات(, … 

 
They usually study Chinese.  
Amin generally leaves the house at 8 o'clock in the morning. 

 .است و بعد از فعل کمکی : جایگاه قید تکرار قبل از فعل اصلیتوجه

 آید. مانند:می everyهای گاهی اوقات حال ساده با ترکیب

every morning – every night – every year , … 
 . برای بیان قوانین علمی، حقایق کلی و طبیعی و یا دائمی.2

The sun rises in the east.                                    کند.                      خورشید از مشرق طلوع می

Gas expands on heating.                                شود.میگاز بر اثر حرارت منبسط  

Mr. Taban owns three houses in Tehran.       .آقای تابان سه خانه در تهران دارد 

 

 ساده ۀ. زمان گذشت2

 
)قسمت دوم فعل(   قسمت گذشته فعل+ فاعل                        طرز ساخت:        

 

I walked. 
He walked. 
I ate lunch. 
I went to school. 

 کابرد:
 گذشته مانند: قیدهایگذشته همراه است.  قیدهایبا  و معموالً ذشته انجام گرفته و تمام شده است. برای بیان عملی که در گ1

ago, yesterday, last day, last month , this morning, … 
I bought this car last year. 
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استمراری ترجمه شده  ۀاین حالت به فارسی به صورت گذشت شده، درصورت عادت انجام  میه . برای بیان کاری که در گذشته ب2

 و اغلب با قید تکرار همراه است.

She wore a yellow coat every day last winter. 
 پوشید.میاو هر روز زمستان گذشته کت زرد 

 (ماضی نقلی)حال کامل . 3
 

 + فاعل have/hasقسمت سوم فعل + (p.p)                                 طرز ساخت: 

I have written English. 
I have played football. 
He has played football. 
 

 :کاربرد

 آن تا زمان حال باقی است یا تا اکنون ادامه دارد. ۀج. برای بیان کاری که در گذشته انجام گرفته ولی اثر یا نتی1

Ali has been here for two hours. 
I have lived in Tehran since 1375.  
  

 .است  forو   sinceدر جمله وجود  حال کاملی هادر این حالت از مشخصه

since دهد.ه تا بحال نشان می، آغاز و شروع عمل را از گذشت"از زمانیکه"یا  "از": به معنی 

She has been here since 7 years ago. 
They have eaten lunch since 12 o'clock. 

for دهد.مدت و ادامه کاری را در طول زمان نشان می "به مدت": به معنی 

I have worked here for 10 hours. 
I've lived in Tehran for 7 years. 
They have eaten lunch for 2 hours. 

 آید که زمان فعل گذشته ساده است.میبجای قید زمان گذشته یک جمله  since: گاهی بعد از نکته

I've lived in Tehran since I was a child. 
They have played football since I came here. 

 ت جمله قید زمان ندارد.. بیان عملی که در گذشته نا معین اتّفاق افتاده باشد. معموالً در این حال2

I have lost my watch. 
 همراه است. رزی قیدهایی. کاری که چند بار در گذشته انجام گرفته است. و معموالً با 3

Several times (چندین بار), many times, twice (دوبار) 

 گیرد.میو فعل اصلی قرار  بین فعل کمکی justبرای عملی که به تازگی صورت گرفته است. و  just. با 4

The plane has just landed.            .هواپیما همین چند لحظه پیش نشسته است 

 

 مانند: قیدهااست: این  حال کاملرا بدهد نیز از عالئم  "تا کنون". وجود هر عبارت قیدی در جمله که معنی 5

up to day, up to now, until now, till now, so far 
د از عالئم ماضی نتوان)اخیراً(، نیز می recently –)اخیراً(  lately –) تا به حال(  ever –)قبالً(  alreadyمانند  قیدهایی. 6

 نقلی باشند.
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He is the best student I have ever seen. 
7 .yet عل اصلی هم نوشت. و را قبل از ف آن توانلی اگر مفعول طوالنی باشد میشود و)هنوز( بعد از فعل و مفعول نوشته می

 .است منفیمعموالً جمله 

He hasn't finished his breakfast yet. 
 رود.بکار می حال کامل. در الگوی زیر نیز 8

He is tired because he has studied very much. 
 
 

 استمراری( ماضی نقلیاستمراری ) حال کامل. 4
 

 + فاعل ing  +been  + have/ has                            طرز ساخت:                     

I have been walking. 
She has been walking. 

 کاربرد:

گیرد و شاید مدتی نیز در آینده میرود که در گذشته شروع شد، هنوز هم انجام حال کامل استمراری برای بیان عملی بکار می 

 همراه است. how long, for , sinceادامه یابد. و معموالً با 

I have been learning English for years. 
I have been looking for you since 8 o'clock. 
A: How long has it been raining? 
B: It has been raining for two hours. 
 

 حال به عالئم دیگری که با ماضی نقلی استمراری همراه است توجّه کنید.

 

                                                       during the last (past)  
 قید زمان +                                    از عالئم ماضی نقلی استمراری

                                                       for the last (past)  
                                                        
                                                       for + طول زمان + now  

                                                       all + قید زمان 

 
1. Mr. Karimi …………… extensively during the last ten years. 

    1) has been working                                 2) has worked 

    3) has been worked                                  4) will work 

2. The children must be tired because they ………….for four hours now. 

    1) are playing                                           2) has waited  

    3) have been playing                                4) are going to play 

3. We …...in your lovely country for 3 years now, but sad to say we have to leave 
today. 
    1) are living                                             2) have been lived 
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    3) have been living                                  4) will leave 

 

 (ماضی بعید) گذشتۀ کامل. 5
 + فاعل hadقسمت سوم فعل +  (p.p)                                           طرز ساخت:

I had gone. 

 :کاربرد 

 بیان کاری در گذشته که قبل از کار دیگری انجام گرفته است.

The train moved at 7. 
You got at the station at 8. 
= The train had moved before you got to the station. 
 
Ali had eaten a sandwich before he went to bed. 
Ali was tired because he had walked for 5 hours. 
Mehdi passed the exam because he had studied enough. 
 
ماضی بعید                                       before                     گذشته ساده 

 ماضی بعید               because                     گذشته ساده              

 
 
When he had shut the window, we opened the door of the cage. 
 

 . حال ساده استمراری6
 + فاعل ing  +am/is/are                                                   طرز ساخت:          

I am walking. 
They are walking. 

 کاربرد:

 . برای بیان انجام کاری که هم اکنون در حال انجام شدن است. 1

Mr. Khazaei is teaching English now.     دهد.میآقای خزایی دارد انگلیسی درس  

  

 کلمات زیر بجای قید زمان جمله ای باشد، فعل آن جمله زمان حال استمراری است. . اگر یکی از2

now- at present – at this time – for the time being - , … 

For the time being, he is talking on the phone.      کند.میاالن او با تلفن صحبت  

We are learning English at present.          گیریم.میدر حال حاضر انگلیسی یاد  

  

ای بیاید، فعل آن جمله زمان حال در اول جمله !look!  ،listen!, Be careful!, Be quiet. چنانچه یک فعل امر مثل 3

 استمراری است.

Listen! Someone is knocking on the door. 
Look! It is raining very hard. 



مدرس: حمید خزایی                                                               ها                   نزماالصۀ خ  

 

5 

 

 

 . گذشته استمراری7
 + فاعل ing  +was/were                                           خت:                 طرز سا

I was working. 
They were working. 

 : کاربرد

 کاری که در گذشته در حال انجام شدن بوده.

 

 طریقه شناخت: 

 .استته استمراری و دیگری گذشته ساده اگر در گذشته ضمن انجام کاری عمل دیگری اتفاق افتد، عملی که ادامه داشته گذش

 

 گذشته ساده  + When  +   گذشته استمراری

When  +   گذشته استمراری، گذشته ساده  

He was sleeping when I arrived. 
When I arrived, he was sleeping. 
 

 گذشته استمراری + While/as +  گذشته ساده

While/as + ساده گذشته + گذشته استمراری  

 
I arrived while/as he was sleeping.  
While/As he was sleeping, I arrived. 
 نکته: گاهی با توجه به معنی جمله ترتیب قرار گرفتن زمان گذشتۀ استمراری و گذشتۀ ساده بعد از کلمات ربط زیر برعکس است!

 

شوند و نشان دهنده دو عمل هستند میبه یکدیگر پیوند داده  while: گاهی دو جمله گذشته استمراری به کمک حرف ربط نکته

 که در گذشته به موازات هم و بطور هم زمان در حال انجام بوده اند.

ذشته استمراریگ   + While/as + گذشته استمراری 

While/as + گذشته استمراری + گذشته استمراری 

 
I was reading while he was playing. 
While he was playing, I was reading. 

 از عالئم دیگر گذشته استمراری:

………. + at this time + قید زمان گذشته 

 
I was playing football at this time yesterday. 

 ساده  ۀ. زمان آيند8

 + فاعل willقسمت اول فعل +                                        طرز ساخت:              

I will study tomorrow. 
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 کاربرد:

 برای بیان عملی که احتمال دارد در آینده انجام گیرد.

 طرز تشخیص:

 با توجه به معنی جمله .1

 هر عبارت قیدی که به آینده داللت کند. مانند: وجود قیود و یا .2

tomorrow – next year – next month – soon , … 
 از عبارت زیر نیز استفاده میشود. willبرای بیان آینده عالوه بر 

be + going to + قصد داشتن(                         قسمت اول فعل( 

I am going to stay at home.                                  .من قصد دارم در خانه بمانم 

 

 کاربرد:

 ایم در آینده انجام دهیم. )قصد در آینده(. کاری که از قبل تصمیم گرفته1

 

I've saved lots of money. I'm going to buy a car next week. 
 

 . برای بیان اطمینان گوینده از وقوع عملی.2

Take an umbrella. It's going to rain. 
 


