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به نام خدا 
.انگلیسیصرف تمامی زمان ها در دستور زبان 

شکل ساده     :الف
)the simple present Tense(زمان حال ساده-1

.زمان حال ساده براي بیان یک عادت یا یک حقیقت همیشگی بکار برده میشود
:ختن زمان حال سادهطرزسا

)نهاد(فاعل جمله + فعل مورد نظرtoمصدربدون +بقیه جمله

I.                       من هرروز او را می بینم see her everyday

:توضیحات
.اضافه میشود"s"حرف toدرزمان حال ساده در سوم شخص مفرد به اخر مصدر -الف

:مثال

Sheاو هرشب مادرم را می بیند sees my mother every night .

ختم شده باشد در سوم شخص مفرد زمان حال ساده بجاي xو یا 'o'z's'sh'chبه ) فعل(toچنانچه مصدر بدون -ب
s بایستیesبه اخر فعل اضافه شود.

Sheاو هر روز در ساعت هفت به مدرسه میرود:  مثال goes to school at seven o'clock every day

یکی ار حروف بی صدا باشد در سوم شخص مفرد در Yختم شود وقبل از Yبه حرف ) فعل(toاگر مصدر بدون -پ
.به اخر فعل اضافه میشودesتبدیل میشود و iبه Yزمان حال ساده 

carry……………………………carries:                               مانند

:روش منفی کردن زمان حال ساده
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:زمان حال ساده به دو روش منفی میشود
)have,has(یعنیto haveویا از مصد )am,is,are(یعنیto beرچنانچه فعل به کار رفته از مصد -1

:مثال. به اخر فعل انرا منفی می کنیم notباشد با افزودن 
I am a student………….I am not a student
He has a hat……………..He has not a hat

:نباشد براي منفی کردن جمله از الگوي زیر پیروي می شودto beto haveاگر فعل بکار رفته در جمله از مصدر -2
)نهاد(فاعل جمله + not+do or does+فعل اصلی جمله toمصدر بدون+ بقیه جمله 

I: مثال see him every week…………..I do not see him every week

He goes there everyday  ……………………..He does not go there everyday

:توضیحات  
doاستفاده می شود و براي بقیه اشخاص از doesهنگام منفی کردن جمله فقط براي سوم شخص مفرد از -الف

.استفاده می گردد
به بعد از فعل انرا منفی نمود وهم میتوان مانند سایر notرا دارا باشد میتوان با افزودن )داشتن(معنیhaveل وقتی فع- ب

داشته باشد فقط با استفاده از افعال "خوردن"به معنیhaveاگر . انرا منفی نمودdoesو doافعال با استفاده از افعال معین 
. دمنفی    می گردdoesوdoمعین 

.استفاده نمودdoesn'tوdon'tمیتوان از شکل مخفف انها does notوdo notبجاي - پ

:روش پرسشی کردن زمان حال ساده

:براي پرسشی کردن جمالتی که بزمان حال ساده می باشد بروش زیر عمل می شود

:مثال. له را عوض میکنیمباشد جاي فعل وفاعل را جمto haveویا to beر رفته در جمله از مصدر اچنانچه فعل بک- 1

He is a teacher ………………… Is he a teacher?

She has a dog…………………… Has she a dog?

:باشد براي پرسشی کردن جمله از الگوي زیر پیروي میکنیمto haveیا to beز مصدر اچنانچه فعل بکار رفته در جمله- 2

doesوdo+ ل جمله فاع+ فعل اصلی جمله toمصدر بدون + بقیه جمله 

:مثال) (He, She ,Itبراي سوم شخصdoesبراي تمام اشخاص و doفراموش نشود 

They come here every night………………… Do they come here every night?
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He sees my friend there…………………….. Does he see my friend there?

:مثال. بکار میبریمnotفقط doesا ویdoبراي منفی نمودن بعد از : توضیحات

Do youایا انجا نمیروي؟                                                            not go there?

heایا او ایمان را نمی بیند؟               not see Iman?Does

:بصورت مخفف بکار رفته باشد بصورت الگوي زیرdoes notیا do notبهنگامیکه روش دوم

Don'tایا انجا نمیروي ؟                                                                                you go there?

Doesn'tایا او ایمان را نمی بیند؟                                           he see Iman?

)The simple Past Tense(زمان گذ شته ساده-2
ود که در زمان گذشته انجام گرفته و با زمان حال هیچگونه ارتباطی ندارد و شزمان گذشته ساده براي بیان عملی بکار برده می 

ه انجام عمل در گذشته همراه باشد مگر اینکه فعل جمله مشخص کند که عمل در گذشته بایستی با قید زمان نشان  دهند
.انجام پذیرفته است یا اینکه جمله پرسشی باشد ودر مورد انجام عمل در گذشته پرسش شود

:طرز ساختن زمان گذشته ساده

:براي ساختن زمان گذشته ساده از الگوي زیر پیروي میشود

)نهاد(فاعل جمله + شته فعل مورد نظر زمان گذ+ ه جمله یبق

I.                                                            .من دیروز نامه اي نوشتم :مثال wrote a letter yesterday

:توضیح

گذشته ان براي اول شخص که to beباشد بجز فعل زمان گذشته فعل براي کلیه اشخاص چه مفرد وچه جمع یکسان می
.می باشدwereوبراي بقیه اشخاص wasبصورت )he,sh,it(وسوم شخص مفرد ) I(مفرد

He.   او هفته پیش اینجا بود:                                       مثال was here last week.
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They.               انها د یشب در رستوران بودند were in the restaurant last night.

:روش منفی کردن زمان گذشته ساده

:براي منفی کردن جمالتی که بصورت زمان گذشته ساده می باشد بروش زیر عمل میکنیم

:مثال. به بعد از فعل اضافه می شودnotباشد فقط کلمه wereیا wasاگر جمله - 1

They were here………………They were not here.

:باشد از الگوي زیر پیروي میکنیمwereیا wasچنانچه فعل جمله فعلی غیر از - 2

)نهاد(فاعل جمله did not+ فعل اصلی جمله toمصدر بدون +بقیه جمله

:مثال

I went there last week…………………I did not go there last week

:توضیحات

:منفی نموداان جمله روتو روش زیر میفعل اصلی جمله باشد به دhadچنانچه 

.توان جمله را منفی نمودمیhadبدنبال notباشد با افزودن ) داشتن(با معنیhaveگذشته فعل hadاگر :الف

.توان جمله را منفی نمودطبق الگوي باال می didدر تمام موارد به کمک فعل معین - ب

.را در جمله بکار بردdidn'tمیتوان شکل مخفف ان did notبجاي - 2

:روش پرسشی کردن زمان گذشته ساده

.براي پرسشی کردن جمالتی که بصورت زمان گذشته ساده می باشد بروش زیر عمل میشود

.باشد جاي فاعل وفعل را عوض می کنیمwereو یا wasاگر فعل جمله  - 1

He:مثال was here last night…………………………….Was he here last night?

:توضیح

:توان جمله را پرسشی نموددو روش زیر میه فعل اصلی باشد بhadچنانچه 
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جمله را پرسشی توانبا فاعل جمله میhadباشد با عوض کردن جاي )داشتن(به معنیhaveگذشته فعل hadاگر - 1
.نمود

.دددر کلیه موارد طبق الگوي با ال جمله میتواند پرسشی گر- 2

:روش پرسشی منفی زمان گذشته ساده

:شودبراي پرسشی کردن جمله ایکه منفی بوده و بصورت زمان گذشته ساده می باشد بروش زیر عمل می

. عل را با فاعل  جمله عوض میکنیمفبصورت جداگانه باشتد جاي notباشد وفعل با wereیا wasیا hadاگر فعل جمله - 1
:مثال

He was not here…………….Was he not here?

.که بهم متصل شده اند به اول جمله منتقل می شودnotبصورت مخفف بکار رفته باشد فعل و notچنانچه افعال باال با 

وفاعل جمله را عوض didانه باشد جاي فعل معین گبصورت جداnotبکار رفته باشد وبا کلمه در جمله didاگر فعل معین - 2
: مثال. می کنیم

They did not come home………………Did they not come home?

:مثال.به اول جمله منتقل می شودdidn'tبصورت مخفف بکار رفته باشد notبه didچنانچه فعل معین 

He didn't go there…………….Didn't he go there?

:طرز تشخیص زمان گذشته ساده

last night:بکار رفته مانندlastوقیودي که در انها yesterdayکلماتی که نشان دهنده زمان گذشته می باشد مانند ,last

yearعبارات باال وجود داشته باشد وحال چنانچه در جمله اي یکی از کلمات ,وغیره همیشه با زمان گذشته ساده بکار می روند
.بصورت زمان گذشته ساده باشدان جمله بایستی 

) The simple Future Tense(ده سادهزمان این-3

.زمان اینده ساده براي بیان عملی بکار میرود که در اینده اي نسبت بزمان حال انجام میگیرد

:طرز ساختن زمان اینده ساده
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:براي ساختن زمان اینده ساده از الگوي زیر پیروي میشود

willا ویshall+فعل مورد نظر toمصدر بدون +بقیه جمله  )نهاد(فاعل جمله +

:مثال

Iمن ماه اینده شمارا مالقات خواهم کرد shall meet you next month.

.

He.ردا به تهران مسافرت خواهد کرداو ف will travel to Tehran tomorrow.

:روش منفی کردن زمان اینده ساده

اضافه willیه shallبه بعد از فعل معین notبراي منفی کردن جمالتی که بصورت زمان اینده ساده می باشد کلمه 
:جمالت ذکر شده بصورت زیر منفی میگرددند:بعنوان مثال.می شود

I.مارا مالقات خواهم کردمن ماه اینده ش shall not to meet you next month

He.                                    او فرداصبح به تهران نخواهد رفت will not travel to Tehran tomorrow morning

:توضیح

.را در جمله بکار بردwon'tیا shan'tیتوان شکل مخفف انها مwill notویا shall notبجاي 

:روش پرسشی کردن زمان اینده ساده

را با فاعل جمله عوض willیا shallبراي پرسشی کردن جمالتی که بصورت زمان اینده ساده می باشد جاي فعل معین 
He:مثال.       کنیممی will go there………………………Will he go there?

:توضیحات

به اول جمله won'tیا shan'tبکار رفته باشد در هنگام پرسشی کردن جملهwon'tیا shan'tچنانچه در جمله منفی - الف
:مثال. منتقل       می گردد

He won't come here……………………………Won't he come here?
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لیکن چنانچه ,استفاده میشودwillوبراي بقیه اشخاص از shallت اول شخص مفرد و جمع از براي بیان عمل در اینده جه- ب
willاز فعل معین shallقول بدهیم یا اراده خود را مبنی بر انجام کاري نشان دهیم در اول شخص مفرد وجمع بجاي 

یا سوم شخص وعده داده شود ویا تهدید و امر ضمنا چنانچه خواسته شود عالوه بر بیان اینده به دوم شخص.استفاده میگردد
:مثال. استفاده می کرددshallاز فعل معین willنماید در دوم شخص مفرد وجمع وسوم شخص مفرد مفرد وجمع بجاي 

I will finish)قول میدهم(من کتاب را در ماه فروردین تمام خواهم کرد  the book in farvardin

You shall not take part)امر(ان جلسه شرکت نخواهی کردتو در in the meeting

:to be going toروش ساختن زمان اینده با استفاده از   

د با استفاده از عملی را در اینده انجام خواهد دا,هرگاه بخواهیم نشان دهیم که فاعل جمله اگاهانه واز روي قصد و اراده یا طرح
الگوي زیر

:زمان اینده ساخته میشود

)نهاد(فاعل جمله +going to+am,is,are+فعل مورد نظر+ toمصدر بدون +بقیه جمله

:مثال

I am going to buy a new shirt tomorrow.

.من فردا یک پیراهن جدید خواهم خرید

:توضیحات

شود و براي پرسشی کردن جمله جاي اضافه میareیا am,isبه بعد از notکلمه براي منفی کردن این نوع زمان اینده - الف
am,isیاareشودبا فاعل جمله عوض می.

,am, is(فقط ازto goبا فعل - ب are( مثال.استفاده میشود:

He is goingاو فردا به انجا خواهد رفت  there tomorrow

gonnaتبدیل میشود به  going toدر صحبت کردن عامیانه - پ

I..                                                                                 من قصد دارم به مغازه بروم  gonna go to the store
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beروش ساختن زمان اینده با استفاده از  + ing:

,leaveالبته این الگو بیشتر درمورد افعال حرکتی مانند.با استفاده از الگوي زیر می توان زمان اینده ساخت come وغیره
.بکار میرود

)نهاد( فاعل جملهam.is,are+فعل مورد نظرtoمصدر بدون +ing+ بقیه جمله

They are leaving here for Mashhad next Tuesday

.را بقصد مشهد ترك خواهند کردنها سه شنیه هفته اینده اینجاا

:توضیح 

اضافه می شود وبراي پرسشی کردن جمله جاي areیا am,isبه بعد از notبراي منفی کردن این نوع زمان اینده کلمه 
am,is یاareبا فاعل جمله عوض میشود.

beروش ساختن زمان اینده با استفاده از  + to:

:اجبار یا نیاز در اینده طبق الگوي زیر زمان اینده ساخته میشود,قصد,براي نشان دادن طرح

++ فعل مورد نظرtoمصدر بدون +بقیه جمله toam,is,are + نهاد(فاعل جمله(

:مثال

I am to be there at ten o'clock in the morning

.من ساعت ده صبح انجا خواهم بود

Iدیدار او را خواهم من سالی دو ب am to see her twice a year

:توضیح.

اضافه میشود وبراي پرسشی کردن ان جاي areیاam,isبه بعد ازnotبراي منفی ساختن این نوع زمان اینده کلمه 
am,is یاareله عوض می شودبا فاعل جم.

:طرز تشخیص زمان اینده
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شروع میnextوغیره وقیودي که با tomorrow:کلماتی که نشان دهنده زمان اینده اي نسبت بزمان حال می باشند مانند
:شوند مانند

Next week, next yearقیودي که با ضمنا,وغیره همیشه با زمان اینده ساده بکار برده میشوندin ندمیشوشروع,

ویا قیدي tomorrowحال چنانچه در جمله اي کلمه نظیر ,وغیره با زمان اینده ساده بکار می روندin azar, in 1364:مانند
.شروع شده باشد وجود داشته باشد ان جمله بایستی بصورت اینده ساده باشدnextکه با 

)The simple Future in The Past Tense(زمان اینده در گذشته- 4

زمان اینده در گذشته ساده بیان کننده عملی است که در اینده اي نسبت به مبداء گذشته انجام میگیرد و این اینده نسبت 
.حال ویا اینده باشد,به مبداء گذشته

:طرز ساختن زمان اینده در گذشته ساده

:استفاده میگرددطبق الگوي زیر wouldوshouldبراي ساختن زمان اینده در گذشته  از افعال معین 

++ فعل مورد نظرtoمصدر بدون +بقیه جمله toshould, would + نهاد(فاعل جمله(

:براي روشن شدن مطلب فرض کنید یکی از دوستانمان در ماه اردیبهشت سه جمله زیر را گفته شده است

.خرداد به مشهد خواهد رفتاو در :جمله یکم

.قات خواهد کردکورش در مهر دوستش را مال:جمله دوم

.انها در اذر یک اتومبیل خواهیم خرید:جمله سوم

.همچنین فرض کنید حاال میخواهیم سه جمه باال را از زبان دوستانمان بیان کنیم

چون مبداء زمان اردیبهشت بوده و حال مهر ماه است و فروردین نسبت به مهر گذشته است پس مبداء زمان براي هر سه 
.اي بیان هر سه جمله از زبان دوستمان بایستی از اینده در گذشته بشرح زیر استفاده نمودجمله گذشته است وبر

در جمله یکم مبداء زمان گذشته است وعکل در گذشته اي که نسبت بمبداء زمان اینده محسوب میشود انجام می گیرد- 1

:ح زیر بیان می کنیمپس جمله یکم را از زبان دوستمان بشر) خرداد نسبت به اردیبهشت اینده است(
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He would go to Mashhad in Khordad.

در جمله دوم مبداء زمان گذشته است و عمل در زمان حال که نسبت به مبداء زمان اینده محسوب میشود انجام می گیرد- 2

:پس جمله دوم را از زبان دوستمان بشرح زیر بیان می کنیم) مهر نسبت به اردیبهشت اینده است(

Korosh would meet his friend in Mehr.

)اذر نسبت به اردیبهشت اینده است (در جمله سوم مبداء زمان گذشته است و عمل در اینده  انجام می گیرد - 3

:پس جمله سوم را از زبان دوستمان بشرح زیر بیان می کنیم

They would buy a car in Azar.

اینده در  گذشته ساده این است که در اینده ساده مبداء زمان حال بوده و پس به طور خالصه فرق بین زمان اینده ساده و
عمل در اینده انجام می گیرد لیکن در اینده در گذشته ساده مبداء گذشته بوده وعمل در گذشته یا حال ویا اینده که هرکدام 

.بمبداء گذشته محسوب می گردند انجام می گیرداینده اي نسبت 

:توضیحات

اضافه                 می wouldیا shouldبه بعد از فعل معین notمنفی کردن زمان اینده در گذشته ساده کلمه براي- الف
:بعنوان مثال جمله یکم بصورت زیر منفی می شود .شود

He would not go to Mashhad in Khordad.

.او در خرداد به مشهد نخواهد رفت

.با فاعل جمله عوض میشودwouldیا shouldبراي پرسشی کردن زمان اینده در گذشته ساده جاي فعل معین - ب

:بعنوان مثال جمله یکم بصورت زیر پرسشی می شود

Would he go to Mashhad in Khordad?

ایا او در خرداد به مشهد خواهد رفت؟

:روندقیودي که با زمان اینده در گذ شته ساده بکار می
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the:شروع میشوند مانند the nextقیودي که با  next week ,the next year وغیره وقیودي که باthe following        شروع
شروع inوغیره با زمان اینده در گذشته ساده بکار می روند ضمناء قیودي که با the following dayمانند.می شوند

inمی شوند مانند Farvardinوغیره میتوانند با اینده ساده در گذشته ساده بکار روند.

) :The Present Continuous Tense(زمان حال استمراري- 5

.زمان حال استمراري نشان دهنده عملی است که در زمان حاضر در حال انجام گرفتن می باشد

:طرز ساختن زمان حال استمراري 

)نهاد(فاعل جمله + am,ia,are+فعل مورد نظرtoمصدر بدون ing+ بقیه جمله 

He is going.او هم اکنون در حال رفتن بمدرسه می باشد: مثال to school now.

:توضیح

Am باI وisبا(he ,she, it) وareبا بقیه اشخاص بکار می رود.

:روش منفی کردن زمان حال استمراري

:مثال. اضافه می شودareیا am, isبه بعد از notمنفی کردن جمالتی که بصورت زمان حال استمراري می باشد کلمه براي 

He is buying a coat…………………..He is not buying a coat

:روش پرسشی کردن زمان حال استمراري 

با فاعل جمله عوض می am,is,areل معین براي پرسشی کردن جمالتی که بصورت زمان حال استمراري می باشد جاي فع
.شود

She is not playing………………….Is she not playing?

:توضیح 

. به اول جمله منتقل می شودaren'tیا isn'tباشد در موقع پرسشی کردن جمله aren'tیا isn'tاگر فعل جمله منفی بصورت 
:مثال

He isn't buying a hat………………….Isn't he buying a hat?
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:طرز تشخیص زمان حال استمراري

,nowقیودي که نشان دهنده زمان حاضر می باشد مانند  at the present time , at the present moment., وغیره با
حال چنانچه کلمه یا عبارتی نظیر کلمه و عبارات باال در جمله وجود داشته باشد ان جمله.زمان حال استمراري بکار میروند

.بایستی بصورت زمان حال استمراري باشد

) :The Pas Continuous Tense(زمان گذشته استمراري - 6

.زمان گذشته استمراري نشان دهنده عملی است که در زمان گذشته بطور استمرار انجام گرفته است

:طرز ساختن زمان گذشته استمراري

)نهاد(فاعل جمله + was, were+فعل مورد نظرtoمصدر بدون+ing+ بقیه جمله

:مثال

I was buying. من سرتا سر روز مشغول خرید بودم all day long.

:توضیح 

Was با)he, she, it( وwereبا بقیه اشخاص بکار برده می شود.

:روش منفی کردن زمان گذشته استمراري

اضافه              wereیه wasبه بعد از فعل معین notاي منفی کردن جمالتی که بصورت زمان گذشته استمراري می باشد کلمه بر
.می شود بعنوان مثال جمله باال بصورت زیر منفی می شود

Iمن سراسر روز مشغول خرید نبودم was not buying all day long.

.

:روش پرسشی کردن زمان گذشته استمراري 

با فاعل عوض می wereیاwasبراي پرسشی کردن جمالتی که بصورت زمان گذشته استمراري می باشد جاي فعل معین
.شود

We were going there………………..Were we going there?
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He was not cooking………………….Was he not cooking?

:توضیح 

به اول جمله weren'tیا wasn'tاشد در هنگام پرسشی کردن ان بweren'tیا wasn'tچنانچه فعل جمله منفی بصورت 
.منتقل میگردد

:مثال

He wasn't playing to her……………………Wasn't he playing to her?

:طرز تشخیص زمان گذشته استمرراي 

مالتی که در ان گذشته استمراري بکار رفته است یک زمان گذشته ساده همزمان با ان وجود دارد وکلمات ربطی معموال در ج
asjust as, when, whileمانند        :مثال. نیز در چنین جمالتی بکار می روند,

He was playing soccer, when I saw him

.ل بودموقعیکه او را دیدم در حال بازي کردن فوتبا

)The Future Continuous Tense(زمان اینده استمراري- 7

.زمان اینده استمراري بیان کننده عملی است که در مدت زمان معینی در اینده بطور مستمر انجام خواهد گرفت

:طرز ساختن زمان اینده استمراري 

:براي ساختن زمان اینده استمراري از الگوي زیر پیروي می شود

,be+shall+ فعل مورد نظرtoمصدر بدون +ing+ هبقیه جمل willنهاد(فاعل جمله(

I will be reading the book tomorrow.

.من فردا در حال خواندن کتاب خواهم بود

:روش منفی کردن زمان اینده استمراري 
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اضافه می shallیا willمعین به بعد از فعل notبراي منفی کردن جمالتی که بصورت اینده استمراري می باشد کلمه 
.مثال شکل منفی جمله باال بصورت زیر می باشد.شود

I will be not reading the book tomorrow.

.من فردا در حال خواندن کتاب نخواهم بود

:روش پرسشی کردن زمان اینده استمراري 

با فاعل عوضwillیاshallفعل معین استمراري می باشد جايشی کردن جمالتی که بصورت زمان اینده سبراي پر
.می شود

He will be fighting…………………………………Will he be fighting?

)The Future In The Continuous Tense(زمان اینده در گذشته استمراري- 8

بت به مبداء گذشته بطور زمان اینده در گذشته استمراري بیان کننده عملی است که در مدت زمان معینی در اینده نس
از افعال willوshallوبراي ساختن ان مانند اینده استمراري عمل میشود با این تفاوت که بجاي ,مستمر انجام خواهد گرفت

:مثال. استفاده می گرددwouldوshouldمعین 

We.ما باید براي شام انجا باشیم should be there by dinner time.

If you can help me I.ید به من کمک کنید از شما سپاس گذار خواهم شداگر شما بتوان would be grateful.

)The Present Perfect Tense()ماضی نقلی(زمان حال کامل-9

ع ان نامعلوم است براي بیان عملی بکار برده می شود که در گذشته انجام گرفته و تاریخ وقو) ماضی نقلی(زمان حال کامل 
واثر ان درزمان حال دیده می شود ویا نشان دهنده انجام عملی است که در گذشته چند بار تکرار شده ویا نشانگر عملی است 

.که در گذشته شروع شده وتا لحظه حال ادامه یافته است

) :ماضی نقلی(طرز ساختن زمان حال کامل
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.ز الگوي زیر پیروي می شودبراي ساختن زمان حال کامل ویا ماضی نقلی ا

)نهاد(فاعل جمله+have, has+اسم مفعول فعل مورد نظر +بقیه جمله

:مثال

Iمن او را دیده ام have seen her.

.

He.ه استاو در تهران بود has been to Tehran.

:  توضیح 

به اول جمله منتقل hasn'tیا haven'tباشد در هنگام پرسشی نمودن جمله hasn'tیا haven'tاگر فعل جمله منفی بصورت 
. می گردد

)  :ماضی نقلی(شخیص زمان حال کاملطرز ت

لذا چنانچه در ,در جمالت مثبت و پرسشی بیشتر با زمانهاي کامل مانند ماضی نقلی و ماضی بعید بکار می رودalreadyچون 
وجود داشته باشد ودر ان جمله گذشته ساده اي وجود نداشته باشد یا استنباط نگردد جمله معموال بصورت alreadyجمله اي 

با زمان حال کامل بکار می روند و وجود انها در جمله نشان recentlyوlatelyهمچنین کلماتی مانند ,ضی نقلی خواهد بودما
) ماضی نقلی(بیشتر با زمان حال کاملever sinceوsinceضمناء چون ,می باشد) ماضی نقلی(دهنده زمان حال کامل

نیز که شکل منفی yetکلمه,انگر انست که ان جمله باید بصورت ما ضی نقلی باشدوجود انها در جمله معموال نشبکار می روند
already بکار برده می ) ماضی نقلی(محسوب می کردد و در جمالت منفی و پرسشی بکار می رود بیشتر با زمان حال کامل

.بکار برده می شود) ماضی نقلی(نیز با زمان حال کاملas yet.شود

,up to nowتی مانند و عبارjustکلمه  up to the presentوso farعبارتی که با وfor شروع شده اند نیز با زمان حال
.روندبکار می) ماضی نقلی(کامل 

)(The Past Perfect Tense)ماضی بعید( زمان گذشته کامل -10
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در اینصورت براي بیان ,کامل شده باشدهرگاه دو عمل در گذشته انجام گرفته باشد به نحوي که باشروع عمل دوم عمل اول 
بنابر این زمان گذشته کامل بیان کننده .عمل اول از گذشته کامل وبراي بیان عمل دوم از گذشته ساده استفاده می گردد

.عملی است که در گذشته قبل از عمل دیگري انجام گرفته است

)ماضی بعید(طرز ساختن زمان گذشته کامل

:براي الگوي زیر استفاده می گرددhadن گذشته کامل از فعل معین براي ساختن جمالت زما

)نهاد(فاعل جمله+ had+ل فعل مورد نظر اسم مفعو+بقیه جمله

I had written a letter, when she came.

.من یک نامه نوشته بودم,وقتی او امد 

:توضیح 

ط زمانی می توانیم گذشته کامل را به تنهایی در جمله استفاده وفق,زمان گذشته کامل همیشه با گذشته ساده همراه می باشد
:مثال.کنیم که یک قید زمان که نشان دهنده زمان کامل شدن عمل اول باشد در جمله بکار برده شود

He had finished his homework by ten o'clock in the evening.

.او تا ساعت ده شب تکلیفش را تمام کرده بود

My mother had visited the museum before.

.رم قبال از موزه دیدن کرده بوددما

) :ماضی بعید(روش منفی کردن زمان گذشته کامل 

:مثال . اضافه می شودhadبه بعد از فعل معین notبراي منفی کردن جمالتی که بصورت زمان گذشته کامل می باشد کلمه 

He had visited here before………………………………….He had not visited here before.

:توضیح 

.را در جمله بکار بردhadn'tمی توان شکل مخفف ان had notبجاي 
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) :ماضی بعید(روش پرسشی کردن زمان گذشته کامل

با فاعل جمله عوض               hadبراي پرسشی کردن جمالتی که بصورت زمان گذشته کامل می  باشد جاي فعل معین 
:مثال . می شود

He had visited here before…………………………………. had He visited here before.

:توضیحات 

بعد از notوقبل از فاعل hadاز هم جدا باشند در هنگام پرسشی کردن جمله notوhadاگر جمله منفی باشد ودر ان - 1
: مثال .فاعل قرار می گیرد

Had he not visited here before?

ایا او قبال از اینجا دیدن کرده بود؟

:مثال . قبل از فاعل جمله قرار می گیردhadn't,بکار رودhadn'tبصورت مخفف یعنی had notاگر - 2

Hadn't he visited here before?

)ماضی بعید(طرز تشخیص زمان گذشته کامل

باشد به ) ماضی بعید(گردد جمله میتواند بصورت گذشته کامل هرگاه در جمله اي گذشته ساده وجود داشته باشد یا استنباط
وغیره در جمله نباشد زیرا همان طوري که قبال گفته شد whileشرطی که کلمه اي  نشان دهنده همزمانی دو عمل است مانند

نند همزمان در زمان گذشته کامل دو عمل مورد بحث است که با شروع یکی دیگري کامل شده است و بنابراین نمی توا
.باشند

)The Future Perfect Tense(زمان اینده کامل-11
زمان اینده کامل بیان کننده عملی است که در اینده قبل از زمان معینی ویا قیل از انجام عملی کامل خواهد شد ویا نشان 

.اینده بیان می دارددهنده طول انجام عملی تا زمان معینی در اینده بوده ویا احتمال و فرض انجام عمل را در 

:طرز ساختن زمان اینده کامل 

:براي ساختن زمان اینده کامل از الگوي زیر پیروي می شود 
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)نهاد(فاعل جمله + have+shall, will+اسم مفعول فعل مورد نظر + بقیه جمله 

My friend will have written a letter by his father come back.

.ردد دوستم یک نامه خواهد نوشتتا پدر دوستم برگ

: روش منفی کردن زمان اینده کامل 

.اضافه می شودwillیاshallبه بعد از فعل معین notبراي منفی کردن جمالتی که بصورت اینده کامل می باشند کلمه 

: روش پرسشی کردن زما ن اینده کامل 

.با فاعل جمله عوض می شودwillیاshallد جاي فعل معین براي پرسشی کردن جمالتی که بصورت اینده کامل می باش

: طرز تشخیص زمان اینده کامل 

,by next weekشروع می شوند مانندbyچون زمان اینده کامل با عباراتی که با  by tomorrow morning, by next

Thursday اینده کامل می باشدلذا وجود چنین عباراتی در جمله نشانگر زمان,وغیره همراه می باشد.

:)The Future In The Past Perfect Tense(زمان اینده در گذشته کامل-12
زمان اینده در گذشته کامل براي بیان عملی بکار برده می شود که در اینده اي نسبت به مبداءگذشته کامل می گردد و براي 

وshouldاز افعال معین willوshallتفاوت که بجاي با این,ساختن ان از الگوي زمان اینده کامل استفاده می شود 
wouldمثال . استفاده می گردد:

I would have finished my homework by yesterday

.نمیگیردقراراستفادهموردکمکیفعلبعنوانوبودهجملهثابتجزءhaveکمکیفعلکهباشیدداشتهتوجه: توضیح

)The Present Perfect Continuous Tense(يزمان حال کامل استمرار-13

زمان حال کامل استمراري براي بیان عملی بکار برده می شود که در زما گذشته شروع شده و تازمان حال ادامه داشته و 
.هنوزهم ادامه دارد

:طرز ساختن زمان حال کامل استمراري 
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:براي ساختن زمان حال استمراري از الگوي زیر پیروي می شود 

been +have+ فعل مورد نظر toمصدر بدون ing+بقیه جمله  , has +نهاد(فاعل جمله(

I have been reading a book since this morning.

)هنوز هم مشغول خواندن هستم(من از صبح مشغول خواندن یک کتاب هستم 

)am,is,are. (فقط براي سوم شخص مفرد بکار برده می شودhasفعل معین 

: روش منفی کردن زمان حال کامل استمراري 

hasباhaveبه بعد از فعل معینnotبراي منفی کردن جمالتی که بصورت زمان حال کامل استمراري می باشد کلمه 

.اضافه می شود

:روش پرسشی کردن زمان حال کامل استمراري 

با فاعل عوض hasیا haveی باشد جاي فعل معین براي پرسشی کردن جمالتی که بصورت زمان حال کامل استمراري م
.می شود

)The Past Perfect Continues Tense(زمان گذشته کامل استمراري-14

زمان گذشته کامل استمراري براي بیان عملی بکار برده میشود که در گذشته اي قبل از زمان شروع شده باشد وتا ان 
روش ساختن ان مانند زمان حال کامل استمراري است با این تفاوت که بجاي و,ادامه پیدا کرده است)زمان گذشته(زمان

.استفاده می گرددhadاز فعل معین hasوhaveافعال معین

I had been washing my car for one hour before my father came to garage.

.شتممی نوبراي یک ساعت داشتم نامه ,قبل از اینکه پدرم به گاراژ بیاید

)The Future Prefect Continuous Tense(زمان اینده کامل استمراري-15

زمان اینده کامل استمراري براي بیان مداومت و استمرار عملی بکار برده میشود که در اینده تا زمان معینی ادامه خواهد 
.یافت ودر زمان مشخصی کامل خواهد شد
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:طرز ساختن زمان اینده کامل استمراري 

:ي ساختن زمان اینده کامل استمراري از الگوي زیر پیروي می شود برا

)نهاد(فاعل جملهbeen +have+shall, will+ فعل مورد نظر toمصدر بدون ing+بقیه جمله 

By next year I shall have been living in Mashhad for 28 years.

.مشهد زندگی می کنمتا سال اینده بیست و هشت سال خواهد بود که در

:کامل استمراري روش منفی کردن زمان اینده 

اضلفه willیا shallبه بعد از فعل معینnotبراي منفی کردن جمالتی که بصورت اینده کامل استمراري می باشد کلمه 
.میشود 

:زمان اینده کامل استمراري روش پرسشی کردن

با فاعل جمله عوض willیا shallکامل استمراري می باشد جاي فعل معین براي پرسشی کردن جمالتی که بصورت اینده 
.می شود 

The Future in The Past(زمان اینده در گذشته کامل استمراري-16 Continuous Tense(

ء ت به مبدابراي بیان مداومت و استمرار عملی بکار برده می شود که در اینده اي نسبزمان اینده در گذشته کامل استمراري

ادامه خواهد یافت و در زمان مشخصی کامل می گردد و طرز ساختن ان مانند زمان اینده کامل گذشته تا زمان معینی
:مثال .استفاده می گرددwouldوshouldاز افعال معین willو shallاستمراري است با این تفاوت که بجاي افعال معین 

They would have been helping you would have been learning It would have been blowing

.بودوزیدنحالدربادآنبودیدگرفتنیادحالدرشمابودندکردنکمکحالدرآنها

THE END
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