


Alireza Abedizadeh Telegram.me/MrEngTeacher  علیرضا عابدی زاده 

 جزوه کامل زمان ها در زبان انگلیسی 

Tenses in English language 
 دبیر: علیرضا عابدی زاده 

 

ه  یزبان انگلیس   به طور کلی در  ، یاس هررار ، ینده. هر زمان دارای چهار حالت س ادهآ  گذش هه ج، حال دارد.  زمان اص لی جوود س

جاقع شدن فعل را نشان می دهند ج چهار حالت مخهلف نحوههای  های اصلی، زمان کامل اسهرراری می باشد. زمان ج کامل

زمان به دجازده  ج چگونگی انجام کار را. با تووه به سه زمان اصلی ج چهار حالت هر یک، می توان گفت که در زبان انگلیسی،   

 طریق زیر جوود دارد:

 زمان های گذشته  زمان های حال زمان های آینده 

 ( ساده  ی ماض)گذشته ساده  (مضارع)حال ساده    ( سادهمستقبل   )ساده     ندهیآ

 ی گذشته استمرار ی حال استمرار ی استمرار  ندهیآ

 ( دیبع یماض)گذشته کامل    (ینقل یماض)حال کامل    کامل   ندهیآ

 ی گذشته کامل استمرار ی حال کامل استمرار ی کامل استمرار  ندهیآ

 

است.  ش دهمشخ   اگرامید نیج حال در ا  ندهیآگذش هه،   یش ود. س ه زمان اصل یزمان اس هفاده م  فی توص   یباال برا  اگرامید

  یملروس    یهر کدام مثالها یبراداده ش ود ج حی توض    یآنها به خوب  اتی ها با ترام وزئزمان  نیوزجه ا نیش ود در ا یم یس ع

.مطالب درج شود نیا یری ادگیوهت 

Past Future 

Present 
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1. Simple tenses: 

A. Simple Present: 

  جوود  یعادت ایاغلب ج   ، یشگی هر  ص ورترجد که به یبه کار م یطیشرا ایج   دادهایرج انی ببرای زمان حال س اده  ، یبه طور کل

 .داشت  هم جوود خواهند ندهیج احهراال در آ اند دارند، در گذشهه جوود داشهه

:مثال

It rains in North. 

Ali watches football every night. 

The earth goes around the sun. 

Nurses take care of patience in hospital. 

I usually leave for school at 8 a.m. 

 :نکات مهم حال ساده

 .افزاییممی  s-در زمان حال ساده به انههای فعل سوم شخ  مفرد در حالت کلی نکهه: *

 .کنیمضافه ا es-ایدب s-  خهم می شوند، به وای sh, -ch, -z, -s, -o, -x-در افعالی که به نکهه: *

  لی تلد iبه yحرفs-دن افزجده ش    ه واییک حرف بی ص دا قرار دارد، ب yخهم می ش وند ج قلل از y-افعالی که به  نکهه: *

 .شوداضافه می  es-می شود ج سپس

  studies:مثال

  یدهای ، قکاربرد نیپذیرد به کار می رجد. در ا زمان حال ساده برای اشاره به کاری که به صورت عادت ج یا تکرار انجام می *

 .تکرار کرک کننده هسهند

Never - scarcely - rarely - occasionally - sometimes - often - usually – always 

 مثالهرچنین کلرات ج قیود دیگری که به نحوی به تکرار داللت کنند، می توانند با این زمان هرراه شوند. برای *

 .با یک اسمِ زمان از این دسهه است  everyترکیلات

)پس  After)تا(،  Till)تا(،  Untill ، )جقهیکه(   When دقت کنید که زمان حال ساده پس از کلرات ربط زمانی مانند *

 .می رجد کار برای اشاره به زمان آینده به)به محض اینکه( ج غیره  As soon as)قلل از(،  Beforeاز(، 

مثال : 

I stay here until he comes. 

 )اج در آینده خواهد آمد( .من می مانم تا اج بیاید 
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 عادتها و کار های تکراری بیان امور روز مره ,  .1

• I usually go fishing at weekends. 

.رجمی م یری گی معروال در آخر هفهه ها به ماه من

I don’t go fishing at weekends. 

 رجم ی نر یگری در آخر هفهه به ماه من

Do I go fishing at weekends? 

؟رجمی م یری گی من در آخر هفهه به ماه ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

• You always know the answer. 

 .دی دانی وواب را م شهی هر شرا

You don’t always know the answer. 

 د ی دانی وواب را نر شهی هر شرا

Do you always know the answer? 

؟ دی دانی وواب را م شهی شرا هر ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

• She never puts milk in her tea. 

 .زدیری نر ری خود ش   یهرگز در چا اج

She doesn’t put milk in her tea. 

 .زدیری نر ری خود ش   یدر چا اج

Does she ever put milk in her tea? 

است؟  خههیر ری ش خود   یجقت در چا چی اج ه ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

• My father plays the violin. 

 .زندی م الونیمن ج پدر

My father doesn’t play the violin. 

 .زندی نر الونیمن ج پدر

Does your father play the violin? 

؟ زندی م الونی پدر شرا ج ایآ

-------------------------------------------------------------------- 
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• We sometimes go to the cinema on Friday. 

 .میرجی م نرای اجقات ورعه ها به س  یگاه ما

We don’t go to the cinema on Friday. 

 م یرجی نر نرای ورعه ها به س  ما

Do we go to the cinema on Fridays? 

؟ میرجی م نرای ورعه ها به س  ما ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

• They never walk in the wood. 

 .کنندی نر یرج ادهی هرگز در ونگل پ آنها

They don’t walk in the wood. 

 .زنندی در ونگل قدم نر آنها

Do they walk in the wood? 

.زنندی اجنها در ونگل قدم م ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

 یع ی طب نی, قوان یعلم قیحقا  ان یو ب یمسائل کل .2

• An ostrich has two legs. 

 .شهر مرغ دج پا دارد کی

A rabbit doesn’t have two legs. 

 .خرگوش دج پا ندارد کی

How many legs does a spider have? 

عنکلوت چند تا پا دارد؟ کی

-------------------------------------------------------------------- 

• The earth goes around the sun. 

 .چرخدی م دی به دجر خورش  نی زم

The sun doesn’t go around the earth. 

 .چرخدی نر نی به دجر زم دی خورش 

Does the moon go around the earth? 

 ؟ چرخدی م نی ماه به دجر زم ایآ
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-------------------------------------------------------------------- 

• Water is liquid at room temperature. 

 .است  عیاتاق ما یدر دما آب

Gold isn’t liquid at room temperature. 

 .ست ی ن عیاتاق ما یدر دما طال

Is gold solid at room temperature? 

اتاق وامد است؟  یطال در دما ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

 ها , کتاب ها و تئاتر و نقل قول ها لمی, ف یدر گزارشات ورزش .3

• Johnson takes the ball, he bounces it to the floor, then he throws and scores 

two points. 

.ردی گ یمازی ج دج امه  کندی سپس پرتاب م ، اندازد یم نی اجن آن را به زم ، توپ را گرفت  وانسون

-------------------------------------------------------------------- 

 ی جدول زمان.4

• The train leaves at half past four. 

 .کندی را ترک م سهگاهیا می در ساعت چهار ن قطار

The train doesn’t leave at five. 

 .کندی را ترک نر سهگاهیا 5در ساعت  قطار

What time does the train leave? 

؟  کندی را ترک م  سهگاهیقطار ا یساعه  چه

-------------------------------------------------------------------- 

• The course starts on 1 July. 

 .شودی شرجع م یووال  1 خیدر تار دجره

The course doesn’t start in June. 

 .شودی شرجع نر Juneدر ماه دجره

When does the course start? 

؟ شودی موقع دجره شرجع م چه
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B. Simple Past 

د کیدر     یاگر کار د زی آن ن  انیش رجع ج پا، زمان خاص در گذش هه ر  داده باش گذش هه  ازآن  انی ب یبرا، در زمان گذش هه باش

 یقاعده م  یافعال ب  آنهااز افعال که به  یاما تعداد .ردی گ یم ed-حالت اگر با قاعده باشد نیفعل در ا  شود. یساده اسهفاده م

.شود یخهم نر ed-به  ندیگو

:مثال

It snowed yesterday. (regular verb) 

We invited our fiends to our party, but they decided not to com. (regular verb) 

I went to the movies last week. (irregular verb) 

We saw Ali in university yesterday. (irregular verb) 

 با  قاعده با افعال اما. هس هند  س راعی  قاعده بی افعال.   ش وند  می  تقس یم  قاعده بی ج  قاعده با دس هه دج به  انگلیس ی افعال *

.شوند می تلدیل سوم یا ج دجم قسرت  به آنها ی انهها به ed-افزجدن

  work/worked/workedقاعده  با مثال

 go/went/gone قاعده بی مثال

  صدا  بی  حرف یک yاز قلل ج  ش ود خهم y-به  فعل  اگر  قاعده،  با افعال از (اص لی  فعل  دجم قس رت )  ماضی ش کل  س اخت  در *

.شود می تلدیل iبه yحرف ed-پسوند افزجدن هنگام به باشد، 

  studied:مثال

 

شده  انجام گذشته در که عملی بیان  برای

• I had lunch with Mrs. Robinson yesterday. 

.خوردم  ناهار رابینسون خانم  هرراه به دیرجز من

I didn’t have lunch with Mrs. Robinson yesterday. 

.نخوردم ناهار رابینسون خانم با دیرجز من

Did I have lunch with Mrs. Robinson yesterday? 

؟  خوردم ناهار رابینسون خانم  با دیرجز من آیا
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--------------------------------------------------------------------

• Mother went to work on Tuesday. 

.رفت  کار سر شنله سه در مادر

Mother didn’t go to work on Tuesday. 

.نرفت  کار سر شنله سه در مادر

Did Mother go to work on Tuesday? 

؟  رفت  کار سر  به شنله سه مادر آیا

--------------------------------------------------------------------

• You did the shopping this morning. 

.کردید خرید صلح امرجز شرا

You didn’t do the shopping this morning. 

.نکردید خرید صلح امرجز شرا

Where did you do the shopping this morning? 

؟  کردید خرید کجا صلح امرجز

--------------------------------------------------------------------

• She traveled to Spain last year. 

.کرد سفر اسپانیا به پارسال اج

She didn’t travel anywhere last year. 

.نکرد سفر کجا هیچ به پارسال اج

Where did she travel last year? 

 .کرد سفر کجا به پارسال اج
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C. Simple Future 

 انی ب یبرا نی هرچن  .می کن  یس اده اس هفاده م ندهیاتفاق خواهد افهاد از زمان آ ندهیزمان خاص در آ کیکه در   یکار انی ب یبرا

 .می کن  یهم از آن اسهفاده م ندهیآ یج برنامه ها یزیبرنامه ر

رجد.  یشکل ساده فعل به کار م  be going toج  willاز  بعد

:مثال

It will snow tomorrow. 

It is going to rain tomorrow. 

Ali will watch football tonight. 

Ali is going to watch football tonight. 

Trains will be much faster fast in the future. 

I’m going to read this book. I bought it yesterday. 

We are going to walk up the hill this afternoon. 

I think England will win on Saturday. / No they won’t. They won’t beat Italy. (won’t 

= will not) 

* will  جbe going to کنهرلکه در یلیصحلت کردن در مورد مسا یج کاربرد مهفاجت هسهند. اغلب برا  ییاز لحاظ معنا 

ر  ییزهای در مورد چ رجد. یبه کار م willس  هندی ما ن  beاز می ده انجامکه میری گ یم می که در هران موقع حرف زدن تص 

going to کاربرد    زی گرفهه ش ده ن  راتی تصرج قصد زهی ص حلت کردن در مورد انگ یبرا یبرا نی هرچن ج  می کن   یاس هفاده م

 دارد.

:آینده در رخدادی یا کار,  واقعیت

• I will be thirty years old next year. 

.شد خواهم ساله سی من آینده سال

I won’t be thirty years old again. 

.شد نخواهم ساله سی دجباره من
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Will I be thirty years old again? 

؟ شد خواهم ساله سی دجباره من آیا

--------------------------------------------------------------------

• We’ll meet them at the station at six. 

.کرد خواهیم مالقات ایسهگاه در شش ساعت  در را آنها ما

We won’t meet them at the station. 

.کرد نخواهیم مالقات ایسهگاه در را آنها ما

Where will we meet them? 

؟ کرد خواهیم مالقات را آنها کجا

--------------------------------------------------------------------

• You’ll cross the channel by ferry. 

.کرد خواهید علور کانال از  کشهی جسیله به شرا

You won’t cross the channel. 

.کرد نخواهید علور کانال از شرا

How will you cross the channel? 

کرد؟ خواهید علور کانال از چگونه

به کار برد. برخی از  Shall\Willنری توان آنها را با  لی تووه: برخی افعال مفهوم آینده را در بطن خود دارند. به هرین دل *

  ندهیاین افعال به آ زمان حال س اده در)آرزج داش هن( که  wish)امیدجار بودن(،  hope)خواس هن(،  wantاز آنها علارت اند 

 اشاره دارد.
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2. Progressive tenses: 

A. Present Progressive (Present Continuous) 

.االن در حال اتفاق افتادن باشد نیکه هم یعمل .1

 

• I’m watching a film on TV now. 

 .کنمی نگاه م ونیزیدر تلو لمی ف کیاالن دارم  نی هر من

I’m not watching a film. 

 .کنمی نگاه نر لمی ف کیاالن  من

Am I watching a film? 

هسهم؟ لمی ف کیمن در حال نگاه کردن  ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

• Watch out, a car’s coming. 

 .ادی داره م نی ماش  ، باش مراقب 

It is not coming. 

 .ادی نر اجن

Is it coming? 

 ؟ ادی داره م ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

• The boys are sleeping upstairs. 

 .در طلقه باال خواب هسهند پسرها

The boys aren’t sleeping upstairs. 

 .سهندی در طلقه باال خواب ن پسرها

Are the boys sleeping upstairs? 

پسرها در طلقه باال خواب هسهند؟  ایآ

-------------------------------------------------------------------- 
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:االن   نیافتد اما نه الزاما هم یاتفاق م یدر زمان کنون بایکه تقر یعمل .2

 

• He’s studying Spanish and German. 

 کند ی مطالعه م یج آلران ییای اسپان اج

He’s not studying French. 

 .کندی فرانسه مطالعه نر اج

What languages is he studying? 

؟ کندی اج مطالعه م یزبان شرا

-------------------------------------------------------------------- 

• They’re going to a business course. 

 .رجندی دجره تجارت م کیدارند به  آنها

They aren’t going to a cooking course. 

 .رجندی نر یدجره آشپز کیبه  آنها

What course are they going to? 

؟  رجندی را آنها دارند م یدجره ا چه

-------------------------------------------------------------------- 

• You’re visiting museums while you’re here. 

 .دی که شرا در آنجا بود  یکردند زمان دنی از موزه د آنها

You’re not visiting factories. 

 .نکردند دنیاز کارخانه د آنها

Are you visiting museums in our city? 

؟ دیکرد دنیشرا از موزه شهرمون د ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

 ک ینزد  ندهیآ یبرا یزیبرنامه ر ان یب.3

• I’m travelling to Paris tomorrow. 

 .مسافرت کنم سیفردا به پار خواهمی م من

I’m not travelling to Paris tomorrow. 

 .مسافرت کنم سی فردا به پار خواهمی نر من
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Am I travelling to Paris tomorrow? 

مسافرت کنم؟ سی فردا به پار خواهمی من م ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

• My son is taking his girlfriend to dinner tonight. 

 .برد یشام م یدجست دخهرش را برا پسرم

My son isn’t taking his girlfriend to dinner tonight. 

 .برد یشام نر یدجست دخهرش را برا پسرم

Is he taking his girlfriend to dinner tonight? 

برد؟  یشام دجست دخهرش را م یاج برا ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

• You’re going to Italy on holiday this year, aren’t you? 

 ؟ دیبرج دی خواهی نر ، دیبرج ای هالیامسال به ا التی در تعط دی خواهی م شرا

You aren’t going to Greece. 

 .دیبرج ونانیبه  دی خواه ینر شرا

Where are you going on holiday this year? 

رفت؟  دی امسال شرا کجا خواه التی تعط در

 

«   یاحساس به »  که مایل  ؛ افعالیره ی ج غ  hear, seeنند   اشاره دارند، ما «یحس» تووه داشهه باشید که افعالی که به مسایل  *

  ؛رهی ج غ understand, knowمانند  دارند  اشاره«  فکر ج ذهن»  ؛ افعالی که بهرهی ج غ want, likeاشاره دارند مانند

 نری رجند.  کارج برخی از افعال خاص دیگر به صورت اسهرراری به رهی ج غ haveکه به مالکیت اشاره دارند مانند  یافعال

 مقطعی اس ت  فعلیک finishهرچنین کارهای مقطعی را نری توان به ص ورت اس هرراری به کار برد. به عنوان مثال فعل

که نری تواند اسهررار داشهه باشد.
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B. Past Progressive (Past Continuous) 

:عمل مستمر و ادامه دار در گذشته

 

• I was working in the garden when my sister arrived. 

 .دی که خواهرم رس  یمن در حال کار کردن در باغ بودم زمان

I wasn’t working in the garden when my sister arrived. 

 .دی که خواهرم رس  یجقه  کردمی در باغ کار نر من

Was I working in the garden when my sister arrived? 

؟دی خواهرم رس  کهی من در حال کار کردن در باغ بودم زمان ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

• We were watching a film at ten last night. 

.میبود لمی ف یما در حال تراشا شب یساعت ده د در

We weren’t watching a film at ten last night. 

 .مینلود لمی ف یما در حال تراشا شب یساعت ده د در

Were we watching film at ten last night? 

؟ میبود لمی ف یما در حال تراشا شب یدر ساعت ده د ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

• She was playing with the kids from eight to nine. 

 .با کودکان بود یاز ساعت هشت تا نه در حال باز اج

She wasn’t playing with the kids from eight to nine. 

 .با کودکان نلود یدر حال باز شب یاز ساعت هشت تا نه د اج

Who was she playing with? 

بود؟ یبا چه کس یدر حال باز اج
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C. Future Progressive (Future Continuous) 

:ندهیدر آ یاستمرار کار

 

• This time tomorrow we will be flying to Los Angeles. 

 .کرد می موقع ما به لس آنجلس پرجاز خواه نیا فردا

We won’t be flying to New York. 

 .کرد می پرجاز نخواه ورکیوی به ن ما

Where will we be flying? 

کرد؟  می کجا پرجاز خواه به

-------------------------------------------------------------------- 

• You’ll be doing housework with me at six tomorrow. 

.داد دی مدرسه را در ساعت شش به هرراه من انجام خواه فی تکال شرا

You won’t be playing football. 

 .کرد  دی هنخوا یفوتلال باز شرا

What will you be doing at six tomorrow? 

کرد ؟  دی خواه  یساعت شش چه کار فردا

-------------------------------------------------------------------- 

• I’ll be playing tennis from seven to nine. 

 .کنم یباز سی از ساعت هفت تا نه قرار است تن  من

I won’t be playing tennis at six. 

 .کنمی نر یباز سی در ساعت شش تن  من

When will I be playing tennis? 

خواهم کرد ؟  یباز سی چه موقع تن  من

-------------------------------------------------------------------- 
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3. Perfect Tenses: 

A. Present Perfect 

)تا کنون(،  so far)تا به حال(،  up to now)تا به حال(،  yet)هنوز(،  still)تاکنون، قلال(،  alreadyکلرات 

recently  ،)اخیرا(lately    ،)اخیرا(for    ،)برای(since  را می توان با این زمان به کار برد. کلره )از(for    با طول مدت

 با یک مقطع زمانی اسهفاده می شود. sinceدجره ج کلره 

جه ینت کیبا  یام عملانج.1

 

• Sorry, I’ve parked at the wrong place. 

 .پارک کرده ام یبد یمن در وا ، مهاسفم

I haven’t parked at the wrong place. 

 .پارک نکرده ام یبد یدر وا من

Have I parked at the wrong place? 

پارک کرده ام؟  یبد یدر وا ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

• You’ve (already) printed the letters. 

 . دینامه را چاپ کرده ا (نیقلل از ا) ما

You haven’t printed the letters (yet). 

 .دیهنوز نامه را چاپ نکرده ا شرا

Have you printed the letters (yet)? 

؟ دیشرا نامه را چاپ کرده ا ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

• We’ve (already) done the rooms. 

 .میکرده ا  زی اتاقها را تر (نیقلل از ا) ما

We haven’t done the rooms yet. 

 .مینکرده ا زی هنوز اتاقها را تر ما

Have we done the rooms (yet)? 

 ؟ میکرده ا زی ما اتاق ها را تر ایآ

www.konkur.in

forum.konkur.in



Alireza Abedizadeh Telegram.me/MrEngTeacher  علیرضا عابدی زاده 

-------------------------------------------------------------------- 

• He has already repaired the lawn-mower. 

 .کرده است  ری را تعر  یچرن زن نی ماش  نیقلل از ا اج

He hasn’t repaired the lawn-mower yet. 

 .نکرده است  ری را تعر یچرن زن نی هنوز ماش  اج

Has he repaired the lawn-mower yet? 

 کرده است؟ ری را تعر  یچرن زن نی اج ماش  ایآ

عمل ناتمام در گذشته ایکه در گذشته چند بار تکرار شده  یعمل .2

 

• Our friends have visited us four times this summer. 

 .ما آمده اند داریتابسهان چهار بار به د نیما در ا دجسهان

Our friends haven’t visited us this summer. 

 .اند امدهی ما ن داریتابسهان به د نیما در ا دجسهان

How many times have our friends visited us this summer? 

آمده اند؟  دارمانیتابسهان چند بار دجسهانران به د نیا در

-------------------------------------------------------------------- 

• I’ve been to the cinema a lot lately. 

 .میبوده ا نرای س  ادیما ز رای اخ

I haven’t been to the cinema lately. 

 .مینلوده ا نرای ما س  رای اخ

Have I been to the cinema lately? 

؟ میا بوده نرای س  رای اخ ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

• You’ve been on holiday this year. 

 .دیبوده ا التی شرا در تعط امسال

You haven’t been on holiday this year. 

 .دینلوده ا التی امسال تعط شرا
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Have you been on holiday this year? 

؟ دیبوده ا التی شرا امسال تعط ایآ

 

که در گذشته انجام شده بدون گفتن زمان انجام یعمل .3

 

• Jane has already been to Italy. 

 .بوده است  ای هالیا نیاز ا شی پ نی و

Jane has never been to Italy. 

 .نلوده است  ای هالیجقت در ا چی ه نی و

Has Jane ever been to Italy? 

بوده است؟ ای هالیتا کنون ا نی و ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

• You have already swum in this lake. 

 . دیشنا کرده ا اچهیدر  نیدر ا نیقلل از ا شرا

You haven’t swum in this lake yet. 

 .دیشنا نکرده ا اچهیدر نیهنوز در ا شرا

Have you ever swum in this lake? 

؟ دیشنا کرده ا اچهی در نیشرا تا کنون در ا ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

• You’ve been to the hairdresser’s. 

 .دیبوده ا شگاهیدر آرا شرا

You haven’t been to the hairdresser’s. 

 .دینلوده ا شگاهیآرا شرا

Where have you been? 

 ؟  دیکجا بوده ا شرا
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.که در گذشته انجام شده و تا کنون ادامه دارد یعمل .4

 

• The Simpsons have lived here for eight years. 

 .کرده است  یزندگ نجایهشت سال در ا یها برا رپسونی س 

The Simpsons haven’t lived here for long. 

.نکرده اند یزندگ نجایا یادیمدت ز یها برا رپسونی س 

How long have the Simpsons lived here? 

کرده اند؟  یزندگ نجایها در ا رپسونی مدت س  چه

-------------------------------------------------------------------- 

• He has driven a car since 2002. 

 .کرده است  نی ماش  یرانندگ 2002از سال  اج

He hasn’t driven a car since 2002. 

 .نکرده است  یرانندگ نی با ماش  2002از سال  اج

Has he driven a car since 2002? 

را رانده است؟ ین ی اج ماش  2002از سال  ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

• You’ve worked here for two years. 

 .دیکار کرده ا نجایدج سال ا یبرا شرا

You haven’t worked here for two years. 

 .دیکار نکرده ا نجایدج سال ا یبرا شرا

How long have you worked here? 

 ؟دیکار کرده ا نجایرا امدت ش  چه
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B. Past Perfect 

 :گریدر گذشته قبل از کار د یانجام کار

 

• She said she had written three letters the day before. 

 .اج سه نامه را رجز قلل نوشهه بود ، گفت  اج

She said she hadn’t written any letters the day before. 

.اج سه نامه را رجز قلل ننوشهه بود ، گفت  اج

How many letters had she written the day before? 

 تعداد نامه اج رجز قلل نوشهه بود؟ چه

-------------------------------------------------------------------- 

• They had lived in York before they moved to Liverpool. 

 .کرده بودند یزندگ  ورکیوی آنها در ن ، ندیای ب ورپولی آنها به ل هنکیاز ا قلل

They hadn’t lived in York before they moved to Liverpool. 

 .کرده بودند یزندگ  ورکیوی آنها در ن ، ندیای ب ورپولی آنها به ل نکهیاز ا قلل

Where had they lived before they moved to Liverpool? 

کرده بودند؟  یدر کجا زندگ ، ندیای ب ورپلوی آنها به ل نکهیاز ا قلل

-------------------------------------------------------------------- 

• You’d locked the door before you left. 

 .یدر رج قفل کرده بود ، یبر نکهیاز ا قلل

You hadn’t locked the door before you left. 

 .یدر رج قفل نکرده بود ، یخارج بر نکهیاز ا قلل

Had you locked the door before you left? 

؟ یدر رج قفل کرده بود ایآ ، یبر نکهیاز ا قلل

-------------------------------------------------------------------- 
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C. Future Perfect 

 م(حداکثر زمان انجا ینیب  شیو پ ییشگویپ) شود  یکامل م ندهیکه با گرفتن زمان در آ یکار

 

• I will have done this work by the end of next week. 

 ., آن کار را انجام داده ام ندهیهفهه آ انیاز پا قلل

I won’t have done this work by the end of next week. 

 ., آن کار را انجام نداده ام ندهیهفهه آ انیاز پا قلل

Will I have done this work by the end of next week? 

آن کار را انجام داده ام؟  ندهیقلل از هفهه آ ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

• They’ll have arrived by the time we return. 

 .رسندی آنها م ، میما برگرد نکهیاز ا قلل

They won’t have arrived by the time we return. 

 .رسندی آنها نر ، میما برگرد نکهیاز ا قلل

Will they have arrived by the time we return? 

رسند؟  یآنها م ، می قلل از آنکه ما برس  ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

• She will have taken three exams by next Tuesday. 

 .ردی گی م یسه امهحان را قلل از سه شنله بعد اج

She won’t have taken any exams by next Tuesday. 

 .ردی گی نر یامهحان چی , ه یتا قلل از سه شنله بعد اج

How many exams will she have taken by next Tuesday? 

 ؟ ردی گی تعداد امهحان اج تا قلل از سه شنله بعد م چه

-------------------------------------------------------------------- 
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4. Perfect Progressive tenses: 

A. Present Perfect Progressive (Present Perfect Continuous) 

 (کار شرفتیپ یبر رو دیبا تاک)که در گذشته شروع شده و تاکنون ادامه دارد  یعمل

 

• They’ve been staying in this hotel for ten days. 

.ههل مانده اند نیده رجز در ا یبرا آنها

They haven’t been staying in this hotel for ten days. 

.ههل نرانده اند نیده رجز در ا یبرا آنها

Have they been staying in this hotel for ten days? 

ههل مانده اند؟  نیده رجز در ا یآنها برا ایآ

-------------------------------------------------------------------- 

• He has been mowing the lawn all this morning. 

.کرده است  یترام امرجز صلح چرن زن اج

He hasn’t been mowing the lawn all this morning. 

 .نکرده است  یترام امرجز صلح چرن زن اج

How long has he been mowing the lawn? 

؟دی اج چه مدت طول کش یزن چرن

-------------------------------------------------------------------- 

• You’ve been missing classes lately. 

 .دیرا از دست داده ا هانیشرا کالسها یتازگ به

You haven’t been coming to class lately. 

 .دیا امدهی شرا به کالس ن رای اخ

What have you been doing lately? 

؟دیانجام داده ا یشرا چه کار رای اخ
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B. Past Perfect Progressive (Past Perfect Continuous) 

 

 ر( بر استمرا دی با تاک) گریدر گذشته قبل از کار د یانجام کار

 

• He said he had been mowing the lawn all that morning. 

 .بوده یاج ترام صلح را در حال چرن زن ، گفت  اج

He said he hadn’t been mowing the lawn all that morning. 

 .نلوده یاج ترام صلح را در حال چرن زن ، گفت  اج

How long had he been mowing the lawn when you met him? 

بود؟  یدر حال چرن زن یچه مدت ، دی دیشرا اج را د یجقه 

-------------------------------------------------------------------- 

• They had been working for the same company for a long time before they 

changed jobs. 

 .بودند هران شرکت کار کرده یبرا یمدت طوالن یبرا ، دهند ریی آنها شغلشان را تغ نکهیاز ا قلل

They hadn’t been working for the same company for a long time before they 

changed jobs. 

 .بودند نکرده هران شرکت کار یبرا یمدت طوالن یبرا یآنها برا ، دهند ریی شغلشان را تغ نکهیاز ا قلل

Had they been working for the same company for a long time before they 

changed jobs? 

بودند؟  کرده  هران شرکت کار یبرا یمدت طوالن یبرا ایآ ، دهند ریی آنها شغلشان را تغ نکهیاز ا قلل

-------------------------------------------------------------------- 

• They had been living in York before they moved to Liverpool. 

 .کرده بودند یزندگ  ورکیوی آنها در ن ، برجند ورپولی آنها به ل نکهیاز ا قلل

They hadn’t been living in York before they moved to Liverpool. 

 .نکرده بودند یزندگ   ورکیوی آنها درن ، برجند ورپولی آنها به ل نکهیاز ا قلل

How long had they been living in York before they moved to Liverpool? 

؟ بودند کرده یزندگ  ورکیوی در ن یچه مدت زمان ، نقل مکان بکنند ورپولی آنها به ل نکهیاز ا قلل

-------------------------------------------------------------------- 
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C. Future Perfect Progressive (Future Perfect Continuous) 

 :ابدیادامه  ندهیدر آ یکه قرار است تا زمان خاص یاستمرار کار

 

• We will have been staying here for a week tomorrow. 

 ه( االن شش رجز یعن ی) .میمانده ا نجایهفهه ا کیمدت  یما برا ، فردا

We won’t have been staying here for a week tomorrow. 

 .مینرانده ا نجایهفهه ا کی یما برا ، فردا

How long will we have been staying here? 

؟ میمانده ا نجایمدت ما ا چه

-------------------------------------------------------------------- 

• You will have been living here for thirty years by this time next year. 

 .دیکرده ا یزندگ نجایسال ا یشرا س  ، موقع نیا گهید سال

You won’t have been living here for thirty years by this time next year. 

 .دیکرده ا یزندگ نجایکه ا ست ی سال ن یشرا مدت س  ، موقع نیا گهید سال

How long will you have been living here by this time next year? 

؟دی کرده ا یزندگ  نجایموقع چه مدت هست که شرا ا نیا گهید سال

-------------------------------------------------------------------- 

• I’ll have been playing the guitar for ten years by next year. 

 .نوازمی م هاری مدت ده سال است که گ یمن برا گهید سال

I won’t have been playing the guitar for ten years by next year. 

.زنمی م هاریکه گ ست ی من ده سال ن، گهید سال

How long will I have been playing the guitar? 

؟یزنی م هاری مدت است که گ چه

-------------------------------------------------------------------- 
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5. Future in the Past 

در گذشته  ندهیزمان آ  

ج به ش  ودیش  ناخهه م یراص لی زمان غ کیبه عنوان  ندهیزمان گذش  هه در آ نده، یحال، گذش  هه ج آ یزمان اص ل  ۳  برخالف

کاربرد این س اخهارها در ورالت   .ها اس ت آن  یهاج حالت  یزبان اص ل ۳ندارد ج برگرفهه از  یاش ده  فیس اخهار تعر  خودیخود

 شرطی نوع دجم ج سوم است.

A. Simple Future in the Past 

در گذشته ساده ندهیآ زمان   

در   میکردیکه در گذش هه تص ور م ش ودیاس هفاده م  یعرل انی ب  یبرا،   است  یس  ی انگل یاز زمان ها  یکیدر گذش هه س اده    ندهیآ

 اتفاق خواهد افهاد.  ندهیآ

if condition result 

Past Simple would + base verb

If I won the lottery, I would buy a car. 

If I won the lottery, I would buy a house. 

If she studied more often, she would receive better test scores. 

I would wear the blue shoes if I were you. 

They would watch more movies if they had time. 

If I did not work, I would watch TV all day. 

If I won the lottery, I would not buy a car. 

I would not work if I had more money. 

I would sleep late every day if I didn’t work early . 

What would you do if you were me? 

If you had $1,000, what would you buy? 

If you could live anywhere in the world, where would you want to live? 

Who would you like to meet, if you could meet anyone? 
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B. Simple Future Continuous in the Past 

ی در گذشته ساده استمرار ندهیآ زمان 

 

ج حاال درباره آن در حال     میاکرده  یزیربرنامه  ندهیآ  یکه برا ش  ودیاس  هفاده م یکار انی ب یبرا  یدر گذش  هه اس  هررار  ندهیآ

 .  می صحلت هسه 

Would + be + present participle (verb + ing) 

NOTE: present participle = verb + ing (e.g. playing, writing, driving...) 

The modal 'would' can be replaced with could, might, and should: 

▪ could be doing 

▪ might be doing 

▪ should be doing 

▪ If he had a lot of money, he would be traveling around the world. 

▪ If I were free, I would be watching the movie. 

▪ If the music were better, everybody would be dancing. 

▪ I would be having a good time if I met my friends. 

▪ The conditional sentences type II structure is as follows: 

If + simple past..., + conditional progressive (would + verb + ing) 

Conditional progressive (would + verb + ing) + if + Simple past 

www.konkur.in

forum.konkur.in



Alireza Abedizadeh Telegram.me/MrEngTeacher  علیرضا عابدی زاده 

C. Future Perfect Simple in the Past 

 در گذشته کامل ساده ندهیآ زمان 

 می کن یم انی را ب یاامور داجطللانه ایاس ت که در آن کار، تعهد، قول   یس  ی انگل یاز زمان ها یکیدر گذش هه کامل س اده     ندهیآ

. می دهانجام  ندهیکه قرار است در آ

Would + have + past participle 

The modal 'would' can be replaced with could, might, and should: 

▪ could have done 

▪ might have done 

▪ should have done 

▪ She would have met him if she had come earlier. 

▪ You would have got more money if you had worked harder. 

▪ If he had studied harder, he would have passed the test. 

▪ If we had run faster, we could have arrived on time. 

▪ The conditional sentences type III structure is as follows: 

If + past perfect..., + conditional perfect (would + have + past participle) 

Conditional perfect (would + have + past participle) + if + past perfect 
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D. Future Perfect Continuous in the Past 

 یدر گذشته کامل استمرار ندهیآ زمان 

در   می خواهیج حاال م  می دار اس ت که در گذش هه قص د انجام آن را داشه ادامه  یکار انی ب یبرا یدر گذش هه کامل اس هررار  ندهیآ

 .می کن مورد آن صحلت   

Would + have + been + present participle 

• If I'd had a ball I would have been playing football. 

• If I'd had any money I'd have been drinking with my friends in the pub that night. 

• If I had known it was dangerous I wouldn't have been climbing that cliff. 

• She wouldn't have been wearing a seat-belt if her father hadn't told her to. 

 علیرضا عابدی زاده 
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 انگلیسی زبان  در ها زمان  خالصه

 simple present tense ساده حال زمان

 فاعل +  فعل ساده شکل (toن بدج مصدر): ساخت  نحوه

 present continuous tense اسهرراری حال زمان

 فاعل  + am/is/are +اصلی فعلدار  ing شکل: ساخت  نحوه

 present perfect tense( نقلی ماضی) کامل حال زمان

 فاعل  + has/have +مفعول اسم( اصلی فعل سوم قسرت ) :ساخت  نحوه

 present perfect continuous tense اسهرراری کامل حال زمان

 + فاعل  has/have beenفعل +  ing :ساخت  نحوه

 

 simple past tense مطلق یا ساده گذشهه زمان

 فاعل +  فعل گذشهه  زمان (دجم قسرت ) :ساخت  نحوه

past continuous tense (اسهرراری ماضی) اسهرراری گذشهه زمان

 + فاعل  was/wereفعل +  ing :ساخت  نحوه

 

 past perfect tense (بعید  ماضی) کامل گذشهه زمان

 فاعل  + had +مفعول اسم (فعل سوم قسرت ) :ساخت  نحوه

 past perfect continuous tense اسهرراری کامل گذشهه زمان

 + فاعل  had beenفعل +  ing :ساخت  نحوه
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 future perfect continuous tense اسهرراری کامل  آینده زمان

 + فاعل  will/shall have beenفعل +  ing :ساخت  نحوه

 

future perfect tense کامل  آینده زمان

 + فاعل   will/shall have+  فعل مفعول اسم :ساخت  نحوه

 future continuous tense اسهرراری آینده زمان

 + فاعل  will/shall beفعل +  ing :ساخت  نحوه

 

 simple future tense ساده آینده زمان

 + فاعل  to  +will/shall بدجن مصدر فعل :ساخت  نحوه

 

past perfect continuous tense اسهرراری کامل گذشهه زمان

 + فاعل  had beenفعل +  ing :ساخت  نحوه
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 انگلیسی  زمان  ۱۶ در فعل صرف

 

 

 I take ساده حال
 I am taking اسهرراری حال
 I have taken کامل )ماضی نقلی(  حال

 I have been taking اسهرراری )ماضی نقلی اسهرراری(  کامل حال
 I will take ساده  آینده
 I will be taking اسهرراری آینده
 I will have taken کامل آینده
 I will have been taking اسهرراری کامل آینده
 I would take گذشهه  در آینده
 I would be taking اسهرراری  گذشهه در آینده
 I would have taken کامل  گذشهه در آینده
 I would have been taking کامل اسهرراری گذشهه در آینده

 I took ساده گذشهه
I was taking اسهرراری گذشهه

I had taken ( بعید ماضی) کامل گذشهه

I had been taking اسهرراری کامل گذشهه
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