هستندStill – now – right now :
at this time - at this morning
at present - for the time being
 .2یک فعل امر هشدار دهنده قبل از حال استمراری بعضا
بکار می رودlisten- be quiet- look- be :
careful
وجود قید های :
already-yet-before- never-ever-so
yet -far-up to now-up to present-as
since- recently-lately-times-twice
for
در جمله ،از عالئم مشخصه این زمان هستند.
وجود قیود زیر در جمله و مفهوم جمله که فعل ،اکنون نیز
ادامه دارد از عالئم مشخصه این زمان هستند.
 Since ,for
 nowطول زمان  for +
زمان  For+ last+
طول زمان during+last+
وجود هر قید زمان گذسته معین در جمله مثل:
Yesterday-the day before
زمانyesterday-last+
+agoطول زمان
گذشته استمراری  +گذشته ساده
ماضی بعید  +گذشته ساده

 .1فعل در حالت سوم شخص sیا  esمی گیرد.

2. water freezes at zero
 She/he works
 .3وقایع تاریخی و برنامه های منظم آژانسهای مسافرتی
 .2برای سوالی و منفی کردن از ) doو  (doesو (don't-
doesn't) 3. The plane takes off at 9 p.m.استفاده میشود.
 .4زمان آینده نزدیک
 .3در دو حالت سوالی و منفی  sیا  esفعل حذف می شود و قسمت اول فعل بکار
 4. I see you tonight.می رود .

1. I am going there now.
است

 .1بیان کاری که در حال انجام شدن .
 .2بیان کاری که در آینده نزدیک انجام می شود.

2.he is leaving Tehran tonight.
3. I am staying in a
 .3بیان کاری که موقتا انجام می شود.
hotel.
ناراحتی می شود

 .4بیان کاری که بیش از حد ،انجام و موجب

…+ingفعل+am/ is /are+فاعل 
 .1سوالی و منفی کردن تابع فعل کمکی  am ,is, areدر جمله است
 I am working

من (دارم) کار می کنم
او دارد کار می کند

 She/he is working.

4. He is always reading a book.
.1کاری که در گذشته انجام شده و اثرش تا حال باقیمانده است.
 .2کاری که در گذشته نزدیک انجام شده

1. They have gone to shiraz
2. I have Just

finished
 .3کاری که به دفعات انجام شده .
3. She has been in Landon three times.
 .4کاری که در گذشته نامعلوم انجام شده باشد4. He's gone there lately .
 .1کاری که در گذشته شروع و تا زمان حال ادامه داشته و اکنون نیز ادامه دارد.
 .2در زمان حال کامل یا ماضی نقلی فعل تا حال کامل ادامه و قطع شده است.
1. I have been waiting here for three hours now.
اکنون سه ساعت است که اینجا منتظرم ( اکنون هم انتظار او ادامه دارد)

(قسمت سوم فعل (+ have/ has + p.pفاعل 
 .1در این حالت  hasفقط با سوم شخص مفرد بکار می رود.
(بجز حال ساده و گذشته ساده بقیه زمان ها با استفاده از  notبعد از فعل کمکی
منفی و با قرار دادن فعل کمکی قبل از فاعل جمله سوالی می شود).

…+ ing +فعل +have/ has + been +فاعل 
 They have been working for five hours.
 5ساعت است که آن ها مشغول کار هستند و اکنون نیز ادامه دارد.

.1بیان کاری که در گذشته و زمان معینی انجام و تمام شده است.
 .2بیان کاری که در گذشته به صورت عادت انجام شده است.
.3گذشته ساده با گذشته استمراری و یا گذشته کامل(ماضی بعید) همراه است.
گذشته استمراری  +گذشته ساده
گذشته کامل(بعید)  +گذشته ساده

(+ ...زمان گذشته) قسمت دوم فعل +فاعل 
 .1این زمان با  didسوالی و با  didn'tمنفی می شود.
دیروز آنجا رفتم.
هفته گذشته ان را پست کردم

I went there Yesterday
She posted it last week.

گذشته ساده

 .1وجود این قیود در جمله ،مشخصه حال استمراری

 .2اصول و حقایق مسلم علمی

 I work

حال کامل استمراری

 .4هرگاه قیود فوق در جمله باشد ،آن جمله به احتمال زیاد
حال ساده است.

1. I get up at seven every day.

حال کامل

زمان 3. every- Each +

 .1بیان کاری که بر حسب عادت روزانه انجام میشود( .کارهای عادی)

+...فعل +فاعل 

حال استمراری

usually- generally-mostly-seldom
rarely-occasionally-frequently
زمان2. Every+

ساختار

حال ساده

طرز تشخیص در تستها
 .1قید های تکرار از قبیلalways-never- :

کاربرد

زمان

جمله گذشته ساده

As soon as
زمان گذشته +طول زمانfor +
از عالئم مشخص این زمان است و مفهوم جمله که قبل از
فعل دیگری مدتی استمرار داشته است.
She'd been waiting for two hours
when you called.
وقتی تلفن کردی  2ساعت منتظر شده بود.
زمانnext +
هر قید زمان آینده زیر در جمله مشخصه آینده ساده است
 +Laterطول زمان
From now - the day after tomorrow
طول زمان Within +
قیود زیر از عالئم مشخصه آینده استمراری است در جمله:
قید زمان آینده at this time +
قید زمان آینده all +
قید زمان آینده at ….o'clock +
قید های زیر در جمله از مشخصه های آینده کامل هستند.

 .1بیان کاری که قبل از کاروفعل دیگری مدتی استمرار داشته است.
They had been living in London for several years when
I met them.
وقتی آنها را دیدم چندین سال بود که در لندن زندگی میکردند

فردا به شما تلفن میکنم
او اینجا نخواهد آمد.

We will call you tomarrow.
She won't come here.

(  Won'tشکل خالصه  will notاست )
بیان کاری که در ساعت و زمان معینی در آینده مدتی استمرار خواهد داشت
I'll be studying English at 8 o'clock tomorrow.
فردا ساعت  8مشغول خواندن انگلیسی خواهم بود.

قید آینده by +
طول زمان in+

In two days, I will have finished my book.
ظرف دو روز دیگر کتابم را تمام میکنم.

 +From nowطول زمان
طول زمان ........................ for+قید آیندهby+
 Byهمراه با قیدد آیندده و همدراه بدا  forو طدول زمدان از
مشخصه آینده کامل استمراری است.

He had been studying all the night.
He' d
تمام شب را درس خوانده بود

 .1بیان کاری که در آینده انجام میشود.

این زمان برای بیان کارهایی است که تا پیش از زمان معینی در آینده ویا قبل از انجام عمل
دیگری انجام و کامل و تمام شود (به قبل از زمان در آینده توجه شود)

قید آینده before +

…  + ingفعل  + Had been +فاعل 

بیان کاری که تا زمان معینی در آینده مدتی استمرار خواهد داشت و تاکید دارد که دوباره
هم ادامه خواهد یافت.
By the end of his year, we will heve been living in
Karaj for six years.
تا آخر امسال شش سال است که در کرج زندگی کرده ایم( و دوباره ادامه خواهد داشت)

مصدر بدون  + Will / Shall + toفاعل 
همراه با فاعل اول شخص مفرد و جمع عالوه بر  shall،willهم میتوان در کلیه
زمانها ی آینده استفاده کرد.
امشب میروم

I will(shall) go tonight.

+ing + ....فعل بدون + will/ shall + be + to +فاعل 
I'll be watching TV at 8 tomorrow.
فردا ساعت  8مشغول تماشای تلویزیون خواهم بود.

… + will /shall + have + p.p +فاعل 
By next week, I will have finished my course.
تا هفته آینده دوره ام را تمام خواهم کرد.

 + ingفعل + will/ shall+ have+ been+فاعل



By 9 o'clock, she will have been working for ten hours.
تا ساعت  9او ده ساعت است که مشغول کار بوده است.

آینده کامل

گذشته کامل+

After
Until-till

آینده

By the time

until
As soon as

They had gone when I got there.
وقتی آنجا رسیدم آنها رفته بودند (با گذشته ساده همراه است)

گذشته کامل

+گذشته کامل

گذشته کامل + till +جمله گذشته ساده

استمراری

After

آینده کامل

جمله گذشته +

 +فاعل ... had+ p.p+

استمراری

این زمان با یک گذشته ساده همراه است
Before
when

بیان کاری که زودتر و قبل از کار دیگری انجام شده است.

آینده ساده

 .2قبال گفته شد که این زمان با یک گذشته ساده و کلمات
ربط همراه است

استمراری

قید زمان گذشتهAt….o'clock+

we were driving to London at this time yesterday.
دیروز همین ساعت داشتیم به طرف لندن رانندگی می کردیم.

I was watching T.V at ten last night.
دیشب ساعت  10داشتم تلویزیون تماشا می کردم

گذشته کامل

قید زمان گذشتهAt this time +

 Wasبا فاعل مفرد و  wereبا جمع همراه است.

گذشته استمراری

 .1قید های زیر در جمله از عالئم مشخصه هستند:

بیان کاری در گذشته و در ساعت و زمان معینی مدتی استمرار داشته است(.به ساعت معین
توجه کنید)

+ing+...فعل+was/were+فاعل 

میشود و در جمالت مجهول فعدل بده مفعدول و فاعدل را میتدوان
همراه با  by...در آخر جمله ویا اینکه ذکر نشود برای تبدیل جمله

معلوم به مجهول مفعول جملده معلدوم را در ابتددای جملده طبدق
ساختار زیر می آوریم :زمان جمله مجهول هم باید همگام بدا
زمان جمله معلوم باشد مثال اگر جمله معلدوم گذشدته باشدد
جمله مجهول نیز باید گذشته باشد.

+.....فعل  + would+فاعل  -------+ساده
 + ing...فعل  +would+ be+فاعل ------+استمراری

قواعد آینده در گذشته عینا مثل زمان آینده ایس و بجدای  willیدا  shallاز  wouldیدا
 shouldاستفاده می شود .به اعتبار جمله میتوان از  could mightهم استفاده کرد

+ would+ have+ p.p+...فاعل -------+کامل
+ ing+...فعل+would+ have +been +فاعل-----+کامل استمراری

آینده در گذشته ها

جمالت مجهول :در جمالت معلوم فعل به فاعل نسبت داده

جمالت مجهول
 +will +be +pp+...مفعول

 The letter will be writtenآینده ساده
نامه نوشته خواهد شد.
 +will + be+ being+ pp+...مفعول
The letter will be being written
نامه در حال نوشته شدن خواهد بود

آینده
استمراری

 + will+ have + been+ pp+...مفعول

 The letter will have been writtenآینده کامل
نامه نوشته خواهد شد.
+ will+ have+ been+ being+ ppمفعول

 +was, were+ pp+...مفعول
نامه نوشته شد.

The letter was written

 +was, were + be+ ing+ pp+...مفعول
The letter was being written.
نامه در حال نوشته شدن بود

 + had+ been+ pp+...مفعول

گذشته
ساده

نامه نوشته میشود

The letter is

written
 +am, is, are+be +ing +pp +...مفعول

گذشته
استمراری
گذشته

The letter had been written
نامه نوشته شده بود

کامل

… + had+ been+ be+ ing+ pp+مفعول

گذشته

 The letter will have been beingآینده کامل
The letter had been being written.
written.
استمراری نامه در حال نوشته شدن می بوده
نامه مشغول نوشته شدن می بوده است

 + am, is, are + pp + ...مفعول

حال ساده

کامل
استمراری

www.bscl.ir

The letter is being written
نامه در حال نوشته شدن است
فاعل را در صورت تمایل میتوان در آخر جمله بوسیله ()by+...
اضافه کرد

حال
استمراری

 + have, has+ been+ pp+...مفعول
کتابها نوشته شده اند
The books have been written.

حال کامل

ماشین فروخته شده است The car has been sold.
 + have, has+been+ being+ pp+...مفعول
The letters have been being written.
( نامه ها) مشغول نوشته شدن بودند

حال کامل
استمراری

