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 مجاز است  آلفا مشاور انتشار این محتوای آموزشی صرفا با گروه آموزشی

 است رایگانو استفاده از آن برای عموم 

را )Past Progressive (زماندر این جلسه می خواهیم، 

می  گذشته استمراری آنکه فارسی معادل  بیاموزیم،

در زبان انگلیسی برای بیان کارهایی این زمان باشد،

مدتی شود که در گذشته اتفاق افتاده و استفاده می

اند، ولی حدود زمانی آنها به طور دقیق ادامه داشته

در زبان انگلیسی برای همین طور  .مشخص یا مهم نیست

نشان دادن یک فرآیند یا توالی در گذشته استفاده می 

 یک در که است کاری بیان  برای.به بیان کامل تر شود

مان مشخص در حال انجام بوده است ولی تمام شدن آن ز

 بیانگر ساده گذشتهرا در آن لحظه بیان نمی کند 

 اتفاق گذشته در مشخص زمان یک در که است کاری

 گذشته و ساده گذشته. است شده تمام و افتاده

 .روند می کار به باهم اغلب استمراری

 مثل:

به  داشتیمدیروز این موقع ها بود که با دوستم 

 میرفتیمدانشگاه 

 تمام شب را به درس خواندن مشغول بود

 در حال اماده شدن بودند که یکی در زد 

صدای بلندی که شبیه  میکردیمخرید  داشتیموقتی 

 تصادف بود را شنیدیم

 دیروز که به خانه رسیدم، علی داشت آواز می خواند

 و...

: که حتما در کنکور خواهید دید بسیار مهم اتنک

هنگامی که درباره گذشته صحبت می شود، اغلب از دو 

استفاده می شود. فعل استفاده شده در   whileوwhen  کلمه
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می آید معموال گذشته ساده و  when عباراتی که با

 .گذشته استمراری به کار می رود while با

.my homework, my father called me ingdowas  While I 

 تکالیفم را انجام می دادم، پدرم صدام کرد.وقتی داشتم 

.my homework when my father called me ingdo wasI  

 داشتم تکالیفم را انجام می دادم که پدرم صدام کرد

 

برای بیان کارهایی که به طور موازی در یک  :2نکته  

از زمان گذشته  .زمان مشخص با هم در حال انجام هستند

استمراری با فرض انجام شدن در گذشته استفاده می 

 شود.

Yesterday evening, after along day at work, I figured it wouldn’t 

be a horrible idea to surprise my family. But who cares  particularly

everybody was busy doing something, my brother  arrived,right? When I 

and while I  a novel ingread wasfor his exams, my mother  ingstudy was

his car. I forgot the  ingwas going to the yard, I saw my father repair

.whole idea all together 

خودم دیروز عصر بعد از یه روز طوالنی سر کار، به 

گفتم ایده بدی نیست اگر امروز خوانواده ام رو 

سوپرایز کنم. ولی کی اهمیت میده، نه ؟ وقتی رسیدم 

هر کسی مشغول کاری بود. برادرم داشت برای امتحان 

هاش درس میخوند، مادرم داشت رمان میخوند و همین 

طور که داشتم به سمت حیاط میرفتم، دیدم بابام داره 

یکنه. کل ایده را یکجا فراموش ماشینش رو تعمیر م

 کردم.
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مد نظر  past perfectچطور در کنکور تشخیص دهم 

-داشتن.  استمرارییکی از عالیم بیماری گذشته است؟ 

ing  در اخر افعال به همراهWas/were  در جمله است. با

دیدن این دو نشانه باید فکرتان را به سمت گذشته 

زمانی که معموال با استمراری سوق دهید. قید های 

 چنین زمانی دیده می شود به قرار زیر است.

When 

While 

Yesterday (morning, afternoon, evening. . .) 

Yesterday (at this time, at seven. . .) 

تنها  کامل مثبت حالبرای ساختن فرم  فرم مثبت:

)استمرار تا فرم اضافه کرده ing-کافی است اخر فعل 

استفاده می  was/ were و ایجاد شود سپس gerund ( ساز

استمراری با دقت کنید فرق اساسی زمان گذشته کنیم.

( در این است که  7و6و حال کامل )جلسه  گذشته کامل

در گذشته کامل دارد. اما  سادهفرم  haveدر حال کامل 

. اما در می باشد hadفرم گذشته گرفته است که همان 

 نداریممربوط به فعل  haveاین زمان 

 

با رنگ  past progressive)  با چند مثال بهتر بیاموزیم:  

قرمز نشان داده شده است، سعی کنید مابقی زمان ها 

 را خودتان پیدا کنید(
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As they were going to school in a rainy & dismal weather of berlin, 

they saw an empty old shack. They were curious so they approached 

the vacant shack. What they found was one of the most horrible 

things one can observe. They saw a corpse of a lady, tortured and 

engulfed in plenty of blood, they immediately called the police. 

Frightened to death, one of students was crying while speaking to 

police officers. 

 

After much hesitation, He was investing in a real estate company. At 

the first glance, it looked amazing for him. Shortly after though, the 

whole situation changed due to unstable economical condition. He 

was extremely resentful of government for such bad economical 

situation. He was losing everything he worked for all these years. 

 

I was often worrying we wouldn’t be able to afford the wedding in 

the months leading up to it. But hopefully that didn’t happen. We 

have this weird tendency to think hours about stuff that doesn’t 

necessarily going to happen. Being ready for possible outcomes is an 

essential step for success of anything but being an immutable 

pessimist won’t make things better. So, as I was mounting the 

platform, I decided to put aside all these irrelevant thoughts that 

won’t happen.  
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 گذشته استمراریبرای سوالی کردن زمان فرم سوالی: 

و  .تنها کافی است جای فاعل و فعل را با هم عوض کنیم

 کلمات پرسشی را در ابتدای جمله بگذاریم

پرسشی کنیم، باید ابتدا  wh هایاگر بخواهیم با واژه

جمله خبری را به سوالی تبدیل کنیم، بعد قسمتی از 

اش سوال کنیم حذف خواهیم دربارهجمله را که می

کنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله می

 .دهیمقرار می

Yes, I was trying to sleep when you  ?when I called ingsleep you Were 

       called 

no, we weren’t watching a  a movie last night? ingwatch you Were

.movie, we were busy studying for upcoming exams 

.Yes, she was on her thesis at the time? ingwork she Was 

?track of the inventory keeping he Wasn’t 

 

برای منفی سازی ساختار زمان گذشته  فرم منفی:

 را بین فعل کمکی “not” استمراری خیلی راحت کلمه

 ”was/were“و حالت ing دهیم و به فعل اصلی جمله قرار می

 شوداین صورت ساختار جمله منفی می

I had a horrible headache and sadly I wasn’t able  well. ingfeel not was I

to enjoy the party. I was dizzy and had vertigo so I couldn’t dance. Since 
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it was my birthday party. My friends couldn’t enjoy themselves 

.either ingdanc weren’teither. they  

He wasn’t speaking in English and Spanish; I couldn’t tell what 

language he was speaking specifically. It resembled chines, I’m not 

sure. 

 

I wasn’t taking John with me. Because he was very annoying. I 

wasn’t taking Maryam either, she had covid-19 so, I was stuck with 

Reza! 

طراحان کنکور، در چند سال اخیر به این زمان 

بیشتر گیر می دهند. انتظار دیدن این دوست 

 عزیز را داشته باشید.

 پوریا جاویدی
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