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که  را بیاموزیم، Past Perfect) (گذشته کاملزمان در این جلسه می خواهیم، 

رود که هایی به کار میبیان اتفاقاین زمان درواقع می باشد، بعیدماضی  آنفارسی معادل 

برای بیان  ()گذشته در گذشتهاند در گذشته قبل از عمل دیگری در گذشته اتفاق افتاده

عمل یا کاری که در گذشته قبل ازعمل دیگری اتفاق افتاده باشد از گذشته کامل )ماضی 

بعید( استفاده می شود که نیازمند دو عمل است: عملی که در گذشته دورتر انجام شده 

 .بیان می شوند سادهبعدا انجام شده به شکل گذشته به شکل بعید و عملی که 

 ل:امث

 ، در را پشت سرم قفل کرده بودمبروممن قبل از اینکه از خانه 

 فوت کرده بود دبشتابوی قبل از اینکه اورژانس به کمک اش 

 با هم مشورت کرده بودندسفر کنند قبل از اینکه آنها 

 ما برای امتحان درس نخوانده بودیم

 هواپیما به زمین نشسته بود رسیدموقتی به فرودگاه 

 و...

ا باگر چندین عمل در گذشته  : که حتما در کنکور خواهید دید بسیار مهم اتنک

 م نهفاصله کم یا یکی پس از دیگری اتفاق افتاده باشد از گذشته ساده استفاده می کنی

 ( مثال:ماضی بعید. )رجوع شود به قسمت گذشته ساده

my homework dida nap, and  tookmy lunch,  atehome at 1:30,  edarrivI  
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 می اگر بخواهیم به مقایسه گذشته ساده و ماضی بعید اشاره کنیم،  :2نکته  

 هر باشند شده انجام کوتاهی فاصله با یا هم سر پشت گذشته در دوعمل اگر گفت توان

 با دیگر عمل از قبل گذشته در عملی اگر و شوند می بیان ساده گذشته شکل به عمل دو

به دو مثال بشدت مهم زیر  .شود می استفاده بعید گذشته از باشد شده انجام فاصله

 دقت کنید:

.had landedmy family , to the cityWhen I arrived  

 وقتی به شهر رسیدم، خانواده ام رسیده بودند

.arrivedWhen I arrived to the city, my family  

د روشن است که فاصله رسیدن وی و خانواده وقتی به شهر رسیدم، خانواده ام رسیدن

 اش در جمله اول طوالنی تر بوده است.

 

 یعمل دادن انجام تا و برای بیان عمل یا حالتی که در گذشته شروع شده  : 3 نکته

ه ببهره می جوییم.  past perfectاز ماضی بعید یا  تاس داشته ادامه گذشته در دیگر

 مثال های زیر توجه کنید:

My family had lived in Paris for years after they decided they couldn’t 

 effort it 

 ه ازکخانواده ام سال ها توی پاریس زندگی کرده بودند تا اینکه به این نتیجه رسیدند 

 پس هزینه ها برآیند.
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before he another city The adolescent claimed that he had gone to 

.reached here 

 به شهر دیگری رفته بود ،فرد جوان ادعا کرد قبل از اینکه به اینجا برسد

یکی از عالیم مد نظر است؟  past perfectچطور در کنکور تشخیص دهم 

در جمله است. هروقت این کلمات  afterو  beforeبیماری گذشته کامل داشتن 

و  استفاده شوند یعنی توصیفی کاری قبل یا بعد از چیز دیگری در حال انجام شدن است

 ماضی بعید است. یکی از زمان هایی که طراحان کنکور به آن گیر میدهند همین زمان

  مهم است.

 .را بشناسیمافعال بی قاعده در این زمان هم نیاز است 

اضافه  ed-تنها کافی است اخر فعل  کامل مثبت حالبرای ساختن فرم  فرم مثبت:

 گذشتهو از فرم  ایجاد شود سپس past participleتا فرم  )به جز بی قاعده ها(کرده

Have ( 6دقت کنید فرق اساسی زمان گذشته کامل و حال کامل )جلسه  .ماستفاده کنی 

ت که دارد. اما اینجا فرم گذشته گرفته اس سادهفرم  haveدر این است که در حال کامل 

 می باشد hadهمان 

سعی  با رنگ قرمز نشان داده شده است، past perfect)  با چند مثال بهتر بیاموزیم:  

 کنید مابقی زمان ها را خودتان پیدا کنید(

She stayed up all night because she had received bad news.  
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Unfortunately, we have heard that his father has cardiovascular 

disease and it’s actually quite frightening because he urgently needs 

surgery, last month I saw his father and he was extremely polite to 

me. I hope she and her father get better.  

he had established his company before 2008, and since then, they 

have made some gigantic progress, their sources of revenue have 

increased substantially by each passing month. it seems 

they’lldominate the whole market. Their marketing is well taught out   

and is quite attractive for all types of buyers. 

عل برای سوالی کردن زمان حال ساده کامل تنها کافی است جای فاعل و ففرم سوالی: 

 .را با هم عوض کنیم )had( کمکی
ی تبدیل پرسشی کنیم، باید ابتدا جمله خبری را به سوال wh هایاگر بخواهیم با واژه

کنیم و واژه اش سوال کنیم حذف میخواهیم دربارهمیکنیم، بعد قسمتی از جمله را که 

 .دهیمپرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می

No, give it a few more  when you went in kitchen? boiledthe water  Had

.sminute 

the library? Yes, they  edvisit hadDid the students go home after they 

to, it was getting dark and their parents might have gotten worried ought 
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? Well, I just your education before you got married edyou finish Had

.received rudimentary education nothing fancy 

 

بل از قو  )had (کمکی بعد از فعل not جمالتی با این زمان تنها با قراردادن فرم منفی:

 . گیردفعل اصلی انجام می

We hadn’t seen you yesterday. we thought you were lost. 

The detective asked me whether if I knew Mr. Anderson’s family, I 

responded they hadn’t lived here before I moved here. 

They deliberately lied again; they hadn’t gone to the shopping center. 

The Government hadn’t done anything beneficial for people before 

they went on strike. 

 

 پوریا جاویدی
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