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

 است رایگانو استفاده از آن برای عموم 

)erfectP Past  (زماندر این جلسه می خواهیم، 
Progressive،کامل  گذشته آنکه فارسی معادل  را بیاموزیم

در زبان انگلیسی برای  این زمانمی باشد، استمراری

توصیف وقایعی استفاده می شود که از گذشته شروع شده 

کاری در گذشته قبل از زمان گذشته دیگری شروع است 

. و اش تا آن زمان ادامه داشته استشده و پروسه

بیشتر زمانی مورد استفاده است که بخواهیم حالتی را 

فته توصیف کنیم که کاری قبل از کار دیگر انجام پذیر

شده باشد و ما اکنون در زمان حال می خواهیم از 

گذشته و بازه ای که این کار خاص انجام میپذیرفته 

صحبت کنیم. نزدیک ترین زمان به این زمان در فارسی 

 ماضی بعید استمراری می باشد

 مثل:

هنگامی که او را جلوی خانه دیدم داشت بند کفش هایش 

 را محکم می کرد

 استادم دو ساعتی بود که درس می دادوقتی رسیدم، 

آنها یک ساعتی دیر به جلسه شان رسیدند چون تمام 

 مسیر را پیاده روی کرده بودند

وقتی دیشب نصف شب از خواب بیدار شدم حیاط خیس بود. 

 تمام دیشب باران باریده بود

 و...

: که حتما در کنکور خواهید دید بسیار مهم اتنک

ن گذشته کامل استمراری به به طور کلی باید در زما

 سه نکته توجه گردد. 

:( این زمان در گذشته اتفاق افتاده است. پس تمام 1

و خواننده از  افعال باید فرم گذشته داشته باشند
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خواندن جمله بتواند درک کند که رویداد توصیف 

 شده مربوط به حال نیست

:( در این زمان، یک بازه از زمان مهم است. که یک 2

اتفاق قبل از دیگری رخ میدهد و این اتفاق تا رخ 

 داد اتفاق بعدی همچنان در حال انجام است مثال:

دیشب وقتی از خواب بیدار شدم، حیاط خیس بود. تمام 

 دیشب باران باریده بود

آنچه قابل درک است این است که اوال زمان حال یا 

آینده نیست. خیس بودن حیاط دیده شده بوده است و 

 یدن باران مدام انجام پذیرفته استبار

:( از خواندن یک جمله گذشته کامل استمراری احساس 3

 می کنید." گذشته در گذشته"

برای بیان کردن عمل یا کاری که در گذشته قبل از  :1نکته

 عمل دیگری انجام شده و مدتی ادامه داشته است

hoursWhen I saw marry, she had been cooking cake for two  

 ساعت بود که داشت کیک می پخت 2وقتی ماری را دیدم، 

When Reza went to class, all his classmates had been answering the questions 

.for about fifty minutes 

وقتی رضا به کالس رفت، همکالسی هاش پنجاه دقیقه بود که 

 داشتن به سواالت پاسخ میدادن

 

کامل بعضی مواقع این زمان میتواند با گذشته : 2نکته

جابجا استفاده شود و کامال هم  Past perfect (simple)ساده

 ,Before, sinceدر این زمان در جمالت بسیار  .درست است
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,when, after, while وbecause   خواهید دید. که به ...

 آنها ربط دهنده های زمانی می گوییم. 

تنها  کامل مثبت حالساختن فرم  برای فرم مثبت:

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

فعل های  فرم گذشتهاز ایجاد شود سپس gerund ( ساز

ده کرد و فرم سوم استفا است Hadکه همان have\has  کمکی

 .می باشد نیز به کار میگیریم beenرا که همان  beفعل 

با  Past perfect progressive))  با چند مثال بهتر بیاموزیم:

شده است، سعی کنید مابقی زمان  رنگ قرمز نشان داده

 ها را خودتان پیدا کنید(

Flights can sometimes be overwhelmingly boring specially if you 

plan to travel long distances. One of my acquaintances has recently 

traveled to the united states from the middle east and he told me, they 

had been traveling for almost twelve hours before they finally 

reached New York.   

We had been struggling for several years before the business finally 

took off. Sometimes you just got to be patient. I utterly believe in this 

quote “What comes easy won’t last, what lasts won’t come easy”. 

Give it time and gang in there. 

They were thirsty because they had been working outside for hours in 

the middle of summer in one of the hottest places on the face of 

planet earth, The middle east!! 

 گذشته استمراریبرای سوالی کردن زمان فرم سوالی: 

را با هم  Hadکمکی  تنها کافی است جای فاعل و فعل

 و کلمات پرسشی را در ابتدای جمله بگذاریم .عوض کنیم
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پرسشی کنیم، باید  wh هایاگر بخواهیم با واژه

ابتدا جمله خبری را به سوالی تبدیل کنیم، بعد 

اش سوال کنیم خواهیم دربارهقسمتی از جمله را که می

کنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای حذف می

 .دهیمجمله قرار می

 Since you’ve failed, had you been attending English classes? 

کرده بودی؟چون افتادی، کالس های زبان را شرکت   

Where had Maryam been taking dancing practices? 

 مریم کجا کالس رقص شرکت کرده بوده است؟

When you arrived home, had your mother been working all day long? 

به خونه رسیدی، آیا مادرتان کل روز را مشغول کار کردن بوده است؟ وقتی  

 

 

قرار  not واژه Had اگر بعد از فعل کمکی فرم منفی:

 .شودبدهیم، فعل منفی می

Hadn’t she been carrying that bag? No, she hadn’t been carrying the bag. He 

had been carrying the bag. 

کیف را حمل می کرده است( مرد)او . او نبوده است. کیف را حمل میکرده است؟ خیرایا او نبوده که   

Hadn’t we been working on this project for three months? Yes, we had been 

working on it for roughly three months. 
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روی این پروژه کار روی این پروژه سه ماه کار نکرده بودیم؟ بله تقریبا سه ماه بوده است که 

 میکردیم

Reza had not been spending time with his family since he started a part time 

course. 

Maryam hadn’t been using her favorite car ever since her father died 

 

این زمان از سخت ترین زمان هایی است که در 

شیکبا انگلیسی وجود دارد. در یادگیری آن 

 باشید

 پوریا جاویدی
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