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زمانها در گرامر زبان انگلیسی
"زمانها در گرامر زبان انگلیسی "  ,گرامر یکی از بخشهای مهم یادگیری زبان انگلیسی است  ,که همواره در امتحانات
زبان آموزان را اذیت میکند  ,امروز قصد داریم در این پست به مهمترین بخش گرامر زبان انگلیسی یعنی زمانها در
گرامر زبان انگلیسی بپردازیم و برای هر کدام یک مثال خوب آوردیم تا شما کامال متوجه بشید .
زمان شکلی از فعل است که عمل یا حالتی را در زمان نشان می دهد  .به طور کلی در آموزش زبان انگلیسی سه
زمان اصلی وجود زمان حال  ,زمان گذشته و زمان آینده  .هر زمان دارای چهار حالت ساده – استمراری – کامل و
کامل استمراری می باشد  .زمانهای اصلی  ،زمانهای واقع شدن فعل را نشان می دهند و چهار حالت مختلف نحوه
و چگونگی انجام کار را  .با توجه به سه زمان اصلی و چهار حالت هر یک  ،می توان گفت که در زبان انگلیسی ۱۲ ،
زمان به طریق زیر وجود دارد :

زمانهای حال

زمانهای گذشته

زمانهای آینده

حال ساده ( مضارع )

گذشته ساده ( ماضی ساده )

آینده ساده ( مستقبل ساده )

حال استمراری

گذشته استمراری

آینده استمراری

حال کامل ( ماضی نقلی )

گذشته کامل ( ماضی بعید )

آینده کامل

حال کامل استمراری

گذشته کامل استمراری

آینده کامل استمراری
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(present tense + common aspect)
 فاعل+  شکل ساده فعل:

حال ساده در زبان انگلیسی

فرمول ساخت زمان حال ساده

. ‘ به انتهای فعل اضافه میشودs’ ( یکhe/ she/ it) * در حال ساده برای سوم شخص

I/ You/ We/ They work in a bank.
He/ She works in a bank.

 فاعل+ don’t/ doesn’t +  شکل ساده فعل: برای منفی کردن

I/ You/ We/ They don’t (do not) work.
He/ She/ It doesn’t (does not) work.

 کلمه پرسشی+ do/does +  فاعل+  شکل ساده فعل: برای سوالی کردن

Where do I/ you/we/they work?
Where does he/ she work?
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نکات مهم حال ساده :
* نکته  :در زمان حال ساده به انتهاي فعل سوم شخص مفرد در حالت كلي  - sمي افزاييم.
* نكته  :در افعالي كه به sh , -ch , -z , -s , -o , -x -ختم مي شوند  ،به جاي s -بايد es -اضافه كنيم.
* نكته  :افعال ي كه به y -ختم مي شوند و قبل از  yيك حرف بي صدا قرار دارد  ،به هنگام افزوده شدن
- ،sحرف  yبه  iتبدیل مي شود و سپس es -اضافه مي شود.
مثالstudies :
* زمان حال ساده برا ي اشاره به كاري كه به صورت عادت و يا تكرار انجام ميپذيرد به كار مي رود .در این
كاربرد  ،قیدهای تكرار كمك كننده هستند.

always– usually -often- sometimes- occasionally- rarely - scarcely–Never
* همچنين كلمات و قيود ديگري كه به نحوي به تكرار داللت كنند  ،مي توانند با اين زمان همراه شوند .براي
اسم زمان از اين دسته است.
مثال تركيبات  everyبا يك ِ
* دقت كنيد كه زمان حال ساده پس از كلمات ربط زماني مانند ( whenوقتيكه ) (until ،تا ) ( ، till ,تا )
 ( afterپس از ) ( before ،قبل از )( as soon as ،به مجرد اينكه ) و غيره براي اشاره به زمان آينده به
كار مي رود.
مثال  :من مي مانم تا او بيايد ( او در آينده خواهد آمد )I stay here until he comes..........

 .1بیان امور روز مره  ,عادتها و کار های تکراری

I usually go fishing at weekends.

من معموال در آخر هفته ها به ماهیگیری میروم .
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I don’t go fishing at weekends.
Do I go fishing at weekends?

من در آخر هفته به ماهیگری نمیروم
 آیا من در آخر هفته به ماهیگیری میروم ؟.

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

You always know the answer.
You don’t always know the answer.
Do you always know the answer?

. شما همیشه جواب را میدانید
شما همیشه جواب را نمیدانید
 آیا شما همیشه جواب را میدانید ؟.

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

She never puts milk in her tea.
She doesn’t put milk in her tea.
Does she ever put milk in her tea?

. او هرگز در چای خود شیر نمیریزد
. او در چای خود شیر نمیریزد

آیا او هیچ وقت در چای خود شیر ریخته است ؟

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

My father plays the violin.
My father doesn’t play the violin.
Does your father play the violin?

. پدر من ویالون میزند
. پدر من ویالون نمیزند
آیا پدر شما ویالون میزند ؟
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-------------------------------------------------------------------

We sometimes go to the cinema on Friday.

. ما گاهی اوقات جمعه ها به سینما میرویم

We don’t go to the cinema on Friday.
Do we go to the cinema on Fridays?

ما جمعه ها به سینما نمیرویم
 آیا ما جمعه ها به سینما میرویم ؟.

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

They never walk in the wood.
They don’t walk in the wood.

. آنها هرگز در جنگل پیاده روی نمیکنند

Do they walk in the wood?

. آنها در جنگل قدم نمیزنند
.  آیا اونها در جنگل قدم میزنند.

------------------------------------------------------------------- قوانین طبیعی,  مسائل کلی و بیان حقایق علمی.2


An ostrich has two legs.
A rabbit doesn’t have two legs.
How many legs does a spider have?

. یک شتر مرغ دو پا دارد
. یک خرگوش دو پا ندارد
یک عنکبوت چند تا پا دارد ؟

--------------------------------------------------------------------
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The earth goes round the sun.
The sun doesn’t go round the earth.
Does the moon go round the earth?

زمین به دور خورشید میچرخد
.  خورشید به دور زمین نمیچرخد.
آیا ماه به دور زمین میچرخد ؟

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

Water is liquid at room temperature.
Gold isn’t liquid at room temperature.
Is gold solid at room temperature?

. آب در دمای اتاق مایع است
. طال در دمای اتاق مایع نیست
آیا طال در دمای اتاق جامد است ؟

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

 کتاب ها و تئاتر و نقل قول ها,  فیلم ها,  در گزارشات ورزشی.3


Johnson takes the ball, he bounces it to the floor, then
he throws and scores two points.

 سپس پرتاب میکند و دو امتیاز,  اون آن را به زمین می اندازد, جانسون توپ را گرفت

. میگیرد

------------------------------------------------------------------- جدول زمانی.4


The train leaves at half past four.

. قطار در ساعت چهار نیم ایستگاه را ترک میکند
Deepenglish.ir

Deepenglish.ir

The train doesn’t leave at five.
What time does the train leave?

.  ایستگاه را ترک نمیکند5 قطار در ساعت
چه ساعتی قطار ایستگاه را ترک میکند ؟

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

The course starts on 1 July.

.  جوالی شروع میشود1 دوره در تاریخ

The course doesn’t start in June.
When does the course start?

.  شروع نمیشودjune دوره در ماه
چه موقع دوره شروع میشود ؟

(present tense + progressive aspect) زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

 فاعل+ BE  فعل+  فعل+ ing

: شکل کلی

You are cooking.
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برای منفی کردن  + ing :فعل  + BE not +فاعل

You aren’t (are not) cooking.

برای سوای کردن  + ing :فعل  +فاعل  + BE +کلمه پرسشی

?What are you cooking

 .1عملی که همین االن در حال اتفاق افتادن باشد .

I’m watching a film on TV now.



من همین االن دارم یک فیلم در تلویزیون نگاه میکنم .
من االن یک فیلم نگاه نمیکنم .
آیا من در حال نگاه کردن یک فیلم هستم ؟

I‘m not watching a film.
?Am I watching a film

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

مراقب باش  ,ماشین داره میاد .
اون نمیاد .
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Watch out, a car’s coming.
It is not coming.
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Is it coming?
-------------------------------------------------------------------

The boys are sleeping upstairs.

.پسرها در طبقه باال خواب هستند

The boys aren’t sleeping upstairs.
Are the boys sleeping upstairs?

آیا داره میاد ؟

. پسرها در طبقه باال خواب نیستند
آیا پسرها در طبقه باال خواب هستند ؟

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

:  عملی که تقریبا در زمان کنونی اتفاق می افتد اما نه الزاما همین االن.2


He‘s studying Spanish and German.

او اسپانیایی و آلمانی مطالعه میکند

He‘s not studying French.

. او فرانسه مطالعه نمیکند

What languages is he studying?

شما زبانی او مطالعه میکند ؟

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

They‘re going to a business course.

. آنها دارند به یک دوره تجارت میروند

They aren’t going to a cooking course.
What course are they going to?

. آنها به یک دوره آشپزی نمیروند
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چه دوره ای را آنها دارند میروند ؟
-------------------------------------------------------------------

You‘re visiting museums while you’re here.

. آنها از موزه دیدن کردند زمانی که شما در آنجا بودید

You‘re not visiting factories.

Are you visiting museums in our city?

. آنها از کارخانه دیدن نکردند

آیا شما از موزه شهرمون دیدن کردید ؟

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

 بیان برنامه ریزی برای آینده نزدیک.3


I‘m travelling to Paris tomorrow.

. من میخواهم فردا به پاریس مسافرت کنم

I‘m not travelling to Paris tomorrow.

. من نمیخواهم فردا به پاریس مسافرت کنم

Am I travelling to Paris tomorrow?

آیا من میخواهم فردا به پاریس مسافرت کنم ؟

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

My son is taking his girlfriend to dinner tonight.
. پسرم دوست دخترش را برای شام میبرد

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

. پسرم دوست دخترش را برای شام نمیبرد

Is he taking his girlfriend to dinner tonight?

آیا او برای شام دوست دخترش را می برد ؟
Deepenglish.ir

Deepenglish.ir

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

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



شما میخواهید در تعطیالت امسال به ایتالیا بروید  ,نمیخواهید بروید ؟

You aren’t going to Greece.

شما نمیخواهید به یونان بروید .

?Where are you going on holiday this year

در تعطیالت امسال شما کجا خواهید رفت ؟


توجه داشته باشيد كه افعالي كه به مسايل « حسی » اشاره دارند  ،مانند  see , hearو غیره ؛ افعالي
كه به مايل « احساسی » اشاره دارند مانند  want , likeو غیره ؛ افعالي كه به « فكر و ذهن » اشاره
دارند مانند  understand , knowو غیره ؛
افعالی كه به مالكيت اشاره دارند مانند  haveو غیره و برخي از افعال خاص ديگر به صورت استمرار ي به
كار نمي روند.
همچنين كارها ي مقطعي را نمي توان به صورت استمرار ي به كار برد .به عنوان مثال فعل  finishيك
فعل مقطعي است كه نمي تواند استمرار داشته باشد.

گذشته ساده در زبان انگلیسی

)(past tense + common aspect

شکل کلی ):قسمت دوم فعل ( شکل گذشته فعل  +فاعل

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They lived in London ten years ago.
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برای منفی کردن  :شکل ساده فعل  + didn’t (did not) +فاعل

I/ You/ He/ She/ It/ We/ They didn’t like the film.

برای سوالی کردن  :شکل ساده فعل  +فاعل  + did +کلمه پرسشی

?Where did I/ you/ he/ she/ it/ we/ they meet Richard

 افعال انگليسي به دو دسته با قاعده و بي قاعده تقسيم مي شوند .افعال بي قاعده سماعي
هستند .اما افعال با قاعده با افزودن  –edبه انتها ي آنها به قسمت دوم و يا سوم تبديل م ي
شوند .
مثال با قاعده

work/worked/worked

مثال بی قاعده

go/went/gone

 در ساخت شكل ماضي ( قسمت دوم فعل اصلي ) از افعال با قاعده  ،اگر فعل به  –yختم شود و
قبل از  yيك حرف بي صدا باشد  ،به هنگام افزودن پسوند  –edحرف  yبه  iتبديل مي شود.

مثال studied :
برای بیان عملی که در گذشته انجام شده

I had lunch with Mrs Robinson yesterday.

من دیروز به همراه خانم رابینسون ناهار خوردم .
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I didn’t have lunch with Mrs Robinson yesterday.

. من دیروز با خانم رابینسون ناهار نخوردم

Did I have lunch with Mrs Robinson yesterday?

آیا من دیروز با خانم رابینسون ناهار خوردم ؟

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

Mother went to work on Tuesday.
Mother didn’t go to work on Tuesday.
Did Mother go to work on Tuesday?

. مادر در سه شنبه سر کار رفت
. مادر در سه شنبه سر کار نرفت
آیا مادر سه شنبه به سر کار رفت ؟

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

You did the shopping this morning.
You didn’t do the shopping this morning.

. شما امروز صبح خرید کردید
. شما امروز صبح خرید نکردید

Where did you do the shopping this morning?

امروز صبح کجا خرید کردید ؟

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

She travelled to Spain last year.
She didn’t travel anywhere last year.
Where did she travel last year?

.او پارسال به اسپانیا سفر کرد
. او پارسال به هیچ کجا سفر نکرد
او پارسال به کجا سفر کرد ؟
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(past tense + progressive aspect)

گذشته استمراری در زبان انگلیسی

 فاعل+ was/ were +  فعل+ ING : شکل کلی

I/He/She was having a shower when you called.

We/ You/ They were watching TV when Bob arrived.

 فاعل+ wasn’t (was not)/ weren’t (were not) +  فعل+ ING : منفی

I/ He/ She wasn’t having a shower when you called.

We/ You/ They weren’t watching TV when Bob arrived.

 کلمه پرسشی+ was/ were +  فعل+ ING

:

شکل پرسشی

What were you doing when Bob arrived?

What was she doing when you called?
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:عمل مستمر و ادامه دار در گذشته


I was working in the garden when my sister arrived.

. من در حال کار کردن در باغ بودم زمانی که خواهرم رسید

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

. من در باغ کار نمیکردم وقتی که خواهرم رسید

Was I working in the garden when my sister arrived?

آیا من در حال کار کردن در باغ بودم زمانیکه خواهرم رسید ؟

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

We were watching a film at ten last night.

. در ساعت ده دیشب ما در حال تماشای فیلم بودیم

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

. در ساعت ده دیشب ما در حال تماشای فیلم نبودیم

Were we watching film at ten last night?

آیا در ساعت ده دیشب ما در حال تماشای فیلم بودیم ؟

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

She was playing with the kids from eight to nine.
. او از ساعت هشت تا نه در حال بازی با کودکان بود

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

. او از ساعت هشت تا نه دیشب در حال بازی با کودکان نبود

Who was she playing with?

او در حال بازی با چه کسی بود ؟
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(present perfect tense + common حال کامل ساده در زبان انگلیسی
aspect)

 فاعل+ have/ has + قسمت سوم فعل

:

شکل کلی

I/ You/ We/ They have finished the letter.
He/ She has finished the letter.

 فاعل+ haven’t (have not)/ hasn’t (has not) +  قسمت سوم فعل: منفی

I/ You/ We/ They haven’t finished the letter.
He/ She hasn’t finished the letter.

 کلمه پرسشی+ have/ has + قسمت سوم فعل

: پرسشی

Have I/ you/we/ they finished the letter?
Has he/she finished the letter?
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کلمات  ( alreadyتاکنون  ,قبال ) ( still ,هنوز ) ( yet ,تا به حال )  ( up to now ,تا به حال) ( so far ,تا
کنون )  ( recently ,اخیرا )  ( lately ,اخیرا )  ( for ,برای ) ( since ,از) را می توان با این زمان به کار برد .
کلمه  forبا طول مدت دوره و کلمه  sinceبا یک مقطع زمانی استفاده میشود .

 .1انجام عملی با یک نتیجه

Sorry, I‘ve parked at the wrong place.



متاسفم  ,من در جای بدی پارک کرده ام .
من در جای بدی پارک نکرده ام.

I haven’t parked at the wrong place.
?Have I parked at the wrong place

آیا در جای بدی پارک کرده ام ؟

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

You‘ve (already) printed the letters.



ما (قبل از این ) نامه را چاپ کرده اید
شما هنوز نامه را چاپ نکرده اید .
آیا شما نامه را چاپ کرده اید ؟

You haven’t printed the letters (yet).
?)Have you printed the letters (yet

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

ما (قبل از این ) اتاقها را تمیز کرده ایم .
ما هنوز اتاقها را تمیز نکرده ایم .
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We‘ve (already) done the rooms.
We haven’t done the rooms yet.
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آیا ما اتاق ها را تمیز کرده ایم ؟

?)Have we done the rooms (yet

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

He has already repaired the lawn-mower.



او قبل از این ماشین چمن زنی را تعمیر کرده است .

He hasn’t repaired the lawn-mower yet.

او هنوز ماشین چمن زنی را تعمیر نکرده است .

?Has he repaired the lawn-mower yet

آیا او ماشین چمن زنی را تعمیر کرده است ؟
 .2عملی که در گذشته چند بار تکرار شده یا عمل ناتمام در گذشته

Our friends have visited us four times this summer.



دوستان ما در این تابستان چهار بار به دیدار ما آمده اند .

Our friends haven’t visited us this summer.

دوستان ما در این تابستان به دیدار ما نیامده اند .

?How many times have our friends visited us this summer

در این تابستان چند بار دوستانمان به دیدارمان آمده اند ؟

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

اخیرا ما زیاد سینما بوده ایم .
اخیرا ما سینما نبوده ایم .
آیا اخیرا سینما بوده ایم ؟

I‘ve been to the cinema a lot lately.
I haven’t been to the cinema lately.
?Have I been to the cinema lately

-------------------------------------------------------------------Deepenglish.ir
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You‘ve been on holiday this year.

. امسال شما در تعطیالت بوده اید

You haven’t been on holiday this year.
Have you been on holiday this year?

. شما امسال تعطیالت نبوده اید

آیا شما امسال تعطیالت بوده اید ؟

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


Jane has already been to Italy.

. جین پیش از این ایتالیا بوده است

Jane has never been to Italy.

. جین هیچ وقت در ایتالیا نبوده است

Has Jane ever been to Italy?

آیا جین تا کنون ایتالیا بوده است ؟

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

You have already swum in this lake.

شما قبل از این در این دریاچه شنا کرده اید

You haven’t swum in this lake yet.
Have you ever swum in this lake?

. شما هنوز در این دریاچه شنا نکرده اید

آیا شما تا کنون در این دریاچه شنا کرده اید ؟

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

You‘ve been to the hairdresser’s.
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شما در آرایشگاه بوده اید .
شما آرایشگاه نبوده اید .

You haven’t been to the hairdresser’s.
?Where have you been

شما کجا بوده اید ؟

 .4عملی که در گذشته انجام شده و تا کنون ادامه دارد .

The Simpsons have lived here for eight years.



سیمپسون ها برای هشت سال در اینجا زندگی کرده است .

The Simpsons haven’t lived here for long.

سیمپسون ها برای مدت زیادی اینجا زندگی نکرده اند.

?How long have the Simpsons lived here

چه مدت سیمپسون ها در اینجا زندگی کرده اند ؟

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

He has driven a car since 2002.



او از سال  2002رانندگی ماشین کرده است .

He hasn’t driven a car since 2002.

او از سال  2002با ماشین رانندگی نکرده است .

?Has he driven a car since 2002

آیا از سال  2002او ماشینی را رانده است ؟

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

شما برای دو سال اینجا کار کرده اید .

You‘ve worked here for two years.

You haven’t worked here for two years.
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How long have you worked here?

. شما برای دو سال اینجا کار نکرده اید
چه مدت شما اینجا کار کرده اید ؟

(present perfect tense + progressive aspect) حال کامل استمراری در زبان انگلیسی
 فاعل+ have/ has been +  فعل+ ING: شکل کلی

I/ you/ We/ They have been learning English for a year.
He/ She has been learning English for a year.

 فاعل+ haven’t/hasn’t been +  فعل+ ING : شکل منفی

I/ You/ We/ They haven’t been playing tennis for a long time.
He/ She hasn’t been playing tennis for a long time.
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 کلمه پرسشی+ have/ has +  فاعل+ been  فعل+ ING : پرسشی

How long have I/ you/ we/ they been learning English?
How long has he/ she been learning English?

) عملی که در گذشته شروع شده و تاکنون ادامه دارد (با تاکید بر روی پیشرفت کار


They‘ve been staying in this hotel for ten days.

. آنها برای ده روز در این هتل مانده اند

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

. آنها برای ده روز در این هتل نمانده اند

Have they been staying in this hotel for ten days?

آیا آنها برای ده روز در این هتل مانده اند ؟

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

He has been mowing the lawn all this morning.

. او تمام امروز صبح چمن زنی کرده است

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

. او تمام امروز صبح چمن زنی نکرده است

How long has he been mowing the lawn?

چمن زنی او چه مدت طول کشید ؟

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

You‘ve been missing classes lately.

. به تازگی شما کالسهایتان را از دست داده اید

You haven’t been coming to class lately.
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What have you been doing lately?

. اخیرا شما به کالس نیامده اید
اخیرا شما چه کاری انجام داده اید ؟

(past tense + common aspect) ماضی بعید در زبان انگلیسی

 فاعل+ had +  قسمت سوم فعل: شکل کلی

I/ You/ He/ She/ We/ They had already met Sarah before

the party.

 فاعل+ hadn’t (had not) +  قسمت سوم فعل: منفی

I/ You/ He/ She/ We/ They hadn’t met Sarah before the
party.
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 کلمه پرسشی+ had +  فاعل+  قسمت سوم فعل: پرسشی

Had I/ you/ he/ she/ we/ they met Sarah before the party?

: انجام کاری در گذشته قبل از کار دیگر


She said she had written three letters the day before.

.  او سه نامه را روز قبل نوشته بود,او گفت

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

.  او سه نامه را روز قبل ننوشته بود, او گفت

How many letters had she written the day before?

چه تعداد نامه او روز قبل نوشته بود ؟
--------------------------------------------------------------------



They had lived in York before they moved to Liverpool.

.  آنها در نیویورک زندگی کرده بودند, قبل از اینکه آنها به لیورپول بیایند

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

.  آنها در نیویورک زندگی کرده بودند, قبل از اینکه آنها به لیورپول بیایند

Where had they lived before they moved to Liverpool?

 در کجا زندگی کرده بودند ؟, قبل از اینکه آنها به لیورپلو بیایند

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

You‘d locked the door before you left.

.  در رو قفل کرده بودی, قبل از اینکه بری

You hadn’t locked the door before you left.

.  در رو قفل نکرده بودی, قبل از اینکه خارج بری

Had you locked the door before you left?
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 آیا در رو قفل کرده بودی ؟, قبل از اینکه بری
--------------------------------------------------------------------

(past perfect tense + progressive aspect) ماضی بعید استمراری در زبان انگلیسی

 فاعل+ had been +  فعل+ ING: شکل کلی

I/ You/ He/ She/ We/ They had been living in German for
years before moving here.

 فاعل+ hadn’t been +  فعل+ ING: شکل منفی

I/ You/ He/ She/ We/ They hadn’t been living in Germany for
a long time before moving here.

 کلمه پرسشی+ had +  فاعل+ been  فعل+ ING: پرسشی

How long had I/ you/ he/ she/ we/ they been living in
Germany before moving here?
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: )انجام کاری در گذشته قبل از کار دیگر (با تاکید بر استمرار


He said he had been mowing the lawn all that morning.
.  او تمام صبح را در حال چمن زنی بوده, او گفت

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

.  او تمام صبح را در حال چمن زنی نبوده, او گفت

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

 چه مدتی در حال چمن زنی بود ؟, وقتی شما او را دیدید

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

They had been working for the same company for a long time before
they changed jobs.

 برای مدت طوالنی برای همان شرکت کار کرده, قبل از اینکه آنها شغلشان را تغییر دهند

. بودند

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

 آنها برای برای مدت طوالنی برای همان شرکت کار, قبل از اینکه شغلشان را تغییر دهند

. نکرده بودند

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

 آیا برای مدت طوالنی برای همان شرکت کار, قبل از اینکه آنها شغلشان را تغییر دهند
-------------------------------------------------------------------

کرده بودند ؟

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

.  آنها در نیویورک زندگی کرده بودند, قبل از اینکه آنها به لیورپول بروند
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They hadn’t been living in York before they moved to Liverpool.

.  آنها درنیویورک زندگی نکرده بودند, قبل از اینکه آنها به لیورپول بروند

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

 چه مدت زمانی در نیویورک زندگی کرده, قبل از اینکه آنها به لیورپول نقل مکان بکنند
--------------------------------------------------------------------

بودند ؟

(future tense + common aspect) آینده ساده در زبان انگلیسی

 فاعل+ Will +  شکل ساده فعل:

شکل کلی

I/ You/ He/ She/ We/ They will see Jane when she comes
back from India.

 فاعل+ Won’t (will not) +  شکل ساده فعل: منفی

I/ You/ He/ She/ We/ They won’t see Jane when she comes
back from India.

Deepenglish.ir

Deepenglish.ir

 کلمه پرسشی+ Will +  فاعل+  شکل ساده فعل: پرسشی

Will I/ you/ he/ she/ we/ they see Jane when she comes
back from India?

:  کار یا راخدادی در آینده, واقعیت


I will be thirty years old next year.
I won’t be thirty years old again.
Will I be thirty years old again?

. سال آینده من سی ساله خواهم شد
. من دوباره سی ساله نخواهم شد
آیا من دوباره سی ساله خواهم شد ؟

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

We‘ll meet them at the station at six.

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

We won’t meet them at the station.
Where will we meet them?

. ما آنها را در ایستگاه مالقات نخواهیم کرد
کجا آنها را مالقات خواهیم کرد ؟

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

You‘ll cross the channel by ferry.
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شما به وسیله کشتی از کانال عبور خواهید کرد .

شما از کانال عبور نخواهید کرد .
چگونه از کانال عبور خواهید کرد ؟


You won’t cross the channel.

?How will you cross the channel

توجه  :برخي افعال مفهوم آينده را در بطن خود دارند .به همي ين دلیل نمي توان آنها را با
will/shallبه كار برد .برخي از آنها عبارت اند از ( wantخواستن ) ( hope ,امیدوار بودن) wish ,
(آرزو داشتن )  ,زمان حال ساده دراين افعال به آینده اشاره دارد.

آینده استمراری در زبان انگلیسی )(future tense + progressive aspect
شکل کلی  + ing :فعل  + Will Be +فاعل

I/ You/ He/ She/ We/ They will be having fun at the party.

شکل منفی  + ing :فعل  + Won’t Be +فاعل

I/ You/ He/ She/ We/ They won’t be having fun at the party.
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 کلمه پرسشی+ Will +  فاعل+ Be  فعل+ ing : شکل پرسشی

Will I/ you/ he/ she/ we/ they be having fun at the party?

: استمرار کاری در آینده


This time tomorrow we will be flying to Los Angeles.
. فردا این موقع ما به لس آنجلس پرواز خواهیم کرد

We won’t be flying to New York.
Where will we be flying?

. ما به نیویورک پرواز نخواهیم کرد
به کجا پرواز خواهیم کرد ؟

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

You‘ll be doing housework with me at six tomorrow.

. شما تکالیف مدرسه را در ساعت شش به همراه من انجام خواهید داد

You won’t be playing football.

What will you be doing at six tomorrow?

. شما فوتبال بازی نخواهید کرد

فردا ساعت شش چه کاری خواهید کرد ؟

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

I‘ll be playing tennis from seven to nine.

. من از ساعت هفت تا نه قرار است تنیس بازی کنم

I won’t be playing tennis at six.

. من در ساعت شش تنیس بازی نمیکنم
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When will I be playing tennis?

من چه موقع تنیس بازی خواهم کرد ؟

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

(future perfect tense + common aspect) آینده کامل در زبان انگلیسی

 فاعل+ Will Have + قسمت سوم فعل

:

شکل کلی

I/ You/ He/ She/ We/ They will have met Dora’s husband by
this time tomorrow.

 فاعل+ Won’t Have +  قسمت سوم فعل: منفی

I/ You/ He/ She/ We/ They won’t have met Dora’s husband
by this time tomorrow.
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 کلمه پرسشی+ Will +  فاعل+ Have  قسمت سوم فعل: پرسشی

Will you have met Dora’s husband by this time tomorrow?

: ) کاری که با گرفتن زمان در آینده کامل می شود(پیشگویی و پیش بینی حداکثر زمان انجام


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

.  آن کار را انجام داده ام, قبل از پایان هفته آینده

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

.  آن کار را انجام نداده ام, قبل از پایان هفته آینده

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

آیا قبل از هفته آینده آن کار را انجام داده ام ؟

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

They‘ll have arrived by the time we return.

.  آنها میرسند, قبل از اینکه ما برگردیم

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

.  آنها نمیرسند, قبل از اینکه ما برگردیم

Will they have arrived by the time we return?

 آنها می رسند ؟, آیا قبل از آنکه ما برسیم

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

She will have taken three exams by next Tuesday.
. او سه امتحان را قبل از سه شنبه بعدی میگیرد

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

.  هیچ امتحانی نمیگیرد, او تا قبل از سه شنبه بعدی
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How many exams will she have taken by next Tuesday?

چه تعداد امتحان او تا قبل از سه شنبه بعد میگیرد ؟

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

(future perfect tense + progressive aspect)آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

 فاعل+ Will Have Been +  فعل+ ing : شکل کلی

I/ You/ He/ She/ We/ They will have been working with John
for ten years next week.

 فاعل+ Won’t Have Been +  فعل+ ing : منفی

I/ You/ He/ She/ We/ They won’t have been working with
John for ten years next week.

 کلمه پرسشی+ Will +  فاعل+ Have Been +  فعل+ ing : پرسشی
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How long will I/ you/ he/ she/ we/ they have been working with John
next week?

: استمرار کاری که قرار است تا زمان خاصی در آینده ادامه یابد


We will have been staying here for a week tomorrow.

) ( یعنی االن شش روزه.  ما برای مدت یک هفته اینجا مانده ایم, فردا

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

.  ما برای یک هفته اینجا نمانده ایم, فردا

How long will we have been staying here?

چه مدت ما اینجا مانده ایم ؟

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

You will have been living here for thirty years by this time next year.
.  شما سی سال اینجا زندگی کرده اید, سال دیگه این موقع

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

year.

. شما مدت سی سال نیست که اینجا زندگی کرده اید, سال دیگه این موقع

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

سال دیگه این موقع چه مدت هست که شما اینجا زندگی کرده اید ؟

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

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

. سال دیگه من برای مدت ده سال است که گیتار مینوازم

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

.  من ده سال نیست که گیتار میزنم, سال دیگه
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?How long will I have been playing the guitar

چه مدت است که گیتار میزنی ؟

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

خالصه زمانها در زبان انگلیسی
زمان حال سادهsimple present tense
طرز ساختن ( :مصدر بدون  ) toشکل ساده فعل  +فاعل
زمان حال استمراریpresent continuous tense
طرز ساختن  :شکل  ingدار فعل اصلی  + am / is / are +فاعل
زمان حال کامل ( ماضی نقلی )present perfect tense
طرز ساختن  ( :قسمت سوم فعل اصلی ) اسم مفعول  + has / have +فاعل
زمان حال کامل استمراریpresent perfect continuous tense
طرز ساختن  ing :فعل  + has / have been +فاعل
زمان گذشته ساده یا مطلقsimple past tense
طرز ساختن  ( :قسمت دوم ) زمان گذشته فعل  +فاعل
زمان گذشته استمراری ( ماضی استمراری )past continuous tense
طرز ساختن + ing:فعل  + was / were +فاعل
زمان گذشته کامل ( ماضی بعید )
طرز ساختن :

past perfect tense

( قسمت سوم فعل ) اسم مفعول  + had +فاعل

زمان گذشته کامل استمراری

past perfect continuous tense

طرز ساختن + ingفعل  + had been +فاعل
زمان آینده کامل استمراری

future perfect continuous tense

طرز ساختن  + ing:فعل  + will / shall have been +فاعل
زمان آینده کامل future perfect tense
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طرز ساختن  :اسم مفعول فعل

 + will / shall have +فاعل

زمان آینده استمراریfuture continuous tense
طرز ساختن + ing:فعل  + will / shall be +فاعل
زمان آینده سادهsimple future tense
طرز ساختن  :فعل مصدر بدون

 + will / shall + toفاعل

زمان گذشته کامل استمراریpast perfect continuous tense
طرز ساختن + ing :فعل  + had been +فاعل
صرف فعل در  ۱۶زمان انگلیسی
حال سادهI take
حال استمراریI am taking
ماضی نقلی ( حال کامل )I have taken
ماضی نقلی استمراری ( حال کامل استمراری )I have been taking
آینده سادهI will take
آینده استمراریI will be taking
آینده کاملI will have taken
آینده کامل استمراریI will have been taking
آینده در گذشتهI would take
آینده در گذشته استمراریI would be taking
آینده در گذشته کاملI would have been taking
آینده در گذشته – کاملI would have taken
گذشته سادهI took
گذشته استمراریI was taking

Deepenglish.ir

Deepenglish.ir

ماضی بعید – گذشته کاملI had taken
گذشته کامل استمراریI had been taking

دریافت فیلم آموزشی زمانها در زبان
انگلیسی
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