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 حال ساده   

 
در سوم شخص (فرم حال ساده

 Haveمیگیرد و sیا  esمفرد 
 )تبدیل میشود Hasنیز بھ 

 
 عادت و تکرار-1
مثل رویدادھای (موارد ھمیشھ درست-2

 )علمی

Every day  ,always 
,never ,every 
week, every 

evening, tow 
times a week, 
three times a 

month 
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 حال استمراری

(am/is/are)+ ing        
 

I am writing          
 
 
 

بیان عملی کھ اطراف زمان یا عملی -1
 .دیگر در حال انجام میباشد

خود عمل مھم است نھ شروع و پایان -2
 .آن
حالتی نمیتوانند در افعال حسی و -3

 .ساختار استمراری نوشتھ شوند
 .میتواند معنای آینده ھم داشتھ باشد-4
 

 
 
 

Now,             
at the moment,… 
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 حال کامل

(have+ has)+pp          
 

I have written          

عملی کھ در گذشتھ آغاز شده و پایان -1
تا کنون  یافتھ ولی اثر یا نتیجھ اش

 .باقیست
 .بیان تعداد دفعات انجام یک کار-2
 .بیان تجربھ یا مدت زمان یک کار3

 For+قید زمان 
 since+مدت زمان 
Before     

Two times, 
Three times,…   
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حال کامل 
 استمراری

(have + has)+ been + ing 
 

I have been writing      

آغاز شده و تا بیان عملی کھ از گذشتھ -1
 .کنون ادامھ دارد و ادامھ نیز خواھد یافت

افعال حسی و حالتی نمیتوانند در -2
 .ساختار استمراری نوشتھ شوند

 For+قید زمان 
 Since+ قید زمان 

Before         
Tow times,     

Three times,… 
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 گذشتھ ساده

افعال با قاعده (قسمت دوم فعل 
ed   میگیرند و افعال بی قاعده

را نیز باید با کمک جدول 
 )مربوطھ نوشت

He visited, .         
I wrote            

 .بیان اتفاقی کھ در گذشتھ رخ داده است-1
 بیان عادتی در گذشتھ-2

Yesterday , last      
    week , last year 

, last Friday       
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گذشتھ    

 استمراری 

(was/ were)+ ing     
     

I was writing     

بیان عملی کھ اطراف زمان یا عملی -1
 .دیگر در گذشتھ انجام می گرفتھ است

خود عمل مھم است نھ شروع و پایان -2
 .آن
افعال حسی و حالتی نمیتوانند در -3

 .ساختار استمراری نوشتھ شوند

 At+قید زمان    
 When+قید زمان  

 گذشتھ             
While,…       
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 گذشتھ کامل 

 
Had + pp               

I had written            
 

عملی کھ در گذشتھ قبل از عمل یا -1
زمانی دیگر انجام گرفتھ و پایان یافتھ 

 .است
بیان تعداد دفعات انجام یک کار قبل از -2

 .زمان یا عملی در گذشتھ
بیان تجربھ یا مدت زمان انجام یک کار -3

 .قبل از زمان یا عملی در گذشتھ

 
 When+قید زمان 

 گذشتھ         
Before,…       
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   گذشتھ کامل 

 استمراری

Had + been + ing      
I had been writing     

بیان عملی کھ قبل از عمل یا زمانی در -1
 .داشتھ استگذشتھ مدتی ادامھ و استمرار 

افعال حسی و حالتی نمیتوانند در -2
 .ساختار استمراری نوشتھ شوند

 When+ قید زمان 
 گذشتھ       

Before,…       
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 آینده ساده

  Will+فرم ساده فعل    
I will write          

بیان اتفاقی کھ قرار است در آینده رخ -1
 .دھد 

Tomorrow , next 
week , next year , 



       next Friday .آیندهبیان برنامھ ھای رسمی در -2
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 آینده استمراری 

Will + be + ing      
I will be writing     

 
 

بیان عملی کھ اطراف زمان بھ عملی -1
 .دیگر در آینده مشفول انجام خواھد بود

افعال حسی و حالتی نمیتوانند در -2
 .نوشتھ شوند ساختار استمراری 

   
 At+قید زمان آینده   

Then,…         
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 آینده کامل

Will + have + pp     
I will have written 

بیان عملی کھ قرار است قبل از زمان یا 
 .عمل دیگر در آینده بھ پایان برسد

 By+قید زمان آینده 
 In+مدت زمان 

 On+تاریخ در آینده 
 By the time+جملھ 

 
   12 

 
        آینده کامل  

   استمراری

Will + have +been +ing 
I will have been writing 

بیان عملی کھ تا زمانی در آینده بطور -1
مداوم و مستمر ادامھ خواھد داشت و پس 

 .از آن نیز ممکن است ادامھ یابد
افعال حسی و حالتی نمیتواند در -2

 .ساختار استمراری نوشتھ شوند

       
 For+طول      

 زمان +by+قید زمان 

 


