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درس دوم
ماضی نقلی (حال کامل) Present Perfect Tense
حال کامل عملی است که یا درگذشته شروع شده و تا به حال ادامه داشته است یا اینکه در گذشته ،در زمان نامعلومی انجام گرفته و نتیجه و اثر
آن تا زمان حال باقی است (به همین به آن حال کامل میگویند) .برای ساخت این زمان از فرمول زیراستفاده می کنیم.

مثال:

i. r
n
o
o
n

)Have / has + past participle (pp.

I haven’t seen him for two months.
He has never been to Tehran so far.
Since he graduated, he has been much happier.

علایم و قیدهای زمان ویژه ماضی نقلی:
علائم ویژة این زمان عبارتند از:

a
k

just- already- recently- lately- since- for- yet – so far- ever – many times – never – finally- all dayduring the past few days – within the past few days- as soon as – now that

و قیدهایی مانند

.

yesterday, last …., a minute ago, before Ali came

دراین زمان به کار نمی روند .برای مثال نمی توانیم بگوییم:

w
w

I have opened door a minute ago.

درچنین جملاتی که عمل در گذشته انجام شده و تمام شده است ،باید ازگذشتة ساده استفاده کرد.

 Sinceدارای کاربردهای زیر است:

w

 since -1یکی از علایم ماضی نقلی یا ماضی نقلی استمراری می باشد و مبدء زمان را نشان میدهد ( )a specific point in timeبه معنی
"از زمانی که" .و پس از آن جملة ماضی ساده میآید که به صورت بند وابسته ( )adverb clauseاست .مثال:

1- My father has been watching TV since I arrived.
از زمانی که من رسیدم ،پدرم داشت تلویزیون تماشا می کرد.
2- Since the speaker started his lecture, they have been talking.
از وقتی که گوینده شروع به سخنرانی کرده ،آنها حرف می زنند.
نکته :این کاربرد  sinceرا میتوان به شکل زیر خلاصه کرد.
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( have / has + ppماضی نقلی)

گذشتهی ساده  +فاعل + since +

 +فاعل

( have / has + been + verb + ingماضی نقلی استمراری)

 since -2برای بیان مبدا زمان گاهی همراه یک عبارت زمانی استفاده می شود به معنی"از -ازآن زمان تا" و پس از آن مبدأ زمان به کار می رود.

i. r
n
o
o
n

1- I haven't seen her since February.

من او را از ماه فوریه تا کنون ندیده ام.

2- They have been living abroad since 1380.

آنها از سال  1331تا کنون در خارج زندگی می کنند.

نکته Since :یک حرف ربط علت نیز است و به معنی "زیرا" میباشد.
Since the weather was so cold, I stayed home.

**************

a
k

 Forبه معنی "برای" و "بمدت" نشان دهنده طول زمان است ). (quantity of time
I haven’t seen him for 10 years.

.

 Forهم در زمان ماضی نقلی وهم درجملات گذشته به کارمی رود با این تفاوت که در جملات گذشته بیان کننده ادامه عمل تازمان حال
نیست ،برای مثال در جمله:

w
w

I studied for 2 years.

) (2 yearsیعنی مشخص نیست که کدام دو سال مثلا“ پنج تا هفت سال پیش ( اما اکنون مطالعه نمی کنم ) اما هنگامی که می گوییم:

w

I have studied for 3 years.

یعنی مطالعه من ازسه سال پیش شروع شد  ،آن را ادامه دادم و هنوز مشغول مطالعه هستم.
***************

 Justبه معنی تازه ،درست چند لحظه قبل است و برای بیان عملی است که به تازگی انجام گرفته )(recent past
 Justبین فعل کمکی و فعل اصلی قرار میگیرد.

I’ve just had lunch. I’m totally full.
همین الان ناهارخورده ام.
Our dinner guests have just arrived.
**************
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 Alreadyبه معنی قبلا  ،هم اکنون است ومانند  justنشان دهنده شکلی است که درگذشته شروع شده اما اخیراًیاخیلی نزدیک به زمان حال
تمام شده است محل آن بین فعل کمکی وفعل اصلی بعد از فعل  to beوگاهی نیز در آخر جمله است معادل این کلمه  beforeاست که
درآخرجملات ماضی به کارمی رود .
I have already mailed my package.
He has visited a great number of place already.
 alreadyزمانی را زودتر از آنچه انتظارمی رود نشان می دهد و در موقعیت های مثبت به کارمی رود اما به طور استثنا به عنوان شک و تردید

i. r
n
o
o
n

می تواند در جملات سوالی به کار رود .

He is in shiraz already . (or ) he is already in shiraz.
They know the answer already.
?Have they found the thief already

****************

 Yetبمعنی هنوز درجملات منفی و سوالی به کارمی رود و کارزمانی دیرتر از آنچه انتظارمی رود انجام می گیرد و گوینده انتظاردارد چیزی
اتفاق بیفتد و معمولا“ در آخر جمله می آید.

Ali hasn’t read the book yet.

a
k

They aren’t here yet.

.

?Has it stopped raining yet

 Ever / Neverبه طرز استفاده این دوکلمه درجملات ماضی نقلی توجه کنید :
آیا تاکنون درچین بوده اید (به چین رفته اید ؟)

w
w

?Have you ever been to china

No, I have never been to china.

بنابراین  everدرجملات مثبت وسوالی و  neverدرجملات منفی به کار می رود .

w

I have never seen such a film.

تاکنون چنین فیلمی ندیده ام ( که درفارسی می گوییم ) تاحالا چنین فیلمی ندیده بودم .

He has never driven a car before.
Lately / Recently
 recentlyقبل ازفعل اصلی وبعد از  haveو  hasو یا درآخرجمله می آید.
She hasn’t written to me recently.
I have been very busy lately.

علامت های دیگر
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. کلیه کلمات یا عبارتهایی که به معنی "تاکنون" میباشند جزء علایم ویژه ماضی نقلی محسوب میشوند-1
so far, up to now/the present time, until now/the present time

We have had no trouble with our television set so far. (up to now)
We have completed 17 lessons so far.
.  ماضی نقلی بکار میرود: It’s the first time , this is the first time …..  با عبارتهای-2

i. r
n
o
o
n

This is the first time he has driven a car. ( not: drives )
Is this the first time you've been in hospital?

: this week , today , this morning ( evening ) this term ..….  باکلمات-3
. ماضی نقلی بکار می رود،هنگامی که این دوره های زمان درزمان صبحت گوینده تمام نشده باشند
I’ve smoked 10 cigarettes today.

.) ( شاید قبل از اینکه امروزبه آخر برسد سیگار بیشتری بکشم.امروز ده نخ سیگارکشیده ام
Has Ali had a holiday this year?

a
k

Adverbs of (  بنابراین گاهی قیود تکرار، جملات حال کامل برای بیان کارهایی که از گذشته تا حال تکرار شده به کارمی روند-4

.

.) یا تعداد دفعات تکرار عملی میتواند نشانة ماضی نقلی باشندFrequency

w
w

قیدتکرار: some times , never , always ,…..

تعداد دفعات: once, twice, three, times, several times ,…..
Ail has watched TV every night this week.
I have visited the zoo several times.

w

as yet, over, for the last

:  علامت های دیگری که معنای گذشته تا حال را دارند و میتوانند علامت ماضی نقلی باشند عبارتند از-5

As yet we haven't made any plans for our holidays.
. تا حالا نقشه ای برای تعطیلاتم نکشیده ام
The car payments have been extended over two- year period.
. پرداخت پول ماشین بیش ازدوسال ادامه داشت
چند نکته
. الگوی زیرنیز برای بیان مدت زمان ازگذشته تا حال بکارمی رود ولی زمان جمله ماضی نقلی نیست-1
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جمله گذشته ساده یا قید گذشته  +دوره زمان IT + be +
) It is 3 years since I saw her . ( since last Friday
 -2زمان حال کامل درجملات وصفی بعد ازصفات عالی ،اعداد ترتیبی the only, the first ،به کارمی رود در این حالت جمله اصلی زمان حال
است .
This is the first time she has been to shiraz .
اولین باراست که به شیراز مسافرت کرده .

i. r
n
o
o
n

 + Would ratherگذشته  +فاعل
I’d rather you gave me 1000 Tomans in notes.

ای کاش شما اسکناس  1111تومانی به من می دادید .

a
k

.

w
w

w
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افعال مرکب ،افعال عبارتی یا Phrasal Verbs

i. r
n
o
o
n

بسیاری از اوقات در زبان انگلیسی به همراه یک فعل از حرف اضافه نیز استفاده می شود که برخی از آنها افعال چند بخشی جدا شدنی و برخی
دیگر افعال چند قسمتی جدا نشدنی هستند ،به این گونه افعال افعال مرکب یا افعال چند بخشی ) (Phrasal Verbsمیگویند.
افعال چند بخشی جدا نشدنی )(Inseparable phrasal verbs

a
k

در صورتی که جز دوم افعال چند کلمهای ،حرف اضافه باشد و فعل جزء افعال لازم ) (intransitive verbsباشد ،اسم یا ضمیر همیشه باید بعد از
حروف اضافه بیاید .ساختار کلی افعال جدا شدنی به شکل زیر است:

.

V + Preposition + Object / Objective Pronounss

مثال Count on sb/sth :روی کسی یا چیزی حساب کردن

w
w

You should count on your family to help you.
برای کمک تو باید روی خانواده ات حساب کنی.

w

) Cut back (on sthکمتر مصرف کردن

In order not to become fat, you should cut back on fast food.
برای اینکه چاق نشوید شما باید کمتر غذای حاضری مصرف کنید.
He fell off the ladder.
او از نردبان سقوط کرد.
Hurry up! Get in the car.
عجله کن! سوار ماشین شو.
در مثال های بالا به این دلیل که افعال ترکیبی جزء افعال لازم می باشند حروف اضافه به ترتیب  offو  inقبل از اسم بکار رفته اند.
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افعال چند بخشی جدا شدنی)(Separable phrasal verbs
اگر مفعول به صورت اسم باشد می توانیم آن (اسم) را هم قبل از حرف اضافه بکار ببریم و هم بعد از حرف اضافه ،ولی اگر مفعول به صورت ضمیر
مفعولی مثل )… (him, her, the, usباشد حتما باید آن را قبل از حرف اضافه بکار ببریم.
نکته :برخی از دستور نویسان ،قسمت دوم افعال جدا شدنی را  particleیا حز فعل مینامند.
ساختار کلی افعال جدا شدنی به شکل زیر است:

مثال:

i. r
n
o
o
n
Please turn it off.

/

1- Verb + O + particle
2- Verb + pronoun + particle
3- Verb + particle + Object

Please turn off the light.

/

Please turn the light off.

لطفا چراغ را خاموش کن.

همانطور که مشاهده می کنید چون مفعول ) (the lightبه صورت اسم است ما می توانیم آن را هم بعد از حرف اضافه استفاده کنیم و هم قبل از
حرف اضافه.

a
k

The TV is bothering me, Please turn it off.

.

همانطور که می بینید در این مثال ما از یک ضمیر استفاده کردیم و باید آن را فقط قبل از حرف اضافه استفاده کنیم.
 / Cheer sb upکسی را خوشحال کردن

w
w

He was sad so I held a party to cheer him up

او غمگین بود به همین دلیل من یک مهمانی برگزار کردم که او رو خوشحال کنم.

w

 / Let sb downکسی را نا امید کردن

We must win this game, let’s not let our fans down this time
ما باید این بازی را ببریم ،بیاین این بار هوادارانمان را نا امید نکنیم.
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 بهتر است انواع، ولی برای درک مطلب بیشتر. اشاره شده است، یا اسم مصدر باشدgerund  فقط به فاعل یا مفعولی که از نوع،در این درس
.فاعل و مفعول را بشناسید
Examples of gerunds or gerund phrases used as the subject:
Singing is one of my hobbies.

i. r
n
o
o
n

Running is good exercise.

Watching television does not burn many calories.

Examples of gerunds or gerund phrases used as direct objects:
I enjoy cooking with my mom.
Mark likes playing on the team.

The teacher appreciated my trying the math problem.

Examples of gerunds or gerund phrases used as objects of the preposition:

a
k

Leslie got into trouble for talking to Sarah.

.

Have you ever read a book about riding a bike?

Upon finding a piece of glass on the floor, Jan called the teacher.

w
w

Examples of gerunds or gerund phrases used as predicate nouns: (subject complements)
A good career for me might be nursing.
My favorite pastime is reading books.

w

The most fun I had on the trip was swimming in the ocean.
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کاربرد دو فعل پشت سر هم
هر گاه دو فعل در زبان انگليسي پشت سر هم قرار بگيرند ،فقط فعل اول تغييرات زماني را مي پذيرد و فعل دوم بسته به فعل اول يکي از سه حالت
زير را مي پذيرد.
 ،ing form -1همان اسم فعل يا اسم مصدر ( ) gerundاست و زمان ندارد .بنابراين در تغييرات زمان جمله ،تغيير شکل نميدهد .و با آوردن  notقبل
از آن ،منفي ميشود.
1- I enjoy working hard.
2- I enjoyed working hard.
3- I enjoy not working hard.

ing

)(gerund

1-

مانند فعلهاي زير:
دوست نداشتن dislike

اهميت دادن

mind

متوقف کردن

stop

به تاخير انداختن delay

ادامه دادن

continue

تمام کردن

finish

انکار کردن avoid

قدرداني کردن

appreciate

پذيرفتن

admit

لذت بردن enjoy

انکار کردن

deny

در نظر گرفتن

consider

quit

ادامه دادن

keep

تصور کردن

imagine

از دست دادن miss

پيشنهاد دادن

suggest

تحسين کردن

admire

گرفتار کردنinvolve

بخشيدن

forgive

خطر کردن

risk

مانع شدنprevent

تمرين کردن

practice

نفرت داشتن

hate

به ياد آوردن

recall

خارج شدن

و اصطلاحات زير:
ارزشي نداردIt's (not) worth

اتلاف وقت استa waste of time

فايدهاي ندارد

It's no use

- It’s no use crying over the spilt milk.

)(gerund

ing

2-

بعد از حروف اضافه ،اسم مصدر ( )ingميآيد .مهمترين حروف اضافه عبارتند از:
about, at, in, on, for, with, by, between, from, without, against,…..
1- I am interested in swimming.
حالت مصدر با  toبعد از فعل اول در درس  3مورد بررسي قرار ميگيرد.
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