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 در زبان انگلیسی  گذشته کامل گرامر 
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  PerfectPast –مل )ماضی بعید(  گذشته کاگرامر 

رود که در گذشته بسیار دور و قبل  بیان رویدادی به کار میلیسی برای بیان  در زمان انگ  past perfectر  گرام
ف  چند موقعیت مختل در  گذشته کامل در انگلیسی  ف کلی،  یر ک تعدر ی  .از رویداد دیگری رخ داده است

 : شودکه شامل موارد زیر می شوداستفاده می 

 یک عمل انجام شده قبل از یک زمان مشخص در گذشته •
 . چیزی که از گذشته شروع شده و تا یک عمل یا زمان دیگر در گذشته ادامه داشته است •
 . برای صحبت در مورد چیزهای غیر واقعی یا خیالی در گذشته •

 

 در جمالت مثبت  Past Perfect ایساختار زمان گذشته کامل 

 زیر است:  کلمثبت در زبان انگلیسی به شجمالت ساختار گرامر گذشته کامل در 

Subject فاعل + had + P.P. ادامه جمله + قسمت سوم فعل 

 : مثال

 

She had watched the movie twice . 

 .او این فیلم را دو بار تماشا کرده بود

When I arrived, the train had left.  

 .وقتی رسیدم، قطار رفته بود

The film had started before we arrived.  

 .قبل از رسیدن ما، فیلم شروع شده بود

He had never played soccer until last week.  

 .وقت فوتبال بازی نکرده بوداو تا قبل از هفته گذشته، هیچ 

 

 



 منفی در جمالت   Past Perfect ساختار زمان گذشته کامل یا

 

 pastنفی گرامر  مول جمالت م. فر ده نیستجمالت چندان پچی ر گذشته کامل در انگلیسی در  ساختار گرام
perfect ت: ل زیر اس به شک 

 

Subject فاعل + had not + P.P. قسمت سوم فعل 

 

 :مثال

 

I hadn’t listened to the music twice. 

 .من دوبار به موسیقی گوش نکرده بودم 

They had not studied 

 .ها مطالعه نکرده بودند آن 

They hadn't practiced together before they gave the concert. 

 

 نکرده بودند.  ن یهم تمر که کنسرت را اجرا کنند، با نیها قبل از اآن 

We had not bought 

 .می نکرده بود دیما خر 

 

 

 

 

 

 



 سوالی در جمالت   Past Perfect ساختار زمان گذشته کامل یا

 

بسیار سجمله گذشته  یل  تبد یک سوال،  به  انگلیسی  زبان  در  و  کامل  است  جابجایی  اده  انجام    hadبا 
 . به فرمول زیر دقت کنید: شودمی

 

Had  +  Subject  + P.P. +  Complement 

 مثال: 

 

Had she gone? 

 

 او رفته بود؟ 

Had you watched the movie twice? 

 

 دوبار فیلم رو دیدی؟ 

Had they practiced together before they gave the concert? 

 

 کنسرت را اجرا کنند؟  نکهی کرده بودند، قبل از ا نیتمر  گریکدیها با آن  ایآ

 

Had they gone home? 

 ها به خانه رفته بودند؟ آن 

 

 

 

 

 

 



 ی سیتفاوت گذشته کامل و گذشته ساده در انگل

کنیم، زمان گذشته ساده به ترتیبی که از اول تا آخر اتفاق افتاده توصیف میوقتی عملی را در گذشته به
زمان گذشته قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده، زمان  اما اگر درباره عملی صحبت کنیم که در  ، اما  بریمکار می 

 . رودگذشته کامل به کار می

 

 مثال: 

 

Simple past:  

Yesterday my alarm didn’t ring, so I woke up late and missed the bus.  

 .دیروز زنگ ساعتم به صدا درنیامد، به همین خاطر دیر بیدار شدم و از اتوبوس جا ماندم 

 

Past perfect: 

Yesterday I woke up late and missed the bus because my alarm hadn’t rung.  

 بود.  امدهیزنگ ساعتم به صدا درن رایشدم و از اتوبوس جا ماندم، ز  دار یاز خواب ب ریمن د  روزید

 

 

............................................................................................................................... .................................. 

 

 ویدیو آموزشی کامل با در سایت استادبانک در زبان انگلیس  past perfectگرامرآموزش 

 

 

 

 

https://www.ostadbank.com/mag/teaching-past-perfect/


 

 استادبانک آموزش خصوصی  سامانه جامع 

 آموزش زبان   یجزوه

 

 

www.ostadbank.com 
 شماره تماس: 

91005343 -  021 

http://www.ostadbank.com/

