
 

 استادبانک  آموزش زبان انگلیسی

 

 

 مبحث

 در انگلیسی ی  حال کامل و حال کامل استمرار کاربرد گرامرهای

Present perfect Vs. Present perfect continuous 

 

 تهیه و تنظیم: 

 مجله استادبانک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Present perfect continuous Vs.Present perfectتفاوت 
 

از نظر  (  ی)حال کامل و حال کامل استمرار   Present perfect continuousو    Present perfect  یهاگرامر زمان 
و    ییاز نظر معنا  یاست. در واقع حال کامل و حال کامل استمرار  کی نزد  گریکدیبه    اریبس  ییکاربرد و کارا

که در گذشته شروع شده    یعمل   انیب  یاشاره دارند. از هر دو گرامر برا   ت یمفهوم و موقع   ک یزمان کاربرد به  
 . شودی و تا زمان حال ادامه دارد، استفاده م

 

 تفاوت اصلی حال کامل و حال کامل استمراری

استفاده کنیم؛ حال  توانیم از دو زمان  ما برای بیان عملی که در گذشته شروع شده و تا حال ادامه دارد، می 
 کامل و حال کامل استمراری. اما تفاوت و کاربرد این دو نوع در زمان در کجاست؟ 

 

از حال کامل استمراری    در گذشته شروع شده و تا حال ادامه داردتوانیم برای بیان عملی که  در حالت کلی می
 تر است؟ ، کدام ساختار درست استفاده کنیم. مثال زیر دقت کنید

 

 

I have studied here for 2 hours. 

 خونم. دو ساعته دارم درس می 

I have been studying here for 2 hours. 

 خونم. دو ساعته دارم درس می 
 

 

در واقع    تر است.کنیم و فرمول درست بیشتر استفاده می   ، از ساختار دوم که حال کامل استمراری است
در گذشته شروع شده و تا حال ادامه توان ساختار حال کامل استمراری را برای بیان عملی که  همیشه می

 دارد، به کار برد. 
 

آید که دلیل استفاده از ساختار حال کامل در برخی از  اما یک مشکل جدی در برخی از جمالت پیش می
 ی گرامری است. جمالت این قاعده 

 

 



 

وقت  ما هیچ   گیرند.نمی  ing  ،گاه به صورت فعلبزرگ این دو گرامر به دلیل افعالی است که هیچ تفاوت  
 :ها در زیر اشاره شده استیا بسیاری از افعال دیگر که به برخی از آن  I loving you گوییم: نمی

 

ABSTRACT VERBS: 

To be, to want, to cost, to care, to contain, to exist, …… 

POSSESSION VERBS: 

to possess, to own, to belong, have, …….. 

EMOTION VERBS: 

to like, to love, to have, ….. 
 

 

توضیحات داده شده، براساس  شناسم"،  "من او را دو ساله میخوایم بگوییم:  حاال فرض کنید می
کامال اشتباه  شود بنابراین چنین ترکیبی  محسوب می   نگیر   –  ingافعال  از    knowدانیم که فعل  می

 است:

 
 

:ساختار غلط  I have been knowing her for 2 years. 

:ساختار درست  I have known her for 2 years. 

 یک مثال دیگر برای درک بهتر این تفاوت گرامری: 

 .I have been having this shirt for 2 years :ساختار غلط

 .I have had this shirt 2 years :ساختار درست

 شرت را دارم. من دو ساله این تی 

 



 

  99  توان به راحتی از ساختار حال کامل استمراری استفاده کرد. به این دلیل کهالبته در بیشتر موارد می 
  ingدر صورت وجود افعال  گیرند و کاربرد بسیار بیشتری دارند. اما در چنین مواقعی و  می   ingدرصد افعال  

 را به کار برد. نگیر باید فرمول حال کامل

 شوید:در ادامه با ساختار هر دو گرامر بیشتر آشنا می 

 

 Present perfectساختار زمان 
 

Subject + has / have + past participle form of the verb 
 

 Present Perfect Continuousساختار زمان 
 

Subject + has / have + been + ing form of the verb 

 

 مثال: 

Present Perfect Continuous: They have been talking for the last hour. 

 .کنندیمیک ساعت گذشته دارند با هم صحبت  

P.P.C: She has been working in the company for three years. 

 .کنداو سه سال است که در شرکت کار می

Present perfect: I have had a cold for two weeks. 

 .دو هفته است سرما خوردم

P.P: Mary has loved chocolate since she was a little girl. 

  .از کودکی عاشق شکالت بود اریم



 Forو  Sinceتفاوت و کاربرد 
 

در این جمالت است که در ادامه به تفاوت   forو  sinceاما نکته مهم بعدی در ساختار این جمالت، کاربرد 
 :پردازیمها میی استفاده از آن و نحوه 

 

For: دهد. طول بازه زمانی را نشان می 

I have been studying for 2 hours. 

 .ساعته دارم درس میخونم 2من 

 

Since:  ی زمانیبازه شروع  نقطه 

I have been studying since 2 hours ago. 

 در حال مطالعه هستم.  شیساعت پ 2من از 

 

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

 

  با در سایت استادبانک  در زبان انگلیس یکاربرد و تفاوت حال کامل و حال کامل استمرار  گرامر آموزش 
 یدیو آموزشی کامل و 
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