
 

 استادبانک  آموزش زبان انگلیسی

 

 

 مبحث

 در زبان انگلیسی  شته سادهبا گذحال کامل  زمانتفاوت 

 present perfectو   simple pastتفاوت 

 

 تهیه و تنظیم: 

 مجله استادبانک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 present perfectو   simple pastتفاوت 

 

 : کنیممی  حرهر دو زمان را مط ابتدا تعریف کلی  present perfectو   simple pastتفاوت ای درک بهتر بر 

 

 present perfect لزمان حال کام

طور برای  ین است و هم تا زمان حال ادامه داشته  لیو در گذشته انجام شده که کارها و اتفاقاتی   برای بیان
 ادامه دارد. تاثیر آن تا زمان حال ضیح کاری که در گذشته انجام شده است ولیتو

 have / has + pp )شکل سوم افعال(

 

 کامل: ای زمان حال مثال بر 

 I have heard a lot of good things about him . 

 .امشنیده  ی او چیزهای خیلی خوبیمن درباره  

I have known Julie for 10 years. 

 .شناسمسال است که جولی را می 10من 

He has read a lot of my books in his life. 

 .های زیادی از من خوانده استاش کتاب او در زندگی 

They have repaired the cars . 

 . اندها را تعمیر کرده ها ماشین آن 

 

 

 

 



 Simple past گذشته ساده

شود که در گذشته شروع شده و در همان  رای صحبت درباره مواردی استفاده می از زمان گذشته ساده ب
 . گذشته هم به پایان رسیده است

 

Subject/Subject pronoun + verb + object 

 

 گذشته ساده:ای زمان مثال بر 

 

I played volleyball yesterday . 

 .من دیروز والبیال بازی کردم 

We lived in Paris in 1996. 

 .کردیمدر »پاریس« زندگی می  1996ما در سال 

They got home very late last night . 

 .ها دیشب خیلی دیر به خانه رسیدندآن 

When I was a boy I walked a mile to school every day. 

 . رفتم ی م ادهی پ لیما  کیرفتن به مدرسه   یه بودم هر روز براپسربچ یوقت 

 

 

 

 

 

 

 



 زمان حال کامل با گذشته سادهتفاوت 

را درک کرد. به طور خالصه باید گفت: برای زمان تمام نشده و اتفاقی    توان تفاوت این دو زمانمی تر  حاال به
ه  از گذشته ساد   همان تمام شد برای ز   ،در نقطه مقابل  ل کامل وحا  ازثراتش ادامه دارد یا انوز خودش  که ه

 کنیم.استفاده می 

 

 دقت کنید:زیر چند مثال  این تفاوت به درک بهتربرای 

 

Simple past: I knew Julie for ten years. 

 .من ده سال جولی را می شناختم

Present perfect: I have known Julie for 10 years. 

 .سال است که جولی را می شناسم 10من 

یی به پایان رسیده  شنا نون این آشناخته ولی اکرا میسال جولی    10به مدت  جمله اول، راوی  در    توضیح:
 رد. آشنایی همچنان ادامه دا شناسد و این ی است که جولی را م سال 10است. ولی در جمله دوم راوی برای 

 

Simple past: Kate was a coach for 5 years. 

 .سال مربی بود  5کیت 

Present perfect: Kate has been a coach for 5 years. 

 .سال است که مربی هست 5کیت 

به مدت  در جمله  توضیح: اما  5، کیت  نیست.  مربی  دیگر  اکنون  ولی  بوده است  مربی  جمله دوم    سال 
 ادامه دارد. نان  مربی است و این واقعیت همچسال است  5ی این است که کیت به مدت  دهنده نشان 
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