
 
 

  



 آشنا خواهید شد.  استمراری  حال کامل در این جزوه با 

 

 در آخر نیز تعدادی تمرین قرار داده 

 شده است تا بتوانید خود را 

 .محک بزنید 

 

 این جزوه توسط گروه انگلیش 

 توسکا تهیه شده و متعلق به هیچ 

 .گروه دیگری نیست 

 

  



 

 

 

 (Present Perfect Continuous)استمراری   حال کاملزمان 

 

 مقدمه 

به  ایی مشخص شروع شده و تا زمان حال ادامه داشته است.  ی عملی است که در گذشتهاستمراری بیان کننده  حال کاملزمان  

که عمل مطالعه   شود ه میمخاطب متوجدو ساعت است که مشغول مطالعه هستم" " گوید عنوان مثال هنگامی که شخص ی می

الزم به ذکر است که از عنوان     ق آغاز عمل نیز مشخص است.همچنین زمان دقی گذشته شروع شده و تا به حال ادامه داشته.    از 

نیز برای  " به  ماض ی نقلی استمراری"  های  برد دارد و جزو زمانر این زمان در زبان فارس ی هم کاشود.  این زمان استفاده میاشاره 

را بخوبی یاد گرفته    حال استمراری و    حال کامل  زماندو    آموز بایدپرکاربرد در زبان انگلیس ی است. قبل از یادگیری این زمان، زبان

 پردازیم.  در این درس به بررس ی و توضیح کامل زمان حال کامل اسمتراری میباشد.  

 ساختار زمان حال کامل استمراری 

 ی زیر دقت کنید: به جمله

Ali is studying. 

 .اره درس میخونهعلی د

است.  ی فوق حال استمراری  قالب این جمله زمان حال است و عمل مطالعه حالت استمرار دارد. بنابراین زمان جمله 

 حال به این جمله دقت کنید.  

Ali has studied his lessons. 

 .علی درساشو خونده
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قالب این جمله زمان حال کامل است. یعنی فاعل کاری را در گذشته شروع کرده و قبل از زمان حال آن را به اتمام رسانده است.  

که در گذشته شروع شده    کردی دوم عملی را بیان  ی عملی بود که در حال حاضر در حال انجام بود و جملهی اول بیان کنندهجمله

به اتمام رسیده. اکنون اگر بخواهیم به عملی اشاره کنیم که در گذشته شروع شده و تا زمان حال نیز ادامه داشته،  و در گذشته نیز 

 کنیم.از زمان حال کامل استمراری استفاده می

با توجه به مفرد و یا جمع بودن نهاد جمله از یکی    شود. سپسدر جمالت مثبت با فاعل و یا نهاد شروع می  زمان حال کامل استمراری 

دار اضافه میشود و در انتها قید زمان را    ingبعد از آن فعل  آوریم.  را می  beenی  استفاده میکنیم، بعد واژه  hasیا    haveاز افعال  

 :ت به شکل زیر استساختار زمان حال کامل اسمتراری در جمالت مثب توانیم بگوییم که بنابراین می اضافه میکنیم.

Subject + Have/has+ been+ main verb + ing + time clause 

 برای درک بهتر این زمان بهتر است به چند مثال زیر دقت کنید:

I have been studying for two hours. 

 .دو ساعت است که مشغول مطالعه هستم

Sara has been cooking for an hour. 

 .پیش در حال آشپزی استسارا از یک ساعت 

It has been raining for two days. 

 دو روز است که باران در حال باریدن است.

 کند.را در قالب زمان حال کامل اسمتراری صرف می workجدول زیر فعل 

 



 

 

 

 

Working for two hours been have I 

Working for two hours been have You 

Working for two hours been has She 

Working for two hours been has He 

Working for two hours been has It 

Working for two hours been have We 

Working for two hours been have You 

Working for two hours been have They 

 

 فرم منفی زمان حال کامل استمرای 

 بکار ببرید.   hasیا  haveو بعدا از  beenقبل از  notبرای منفی کردن زمان حال کامل استمراری کافی است لغت 

 مثال:

 ی مثبت: جمله

I have been watching TV for two hours. 

 دو ساعت است که مشغول تماشای تلویزیون هستم

 ی منفی:جمله

.been watching TV for two hours notI have  

 .امدو ساعت است که تلویزیون تماشا نکرده



 2مثال 

 

 

 

  ی مثبت:جمله

She has been studying for two hours. 

.been studying for two hours not She has 

 فرم مخفف زمان حال کامل استمراری 

 کنیم.  . در این حالت به صورت زیر عمل میتوانیم به صورت مخفف بکار ببریمرا می hasو  haveدر جمالت مثبت 

 معمولی: فرم 

Ali has been studying for two hours. 

 : فرم فشرده

Ali’s been studying for two hours. 

بکار برد. به    hasو    haveرا بصورت مخفف به همراه     notتوان  میرا به فاعل چسپاند اما    hasو     haveتوان  در جمالت منفی نمی

 مثال زیر دقت کنید. 

 فرم معمولی: 

You have not been working for two hours 

 فرم فشرده: 

You haven’t been working for two hours. 

 حالت سوالی زمان حال کامل استمراری 

 را با فاعل جمله عوض کنید. hasو  haveبرای سوالی کردن زمان حال کامل استمراری تنها کافی است جای 

 به مثال زیر دقت کنید:

 ی مثبت: جمله

She has been studying for two hours 



 

 

 ی سوالی: جمله

Has she been studying for two hours? 

 ی مثبت جمله

They have been living here for three years. 

 ی سوالی جمله

Have they been living here for three years? 

  اتنک

افعالی هستند    actionافعال    . اشاره کردیم    action-nonو    action  به افعال بود    انواع افعال انگلیس ی ایی که مرتبط به  مقالهدر  

-nonهستند. افعال    actionافعال  ی مانند خوردن، آشامیدن، راه رفتن، و گریه کردن  کنند. افعالرا توصیف می  عمل یا فعالیتیکه  

action  افعالی مانند ترجیح دادن، دوست داشتن، عقیده داشتن،  کنند.  ی حالت هستند و هیچ عملی را توصیف نمیاما بیان کننده

  استمراری   در زمان حال کامل  non-actionایی که باید بخاطر بسپارید اسن است که افعال  نکتههستند.    non-actionن  و مالک بود

اقع اگر بخواهیم به عملی اشاره کنیم  بکار نمی   non-actionکه از گذشته تا بحال استمرار داشته و فعل مد نظرمان  روند. در و

 زیر توجه کنید. مثالبه دو  .  نه در قالب زمان حال کامل استمراری  نویسیم باشد، آن جمله را در قالب زمان حال کامل می

 مثال اول: 

 ی غلط:جمله

.I’ve been loving her since I was twelve 

 صحیح: جمله

I’ve loved her since I was twelve. 

 از دوازه سالگی اونو دوس داشتم. 

 مثال دوم: 
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 ی غلط:جمله

.’ve been hating her since I was a childI 

 ی صحیح:جمله

I’ve hated her since I was a child. 

 .اماز زمان بچگی تا حاال از او متنفر بوده

 

 نکته 

وجود داشته باشد. هدف ما از آوردن قید زمان نشان    یک قید زماندر جمالتی که ساختار حال کامل اسمتراری دارند همیشه باید  

به همراه یک قید زمان استفاده    forو    sinceدادن طول زمانی است که عمل استمرار داشته. به همین منظور در چنین جمالتی از  

ی نشان دادن مدت زمانی که  هم برا  forی شروع عمل را بیان کنیم. از  کنیم که بخواهیم نقطهزمانی استفاده می  sinceکنیم. از  می

 کنیم. به دو مثال زیر توجه کنید عمل استمرار داشته استفاده می

She’s been learning English since March. 

 او از ماه مارس در حال یادگیری زبان انگلیس ی بوده است

She’s been learning English for three months. 

 بان است.او سه ماه است که در حال یادگیری ز 

They’ve been living in this house since 2012. 

 .انددر این خانه زندگی کرده 2012ها از سال آن

They’ve been living in this house for ten years. 
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 کنند.زندگی می ها ده سال است که در این خانهآن

 تست: 

ی درست را  ایتدا صورت سوال را با دقت خوانده و سپس گزینه  توانید به سواالت زیر پاسخ دهید.ی این درس میپس از مطالعه

 انتخاب کنید.

1. She has been ………….. here for two hours. 

a) stay          b) stays         c) staying     d) stayed 

2. They’ve …………. living here for five years. 

a) be            b) are          c) were       d) been  

3. ………… your father been working for eight hours? 

a) have         b) is            c) was          d) has 

4. I have …………………. her for a long time. 

a) been loving       b) loved          c) been loved          d) loving 

5. Nobody …………… been resting for a week. 

a) has              b) is          c) have         d) are  

6. I have ……………… him for six years 

a) knowing          b) known        c) been knowing         d) been known  

7. We have been living here ……… ten years. 



 

 

  

a) for          b) from        c) since      d) at  

8. Sara has been working ……………………. two hours ago. 

a) for           b) at             c) since         d) after 

 

 

 پاسخ سواالت: 

1. c        2. d          3. d        4. b      5. a          6. b       7. a           

8. c 

 با ما  در ارتباط باشید: 

Website 

Instagram 

You tube 
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