
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزوه زبان عمومی دوازدهم

 مبحث گذشته کامل

 

 

 

 



 

 

 !!!!! بر سر دوراهی گذشته کامل یا گذشته ساده

 

 

 گذشته کامل در خیلی موارد بجای هم استفاده میشود.گذشته ساده و .1

 

When the guests left, I went to bed = When the guests had left, I went to bed 
 

 

وقتی دو اتفاق به دنبال هم انجام میشوند و دومی نتیجه اولی باشد ،بهتر است .2

 هر دو عمل را با گذشته ساده بیان کنیم.

When I opened the window, the cat jumped out. 

 

.وقتی فاصله دو عمل معنی دار باشد، به عبارتی دیگر دو عمل از یکدیگر مستقل 3

 باشند؛ بهتر است عمل اول را با گذشته کامل نشان دهیم.

 

When he had finished hid exam, he went to Paris for a month. 

 

 

 



 

 

 چند نکته درباره گذشته کامل 

 

جمله های مرکبی که با گذشته ساده و گذشته کامل ساخته میشوند، خیلی رایج اند .1

.وقتی از حرف ربط در این جمالت استفاده میکنید باید حواستان به تقدم و تاخر 

 رخ میدهد.گذشته ساده از  پیشگذشته کامل باشد ؛به طور منطقی 

نشان  است؛   before که معادل عبارت  by the timeبا استفاده از عبارت .2

.در جمله های مرکبی که با این دو  میدهیم عملی قبل از عمل دیگر رخ داده است

)جمله ای که با حروف ربط آغاز جمله پایه در گذشته کامل فعل ، عبارت ساخته میشود

 نمیشود(قرار میگیرد.
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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