


An action what started in past and continued to present time, it might finish or 
continue to future, and result of that action is shown. 

ده عملی که در گذشته شروع شده است و تا آینده ادامه دارد، امکان دارد تمام ش
.  باشد یا تا آینده ادامه داشته باشد و نتیجه آن عمل مشخص است

Have been, Has been 

Have, Has

S + Helping V + P.P + O. + …

S. + To Be V. + Noun/ Adj.

Actually we know this tense by its signs…
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I’ve lived in America for 4 years.    سال در آمریکا زندگی کرده ام4من.

I’ve been hungry since morning.     صبح تا حاال گرسنه ام

I’ve just finished my breakfast. .همین االن صبحانه تموم شد

I’ve already seen your father. (Close time)                                   همین چند

دیده ام لحظه پیش بابات رو 

I’ve not seen my family already. ( Far Time)  

خیلی وقته که خانواده ام رو ندیده ام
WWW.RASAZABAN.IR  دارداست، هرگونه کیپ برداری نادرست و پیگرد قانونی راسازبان این محصول متعلق به گروه آموزیش تمامی حقوق مادی و معنوی



Have you ever ridden a sheep ? (in question)  

؟شده ایتا حاال گوسفند سوار 

I haven’t ever gone to Tabriz. ( in negative)  

.تا حاال تبریز نرفته ام

I’ve never eaten eggplant.  تا حاال بادمجان نخورده ام                  .

I’ve called you several time. .               چند دفعه بهت زنگ زده ام

Haven’t  you got married yet?                  هنوز ازدواج نکرده ای؟

Up to now

: Where have you been                                      تا حاال کجا بودی؟

So for

Lately

: Have you seen yourself in the mirror   اخیرن خودتو توی آینه دیده ای

Recently
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:برای این زمان ما
He she it رو باhas

I/You/ we/ they با و اسم های جمعhaveاستفاده می شود  .



Helping V. + S. + main V. + O. +…

+ ...مفعول + فعل اصلی + فاعل + فعل کمکی 
:مثل

+ I have studied at this university for 4 years.

.چهار سال در این دانشگاه درس خوانده ام
? Have you studied at this university for 4 years?

سال در این دانشگاه درس خوانده ای؟۴آیا 
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S. + negative Helping V. + main V. + O. +…

+ ...مفعول + اصلی فعل + منفی کمکیفعل + فاعل 
:مثل

+ I have studied at this university for 4 years.

.چهار سال در این دانشگاه درس خوانده ام
- I haven’t studied at this university for 4 years?

.چهار سال در این دانشگاه درس نخوانده ام
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Positive

Subject + has/ have + Past Participle 
Has = ‘s 
Have = ‘ve
She’s done her homework.

.را تمام کرده استتکالیفشاو 

Negative
Subject + has/ have + not + Past Participle 
She has not done her homework.

.را تمام نکرده استتکالیفشاو 

Question 
Has/ Have + Subject + Past Participle?
Has she done her homework?

را تمام کرده است؟تکالیفشآیا 
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To talk about things that happened in the past, and continue to the present

برای صحبت در مورد چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده است، و تا زمان حال ادامه دهید
My parents have lived in England for 20 years.

.سال است که در انگلیس زندگی می کنند20پدر و مادرم 
to talk about things that happened in the past, but not at a specific time

صحبت کردن در مورد چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده است، اما نه در یک زمان خاص
My mom has gone to work.

مامانم رفته سر کار
To talk about things we have done many times in the past and continue to do

در مورد کارهایی که در گذشته بارها انجام داده ایم و همچنان انجام می دهیم صحبت کنیم
She has practiced the piano since she was 6.

.سالگی پیانو تمرین کرده است6او از 
To talk about an experience that is connected to the present

صحبت کردن در مورد تجربه ای که به زمان حال مرتبط است
This is the most beautiful flower I have ever seen.

.این زیباترین گلی است که تا به حال دیده ام
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