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بخش دوازده

در این جلسه می خواهیم ،زمان) (Simple Futureرا
بیاموزیم ،که فارسی معادل آن آینده ساده می
باشد،این زمان در زبان انگلیسی برای توصیف وقایعی
استفاده می شود که در آینده رخ خواهند داد و
بیشتر زمانی مورد استفاده است که بخواهیم حالتی را
توصیف کنیم که کاری به صورت ارادی و با انتخاب فرد
صورت پذیرفته باشد همین طور در توصیف واقعیات که
در آینده رخ می دهند و قول دادن ،پیشنهاد دادن،
تقاضا دادن ،تهدید کردن و ...در آینده بسیار
استفاده می شود.
مثل:
رییس ما روز سه شنبه هفته آینده برایمان جلسه
خواهد گذاشت
حسن ،سال آینده مدرکش را خواهد گرفت.
من به تقی قول دادم که به وی برای خرید کتاب هایش
پول قرض خواهم داد
به شما اطمینان میدهم از منشی برای شما یک نوبت
بگیرم که شما را ببیند
و...
نکات بسیار مهم که حتما در کنکور خواهید دید:
نکته :قید های زمانی که بیشتر با این زمان استفاده
میشوند عبارتند از:
1. Tomorrow
(2. Tomorrow + (morning, afternoon, evening, night
3. Next + (week, month, year
)…4. This (week, Monday, Thursday,
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5. Tonight
نکتهwill :برای بیان تصمیمات ناگهانی و بدون برنامه
ریزی شده از قبل به کار میرود در حالیکه زمان آینده
ساده با  be going toبرای نشان دادن عملی در آینده به
کار میرود که برای آن فکر و برنامه ریزی شده است .
be going toمعموالً در هنگام صحبت کردن یا نوشتار
غیررسمی استفاده میشود بنابراین بهتر است در
نوشتار رسمی از  willاستفاده کنید.
فرم مثبت :برای ساختن فرم حال مثبت باید دقت کنید
که آینده ساده به دو طریق قابل ساخته شدن است .یکی
با  be going toو دیگری با  Willکه نحوی تشکیل جمله به
صورت زیر است.
با  willباید به صورت زیر ساخت:
فاعل Will +
زمانی و)...

 +فرم ساده فعل  +مابقی جمله (قید های

با  be going toنیز به صورت زیر است:
فاعل  + going to + am/is/are +فرم ساده فعل  +مابقی
جمله (قید های زمانی و)...
با چند مثال بهتر بیاموزیم(Simple future ( :با رنگ
قرمز نشان داده شده است ،سعی کنید مابقی زمان ها
را خودتان پیدا کنید)
He will leave the country next week; he’s been working on his thesis for
a couple of months now and it is finally finished. Since last year he’s
been investigating how he can migrate and pursue his studies else where
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due to lack of good paying jobs related to his field of study &
economic depression in Iran.
They’re going to send us an email on which would be the necessary
credentials to register in the website. However, we ought to be patient
and just let them do what they do best!

The former president of the united sates Donald Trump will move to
state of Florida as soon as his tumultuous term is finished, over the past
4 years of his presidency he has damaged united states’ reputation
abroad and among allies. the current president of the united states Joe
Biden will have to work much harder to revive united states dignity and
to revise much of the nonsense policies imposed by him

 برای سوالی کردن آینده ساده دوباره به:فرم سوالی
be  یا باwill  یا با.دو طریق میتواند انجام پذیرد
. که در زیر فرم کلی آنها شرح داده می شودgoing to
Will +  فاعل+  فرم ساده فعل+
)قید زمانی داشته باشد

مابقی جمله ( میتواند

Am/is /are +  فاعل+ going to+  فرم ساده فعل+ مابقی
)...جمله (قید های زمانی و
Are you going to meet Ali tonight? Yes, I’m going to meet him tonight in a
restaurant somewhere.
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Who are you going to invite to the party? Well, it depends on number of
things.
Will they plan about starting a business? I don’t know, they seem quite
enthusiastic about it. They might
So, the ultimate question still remains unanswered, will the next generation
would be able to migrate to other planets? If yes what will they do to our blue
home? What will they do to mitigate the catastrophic problems that their
Predecessors made and they inherited?

:فرم منفی
 مابقی جمله+  فرم ساده فعل+ not + will + فاعل
+  فرم ساده فعل+ going to + not + am/is/are + فاعل
مابقی جمله
He will not buy a car
She will not go to college
He is not going come anytime soon
He is not going to sing a song for us
Will not (won’t) they join us?
Aren’t you going to laugh?
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