نکات گرامری کنکور ارشد

بخش سیزده

در این جلسه می خواهیم ،زمان Future continuousرا
بیاموزیم ،که فارسی معادل آن آینده استمراری 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 به اینده تاکید دارد و به صورت
استمراری انجام خواهد پذیرفت
مثل:
قلی تا ساعاتی دیگر با دوستانش پشت میز خواهند
نشست و با هم صحبت خواهند کرد
او با مریم مالقات می کند .او را در کالس دیده بوده
است.
فردا وقتی ما برویم ،او در حال آشپزی کردن خواهد
بود.
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,
5. Tonight
نکته :این زمان هم مشابه زمان آینده ساده هم با will
و هم با  be going toمی تواند استفاده شود .و مشابه
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آینده ساده  willمربوط به حالت رسمی تر و
مودبانه تر و  Be going toغیر رسمی تر و عامیانه تر
است.
نکته  :2زمان آینده استمراری اغلب با زمان حال ساده
به کار می رود .در این حالت آینده استمراری عملی
را بیان می کند که برای مدتی در آینده طول خواهد
کشید و حال ساده عملی را بیان می کند که در لحظه
اتفاق افتاده و با عمل قبلی تالقی کرده است .به
عبارت دیگر برای عملی که در آینده در حال انجام
بوده از آینده استمراری و عمل دیگری که در همان
لحظه با آن تالقی کرده از حال ساده استفاده می شود.
I will be playing football at 9 when my friends arrive here
فردا ساعت  9وقتی دوستانم اینجا میایند من در حال فوتبال
بازی کردن خواهم بود.

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 .دقت کنید که در این زمان یک  beباید
حتما آورده شود تا فرم صحیح آورده شده باشد
با  willباید به صورت زیر ساخت:
فاعل  + be + Will +فعل  ingدار  +مابقی جمله
با  be going toنیز به صورت زیر است:
فاعل + Be + going to + am/is/are +فعل  ingدار +
مابقی جمله (قید های زمانی و)...
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(باFuture continuous ( :با چند مثال بهتر بیاموزیم
 سعی کنید مابقی زمان،رنگ قرمز نشان داده شده است
)ها را خودتان پیدا کنید
I’m saddened to hear the news. The fact that he will be moving to
another city is just stunning. What Was the primarily reason of his
decision?
They will be leaving our house at 4 p.m., we’re really excited to finally
have the opportunity to see them in person. They’ve been one of our
idols for live and for basically doing anything we’ve looked up to them,
they are not only prosperous themselves they rigorously motivate those
in need.

Talking about success all day long is easy what is not, is to find the
discipline, consistency, determination and will power to do something
that you’ve been dreaming about. You’re going to be living your dream
if and only if you work relentlessly and do not get discouraged by the
disappointing noises around you.

 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+ing  فرم فعل+ be +
)?قید زمانی داشته باشد

مابقی جمله ( میتواند
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Am/is /are +  فاعل+ going to+ be +  دارing ? فرم فعل
Are you going to be meeting Ali tonight? Yes, I’m going to meet him tonight in a
restaurant somewhere.
Is he going to be studying all next year? Yes, he will be studying full time next
year
Will she be missing me? well, based on your last awkward fight between you two,
I find it unlikely.
Will they be waiting for us in the hall? Nah, I don’t think so, they’re busy
minding their own business and we’re not that interesting either!

:فرم منفی
 مابقی+  دار فعلing

 فرم+be + not + will + فاعل
جمله

+  فعلing  فرم+ be+ going to + not + am/is/are + فاعل
مابقی جمله
He will not be buying a car
She will not be going to college
He is not going to be coming anytime soon
He is not going to be singing a song for us
Will not (won’t) they be joining us?
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پوریا جاویدی
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