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 مجاز است  آلفا مشاور انتشار این محتوای آموزشی صرفا با گروه آموزشی

 است رایگانو استفاده از آن برای عموم 

را Future perfect زماندر این جلسه می خواهیم، 

می  کامل آینده  آنکه فارسی معادل  بیاموزیم،

در زبان انگلیسی برای توصیف وقایعی  این زمانباشد،

در آینده رخ خواهند داد  استفاده می شود که 

که زمان حال کامل، کامل شدن عمل یا حالتی  همانطور

را در زمان حال نشان می دهد آینده کامل نیز کامل 

شدن عمل یا حالتی را در آینده بیان می کند. همچنین 

زمان آینده کامل برای بیان عمل یا حالتی که قبل از 

عمل یا حالت دیگری در آینده اتفاق خواهد افتاد نیز 

 .به کار می رود

 مثل:

 ا سال آینده مدرک دانشگاهی را خواهم گرفتت

تا زمانی که آنها شام درست کنند، من همه کار های 

 خانه را انجام داده ام

او تا شنبه هفته آینده امتحان رانندگی اش را انجام 

 نخواهد داد 

نگران نباش، تا آن موقع دوچرخه تورا تعمیر خواهد 

 کرد

پرداخت خواهد تا قبل از پنج شنبه ،او قبض تلفن را 

 کرد

 و...

 : که حتما در کنکور خواهید دید بسیار مهم اتنک

قید های زمانی که بیشتر با این زمان استفاده نکته: 

 میشوند عبارتند از:

1- By (Monday, Sunday, Tuesday…) 
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2- By the end of (July, May, September…) 

3- By the time (you get home…) 

4- Until (midnight…) 

5- Before then 

6- Next (year…) 

 
برخالف همه زمان های آینده، عبارت های زمانی نکته: 

when, while before   after, by the time, as soon as, if, unless ,که با

شروع می شوند، در این زمان استفاده نمی شود. در 

 .این صورت می توان حال کامل را جایگزین کرد
باید دقت آینده کامل ساختن فرم  برای مثبت:فرم 

به دو طریق قابل ساخته شدن  کاملکنید که آینده 

که نحوی تشکیل  Willو دیگری با  be going toاست. یکی با 

که در این زمان دقت کنید جمله به صورت زیر است.

که نشانه کامل بودن و کامل شدن کار است  haveباید 

 آورده شود تا فرمت درست آورده شده باشد.

 باید به صورت زیر ساخت: willبا 

Will + have + Past participle (   حالت سوم فعل)  

 نیز به صورت زیر است: be going toبا 

Be going to + have + past participle   

 

با رنگ Future perfect))  بیاموزیم:با چند مثال بهتر 

شده است، سعی کنید مابقی زمان ها  قرمز نشان داده

 را خودتان پیدا کنید(
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You’ve been working tirelessly for the past couple of months, if 

you give up know all the sacrifices that you’ve made is going to be for 

nothing. Hang in there and continue doing what you’ve been doing since 

by this time next year, you will have had your Ph.D. 

 

By this time next week, you will have studied all English tenses, and 

we’re going to talk more about questions and tests that are going to 

appear on the entrance exam, we’re about to scrutiny them thoroughly so 

that you wouldn’t have any problem in answering them 

It will have stopped raining. It appears that you are an immutable 

pessimist, give it time and it will solve everything.  

 

برای سوالی کردن آینده ساده دوباره به فرم سوالی: 

که در زیر فرم  willدو طریق میتواند انجام پذیرد. با 

 کلی آنها شرح داده می شود.

Will + فاعل +have +past participle+ مابقی جمله +?  

Will you have eaten lunch when we arrive? 

Will she have played as the cheerleader next year? 

Will they have finished decorating the float before the parade?  

Will we have graduated by this time next year? 
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که  notیک  have فقط کافی است پشت  فرم منفی:

 منفی ساز است قرار دهیم و مشکل حل می گردد

+ مابقی  will  +not  +have +Past participle+ فاعل 

 جمله 

He will not have bought the car tomorrow 

She will not have gone to college by then 

He won’t (will not) have done his homework 

They won’t have cooked dinner for us  

Will not (won’t) they have joined us? 

Won’t he have left the country? 

Won’t they have continued playing next month?  

 

 12آخرین زمان انگلیسی به پایان رسید. بنابراین 

زمان حال، گذشته و آینده بررسی شده است. جلسات 

آینده تا خود روز کنکور به حل تست و سواالت کنکور 

ازمون های دکتری، ارشد رشته های برق ، مکانیک و 

عمران تخصیص خواهد یافت تا بتوانید به سواالت به 

 راحتی پاسخ بگویید. 

 ا جاویدیپوری
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