 4ساختار گرامر زبان انگلیسی برای صحبت کردن درباره آینده
تا حاا شده که بخواهید درباره اتفاقات آینده به زبان انگلیسی صحبت کنید؟ به چند مثال در این باره توجه کنید:
-

من آخر هفته میرم خرید /درس میخونم /مشغول کارم و سرم شلوغه.
اان ساعت  4بعد از ظهره .فکر میکنم این رستوران معموا ساعت  7باز میکنه.
قراره تمام آخر هفته بارون بیاد.
تو اخبار شنیدم که تا سال  ،2050همه میتونن به زبان چینی صحبت کنند.

همونطور که میبینیدد ،در موقعیتهدا بسدیار در مکاامدات روزمدره راجد بده مدوارد صدحبت میکندیم کده قدراره در آیندده ن دید یدا دور
اتفاق بیافتند .اگدر در حدال یدادگیر زبدان انگلیسدی هسدتید ،خیلدی مهمده کده بدونیدد چددور بایدد دربداره اتفاقدات آیندده صدحبت کنیدد و از
چه اغدات و سداختارها گرامدر اسدتفاده کنیدد .عدووه بدر  willو  going toدو سداختار دیگده بدرا زمدان آیندده داریدم کده شداید کمتدر
بهشددون دقددت کددرده باشددین .در ایددن ملاادده ،بددا  4سدداختار گرامددر زبددان انگلیسددی بددرا صددحبت کددردن دربدداره آینددده رو در کنددار هددم بررسددی
میکنیم و میبینیم که تفاوتهاشون با هدم چیده .ایدن  4سداختار بسدیار پرکداربرد هسدتند .بندابراین سدعی کنیدد اونهدا رو یداد بگیریدد و موقد
صحبت کردن از این ساختارها استفاده کنید.
اول توضددیحات م وجددود در جدددول را بخونیددد و بعددد بددرا مددرور ایددن توضددیحات و همبنددین بددرا تمددرین بیددان کددردن تلف د درسددت ایددن
اصدوحات ،به فایل صوتی گوش بدید.

ساختار اولbe+ verb+ ing :
 Present continuousمورد اول :زمان مضارع استمرار  ،عدووه بدر مدوارد کده بده رن دادنا یده اتفداق در زمدان حدال مربدو
“Be” + verb + ing
میشه ،ساختار یه کده بدرا آیندده بسدیار ن دید نید بده کدار مدیره ،یعندی اتفداقی کده
ظرف چند روز آینده قرار باشه رن بده.
So it’s a very, very soon future,
we're talking about the future
that's going to happen in the next
couple of days. Like:

Note: Present continuous is
about the future that's going
to happen soon. Not a far
future.

this weekend - tonight - next week

e.g.
"I'm hanging out with my friend, Josh, this
"weekend.
""I'm shopping this weekend.
""I'm studying this weekend.
”"I'm studying tonight.
""Well, next week... I'm working next week.

1

www.ZabanTips.com

 ساختار گرامر زبان انگلیسی برای صحبت کردن درباره آینده4

basic form of the verb :ساختار دوم
 از ساختار زمان حال سداده بدرا بیدان امدور رایدو و روتدین یدا عادتهدا تکرارشدونده: مورد دومSimple present
 نکتدده جااددا ایندده کدده زمددان حددال سدداده بددا همددین.در زمددان حددال اسددتفاده میشدده
 منظدور از امدور روتدین یدا.سداختار و بدا همدین کداربرد بدرا زمدان آیندده نید صدادقه
)scheduled( . امور هستند که از پیش برنامهری شده باشن،تکرار شونده
Note: We use the simple
present when we talk
about routine. We can
also use the simple
present when we're
talking about routines in
the future.

Basic
verb

form

of

the

by routines we mean timetables.
We use this when we're talking
about a scheduled event;
something that is scheduled to
happen in the future like:
transportation; trains, airplanes |
TV shows | restaurants or stores,
opening and closing
In general, a schedule or a
timetable.

e.g. "The last train leaves at 6 p.m.
today."
"The restaurant opens at 5 p.m.
today."
"My TV show, The Big Bang
Theory, starts at 4pm."

͞be going to͟+ verb :ساختار سوم
 اونجدا کده مدا تدا حددا زیداد،بده کدار مدیره

 این ساختار برا آینده نسدبتا ن دید:“ مورد سومbe going to" + verb

.مدمئن هستیم و شواهد دالا بر اینه که اتفاقی حتما رن خواهد داد

Note: So we use this when we're talking about the near future. It's soon,
but it's a future where we think something is going to happen, and we
have evidence that something is going to happen.

Note: sth that is almost certainly going to happen.
Eg. "I’m going to study."
"You are going to watch a video."
“I’m going to study English next month”
"It’s going to rain all week."
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will+ verb :ساختار چهارم
 ایدن سداختار در سده مدورد بده کدار مدی ره: مورد چهارمWill + verb

 قدددول انجدددام کدددار،ره آیندددده دور
دادن بددرا آینددده و در نهایددت داوطلددا
داوطلا شددن بدرا انجدام ید کدار یدا
.یا کم کردن

Eg. "I will always love you.”
"I will study hard."
"It’s going to rain all
week."

Note: First of all we use it when we are talking about far
future.
Eg. "In 50 years everyone will speak Chinese.”

This is just a prediction, we don’t have that much
evidence of this to be so sure about it.

"Aliens will invade Earth.”.

Note: We also use will when we are making
promise.
Eg. "I will marry you.”

"I won’t drink again.”
"Aliens will invade Earth.”.

Note: We also use will for voluntary.

Eg. "Emma can you wash the dishes? –Sure, I’ll wash
them.”
"I’ll get the telephone.”
I’ll help you with your homework.”
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