


An action what will happen in the future.

.  عملی که در آینده رخ خواهد داد

Will be

Will

Adv. of time for future
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S + Helping V + Main V + O + …

+ ...مفعول+ فعل اصلی+ فعل کمکی+ فاعل

I will break the window. .                          من پنجره را خواهم شکست

I will not break the window. .                  من پنجره را نخواهم شکست

Will I break the window?                    آیا من پنجره را خواهم شکست؟

Won’t I break the window?               آیا من پنجره را نخواهم شکست؟
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.استفاده کنیمIبرای این زمان تمام ضمایر رو میتونیم به جای 



Helping V. + S. + main V. + O. +…

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

+ I will come to the party.

به مهمانی خواهم آمد
? Will you come to the party?

آیا به مهمانی خواهی آمد؟
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S. + negative Helping V. + main V. + O. +…

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

+ I will come to the party.

به مهمانی خواهم آمد
- I will not (won’t) come to the party.

.به مهمانی نخواهم آمد
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S. + To Be V. + Noun/ Adj.

I will be absent next session.                 من جلسه ی بعد غایب خواهم بود

I won’t be absent next session. .              من جلسه ی بعد غایب نخواهم بود

Will I be absent next session?                   آیا جلسه بعد غایب خواهم بود؟

Won’t I be absent next session?             آیا جلسه بعد غایب نخواهم بود؟
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.استفاده کنیمIبرای این زمان تمام ضمایر رو میتونیم به جای 



 toبه notرا اگر اول جمله بیاوریم تبدیل به سوالی می کنیم و اگر یک to beبسیار ساده است همان فعل 
beبدهی آن را منفی می کنیم که در اسالید قبل کثال زدیم.
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The simple future is about an action that you want to do it and 

you’re not sure it’s going to happened or not, so we should know about 

the 

و آینده ساده در مورد عملی است که در آینده می خواهید انجام دهید

.یمبدانمطمئن به انجام آن نیستید، پس ما باید در مورد 

S + Am/ Is / Are + Going to + Present main V. + … قصدی

S + Am/ Is / Are + About to + Present main V. + …              در ُشُرف

S + Am/ Is / Are + Supposed to + Present main V. + …        تصوری
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I am going to buy a car next week.

.قراره که هفته ی دیگه ماشین بخرم

I am about to know you.

.من در ُشُرف شناختن تو هستم

I am not supposed to be here.     

تصورم نمی رود که اینجا باشم
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:برای این زمان ما
I رو باam

You/ we/ they با و اسم های جمعareاستفاده می شود  .
He she it  رو باisاستفاده می کنیم.



Simple Future Tense with WILL
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Positive

Subject + will + Bare infinitive
Will = ‘ll
My mom will go shopping tomorrow.

.مادرم فردا خرید خواهد رفت

Negative

Subject + will not + Bare infinitive
Will not = won’t
My mom won’t go shopping tomorrow.

مادرم فردا خرید نخواهد رفت

Question 
Will + Subject + Bare infinitive?
Will your mom go shopping tomorrow?

آیا مادرت فردا خرید خواهد رفت؟



Simple Future Tense with WILL Usages

موارد استفاده
To talk about a prediction

برای صحبت در مورد یک پیش بیین
I am sure he’ll come late.

مطمئنم دیر میاد
To express a spontaneous decision

برای بیان یک تصمیم خودجوش
I’ll get there by bus.

.با اتوبوس به آنجا خواهم رسید
To make an offer or promise

برای دادن یک پیشنهاد یا قول
I’ll take care of your cat carefully.

.من با دقت از گربه شما مراقبت خواهم کرد
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Simple Future Tense with TOBE GOING TO

going toزمان آینده ساده با 
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Positive
Subject + am/is/are + going to + Bare infinitive
I am going to go to Canada next month.

.ماه آینده قرار است که کانادا بروم

Negative
Subject + am/is/are + not + going to + Bare infinitive
I am not going to go to Canada next month.

.من قرار نیست به کانادا بروم ماه دیگه

Question 
Am/is/are + Subject + going to + Bare infinitive?
Are you going to go to Canada next month?

ماه دیگه به کانادا بروی؟قرارهآیا 



Simple Future Tense with TOBE GOING TO

going toکاربرد زمان آینده ساده با 

To talk about a plan or intention

صحبت کردن در مورد یک برنامه یا قصد

My uncle is going to visit me tomorrow.

.بیایددیدنم به فردا قرارهعمویم

To talk about a prediction

برای صحبت در مورد یک پیش بیین

Look! The sky is getting darker. It’s going to rain.

.بیادبارونقراره. نگاه کن آسمان در حال تاریک شدن است
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