
 

  



 آشنا خواهید شد. کاملزمان آینده در این جزوه با 

 

 در آخر نیز تعدادی تمرین قرار داده 

 شده است تا بتوانید خود را 

 .محک بزنید 

 

 این جزوه توسط گروه انگلیش 

 توسکا تهیه شده و متعلق به هیچ 

 .گروه دیگری نیست 

 

  



 

 

 

 

 ی کامل و نکاتی که باید در مورد این زمان بدانید زمان آینده 

 مقدمه 

در مقاالت گذشته    .بیان شودگذشته، حال، و یا آینده    در قالب زماندر مطالب پیشین اشاره کردیم که یک جمله ممکن است  

ی کامل را معرفی کرده و  ایم. در این مقاله قصد داریم زمان آیندهرا بررس ی کرده   ی استمراری آینده و    ی سادهآینده های  زمان 

 کابردهای آن را بررس ی کنیم. 

 ی کامل  زمان آینده 

رای درک بهتر این زمان به این  رسد. بای خاص در زمان آینده به اتمام می ی کامل به عملی اشاره دارد که در نقطه زمان آینده 

استان انگلیس ی هستید. در همین  د خواندن یک  رض کنید اکنون ساعت چهار عصر است و شما در حال  مثال توجه کنید. ف

گویید که پس از اتمام داستان به  و شما در جواب او می   کندهنگام دوست شما تماس گرفته و شما را به کافه دعوت می

گویید "یک  کشد و شما در جواب می ن چقدر طول می ی داستاپرسد که خواندن ادامه روید. دوستتان از شما می مالقات او می 

: " تا یه ساعت دیگه  خواهید گفت  بیان کنید به احتمال زیاد    ساعت". حال اگر بخواهید این مفهوم را در قالب یک جمله 

اید که در آینده  کرده اید. یعنی به عملی اشاره  ی کامل استفاده کرده در اینجا شما از ساختار آینده داستان رو تموم میکنم".  

 .شوده باشد اما به طور قطع در آینده تمام می این عمل ممکن است در گذشته، حال، یا آینده شروع شد شود.کامل می 

 ی کامل در زبان انگلیسی ساختار زمان آینده 

فرمول زمان  کنیم. ی و قسمت سوم فعل استفاده م will haveی کامل را در زبان انگلیس ی از برای بکار بردن زمان آینده 

 ی کامل به شکل زیر است. آینده

Subject+ will have + pp 

https://englishtouska.com/future-tense/
https://englishtouska.com/future-tense/
https://englishtouska.com/future-tense/
https://englishtouska.com/future-progressive-tense/
https://englishtouska.com/future-progressive-tense/
https://englishtouska.com/future-progressive-tense/


 

 

 

 باید به همراه یک قید زمان آینده بکار روند. این قید می : جمالتی که ساختار آینده نکته
ً
تواند قبل و یا  ی کامل دارند حتما

 مثال زیر دقت کنید. ی کامل بکار رود. برای درک بهتر این زمان به چند  بعد از ساختار آینده 

I have been studying this book for two months. I will have finished studying it two days 

from now. 

 کنم.  دو ماهه که دارم این کتاب رو میخونم. دو روز دیگه این موقع تمومش می 

By the time you arrive at the company, I’ll have left my office. 

 من دفترم رو ترک کردم. تا تو به اداره بررس ی 

Two months from now, they will have completed the project. 

 نا پروژه رو کامل کردن. تا دو ماه دیگه او 

 ی مجهول بکار ببریم، باید از ساختار زیر استفاده کنیم. ی کامل را در قالب جمله: در صورتی که زمان آینده نکته

Subject+ will have been+ pp 

Two months from now, I will have built the new house. 

 ی معلوم(ساختم ) جمله   رو  ی جدیدتا دو ماه دیگه خونه

Two months from now, the new house will have been built. 

 ی مجهول( ی جدید ساخته شده. ) جملهتا دو ماه دیگه خونه

 



 

 

 ی کامل: شکل منفی زمان آینده 

 بکار ببرید.    willرا بعد از   notی کامل کافی است برای منفی کردن زمان آینده 

Two months from now, I will not have built the new house. 

By the time you arrive at the office, I will not have left my office. 

 

 استفاده کنید.  won’tیعنی  will notتوانید از فرم مخفف توجه داشته باشید که در چنین جمالتی می 

I won’t have finished my homework by Saturday. 

 تونم تکالیفم رو تا قبل از یکشنبه تموم کنم( تا یکشنبه تکالیفم تموم نمیشه. )نمی

 

 

 ی کامل:  شکل سوالی زمان آینده 

 را عوض کنید.   willو   subjectی کامل کافی است جای برای سوالی کردن زمان آینده 

 ی سوالی جمله

Will she have graduated by end of the months? 

 التحصیل میشه؟ آیا اون خانم تا آخر ماه فارغ 

Yes, she will have graduated by end of the months. 

 التحصیل میشه اون تا آخر ماه فارغ آره،  

Will they have completed the project by next week? 

 ؟ کنن می ی دیگه پروژه رو کامل آیا اونا تا هفته 

No, the project will not be completed in less than a month. 

 ظرف کمتر از یک ماه کامل نمیشه. نه. پروژه 



 

 

 

 

 ی کامل با کلمات استفهامشکل سوالی آینده 

باید   ی کامل دارندکه ساختار آیندهبکار ببریم  در جمالت سوالی را  (.…,when, why, where)اگر بخواهیم کلمات استفهام 

 بکار ببریم. subjectاین کلمات را در ابتدای جمله و قبل از 

How long will you have taught here by end of the month? 

 تا آخر ماه چند وقت میشه که اینجا تدریس کردی؟ 

Which places will you have visited by this time tomorrow? 

 هایی دیدن کردی؟ مکان تا فردا این موقع از چه  

What will he have done by the time he graduates? 

 التحصیل بشه چه کارهایی انجام داده؟ تا وقتی فارغ 

 

 مشاهده کنید.  کامل ی توانید برای هر یک از ضمایر موجود در زبان انگلیس ی یک جمله در قالب زمان آیندهدر جدول زیر می 

Rest of the sentence Will + pp Subject 

my homework will have finished I 

your project will have completed You 

a new house will have built He 

from Paris will have returned She 

painted (a house or car) will have been It 

to Sydney will have gone we 

a new business will have started You 

to a new house will have moved They 

 

 



 

 

 

ی ساده را یاد گرفته باشید. در غیر این صورت  زمان آینده کامل باید ابتدا  ی زمان آیند یاد داشته باشید که برای درک بهتر ه ب

 ممکن است در درک این زمان به مشکل بخورید. 

 تست 

 ی کامل مطالب فوق سعی کنید به سواالت زیر پاسخ دهید. پس از مطالعه 

1. By this time next month, he will………………. a new club. 

a) joined 

b) have join 

c) have not joined 

D) have joined 

2. By 2040, scientists will…………………. a cure for HIV. 

a) found 

b) has found 

c) have found 

d) have founded 

3. By the time we arrive to the restaurant, they will have …………….. serving food. 

a) stopped 

b) stoped 



 

 

 

c) stopoing 

d) stop 

4. Tom and Sara will …………………… married by the time our baby is born. 

a) have been 

b) got 

c) been 

d) have got 

5. I …………………………. five questions if I can answer this one. 

a) will have been answered 

b) will have answer 

c) will have answered 

6. Jane has a lot of homework. She won’t ………………… her homework by tomorrow 

night. 

a) has finished 

b) have been finished  

c) has been finished 

d) have finished 

7. Marry …………………. twenty cookies if she makes five more. 



 

 

 

a) will have made 

b) will has made 

c) will made 

d) will have been made 

8. Do you think that Tim ……………….. the care by Friday? 

a) fix 

b) will have fixed 

c) will has fixed 

d) fixed   

Answer key 

1. A        2. C       3. B         4. D      5. C      6. D      7. A        8. B 
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