
WHEN  DO WE USE
FUTURE PERFECT

CONTINUOUS?
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Speak English everyday.

with examples and questions

Future Perfect
continuous



در این جزوه با زمان حال 
کامل استمرای آشنا خواهید

شد.

 
جهت یادگیری بهتر شما در این

جزوه مثال و تست گنجانده
شده است.

این جزوه توسط گروه انگلیش

توسکا تهیه شده و متعلق به

هیچ گروه دیگری نیست.
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زمان آینده ی کامل اسمتراری

 

در مباحث پیشین با بسیاری از زمان های رایج در زبان انگلیسی آشنا شده ایم.
در این مقاله قصد داریم با زمان آینده ی کامل استمراری آشنا شده و کاربرد
آن را مورد بررسی قرار دهیم. برای یاد گیری و درک بهتر این زمان باید با

زمان های آینده ی کامل، آینده ی استمراری، و همچنین زمان ماضی نقلی آشنا

باشید. چنانچه با این زمان ها آشنایی کافی ندارید، پیش نهاد می کنیم قبل از

خواندن این مطلب، به جدول زمان ها در سایت انگلیش توسکا مراجعه کرده

و پس از یادگیری زمان های مذکور، مقاله ی حاضر را بخوانید. 
 

مقدمه:

 

زمان آینده ی کامل استمراری

future زمان آینده ی کامل استمراری که در زبان انگلیسی

perfect continuous نامیده می شود بیان کننده ی عملی
است که در گذشته شروع شده و تا نقطه ی معینی در آینده

ادامه دارد. دقت کنید که عمل مورد نظر در طول این مدت به

صورت مداورم و بدون وقفه در حال انجام است. برای مثال

فرض کنید که درطول سه ساعت گذشته شما ُمدام در حال

مطالعه ی زبان بوده اید و قصد دارید یک ساعت دیگر هم

مطالعه کنید. در چنین حالتی می توانید بگویید " یه ساعت

دیگه چهار ساعت میشه که دارم زبان میخونم". همانطور که

مالحظه می کنید در این مثال عمل درس خواندن از گذشته

شروع شده و تا نقطه ی مشخصی در آینده ادامه خواهد داشت. 

 

https://englishtouska.com/grammar/tenses/
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ساختار زمان آینده ی کامل استمراری

 
در زمان آینده ی کامل استمراری، پس از فاعل از فعل کمکی will استفاده
می کنیم و سپس have been را بکار می بریم. در آخر هم فعل اصلی را به

همراه ing اضافه می کنیم. پس فرمول زمان آینده ی کامل استمراری به شکل

زیر خواهد بود. 
 

Subject + will+ have been+ verb+ ing + adverb of time
 

توجه داشته باشید که در چنین جمالتی حتماً یک قید زمان آینده در ابتدا یا

انتهای جمله قرار می گیرد. برای درک بهتر این این زمان به چند جمله ی زیر

دقت کنید:

 By next month this time, I will have been living in Tehran for six
years

.ماه دیگه این موفع شیش سال میشه که دارم تو تهران زندگی می کنم
 

I’ll have been travelling for three days by tomorrow this time.
 .فردا این موقع سه روز میشه که در حال مسافرت هستم

 
صرف فعل work در قالب زمان آینده ی استمراری 

 

در جدول زیر فعل work را برای شما در قالب زمان آینده ی کامل استمراری
صرف کرده ایم 
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I will   Have been working  

You will
      Have been working    

He will       Have been working    

She will
      Have been working    

It will
 

     Have been working  
  

we will       Have been working    

You will
 

     Have been working  
  

They will
 

     Have been working  
  

همانطور که مالحظه می کنید، عبارت will have been در تمامی جمالت

آینده ی کامل استمراری بکار می رود و نوع فاعل (مفرد یا جمع بودن فاعل)

تغییری در شکل will ایجاد نمی کند. 

منفی کردن جمالت آینده ی کامل استمراری

not برای منفی کردن جمالت آینده ی کامل استمراری تنها کافی است لغت

را بعد از will بکار ببرید. 

حالت مثبت:

By this time next month, I’ll have been working in this compony
for a year.
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حالت منفی: 

By this time next month, I will not / won’t have been working
in this company for a year. 

سوالی کردن جمالت آینده ی کامل استمراری 

برای سوال کردن جمالت آینده ی کامل استمراری هم تنها کافی است جای

فاعل و will را با هم عوض کنید. به مثال زیر دقت کنید.

حالت مثبت:

She will have been studying mathematics for two
years by next week.

حالت سوالی:

Will she have been studying mathematics for two
years by next week?

بطور کلی زمان آینده ی کامل استمراری مشابه زمان آینده ی کامل بوده و تنها

تفاوت آن ها در این است که در زمان آینده ی کامل استمراری عمل بصورت

مداوم ادامه داشته اما در زمان آینده ی کامل ممکن است در روند انجام عمل

وقفه به وجود آمده باشد. پس از مطالعه ی نکات فوق سعی کنید به سواالت
زیر پاسخ دهید. 
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1 . By this time next year, she will ……… been studying English
for three years. 
a) has       b) have       
2 . John …………….. working here for a year by next week.
a) will haveb) will be  c) will        d) will have been
3. James will have been …………… in Paris for a year by next
month.
a) lives      b) lived       c) living      d) live
4 . We started running at 8 o’clock this morning. By 10 o’clock,
we will ………….. for two hours. 
a) be runningb) have running       c) have run        d) have been
running
5 . By next Friday, Mr. Brown …………….. working in his new
position for six months.
a) has beenb) will have been         d) would have been      c) will
be
6 . Lionel Messi will have been ……………. In Paris Saint German
for a year by next month.
a) playingb) played       c) plays        d) play
7 . By next August, this company ………… operating for three
years.
a) has beenb) will be       c) will have been   d) had been
8 .  I’ll have been learning English for two years by ………….. this
time.
a) last week    b) next week    
Answer key:
1 . b       2 . d         3 . c          4 . d         5 . b        6) a       7. c        8 . b


