
االمستقبل 

يیتضمن ززمن االمستقبل أأرربعة أأززمنة هھھھي: 
1- االمستقبل االبسيیط 

2- االمستقبل االمستمر 
3- االمستقبل االتامم 

4- االمستقبل االتامم االمستمر 
  I am to ... 5- االمستقبل باستخداامم االصيیغة

أأووال: االمستقبل االبسيیط 

االتركيیب: 

   1-عند ااإلثباتت: 

   2-عند االسؤاالل: 

   3-عند االنفي: 

 . will,shall بدال عن going to كذلك يیمكننا ااستخداامم االصيیغة
   4- االمبني للمجهھولل: 

ااالستخداامم: 

1- تستخدمم كال من wil,shall مع االمستقبل االبسيیط للتعبيیر عن حدثث سيیحصل في االمستقبل. 

 : going to ااستخدااماتت
1- (في حاالتت غيیر ررسميیة) عندما نتكلم عن االخطط وواالقرااررااتت وواالنيیة االجاززمة؛ ووهھھھذاا شائع. 

verbwillI/he/she/it/you/we/they

Verb?I/he/she/it/you/we/they will

verbnotwillI/he/she/it/you/we/they

Verb(pastparticible)bewillI/he/she/it/you/we/
they
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We're going to ger a new car soon. 
I'm going to keep asking her out until she says "yes". 

2- (في حاالتت شائعة) عندما نتنبأ للمستقبل باستخداامم برااهھھھيین حاضرةة٬، ووذذلك عندما نرىى 
االحدثث االمستقبلي في االطريیق أأوو في بداايیة االحدووثث. 

Look_ it's going to rain. 
Look out_we're going to crash! 

ثانيیا: االمستقبل االمستمر 

االتركيیب: 

   1-عند ااإلثباتت: 

   2-عند االسؤاالل: 

   3-عند االنفي: 

ااالستخداامم: 

1- نستخدمم االمستقبل االمستمر لنقولل أأنن شيیئا ما سيیكونن في ااستمراارريیة في ووقت مؤكد في 
االمستقبل. 

This time tomorrow I'll be skiing. 
Good luck with the exam. We'll be thinking of you. 
2- يیستخدمم  االمستقبل االمستمر لألحدااثث االمستقبليیة االمخططة أأوو االمتوقعة وواالتي لهھا عالقة مع 

االوقت االحاضر.قاررنن: 
I'llbe seeing you one of these days, I expect. 
I'm seeing Pete on Tuesday.(there is an arrangement now.) 
I wonder if he'll rocognise me.(No present idea.) 

 "what have you already 3- عند ااالستعالمم بطريیقة مهھذبة٬، يیلمح االمستقبل االمستمر إإلى
"?decided. وويیعني ذذلك إإعطاء االفكرةة االتي ال نحاوولل بهھا االتأثيیر على االناسس.قاررنن: 

Will you be staying in this evening?(just asking about plans) 

Verb(ing)bewillI/he/she/it/you/we/
they

Verb(ing)?beI/he/she/it/you/we/
they will

Verb(ing)notbewillI/he/she/it/you/we/they
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Are you going to stay in this evening?(perhaps pressing for a decision) 
Will you stay in this evening?(request or order) 

ثالثا: االمستقبل االتامم االبسيیط 

االتركيیب: 

   1-عند ااإلثباتت: 

   2-عند االسؤاالل: 

   3-عند االنفي: 

ااالستخداامم: 
1- نستخدمم االمستقبل االتامم االبسيیط لنقولل أأنن شيیئا ما سيیكونن قد أأكمل عند ووقت محددد في 

االمستقبل. 
The builder says he'll have finished the roof by Saturday. 
The car will soon have done 100.000 miles. 

رراابعا: االمستقبل االتامم االمستمر 

االتركيیب: 

Verb(pastparticible)havewillI/he/she/it/you/we/
they

Verb(pastparticible)haveI/he/she/it/you/we/
they will

Verb(pastparticible)havenotwillI/he/she/it/you/we/
they
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   1-عند ااإلثباتت: 

   2-عند االسؤاالل: 

   3-عند االنفي: 

ااالستخداامم: 

نستخدمم االمستقبل االتامم االمستمر لنقولل كم ططولل شيء ما سيیكونن قد ااستمر عند ووقت محددد 
"مؤكد". 

 I am to ... خامسا: االمستقبل باستخداامم االصيیغة

االتركيیب: 

ااالستخداامم: 
1- عاددةة نستخدمم هھھھذهه االصيیغة لنتكلم عن خطط ررسميیة ووترتيیباتت شخصيیة محدووددةة. 

The President is to visit Scotland in Septemper. 
We are to get a wage rise. 
I felt vervous because I was soon to leave home for the first time. 

2- يیمكن أأنن تستخدمم إلعطاء ااألوواامر (مثال االواالداانن). 

Verb(ing)beenhavewillI/he/she/it/you/we/
they

Verb(ing)beenhaveI/he/she/it/you/we/
theywill 

Verb(ing)beenhavenotwillI/he/she/it/you/we/
they

Verb(invinitive)to
Am/is/areI/he/she/it/you/we/

they Was/were
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You're to do your homework before you watch TV. 
She can go out, but she's not to be back late. 
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