Future المستقبل
There is no future tense in English as there in many European languages. However, English has
several forms that can refer to the future. Three of these are will, going to, and the present
continuous.
 فإن اللغة اإلنجليزية لها،  ومع ذلك.ال يوجد زمن مستقبلي في اللغة اإلنجليزية كما هو الحال في العديد من اللغات األوروبية
. والمضارع مستمر،  يذهبون،  ثالثة من هؤالء سوف.عدة أشكال يمكن أن تشير إلى المستقبل
I’ll see you later. (Will) . سوف اراك آلحقا
We’re going to see a film tonight. Do you want to come? (Going to)  هل.نحن ذاهبون لمشاهدة الفلم الليلة
تريد ان تاتي؟
I’m seeing the doctor tomorrow evening. (Present continuous ) سأرى الطبيب غدا مساء.

The difference between them is not about near or distant future, or about certainty. The speaker
chooses a future form depending on how the speaker sees the future event. Is it a plan, a
decision, an intention, an offer, a prediction, or an arrangement? This is the important question to
ask when choosing a future form.
 يختار المتحدث نموذجً ا مستقبليًا اعتمادًا على كيفية رؤية. أو حول اليقين، الفرق بينهما ال يتعلق بالمستقبل القريب أو البعيد
 هل هي خطة أم قرار أم نية أم عرض أم توقع أم ترتيب؟ هذا هو السؤال المهم الذي يجب طرحه.المتحدث للحدث المستقبلي
.عند اختيار نموذج مستقبلي

Will/ going to and the present continuous
Form
Positive and negative
I
He
they
I’m / I’m not
She’s / She isn’t
We’re/ We aren’t
I’m /I’m not
He’s / He isn’t
You’re/ you aren’t
Question

‘ll
Won’t
Help you.
Going to Watch TV tonight.
Caching the 10 o’clock flight.

Will you

Arrive?

What time

Are you going to
Are you meeting the manager?

Note:
We avoid saying going to come or going to go. نحن نتجنب قول ذاهبون او ناتي او ذاهبون لنذهب
We’re coming tomorrow..نحن قادمون غدا
When are you going home?متى ستذهب للبيت ؟

Use
Plans, decisions, and intentions (will and going to)
will, and going to  النوايات تسخدم مع، القرارات، الخطط
Will سوف
Will is used as a modal auxiliary verb to express a decision intention, or offer made at the
moment of speaking.
. أو العرض المقدم في لحظة التحدث،  كفعل مساعد مشروط للتعبير عن نية القرارWill يستخدم
Remember that you can’t use the present tense for this use.
تذكر أنه ال يمكنك استخدام المضارع لهذا االستخدام
I’ll have the steak, please.

Not: I have the steak

 لدي شريحة لحم:  النقول.سآخذ شريحة اللحم من فضلك
I’ll see you tomorrow, Bye! Not: I see you tomorrow.
 أراك غدا: إلى اللقاء! ليس، سأراك غدا.
Give me a call sometime; we’ll go out for coffee.
اتصل بي في بعض االحيان؛ سنخرج لتناول القهوة.
Jeff, there’s someone at the door! Ok, I’ll get it.
 سأفهم،  هناك شخص ما عند الباب! حسنا، جف.

Going to

Going to is used to express a future plan, decision, or intention made before the moment of
speaking.
. يستخدم للتعبير عن خطة مستقبلية أو قرار أو نية يتم اتخاذها قبل لحظة التحدثGoing to
When I grow up, I’m going to be a doctor.. سأصبح طبيبة، عندما أكبر
Jane and Peter are going to get married next month. جين وبيتر سيتزوجان الشهر المقبل.
We’re going to paint this room blue. سنقوم بطالء هذه الغرفة باللون األزرق.

Facts and predictions (will and going to)
تسخدم مع الحقائق والتنبؤاتwill and going to

Will
The most common use of will is as an auxiliary verb to show a future time. It expresses a future
fact or prediction. It is called the pure future or the future simple.
 يطلق عليه. إنها تعبر عن حقيقة أو تنبؤ مستقبلي.االستخدام األكثر شيوعًا لإلرادة هو الفعل المساعد إلظهار الوقت المستقبلي
.المستقبل الخالص أو المستقبل البسيط
We’ll be away for two weeks. سنبتعد لمدة أسبوعين.
Those flowers won’t grow under the tree. It’s too dark.
. أنها مظلمة جدا.تلك الزهور لن تنمو تحت الشجرة
Our friendship will last forever. سوف تستمر صداقتنا إلى األبد.
You’ll be sick if you eat those sweets. سوف تمرض إذا أكلت تلك الحلويات.
Will for a prediction can be based more on an opinion than a fact.
.يمكن أن تستند إرادة التنبؤ إلى رأي أكثر من كونها حقيقة
I don’t think Laura will do very well in her exam. She doesn’t do any work.
. هي ال تقوم بأي عمل.ال أعتقد أن لورا ستؤدي بشكل جيد في امتحانها
I am convinced that inflation will fall to three per cent next year.
.أنا مقتنع بأن التضخم سينخفض إلى ثالثة في المائة العام المقبل

Going to
Going to express a prediction, especially when it is based on a happen.
. خاصةً عندما يكون بنا ًء على حدث، الذهاب للتعبير عن توقع
She is going to have a baby. (we can see she’s pregnant)
) (يمكننا أن نرى أنها حامل.هي سوف تحصل على طفل
Our team is going to win the match.(it’s four-nil, and there are only five minutes left to play)
) ولم يتبق سوى خمس دقائق على اللعب،  ال شيء4( .سوف يفوز فريقنا بالمباراة
It isn’t going to rain today.( look at that beautiful blue sky.)
.) (انظر إلى تلك السماء الزرقاء الجميلة.لن تمطر اليوم
Sometimes there is no difference between will and going to
في بعض األحيان ال يوجد فرق بين اإلرادة والذهاب إلى
In September he

Will start
Is going to start

His course at university.

Arrangements (present continuous))الترتيبات (المضارع المستمر
It usually refers to near future. عادة ما يشير إلى المستقبل القريب.
We’re going out with Jeremy tonight. سنخرج مع جيريمي الليلة.
I’m having my hair cut tomorrow. سوف أقص شعري غدا.
What are we having for lunch?ماذا نتناول على الغداء؟
I’m meeting peter tonight. سألتقي بيتر الليلة.
The Taylors are coming for dinner. آل تايلور قادمون لتناول العشاء.
I’m seeing the doctor in the morning. انا ارى الطبيب في الصباح.
We’re going to the cinema on Saturday evening. سنذهب إلى السينما مساء السبت.
Not: we go to the cinema on Saturday evening. نذهب إلى السينما مساء السبت: ليس.
We’re catching the 10o’clock flight. نحن نلحق برحلة الساعة العاشرة.
Not: we catch the 10 o’clock flight. نلحق برحلة الساعة العاشرة صباحا: ال.

What are you doing this evening?ماذا تفعل هذا المساء؟
Not: What do you do this evening? ماذا تفعل هذا المساء؟:ليس
Sometimes there is no difference between an agreed arrangement ( present continuous) and an
intention (going to).
.)في بعض األحيان ال يوجد فرق بين الترتيب المتفق عليه (المضارع المستمر) والنية (الذهاب إلى
We’re going to get
We’re getting

Married in the spring.

