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 ؟  .modals\present contاالفعال االخرى  اتاستخدام ه وكيف نميز بين استخدام ( وbe) going to استخدامات

  جاءتgoing to    )بالكتاب بمعنيين )ينوي/ على وشك 

 . يتم استخدامها في اربع حاالت كما يوضح الشكل ادناه

 

She is going to study medicine next year. 

When I win, I am going to make a party. 

What are you going to become in future? 

للتعبير عن نيه في المستقبل البعيد بدون (1 

 تخطيط ابدا 

 

بمعنى ينوى 

 

 

(be) going to 

    

Why are you holding a pen & paper? I am going to write a report. 

Why are they wearing? They are going to go shopping. 

She has taken off her shoes? She is going to pray. 

 

للتعبير عن نيه في المستقبل القريب مع (2 

 وليس تخطيط مسبق  تخطيط لحظي

  

    

He says he is going to do his homework. 

She says she is going to wash the dishes. 

They say they are going to visit us. 

او  نيه  للتعبير عن نيه في المستقبل القريب(3 

 بدون تخطيط ابدا غير محدد موعدها

  

     

The wall does not look safe. It is going to fall. 

Be careful. The car is going to hit you.  

   She looks pale. She is going to collapse.

للتعبير عن حدث على وشك الوقوع نتيجة (4 

 وجود دليل لحظة الكالم

بمعنى على  

 وشك
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 مهمة جدامالحظات 

 االولى التخطيط مسبق ولذلك نستخدم المضارع المستمر الجملةلكن في  في كل منهما اث ستحدث في المستقبل القريب وتم التخطيط دكال من الجملتين التاليتين تعبران عن اح 

  going toالثانية التخطيط لحظي ولذلك نستخدم  الجملةوفي 
 1. He is meeting his uncle at the airport tomorrow. 

 2. Why are you holding a pen & paper? I am going to write a report. 

 

 استخدام  فضلعني توقع نزول المطر ياي جمله ت going to  فيها  الن توقع المطر ال يكون اال  بوجود دليل لحظي وهي احدى حاالت استخدام going to  المقررة بالكتاب ولذلك لها اولويه

  going toللتعبير عن توقع او احتمال نزول المطر لكن اإلجابة االكثر دقه ب  افعال اخرىوهذا ال يعني خطا استخدام االستخدام هنا 

مقررة  willوهذا ليس ضمن المقرر .. فقط  %50فيها معناه توقع ب نسبة   willوالجملة االخيرة ايضا صحيحة لكن استخدام دقة  االولى هي اكثرها لجملة اكل الجمل التالية صحيحة ولكن ف

 %  100بالكتاب بنسبه احتمال  

 1. It is cloudy. It is going to rain.  

 2. It is cloudy. It may rain.  

 3. It is cloudy. It will rain.  

 

  ال يكون اال ب  او غير المحدد موعده سواء القريب او البعيدالسؤال عن حدث في المستقبلwill      اوgoing to     و السؤال بwill  صحيح لكن ليس من ضمن المقرر بالوحدة النه يسال

اذن السؤال دائما ب /   / وال يستخدم المضارع المستمر في اي سؤال يسال عن حدث سيحدث في المستقبل% او نيه وهذا ليس ضمن المقرر 50للتعبير عن تنيؤ او توقع  willعن استخدام

going to حسب المقرر 

Are you going to do anything tomorrow evening? Where are you going to travel next summer?        What are you going to eat tomorrow? 

 

 شك وقوع الحدث  االولويه فيها تكون باستخدام اي جملة يمكن ان تعبر عن نيه او على وgoing to   حتى لو امكن استخدام افعال اخرى مثلmay     may well   will probably    وذلك

  going toالن الحالتين )النيه و وشك وقوع حدث( ارتبطتا بجميع جمل الكتاب ب 

 النها في العمود االول والثاني تعني )ينوي( وفي والثالث تعني )على وشك(  going toلكن االولويه فيها الستخدام  حسب المعنى  مثال الجمل التاليه جميعها صحيحة

1 2 3 

 1. They say they are going to visit us. 

 2. They say they may visit us. 

 1. Why are they wearing? They are going to go shopping. 

 2. Why are they wearing? They may go shopping. 

 

 1. The wall does not look safe. It is going to fall. 

 

 2. The wall does not look safe. It will probably fall. 

 

  


