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Future tense  Past tense  Present tense  

 أنا أذهب إلى  أنا ذهبت إلى   أنا سأذهب إلى

 نحن نذهب إلى نحن ذهبنا إلى نحن سنذهب إلى

 هو يذهب إلى هو ذهب إلى هو سيذهب إلى

 هي تذهب إلى هي ذهبت إلى هي ستذهب إلى

 أنا أستمع إلى  أنا اسمعت إلى أنا سأستمع إلى 

 نحن نستمع إلى نحن استمعنا إلى  نحن سنستمع إلى

 هو يستمع إلى هو استمع إلى هو سيستمع إلى

 هي تستمع إلى هي استمعت إلى هي ستستمع إلى

 أنا أسافر إلى  أنا سافرت إلى  أنا سأسافر إلى 

 نحن نسافر إلى نحن سافرنا إلى نحن سنسافر إلى

 هو يسافر إلى  هو سافر إلى هو سيسافر إلى

 هي تسافر إلى هي سافرت إلى هي ستسافر إلى

 أنا أزور  أنا زرت  أنا سأزور 

 نحن نزور نحن زرنا نحن سنزور

 هو يزور هو زار هو سيزور

 هي تزور هي زارت هي ستزور

I will go to I went to I go to 

We will go to We went to We go to 

He will go to He went to He goes to 

She will go to She went to She goes to 

I will listen to I listened to I listen to 

We will listen to We listened to We listen to 

He will listen to He listened to He listens to 

She will listen to She listened to She listen to 

I will travel to I traveled to I travel to 

We will travel to We traveled to We travel to 

He will travel to He traveled to he travels to 

She will travel to She traveled to She travels to 

I will visit  I visited  I visit 

We will visit  We visited  We visit 

He will visit  He visited  He visits 

She will visit  She visited  She visits 
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Future tense Past tense Present tense 

 أنا أتنزه  أنا تنزهت  أنا سأتنزه 

 نحن نتنزه نحن تنزهنا نحن سنتنزه

 هو يتنزه هو تنزه هو سيتنزه

 هي تتنزه هي تنزهت هي ستتنزه

 أنا أصل  أنا وصلت  أنا سأصل 

 نحن نصل نحن وصلنا نحن سنصل

 هو يصل هو وصل هو سيصل

 هي تصل هي وصلت هي ستصل

 أنا أبدأ  أنا بدأت  أنا سأبدأ 

 نحن نبدأ نحن بدأنا نحن سنبدأ

 هو يبدأ هو بدأ هو سيبدأ

 هي تبدأ هي بدأت هي ستبدأ

 أنا أْسَتْمتِع    أنا اْسَتْمَتْعت   أنا سأْسَتْمتِع   

 نحن َنْسَتْمتِع   نحن اْسَتْمَتْعَنا نحن سَنْسَتْمتِع  

 هو َيْسَتْمتِع   هو اْسَتْمَتعَ  هو سَيْسَتْمِتع  

 هي َتْسَتْمتِع   هي اْسَتْمَتَعتْ  هي سَتْسَتْمتِع  

I will go for a walk I went for a walk I go for a walk 

We will go for a walk We went for walk We go for a walk 

He will go for a walk He went for a walk He goes for a walk 

She will go for a walk She went for a walk She goes for a walk 

I will arrive to I arrived to I arrive to 

We will arrive to We arrived to We arrive to 

He will arrive to He arrived to He arrives to 

She will arrive to She arrived to She arrives to 

I will start I started I start 

We will start We started We start 

He will start He started  he starts 

She will start She started  She starts 

I will enjoy I enjoyed I enjoy  

We will enjoy We enjoyed  We enjoy 

He will enjoy He enjoyed  He enjoys 

She will enjoy She enjoyed  She enjoys 
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Future tense Past tense Present tense 

 أنا أمارس  أنا مارست  أنا سأمارس 

 نحن نمارس نحن مارسنا نحن سنمارس

 هو يمارس هو مارس هو سيمارس

 هي تمارس هي مارست هي ستمارس

 أنا ألعب  أنا لِعبت أنا سألعب 

 نحن نلعب نحن لِعْبَنا نحن سنلعب

 هو يلعب هو لِعبَ  هو سيلعب

 هي تلعب هي لِعَبت هي ستلعب

 أنا أقرأ  أنا قرأت  أنا سأقرأ 

 نحن َنقرأ نحن قرأنا نحن سنقرأ

 هو يقرأ هو قرأ هو سيقرأ

 هي تقرأ هي قرأت هي ستقرأ

 أنا أشتري  أنا اشَتَرْيت   أنا سأشتري 

 نحن َنشتري نحن اْشَتَرْينا نحن سنشتري

 هو يشتري هو اْشَتَرى هو سيشتري

 هي تشتري هي اْشَتَرتْ  هي ستشتري

I will practice I practiced  I practice 

We will practice We practiced  We practice 

He will practice He practiced  He practices 

She will practice She practiced  She practices  

I will play I played I play 

We will play We played We play 

He will play He played He plays 

She will play She played She plays 

I will read I read I read 

We will read We read 

 

We read 

He will read He read he reads 

She will read She read She reads 

I will buy  I bought  I buy  

We will buy  We bought  We buy  

He will buy  He bought  He buys  

She will buy  She bought  She buys  
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Future tense Past tense Present tense 

 أنا أشاهذ  أنا شاهذت أنا سأشاهذ 

 نحن َنشاهذ نحن شاهذنا نحن سنشاهذ

 هو يشاهذ هو شاهذ هو سيشاهذ

 هي تشاهذ هي شاهذت هي ستشاهذ

 أنا أتناول  أنا تناولت  أنا سأتناول 

 نحن َنتناول نحن تناولنا نحن سنتناول

 هو يتناول هو تناول هو سيتناول

 هي تتناول هي تناولت هي ستتناول

 أنا أتسوق  أنا تسوقت أنا سأتسوق 

 نحن َنتسوق نحن تسوقنا نحن سنتسوق

 هو يتسوق هو تسوق هو سيتسوق

 هي تتسوق هي تسوقت هي ستتسوق

 أنا أقابل  أنا قابلت   أنا سأقابل 

 نحن َنقابل نحن قابلنا نحن سنقابل

 هو يقابل هو قاَبلَ  هو سيقابل

 هي تقابل هي قاَبلَتْ  هي ستقابل

I will watch I watched I watch 

We will watch We watched We watch 

He will watch He watched He watches 

She will watch She watched She watches 

I will eat I ate I eat 

We will eat We ate We eat 

He will eat He ate He eats 

She will eat She ate She eats 

I will shop I shopped I shop 

We will shop We shopped We shop 

He will shop He shopped he shops 

She will shop She shopped She shops 

I will meet I met I meet 

We will meet We met We meet 

He will meet He met He meets 

She will meet She met She meets 
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Future tense Past tense Present tense 

 أنا أذهب إلى  أنا ذهبت إلى   أنا سأذهب إلى

 نحن نذهب إلى نحن ذهبنا إلى نحن سنذهب إلى

 أنا أشاهذ  أنا شاهذت أنا سأشاهذ 

 نحن َنشاهذ نحن شاهذنا نحن سنشاهذ

 أنا أتسوق  أنا تسوقت أنا سأتسوق 

 نحن َنتسوق نحن تسوقنا نحن سنتسوق

 أنا أمارس  أنا مارست  أنا سأمارس 

 نحن نمارس نحن مارسنا نحن سنمارس

 أنا ألعب  أنا لِعبت أنا سألعب 

 نحن نلعب نحن لِعْبَنا نحن سنلعب

 أنا أشتري  أنا اشَتَرْيت   أنا سأشتري 

 نحن َنشتري نحن اْشَتَرْينا نحن سنشتري

 أنا أزور  أنا زرت  أنا سأزور 

 نحن نزور نحن زرنا نحن سنزور

 أنا أسافر إلى  أنا سافرت إلى  أنا سأسافر إلى 

 نحن نسافر إلى نحن سافرنا إلى نحن سنسافر إلى

I will go to I went to I go to 

We will go to We went to We go to 

I will watch  I watched  I watch 

We will watch  We watched  We watch  

I will shop I shopped I shop 

We will shop We shopped  We shop 

I will practice I practiced  I practice 

We will practice We practiced  We practice 

I will play I played  I play 

We will play We played We play 

I  will buy I bought I buy 

We will buy We bought  We buy 

I will visit  I visited  I visit 

We will visit  We visited  We visit 

I will travel I traveled  I travel  

We will travel We traveled We travel 
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 ُكْنتُُ 
 ُكْنتُ 

 ُكْنتُ  

انُ   ك 

ان تُْ  ك 

ا  ُكنَّ

 ُكْنُتمُْ

 ُكْنُتنَُّ

ا  ُكْنُتم 

 I was 

You were (singular female) 

You were (plural male) 

He was/ it was (M) 

She was / it was (F) 

We were 

You were (dual male/female) 

You were (singular male) 

You were (singular female) 
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Future tense Past tense Present tense 

 أنا أمارس  أنا مارست  أنا سأمارس 

 نحن نمارس نحن مارسنا نحن سنمارس

 هو يمارس هو مارس هو سيمارس

 هي تمارس هي مارست هي ستمارس

 أنا ألعب  أنا لِعبت أنا سألعب 

 نحن نلعب نحن لِعْبَنا نحن سنلعب

 هو يلعب هو لِعبَ  هو سيلعب

 هي تلعب هي لِعَبت هي ستلعب

 أنا أقرأ  أنا قرأت  أنا سأقرأ 

 نحن َنقرأ نحن قرأنا نحن سنقرأ

 هو يقرأ هو قرأ هو سيقرأ

 هي تقرأ هي قرأت هي ستقرأ

 أنا أشتري  أنا اشَتَرْيت   أنا سأشتري 

 نحن َنشتري نحن اْشَتَرْينا نحن سنشتري

 هو يشتري هو اْشَتَرى هو سيشتري

 هي تشتري هي اْشَتَرتْ  هي ستشتري

I will practice I practiced  I practice 

We will practice We practiced  We practice 

He will practice He practiced  He practices 

She will practice She practiced  She practices  

I will play I played I play 

We will play We played We play 

He will play He played He plays 

She will play She played She plays 

I will read I read I read 

We will read We read 

 

We read 

He will read He read he reads 

She will read She read She reads 

I will buy  I bought  I buy  

We will buy  We bought  We buy  

He will buy  He bought  He buys  

She will buy  She bought  She buys  
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Future tense Past tense Present tense 

 أنا أذهب إلى  أنا ذهبت إلى   أنا سأذهب إلى

 نحن نذهب إلى نحن ذهبنا إلى نحن سنذهب إلى

 أنا أشاهذ  أنا شاهذت أنا سأشاهذ 

 نحن َنشاهذ نحن شاهذنا نحن سنشاهذ

 أنا أتسوق  أنا تسوقت أنا سأتسوق 

 نحن َنتسوق نحن تسوقنا نحن سنتسوق

 أنا أمارس  أنا مارست  أنا سأمارس 

 نحن نمارس نحن مارسنا نحن سنمارس

 أنا ألعب  أنا لِعبت أنا سألعب 

 نحن نلعب نحن لِعْبَنا نحن سنلعب

 أنا أشتري  أنا اشَتَرْيت   أنا سأشتري 

 نحن َنشتري نحن اْشَتَرْينا نحن سنشتري

 أنا أزور  أنا زرت  أنا سأزور 

 نحن نزور نحن زرنا نحن سنزور

 أنا أسافر إلى  أنا سافرت إلى  أنا سأسافر إلى 

 نحن نسافر إلى نحن سافرنا إلى نحن سنسافر إلى

I will go to I went to I go to 

We will go to We went to We go to 

I will watch  I watched  I watch 

We will watch  We watched  We watch  

I will shop I shopped I shop 

We will shop We shopped  We shop 

I will practice I practiced  I practice 

We will practice We practiced  We practice 

I will play I played  I play 

We will play We played We play 

I  will buy I bought I buy 

We will buy We bought  We buy 

I will visit  I visited  I visit 

We will visit  We visited  We visit 

I will travel I traveled  I travel  

We will travel We traveled We travel 
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