
 uichoy e=|ou ) المضارع البسيط ( زمن الحاضر األول 
 انا اقرأ ، نحن نصلي : هو زمن يعبر عن حدوث فعل معين في الوقت الحالي لحظة التكلم مثل 
 :و للتعبير عن ذلك في اللغة العربية يجب استعمال ضمائر الفاعل و هي 

 t  انا  -  k`  انت  - e= انت       - [`   هو - c`هي  
  en= نحن  -  e=en= انتن   -       انتم-     ce هن  -  هم

قبل و لتكوين جملة في زمن الحاضر األول من الفعل و الفاعل وجب أن توضع الضمائر السابقة 
 :الفعل مباشرة للداللة على هذا الزمن  مثل

 |tw                              انا اقرأ         |enw=نحن نقرأ             
 |kw`                        أنت تقرأ       |e=en w=أنتن تقرأون    -أنتم

 |ew=                                                                  انت تقرأين    
 |w[`                                  هو يقرأ        |cewهن يقرأون      -هم

 |cw`                                             هي تقرأ                             
 سم قبل المصدر مباشرة ااالإذا آان الفاعل اسما ال نضع ضمائر مع هذا الزمن بل يوضع •

 Mapkoc `|lhlمرقس يصلي        :      مثال
 :أحيانا يحذف الفعل إذا بعده جار و مجرور مثال •

 txh nemw=en   ، و أصل الجملة  أنا موجود معكم     tnemw =enأنا معكم        
 قبله مثال) بمعنى يوجد oyon (إذا آان الفاعل خاليا من أداة التعريف نضع آلمة  •

 oyon oypwmi semci `mnaiيوجد رجل يجلس هنا       
بنفس المعني إذا آان الفعل يبدأ باحد حروف ) x`(يتحول إلى ) k` ( انتضمير •

يجب أن يكون ) i - oy(مع مالحظة أنه في حالة حرفي )   bilmnoyp( آلمة 
فإن آان أي منهما متبوعا )  x`( آال منهما متبوعا بحرف متحرك لكي يستخدم 

 :مثال)  k`(بحرف ساآن نستخدم  
  |xoyw`    انت تريد kipi`     انت تعمل   xiwi`انت تغسل    

آما نقول في اللغة العربية يوجد ضمير غير شخصي ال يدل على انسان أو حيوان  •
و رغم أنه يشبه الضمير المؤنث ) c( مثال هي تمطر  و هذا الضمير في القبطية هو 

)`c (بتمطر   : إال أنه ليس مؤنثا أو مذآرا بل جماد مثال`cmoynswoy 
 

  uivwlebol `n=e uichoy e=|ouنفي الحاضر األول 
آورة سابقا لنفس الزمن ثم نضع المذفي نفي الحاضر األول نستخدم نفس الضمائر  -١

)an (بعد الفعل للتعبير عن النفي مثال: 
 en `c~aian=       نحن ال نكتب    tw| anأنا ال اقرأ        

قبله ) ال يوجد( بمعنى ) mmon`(إذا آان الفاعل خاليا من أداة التعريف نضع آلمة  -٢
 :و نجرد الفاعل من أداة التنكير مثال

 mmon pwmi semci `mnai`نا    ال يوجد رجل يجلس ه
 :قبل الضمير أو األسم مثال) n`(يمكن تأآيد النفي بإضافة  -٣

 n`kwpkan`   انت ال تحلف مطالقا  nt`c~aian` انا ال اآتب مطالقا     
 إذا آان األسم يبدأ بأحد الحروف الشفاهية ) m`(تتحول إلى ) n`(و نالحظ أن 

)B- F  -R - U - M (يكتب   مرقس ال:   مثال MMapkoc `c~aian 
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