
 زمن الماضي التام االول 
uichoy e=a]cini 

 ينقسم الزمن الماضي إلي خمسة أنواع و سوف ندرس األن زمن الماضي التام األول
إذا ( تكوين الفعل في هذا الزمن : أوال يستخدم هذا الزمن للتعبير عن حدث قد تم في الماضي 

 ) آان الفاعل ضميرا 
  nayيؤتي بالفعل في حالة المصدر مثال يري  .١
و هذا يعني أن الفعل التالي ) A(يسبق هذا الفعل عالمة الماضي التام األول و هو حرف  .٢

 .لهذا الحرف حدث في زمن الماضي التام 
 و الفعل اي انه يصبح هكذا ) a(يوضع الضمير الشخصي المتصل بين الحرف  .٣

 ainay             انا رأيت                                         an nayنحن رأينا   
 ak nay                                     أنت رأيت   a=e=en nay      أنتم رأيتم   

 ape nay                                                                              انت رأيت   
 a] nay              هو رأي                                        ay nay       هم رأوا  

  ac nay                                                                         هي رأت          
 

 ) توجد أآثر من طريقة لذلك(تكوين الفعل في هذا الزمن إذا آان الفاعل اسما: ثانيا
االسم يحل فقط محل الضمير قبل االسم ثم يأتي الفعل في المصدر أي ان )  a(نضع  .١

          A =acwni pimiأختي بكت       :   مثال
ثم يتبعه الفعل مصرفا في الماضي التام آما ) a(سم أوال غير مسبوق ب نضع اال .٢

 :مثالسبق مع الضمير 
 nisiomi a y`|lhlالنساء صلين      

 و هي nve` يوضع الفاعل االسم بعد الفعل المصرف في الماضي التام و بينهما -٣
 :مثل) أعنى(تسمى عالمة الفاعل و تترجم 

  ay`|lhl `nve tmay nem uec|hpiصلت األم مع ابنها     
 

 نفي الماضي التام 
uivwl obol `n=e uichoy e=a]cini 

محل عالمة الماضي التام في حالة و هي تحل ) mu`(عالمة نفي الماضي التام هي 
و يليهما الفاعل و هو الضمير الشخصي المتصل ثم الفعل في صورة ) a(االثبات 

 :المصدر مثال
  mui cw=em`                       أنا لم اسمعmuen cw=em`     نحن لم نسمع     

     muek cw=em`            أنت لم تسمع mue=en cw=em`أنتم لم تسمعوا     
  mue cw=em`                                                             أنت لم تسمعي      

 mue] cw=em`             هو لم يسمع           muoy cw=em`هم لم يسمعوا     
 muec cw=em`                                                               هي لم تسمع       

 :إذا آان الفعل اسما هناك طريقتين للنفي  •
 قبل االسم ثم مصدر الفعل بعد االسم  mue` نضع عالمة زمن الماضي المنفي -١

      mue tcwni cw=em`االخت لم تسمع   : مثال
 ثم يليه الفعل مصرفا في الماضي التام  mue` نضع االسم أوال غير مسبوق ب -٢

 :مناسب لفاعله مثالالمنفي مع الضمير ال
 tcwni `muecw=emاالخت لم تسمع                  
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