
 األفعال
The verb tenses 

 



• Arabic has two tenses: 

 

1. Perfect (Past tense) 

2. Imperfect (Present and  Future)  



 الُمضاِرع
The present tense 

 



• The present tense is used in two cases: 

 

1. Act that is repeated (I study everyday)  

2. Act that is still in progress (I’m studying) 

 

The Simple present  and the Continuous present 
both are expressed in the same way in Arabic. 



Example    درس  add الَضمائر Subject 
pronoun 

 I أنا ...ُأ  أدرس  

 we َنحنُ    ... نـ ندرس  

 He هو ...ُ يـ يدرس  

 She هي ...ُ تـ تدرس  

 They ه م ون  ...  يـ يدرسون  

 You (m.s.) أنتَُ ...ُتـ  تدرس  

 You (f.s.) أنتُ  ين  ...  تـ تدرسين  

 You (m.p.) أنت م ون  ...  تـ تدرسون  



Negation 

• You negate a   مضارع  by using   ال  directly in 
front of the it, example: 

 

يدرس ال  الطالب  



Let’s practice  

Conjugate the verb   أكل   (to eat) in the   مضارع  

 



 الَضمائر أكل 
 أنا آكل  
 َنحنُ  نأكل  
 هو يأكل  
 هي تأكل  
 ه م يأكلون  
 أنتَُ تأكل  
 أنتُ  تأكلين  
 أنت م تأكلون  



Notes 

• Regarding the verb   آكل  (I eat): in Arabic when 
you have two alifs you combine them with alif 

madda  آ  
• The short vowels at the end of the verbs are 

usually not pronounced in spoken.  

• You have to include  ء or   ّ  if they are part of 
the basic form of the verb. 

• In the present tense you always “add” a prefix 
and sometimes a suffix.  



 الَضمائر أكل 
كل  آ  أنا 
أكل  ن  َنحنُ  
أكل  ي  هو 
أكل  ت  هي 
أكلون  ي  ه م 
أكل  ت  أنتَُ 
أكلين  ت  أنتُ  
أكلون  ت  أنت م 

Prefixes 



 الماضي
The past tense 

 



• The present tense is used to indicate: 

 

1. Act that took place in the past and was 
completed also in the past. 

 

The Simple present  and the Continuous present 
both are expressed in the same way in Arabic. 



Example    درس  add الَضمائر Subject 
pronoun 

 I أنا ـت   درست  

 we َنحنُ  ـنا درسنا

 He هو Basic form درس

 She هي ـت درست

 They ه م  *ـوا درسوا

 You (m.s.) أنتَُ ـت   درست  

 You (f.s.) أنتُ  ـت   درست  

 You (m.p.) أنت م ـت م درست م

* Check the next slide for clarification 



Notes 

• To conjugate the verb with   هم  in the  ماضي 
you add   وا  but you don’t pronounce the  ا . 
This alif is simply “alif ziyada” (added alif), it is 
a peculiarity of the Othman script.  



Negation 

• You negate a   ماضي  in 2 ways: 

 

1. الماضي+ ما   

ما درس الطالب  

 

1. المضارع+ لم   

لم يدرس  الطالب  



Let’s practice  

Conjugate the verb   أكل   (to eat) in the   ماضي  

 



 الَضمائر أكل 
ت  أكل  أنا 
ناأكل  َنحنُ  
 هو أكل
تأكل  هي 
واأكل  ه م 
ت  أكل  أنتَُ 
ت  أكل  أنتُ  
ت مأكل  أنت م 



Notes 

• The   ماضي always starts with fatHa. 

• In the present tense you only add suffixes 
never prefixes.  



 الَضمائر أكل 
ت  أكل  أنا 
ناأكل  َنحنُ  
 هو أكل
تأكل  هي 
واأكل  ه م 
ت  أكل  أنتَُ 
ت  أكل  أنتُ  
ت مأكل  أنت م 

Suffixes 



 الُمستَقبَل
The future tense 

 



• The future tense is used to indicate an action 
that has not happened yet but will. 



• It is very easy to form the   قب ل م ست    just 
conjugate the verb in the   م ضارع  (present) 
and add one of the following:  

 

1. وف     (at the beginning) س 

2.  and connect it to the beginning of the) سـ   
verb) 



 الَضمائر  سوف سـ  
وف   سآكل    أنا آكل   س 
وف  نأكل   سنأكل    َنحنُ  س 
وف  يأكل   سيأكل    هو س 
وف  تأكل   ستأكل    هي س 
وف  يأكلون   سيأكلون    ه م س 
وف  تأكل   ستأكل    أنتَُ س 
وف  تأكلين   ستأكلين    أنتُ  س 
وف  تأكلون   ستأكلون    أنت م س 



Negation 

• You negate a   قب ل م ست   by using: 

الم ضارع     +  لن    

 

يدرس لن  الطالب  



Let’s practice  

Conjugate the verb   أكل   (to eat) in the   قب ل م ست   

 



 الَضمائر أكل 
 أنا سآكل  
 َنحنُ  سنأكل  
 هو سيأكل  
 هي ستأكل  
 ه م سيأكلون  
 أنتَُ ستأكل  
 أنتُ  ستأكلين  
 أنت م ستأكلون  


