
Sisters of Kana 

  كان

Past Tense أ�  ُكْنتُ  حنن ُكنَّا 

ُتمْ  ُتَما  أنتم ُكنـْ  أنتَ  ُكْنتَ  أنتما  ُكنـْ

ُتَما  أننتّ  ُكْنُنتَّ   أنتِ  ُكْنتِ  أنتما  ُكنـْ

 هو  كانَ  مها  َكا�َ  هم  َكانـُْوا 

 هي  َكاَنتْ  مها  َكنـََتا  هنّ  ُكنَّ 

Present Tense أ�  َأُكْون  حنن َنُكْون 

 أنتَ  َتُكْون أنتما  َتُكْوَ�نِ  أنتم َتُكْونـُْونَ 

 أنتِ  َتُكْوِنْنيَ  أنتما  َتُكْوَ�نِ  أننتّ  َتُكنَّ 

 هو  َيُكْون مها  َيُكْوَ�نِ  هم  َيُكْونـُْونَ 

 هي  َتُكْون مها  َتُكْوَ�نِ  هنّ  َيُكنَّ 

 أصبح

Past Tense  أ�  َأْصَبْحتُ  حنن َأْصَبْحَنا 

 أنتَ  َأْصَبْحتَ  أنتما  َأْصَبْحُتَما  أنتم َأْصَبْحُتمْ 

 أنتِ  َأْصَبْحتِ  أنتما  َأْصَبْحُتَما  أننتّ  َأْصَبْحُنتَّ 

 هو  َأْصَبحَ  مها  َأْصَبَحا هم  َأْصَبُحْوا

 هي  َأْصَبَحتْ  مها  َأْصَبَحَتا  هنّ  َأْصَبْحنَ 

Present Tense  ُأ�  ُأْصِبحُ  حنن ُنْصِبح 

 أنتَ  ُتْصِبحُ  أنتما  ُتْصِبَحانِ  أنتم ُتْصِبُحْونَ 

 أنتِ  ُتْصِبِحْنيَ  أنتما  ُتْصِبَحانِ  أننتّ  ُتْصِبْحنَ 

 هو  ُيْصِبحُ  مها  ُيْصِبَحانِ  هم  ُيْصِبُحْونَ 

 هي  ُتْصِبحُ  مها  ُتْصِبَحانِ  هنّ  ُيْصِبْحنَ 
 
 



   َصارَ 

Past Tense  ِْصر َ�  أ�  ِصْرتُ  حنن 

ا ِصْرمتَُ  أنتم ِصْرمتُْ   أنتَ  ِصْرتَ  أنتما  

نَّ ِصْرتُ  ا ِصْرمتَُ  أننتّ    أنتِ  ِصْرتِ  أنتما  

ْواَصارُ  اَصارَ  هم    هو  َصارَ  مها  

نَ ِصرْ  اتَ َصارَ  هنّ   تْ َصارَ  مها    هي  

Present Tense  َِصْريُ ن  أ�  َأِصْريُ  حنن 

ْونَ ِصريُْ تَ  انِ ِصريَْ تَ  أنتم  ِصْريُ تَ  أنتما    أنتَ  

نَ رْ صِ تَ  انِ ِصريَْ تَ  أننتّ   ْينَ ِصريِْ تَ  أنتما    أنتِ  

ْونَ ِصريُْ يَ  انِ ِصريَْ يَ  هم   ِصْريُ يَ  مها    هو  

نَ رْ صِ يَ  انِ ِصريَْ تَ  هنّ   ِصْريُ تَ  مها    هي  

ي ما النف – ما َزالَ   

Past Tense َنازِلْ  َما زِْلتُ  َما حنن   أ�  

مْ زِلْتُ  َما َمازِلْتُ  َما أنتم  زِْلتَ  َما أنتما    أنتَ  

زِْلُنتَّ  َما َمازِلْتُ  َما أننتّ   زِْلتِ  َما أنتما    أنتِ  

ْوا َما زَالُ   هو  َما زَالَ  مها  َما زَاَال  هم  

نَ زِلْ  َما َتاَما زَالَ  هنّ   تْ َما زَالَ  مها    هي  

Present Tense  زَالُ نَـ ال زَالُ ال أَ  حنن   أ�  

ْونَ زَالُ تَـ ال  نِ زَاالتَـ ال  أنتم  زَالُ تَـ ال  أنتما    أنتَ  

ْلنَ زَ تَـ ال  نِ زَاالتَـ ال  أننتّ   ْنيَ زَالِ تَـ ال  أنتما    أنتِ  

ْونَ زَالُ يَـ ال  نِ زَااليَـ ال  هم   زَالُ يَـ ال  مها    هو  

ْلنَ زَ يَـ ال  نِ زَاالتَـ ال  هنّ   زَالُ تَـ ال  مها    هي  
 
 
 
 



  لَیْسَ 

Past Tense  َْناَلس  أ�  َلْستُ  حنن 

َلْستُ مْ  َماَلْستُ  أنتم   أنتَ  َلْستَ  أنتما  

َماَلْستُ  أننتّ  َلْسُنتَّ   أنتِ  َلْستِ  أنتما  

ُسْوايْ لَ  ْيَسالَ  هم    هو  لَْيسَ  مها  

 هي  لَْيَستْ  مها  لَْيَسَتا  هنّ  َلْسنَ 

مصدریة ما  –َما دام   

Past Tense َنا ُدمْ  َما ُدْمتُ  َما حنن   أ�  

مْ ُدْمتُ  َما َما تُ ُدمْ  َما أنتم  ُدْمتَ  َما أنتما    أنتَ  

ُدْمُنتَّ  َما َما تُ ُدمْ  َما أننتّ   تِ ُدمْ  َما أنتما    أنتِ  

ْوا َدامُ َما  ا َدامَ َما  هم   َدامَ َما  مها    هو  

نَ ُدمْ  َما َتا َدامَ َما  هنّ   تْ َدامَ َما  مها    هي  
 


