:طريقة التعامل مع األزمنة
. طريقة التعامل مع زمن الماضي التام والماضي التام المستمر: أوال
)by+  )زمن في الماضيafter / before مفاتيح الحل بالنسبة للماضي التام هي
)By the time +v2) أو
أمثلة
 After Mohammad had saved enough money, he bought his new bike .( save)
 By the time the guests arrived, my Mum had prepared a meal. ( prepare)
 نستخدم قاعدة الماضي التامafter , before  على الجملة مع وجودfor ولكن إذا دخلت
المستمر
مثال
Before the gets arrived , my mum had been preparing a meal for half an
hour .
By the time the bus arrived , we had been waiting for an hour. ( wait)
They had been working for an hour before Safwan arrived

 مع الجملة السببية نستخدم قاعدة الماضي التام المستمر وبشرط وجودall  أوfor أذا استخدمت
looked التصريف الثاني في جملة النتيجة
I looked tired because I had been running for half an hour. (run)
Safwan was very tired because he had been working all day.
التعامل مع زمن المضارع التام والمضارع التام المستمر
نستخدم زمن المضارع التام المستمر, في حال كان فعل جملة النتيجة تصريف أول
:قارن
I look tired because I have been running for half an hour. (run)

Safwan is very tired because he has been working all day.

 نستخدمbe  في الجملة وكان الفعل من أفعال االنجاز أوsince /for في حال وجود المؤشر
قاعدة المضارع التام وليس المضارع التام المستمر
win, succeed, fail , graduate , find ,finish .. etc. بعض أفعال االنجاز
Salwa has finished her home work for three hours . ( finish)
They have been married since 1998. ( be)
إذا لم يكن الفعل من أفعال االنجاز يستخدم في زمن المضارع التام المستمر
They have been waiving for an hour.
He has been living here since last summer.
زمن المستقبل التام
 نستخدم زمنfor  ودخل على الجملةnext month إذا وجد مؤشر يدل على المستقبل مثال
المستقبل التام
Next month, we will have lived in this house for a year .( live)
 و مؤشر الجملة من مؤشرات المستقبل المستمر يجب أنbe إذا كان الفعل من أفعال االنجاز أو
.نستخدم زمن المستقبل التام
This time tomorrow , we will be celebrating because we will have
finished our exams. ( finish)
This time next month , my parents will have been married for twenty
years.
) نستخدم المستقبل التامBy + v1 ( ) أوby+ إذا كان مؤشر الجملة ( تاريخ مستقبل
By the time the gusts arrive , my mum will have washed the dishes
قارن مع الجملة التالية
By the time the guests arrived , my mum had been cleaning the dishes
for an hour.
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