
RIVISTA KAMASTRA 

ARBËRESHE : LINGUA e STORIA                     
Parte nona 

VERBO AUSILIARE 
JAM

(essere)

Participio 
qënë 

Gerundio 
Ture, tua, ta qënë 

Imperativo 
Jetu 
jini 



                                              Indicativo 

Presente                                                                 Passato prossimo 
U’ jam                                                                       kam qënë 
Ti je                                                                           ke qënë 
Ai-ajo  ishtë                                                               ka qënë 
Na jimi                                                                      kimi qënë 
Ju jini                                                                        kini qënë 
Ata-ato janë                                                               kanë qënë 

Imperfetto                                                             Trapassato prossimo 
U’ isha                                                                       kisha qënë 
Ti  ishe                                                                      kishe qënë 
Ai-ajo  ish(i)                                                              kish(i) qënë 
Na ishëm                                                                   kishëm qënë 
Ju ishët                                                                      kishët qënë 
Ata-ato ishën                                                              kishën qënë 

Passato remoto/aoristo                                      Trapassato remoto 
U’ qeta                                                                        pata qënë  
Ti qete                                                                         pate qënë 
Ai-ajo qeti                                                                   pati qënë 
Na qetëm                                                                     patëm qënë 
Ju qetët                                                                        patët qënë  
Ata-ato  qetën                                                              patën qënë 

Futuro                                                                 Futuro anteriore 
U’ do të jem  *                                                       do të kem qënë 
Ti do të jeç                                                             do të keç qënë 
Ai-ajo do të jetë                                                      do të ketë qënë 
Na do të jimi                                                          do të kimi qënë 
Ju do të jini                                                            do të kini qënë r 
Ata-ato do të jenë                                                   do të kenë qënë 

      



                                                Oppure 

Futuro                                                            Futuro anteriore 
U’  ka të jem                                                       ka të kem qënë 
Ti ka të jeç                                                         ka të keç qënë 
Ai-ajo ka të jetë                                                 ka të këte qënë    
Na Ka të jimi                                                     ka të kimi qënë  
Ju ka të jini                                                        ka të kini qënë 
Ata-ato  ka të jenë                                             ka të kenë qënë 
                            
                                         Congiuntivo 

Presente                                                         Passato Prossimo 
U’  të jem                                                           të  kem qënë 
Ti  të jeç                                                             të  keç qënë 
Ai-ajo të jetë                                                      të  ketë qënë 
Na të jemi                                                          të  kemi qënë 
Ju  të jeni                                                           të  keni qënë 
Ata-ato të jenë                                                   të  kenë qënë 

Imperfetto                                                     Trapassato prossimo 
U’  të isha                                                        të  kisha qënë                                   
Ti  të ishe                                                         të  kishe qënë 
Ai-ajo të  ish(i)                                                të  kish(i) qënë 
Na të ishëm                                                     të  kishëm qënë               
Ju të ishët                                                        të  kishët qënë 
Ata-ato të ishën                                               të kishën qënë 

                                        Condizionale 

Presente                                                                   Passato 
U’ kitë  isha                                                         kitë  kisha qënë                
Ti  kitë  ishe                                                         kitë  kishe qënë                                              
Ai-ajo  kitë  ish(i)                                                kitë  kish(i) qënë 
Na  kitë ishëm                                                     kitë  kishëm qënë 
Ju  kitë  ishët                                                       kitë  kishët qënë 
Ata-ato  kitë  ishën                                              kitë  kishën qënë 



   

                                                 Oppure 
Presente                                                                     Passato 
U’ do të isha                                                      do të  kisha qënë                                                    
Ti do të ishe                                                      do të  kishe qënë                                            
Ai-ajo do të  ish(i)                                             do të  kish(i) qënë 
Na do të ishëm                                                  do të  kishëm qënë 
Ju do të ishët                                                      do të  kishët qënë 
Ata-ato do të  ishën                                           do të  kishën qënë 

Ottativo                           
(modo dell’esortazione) 

Presente                                                             Passato                   
U’ qofsha = che io possa essere        pafsha qënë = che io possa essere stato      
Ti qoshe                                                           pafshe  qënë 
Ai-ajo qofsh(i)                                                 pafsh(i)  qënë 
Na qofshëm                                                     pafshëm qënë 
Ju qofshët                                                        pafshët  qënë 
Ata-ato qofshën                                               pafshën  qënë 

La grafica e la trascrizione delle video lezioni sono a cura di Rossella De Rosa .


