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(1) 
 

Regular Verbs  األفعال المنتظمة 

 

 

Verb Meaning 

accept  بليق 

accelerate  يستحث -يعجل 

accomplish  يجتاز -ينجز 

acquire  يكتسب -ينال  –يحرز 

activate   طينش 

achieve ينجز 

act يفعل، يمثل 

adapt  يتكيف -يكيف 

add يضيف 

address يخاطب 

administer يدير 

admire يعجب ب 

admit يقر ، يعترف 

adopt يتبنى 

advise ينصح 

affect يؤثر 

afford يتحمل 

agree يوافق 



 

 3 

alert ينذر 

alight يترجل 

allow  يسمح ل 

 amaze يذهل 

amuse يسلي 

analyze يحلل 

announce يعلن ، يبلغ 

annoy  يزعج، يضايق 

answer  يجيب 

anticipate  يستبق -يدفع قبل  االستحقاق 

apply يطبق عمليا 

apologize يعتذر 

appoint  يوظف -يعين 

appraise  يقيم -يثمن 

appear يظهر 

applaud يصفق 

appreciate  يقدر 

approve يثبت، يصدق 

arbitrate  يحكم -يفصل في نزاع 

argue يجادل 

arrange  ينسق 

arrest  يحبس 

arrive يصل 

ascertain يتحقق من 
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assemble  يجتمع -يحشد 

assess يحدد نسبة ضريبية 

assist يساعد 

assure يؤكد 

ask يطلب ، يسأل 

attach  يربط، يلصق 

attack  يهاجم 

attempt يحاول 

attain  يصل إلى –يبلغ 

audit يدقق الحسابات 

attend  يحضر 

attract يجذب 

avoid يتجنب 

back  يدعم 

bake يخبز 

balance يوازن 

ban يمنع 

bang  يضرب 

bare يكشف 

bat يضرب 

bathe يستحم 

battle يقاتل، يكافح 

beam يشع 

beg يتوسل 
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behave يسلك، يتصرف 

believe يؤمن، يثق ب 

belong تعود ملكيته ل 

bleach  يبيض 

bless  يرحم، يبارك 

blind يعمي 

blink يومض 

blot يلطخ، يلوث 

blush  يحمر ، يخجل 

boast يتباهى، يتفاخر 

boil  يغلي 

bolt يلتهم 

bomb  يفجر 

book يحجز ، يدون 

bore يضجر 

borrow يستعير، يستلف 

bother يربك، يزعج 

bounce يرتد 

bow ينحني 

box يضع في صندوق 

brake يفرمل 

branch يتفرع ، يقسم 

breathe  يتنفس 

bruise  يكدم ، يخدش 
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brush يفرش 

bubble يبقبق، يفور 

bump  يضرب، يصرع 

burn يحرق 

bury  يدفن 

buzz يصدر صوتا 

calculate  يحسب 

call ينادي 

camp   ميخي 

care يهتم 

carry يحمل 

carve ينحت 

cause يسبب 

challenge  يتحدى 

change يغير 

charge  يشحن 

chase يطارد 

cheat يغش 

check يفحص 

cheer يفرح 

chew يمضغ 

choke يختنق 

chop يقطع 

claim يطالب 
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clap  يصفق 

clean ينظف 

clear  يقرغ: ينظف ،يزيل 

clip  يثبت ، يختصر 

close يغلق 

coach  يدرب 

coil يلف 

collect يجمع 

colour يلون 

comb يمشط 

command  يأمر 

communicate يتصل 

compare يقارن 

compete يتنافس 

complain يشكو 

complete  يكمل 

concentrate يركز 

concern  يتعلق ب ، يهم 

confess يعترف 

confuse  يربك ، يشوش 

connect يربط 

consider يأخذ بعين االعتبار 

consist  يتكون من 

contain  يحتوي على 
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continue يستمر 

copy  ينسخ 

correct يصحح 

cough  يكح 

count يعد 

cover يغطي 

crack يتصدع 

crash  يصطدم 

crawl يزحف 

cross يعبر 

crush يحطم 

cry يبكي، يصيح 

cure  يعالج 

curl يجعد 

curve ينحني 

cycle يدور 

dam  يحجز 

damage يدمر، يخرب 

dance يرقص 

dare يجرؤ 

decay يفسد، يفتت 

deceive يخدع، يغش 

decide يقرر 

decorate يزين 
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delay  يؤجل 

delight يبهج 

deliver يوصل 

depend يعتمد 

describe يصف 

desert يهجر 

deserve يستحق 

destroy يدمر 

detect  يتحرى 

develop يطور 

disagree يرفض 

disappear يختفي 

disapprove يرفض, يستنكر 

disarm السالح ينزع 

discover يكتشف 

dislike  يكره 

divide يقسم 

double يضاعف 

doubt يشك 

drag يسحب 

drain يتسرب 

dream يحلم 

dress يلبس 

drip يقطر 
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drop ينهار، يهبط 

drown يغرق 

drum  يضرب الطبل 

dry يجف 

dust يمسح الغبار 

earn يتقاضى 

educate يعلم 

embarrass يحرج 

employ  يوظف 

empty يفرغ 

encourage يشجع 

end ينهي 

enjoy يستمتع ب 

enter يدخل 

entertain يسلي 

escape يهرب 

examine يختبر، يفحص 

excite يثير 

excuse  يعذر 

exercise يتمرن 

exist يعيش 

expand يوسع 

expect يتوقع 

  explain يشرح، يفسر 
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explode  ينفجر 

extend يمدد 

eliminate يزيل 

end ينهي 

enjoy يستمتع ب 

entertain يسلي 

excuse يعذر 

exercise يمارس 

exhibit يعرض 

expect يتوقع 

express يعبر عن 

  face يواجه 

fade يذبل 

fail يفشل، يرسب 

fancy يتخيل 

fasten يربط 

fax يرسل فاكس 

fear يخاف 

fence يحجز 

fetch يجلب 

file  ينقح 

fill  يمأل 

film يصور 

fire  يلهب، يطلق 
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fish يصطاد 

fit يالئم 

fix يثبت 

flap يرفرف 

flash يومض 

float يطفو 

flood يفيض 

flow يتدفق 

flower يزهر 

fold يطوي 

follow  يتبع 

fool يخدع، يعبث 

force يجبر 

form يشكل 

found يؤسس 

frame   إطاريؤطر، يضع في 

frighten يخيف 

fry يقلي 

gather  يجمع 

gaze ينظر 

glow يتوهج 

glue يغري 

grab يمسك 

grate يشبك 
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grease يشحم 

greet يحيي 

grin يكشر 

grip يقبض 

groan يئن 

guarantee يضمن 

guard يحرس 

guess يخمن 

guide يرشد 

hammer  يضرب -يطرق 

hand يسلم باليد 

handle  يعالج -يتعامل مع 

hang يعلق 

happen يحدث 

harass  يضايق –يرهق 

harm يؤذي 

hate يكره 

haunt يزور 

head  ينطلق -يتزعم 

heal  يعالج -يشفي 

heap  يكدس -يكوم 

heat يسخن 

help يساعد 

hop يقفز 
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hope يتمنى 

hover يرفرف 

hug يحضن 

hum  يهمهم -يدندن 

hunt يصيد 

hurry يعجل 

identify يتعرف على 

ignore يتجاهل 

imagine   ليتخي 

impress يذهل 

improve  يتحسن -يحسن 

include يضم 

increase يزيد 

influence يؤثر 

inform يخبر 

inject يحقن 

injure يجرح 

instruct    يأمر -م يعل 

intend ينوي 

interest يمتع 

interfere يتدخل 

interrupt يقاطع 

introduce يقدم 

interview يجري مقابلة 
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invent يخترع 

invite يدعو 

irritate  يزعج -يغضب 

itch يحك 

 jail يسجن 

jam يثبت 

jog يهرول 

join يربط 

joke يمزح 

judge يحكم 

juggle يقذف 

jump يقفز 

kick يركل 

kill يقتل 

knit يحيك 

knock يطرق 

knot يعقد 

label يضع عالمة 

land يهبط 

last  يمضي -يستغرق 

laugh يضحك 

launch يطلق 

level يجعله مستويا 

license يحصل على رخصة 
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lick يلعق 

lie يكذب 

lighten ينير 

like يحب 

link يربط 

list يضع في قائمة 

listen يستمع 

live يعيش 

load يحمل 

locate يعين موضعا 

lock يقفل 

long يشتاق 

look ينظر 

love يحب 

manage يدير 

march يزحف 

mark يضع عالمة 

match يطابق 

mate يصاحب 

measure يقيس 

meddle يتدخل 

melt يذوب 

memorize يحفظ 

mend يصلح 
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mess up يلخبط 

mention يذكر 

milk يحلب 

mine ينقب 

miss يفتقد 

mix يخلط 

moan يئن 

mourn يندب 

move يحرك 

muddle يحدث فوضى أو تشويش 

multiply يضرب في 

murder يقتل 

nail يثبت بمسمار 

name يسمي 

need يحتاج 

nest يبني عش 

nod يهز رأسه 

note يالحظ 

notice يالحظ 

number يضع رقم 

obey يطيع 

object يعترض 

observe يراقب 

obtain يحصل على 
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occur يحدث 

offend يعتدي 

offer يقدم 

open يفتح 

order يأمر 

organize ينظم 

overflow يفيض 

owe يدين بكذا ل 

own يملك 

pack يحزم 

paint يدهن 

pamper  ًيشبع رغبة –يدلل طفال 

pardon  يسامح -يعفو عن 

park يقف في الموقف 

participate يشترك في 

pass يمر 

perform ينجز 

persuade نعيق 

phone  ً  يتصل هاتفيا

pick ينتقي 

pinch يقرص 

place يضع في مكان 

plan يخطط 

plant يزرع 
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play يلعب 

please يسر 

plug يسد 

point يشير إلى 

poke يكز 

polish يلم ع 

pop  يظهر فجأة –يضرب بقوة 

possess يملك 

post يرسل بالبريد 

pour يسكب 

practice يمارس 

pray صليي 

preach يعظ 

predict يتنبأ 

precede يسبق 

prefer يفضل 

prepare يجهز 

present يحضر 

preserve  يحتفظ بشئ –يحفظ 

press يضغط 

pretend يتظاهر 

prevent يمنع 

print يطبع 

produce ينتج 
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program يبرمج 

promise يوعد 

protect يحمي 

provide يزود 

pull  يجر -يسحب 

pump يضخ 

punch  يلكم -يثقب 

puncture يثقب 

punish يعاقب 

purchase يشتري 

push يدفع إلي األمام 

 qualify يتأهل 

quarrel يتشاجر 

question يستفهم  ، يشكك 

queue يقف في طابور ينتظر دوره 

quicken يسرع 

quote يقتبس 

quiet يهدأ، يخرس، يسكت 

quack يشعوذ 

quaver تهدجي 

quip يسخر،يهزأ من 

realize يدرك 

receive يستقبل 

recognize يتعرف على 
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recommend ينصح 

record يسجل 

reduce يقلل 

reflect يعكس 

refuse يرفض 

regret يتأسف 

reign يحكم 

reject يرفض 

rejoice يبتهج 

relate يروي، يتصل ب 

relax يرتاح 

release يطلق 

rely د  يعتم 

remain يبقى 

remember يتذكر 

remind يذكر 

remove يزيل 

repair يصلح 

repeat يكرر 

replace يبدل 

reply يرد 

report يكتب تقرير 

reproduce يعيد إنتاج 

request يطلب 
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rescue ينقذ 

resist يقاوم 

rest يستريح 

retire يتقاعد 

return يعود 

review يستعرض 

rhyme ضع قافيةي 

rinse يشطف 

risk يخاطر 

rob يسرق 

rock يهز، يتأرجح 

roll يطوي 

rot يتعفن 

rub يمحو, يحتك 

ruin يخرب 

rule يحكم 

rush يندفع 

sack يكيس 

sail يبحر 

sail يبحر 

satisfy يرضي 

save ينقذ، يدخر 

save ينقذ،يوفر 

saw ينشر الخشب 
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scan يمسح 

scare يفزع،يذعر 

scare يفزع 

separate يفصل 

serve يخدم 

settle يستقر 

shade يظلل 

share يشارك 

shelter يلجأ إلى 

shiver يرتجف 

shock يصدم نفسيا 

shop يتسوق 

shout يصيح 

shrug يهمل، ال يبالي 

sigh يتنهد 

sign يوقع 

signal يؤشر 

sin يذنب 

sip يرشف 

skate يتزلج 

ski يتزلج 

skip يتخطى 

slap يصفع 

slip ينزلق 
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slow يبطئ 

smash يحطم 

sneeze يعطس 

snow يسقط كالثلج 

solve يحل 

spell يتهجأ 

start يبدأ 

step يخطو 

stop يوقف 

stress يضغط على، يؤكد 

study يدرس 

stuff يحشو، يقحم 

substitute يستبدل، يعوض 

subtract يطرح 

succeed ينجح 

suck يمتص 

suffer يعاني 

suggest يقترح 

suit يناسب 

supply يزود، يمد 

support يدعم 

suppose يفترض 

surprise يدهش 

surround يطوق 
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suspect يرتاب، يظن 

suspend يرجي، يتوقف مؤقتا 

switch يحول 

scare يخاف 

scatter يبعثر 

scold يؤنب، يوبخ 

switch يحول 

tap عين، ينزع السدادةينقر، ي 

tame يروض، يدجن 

tie يربط 

tempt يغري 

telephone يهاتف 

test يختبر 

tease    قيضايق ، يمز 

terrify يرهب ، يرعب 

thaw يذوب 

tick يدق، يؤشر،ينقضي 

tickle يداعب 

talk يتكلم 

tip يميل، يضرب برفق،يعطي بقشيش 

time يوقت 

tire يتعب 

taste يذوق 

terrorize يرهب 
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trap يعيق، ينصب األشراك 

thank يشكر 

treat يعالج 

tremble يرتجف، يرتعد 

touch يلمس 

trick يخدع 

trip يقوم برحلة 

trot يهرول 

travel يسافر 

trouble يزعج، يثير 

trust يثق 

try يحاول 

tug يشد بقوة، يجر 

tune يتناغم 

tumble يتدهور، يسقط، يتعثر 

turn يستدير 

twist يلوي 

type يطبع 

underline يؤكد ، يضع خط تحت كلمة 

undress يخلع 

unfasten يفك 

unlock يفتح 

unite يوحد 

use يستخدم 
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vary يتغير 

vanish يتالشى 

visit يزور 

wail ينوح 

wait ينتظر 

walk يمشي 

wander يتجول 

want يريد 

warm يدفئ 

warn يحذر 

water  يسقي -يروي 

waste يهدر 

wash يغسل 

watch يشاهد 

water يروي 

wave يلوح، يتموج 

weigh يزن 

welcome يرحب 

whine يئن 

whip يجلد 

whirl يدور 

whisper يهمس 

whistle يصفر 

wink يغمز 
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wipe يمسح 

wish يتمنى 

witness يشهد 

wobble يتذبذب 

wonder يتعجب،يتساءل 

work يعمل 

worry يقلق 

wrap يغلف 

wreck يحطم 

wrestle يصارع 

wriggle يلوي 

x-ray يعمل أشعة 

yawn يتثاءب 

yell يصرخ 

zip يقفل السحاب 

zoom يكبر 
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(2) 
 

Irregular Verbs األفعال غير المنتظمة 

 

 

 المعنى
Infinitive Past Past 

Participle 

يوقظ-يستيقظ  arise arose arisen 

 be was/were been يكون

يحمل -تلد   bear bore born 

يخفق -يضرب  beat beat beaten 

 become became become يصبح

 begin began begun يبدأ

 bend bent bent ينحني

 bet bet bet يراهن

 bind bound bound يربط

يلدغ -يعض  bite bit bitten 

 bleed bled bled ينزف

ينفخ -يهب  blow blew blown 

 break broke broken يكسر

يربي -يولد  breed bred bred 

يحضر-يجلب  bring brought brought 
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 build built built يبني

 -يحرق

 يحترق
burn 

burnt burnt 

ينفجر -يفجر   burst burst burst 

 buy bought bought يشتري

 cast cast cast يرمي

 catch caught caught يمسك

 choose chose chosen يختار

 come came come يأتي

 cost cost cost يكلف

 creep crept crept يزحف

 cut cut cut يقطع

يعامل -يتعامل  deal dealt dealt 

 dig dug dug يحفر

 do did done يعمل

 draw drew drawn يرسم

 drink drank drunk يشرب

 eat ate eaten يأكل

 fall fell fallen يسقط

 feed fed fed يطعم

يلمس -يشعر  feel felt felt 

يكافح -يتقاتل  fight fought fought 
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يكتشف -يجد  find found found 

 fly flew flown يطير

يمنع -يحفر  forbid forbade forbidden 

 forget forgot forgotten ينسى

يصفح -يغفر  forgive forgave forgiven 

 freeze froze frozen يتجمد

 get got got ينال

 give gave given يعطي

 go went gone يذهب

 grind ground ground يطحن

ينبت -ينمو  grow grew grown 

 hang hung hung يعلق

 have had had يملك

 hear heard heard يسمع

يختبئ -يخبئ  hide hid hidden 

 hit hit hit يضرب

 hold held held يمسك

يؤذي -يجرح   hurt hurt hurt 

 keep kept kept يحفظ

 kneel knelt knelt يركع

 know knew known يعرف

 lay laid laid يضع
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يرشد -يقود   lead lead lead 

يعل ِّم -يتعلم   learn learnt learnt 

يترك -يغادر  leave left left 

 lend lent lent يقرض

 let let let يدع

يضطجع -يتمدد  lie lay lain 

يشعل -يضئ   light lit lit 

 lose lost lost يفقد

 make made made يصنع

 mean meant meant يعني

 meet met met يقابل

يفاجئ -يتجاوز   overtake overtook overtaken 

 pay paid paid يدفع

 put put put يضع

 read read read يقرأ

 ride rode ridden يركب

 ring rang rung يرن

يرتفع -ينهض   rise rose risen 

 run ran run يجري

 saw sawed sawn ينشر

 say said said يقول

 see saw seen يرى
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 seek sought sought يبحث عن

 sell sold sold يبيع

 send sent sent يرسل

 set set set يقرر

 sew sewed sewn يخيط

يهتز -زيه  shake shook shaken 

يفسح -يذرف   shed shed shed 

يلمع -يتألق  shine shone shone 

 shoot shot shot يطلق النار

يبي ِّن -يُري  show showed shown 

يحبس -يغلق   shut shut shut 

 sing sang sung يغني

يغرق -يغطس  sink sank sunk 

 sit sat sat يجلس

 slay slew slain يذبح

 sleep slept slept ينام

 slit slit slit يشق

 speak spoke spoken يتكلم

يقضي -ينفق  spend spent spent 

ينتشر -ينشر   spread spread spread 

 spring sprang sprung يقفز

يصمد -يقف  stand stood stood 
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 steal stole stolen يسرق

 stick stuck stuck يلصق

غيلد -يلسع  sting stung stung 

 -يكنس

 يكتسح
sweep 

swept swept 

 swim swam swum يسبح

 take took taken يأخذ

 teach taught taught يعل ِّم

 tell told told يخبر

يعتقد -يفكر  think thought thought 

 throw threw thrown يقذف

يطعن-يقحم -يدفع  thrust thrust thrust 

 understand understood understood يفهم

يستيقظ -يوقظ  wake woke woken 

 wear wore worn يرتدي

 weep wept wept يبكي

 win won won يفوز

يدور -يلف  wind wound wound 

يلوي -يعصر  wring wrung wrung 

يؤلف -يكتب  write wrote written 
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(3) 
 

Phrasal Verbs األفعال المركبة 

 

Phrasal Verb Meaning 

act up     يعمل بصورة غير / يتصرف بصورة غير سوية

  مرضية

add  up   يجمع األعداد 

add up to   يصل المبلغ إلى/ يساوي مبلغا ...  

ask  over   يدعو إلى بيته 

back down   ( عن رأي أو موقف)يتراجع  

back out   يخلف وعدا أو اتفاقا 

back out of  اتفاقا، ينسحب من اتفاق  يخلف وعدا أو  

back  up   يدعم 

back up   يتحرك إلى الوراء أو في االتجاه المعاكس 

call for  يتطلب /يحتاج  

call off   يلغي 

call off   ( هجوم ، غزو ) يأمر بإلغاء...  

call on   يزور 

call on    يدعو  شخصا ما للحديث في محاضرة أو درس 

call up   بالهاتف يتصل  

calm  down   يقوم بتهدئة شخص ما 

care for  يعتني ب ...  

care for   يرغب شيئا ما ، يحب  شيئا ما ، يهتم بشيء ما 

carry on   يستمر في ، أو ينشغل ب 
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carry on about  يستمر في القيام بعمل ما مكره أو على مضض   

carry on with  ( في القيام بعمل ما)يستمر  

carry  out   ينجز عمال 

carry  over  يستمر في عمل ما في يوم تال  أو وقت آخر .  

catch on   يبدأ الفهم ببطء 

catch up  يلحق  ب ..  

catch up with   يلحق ب 

catch up on   يصبح ملما بآخر المستجدات 

check back   يراجع 

check by  ر يزور مكان ما للتأكد  من صحة األمو  

check for   يتفحص 

check in   ( فندق/ مستشفى)يدخل ويسجل  في..  

check into    (فندق، مستشفى)يدخل  

check into   يتفحص، يبحث عن 

check  off   يضع عالمة  بجانب  مفردة ما بقائمة 

check on  يتأكد من سالمة أو صحة شيء ما  

check  out   يتفحص، ينظر إلى 

die away   تضاءل ،خفت 

die down  سكن، هدأ،  خمد  

die off/out  مات ،ذبل, اختفى   

do away with  ألغى, أبطل   

do  over   يعيد، يكرر 

do up   ( الحذاء مثال)يصلح، يرمم ، يربط  

do without   يمتنع عن , يستغنى عن  
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draw  up   يكتب ,يصيغ  

dress  down   يوبخ 

dress  up  ي ن، يتنك ر يز  

dress up  ( مالبس أنيقة)يرتدي  

drive  back  صد بقوة, رد   

drop in   يزور بدون موعد مسبق 

drop out  هامش  انسحب، ترك، ترك الدراسة،سقط ، عاش على

. المجتمع  

eat  up   يلتهم 

face up to   يواجه ببسالة 

fall back on   يلجأ إلى 

fall behind   ،تقهقر تراجع  

fall off   تناقص ،  قل 

get ahead   يتقد م 

get ahead of   يسبق /يتقدم  

get along with  نسجم معيتوافق مع، ي   

get around   يتجنب، يخدع 

get away   يفلت من، يفر 

get away with   يفعل شيئا  منكرا أو ضد القانون  من غير أن يتعرض

 للعقاب 

get down to  م ب، يركز اهتمامه على يهت  

get in   يدخل 

get  off   يرسل 

get  off    يزيل 
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get off   يغادر، يترجل من حافلة أو قطار 

get on  ( الخ...قطار، طائرة)يركب  

get on   ينسجم مع 

get out of  ( سيارة )يخرج من  

get over   يتعافى من مرض، يتغلب على 

get through  هي، ينجز يكمل، ين  

get through   يخترق، يجتاز 

get through   يمر من 

get through (with)   ينهي 

get through to   يتمكن من االتصال هاتفيا 

get  up  ( من الفراش صباحا) ينهض  

give  away   يتخلص منيستغنى, يتخلى عن ،  

hand  in  ىيسل م إل  

hand  out   ع  يوز 

hand  over   يسل م ، يرجع، يعيد 

hang around   يتسكع 

hang  up   ( مالبس)يعل ق  

hang up    ينهي مكالمة هاتفية بقفل سماعة الهاتف 

hold  back   يكبح، يمتنع عن، يقي د 

hold  off   يمنع، يقي د، يصد 

hold on   يمسك بقوة 

hold on   ينتظر على خط الهاتف 

hold out  اوم يصمد ، يق  

hold  up   يؤخر، يعطل  ، يعرقل 
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iron  out   ي الخالفات، يحل  المشكالت  يسو 

jack up  ( شيء ثقيل برافعة، األسعار)يرفع  

keep  away   يتجنب، يبتعد عن 

keep  back   يتجنب االقتراب من ،يصد، يبعد 

keep  down   يبقي منخفضا ،يقمع 

keep off   يبعد 

keep on  تمر يس  

keep  out   ( من الدخول)يمنع  

keep up   يستمر بدون انقطاع 

lay down   يضع خططا ، يؤسس قوانين 

lay  off   يسرح من العمل، يوقف عن العمل 

leave  out   يسقط، ،  يحذف 

let down   يخذل أو يتخلى عن ، يشعر بخيبة أمل 

let  out   يطلق سراح 

let up  ،ينقص  يلين، يضعف  

lie down   يستريح فليال ، يستلقي 

lie with   يتوقف على 

light  up   يضيء 

look after  يعتني ب، يرعى  

look back on   يتذكر ، يعود بأفكاره إلى الماضي 

look down on   ،يزدري 

look for   يبحث عن 

look forward to   يتطلع إلى 

look into   يتفح ص، يبحث 
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look out   انتبه، احترس 

look  up  ( عن كلمة في قاموس) يبحث  

look  up   يزور 

make  out  يالحظ، يبرهن 

pass away   يموت 

pass  on  ( رسالة شفوية)يوصل  

pass out   يغمى عليه 

pay  back  ( من ديون)يعيد الدفع، يدفع ما عليه  

pay in   يودع 

pay off  ( الديون)يدفع بالكامل  

pick on   يزعج، يضايق 

pick  out   يختار 

pick  up   يلتقط 

pick  up   يأخذ  شخصا بالسيارة 

pick  up   يتعلم بسهولة 

pull through   يجتاز مرحلة خطرة 

put  across   يفهم 

put  away   ع شيئا ما إلى مكانه المناسب  يرج 

put in   يرك ب 

put in  لبا يقدم ط  

put  off   يؤجل 

put  on   يرتدي 

put  on   يخدع 

put  out  ( نارا)يطفئ  



 

 41 

put  up   يستقبل ضيفا لقضاء الليل في بيته 

put up with  يتحم ل  

ring up   يتصل بالهاتف 

rule  out   يستبعد،يستثني 

run across   يقابل أو يجد  صدفة 

run away   يهرب 

run  down   ينتقد ، يذم 

run  down   يصدم بسيارة 

run down   يصاب باإلرهاق أو التعب 

run into   يقابل صدفة 

run  off   يطبع 

run off   يفر، يهرب  أو يغادر بسرعة 

run out of   ينفذ 

save  up   يوف ر 

see  off   ( في محطة أو مطار)يود ع  

set out   يبدأ 

set up  عدا أو اجتماعايرت ب مو .  

show  off   يتباهى، يتفاخر 

show up   ( بصورة غير متوقعة) يظهر أو يحضر  

shut  up   يتوقف عن الكالم 

slow  wn   ( يخفف السرعة)يبطئ  

spell  out   يشرح، يبي ن بوضوح 

stand for   يمثل، يعني 

stand out   يكون ملحوظا جدا 



 

 42 

stand up for  ( معتقداته) يدافع عن  

stay over   يقضي الليلة عند شخص 

take after   يشابه 

take  back   ( عما قاله)يتراجع  

take  down   ن  يكتب، يدو 

take for   يعتبر، ينظر إليه على أنه كذا 

take  off   تقلع الطائرة 

take  off   ( مالبسه أو حذاءه)يخلع  

take  off  ( ملراحة من الع) يأخذ  

take  over   يتولى إدارة ،يسيطر على، يتحكم ب ...  

take up   يأخذ أو يتبنى 

take up   ( حي زا)يشغل  

talk  over   يناقش 

tear  down   ر  يدم 

tear  up    ق، يقطع إلى قطع صغيرة يمز   

think  over   يفكر مليا في 

turn  away   الدخوليرفض التعامل مع، يرجع ، يمنع من   

turn  down  يرفض  

turn  in   يقد م 

turn into   ل إلى  يحو 

turn  off   يطفئ ، يقفل التشغيل 

turn  out  ينتج  

turn  out   يطفئ 

turn out  يحضر مناسبة  
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turn out   يظهر على حقيقته،  يتب ن 

turn  over   إلى ( شيئا ما ) يسل م  

turn  up   يرفع ، (حجم)يزيد  

use up   يستنفذ 

veer away from  يبتعد عن، يتحاشى  

wait on   يقدم خدمات 

wake  up   يوقظ 

wash up   ينظف 

watch out for   يحترس 

wear off   يتالشى، يختفي تدريجيا 

wear  out   يبلى من القدم أو االستعمال 

wear  out  يتعب، ينهك  

wind up   نهايته كذا ينتهي، تكون  

wipe  out  يدمر، يمحي  


