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 األفعال في اللغة اإلنجليزية 
 

 
 

  قراءة ممتعة
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  REGULAR VERBSاألفعال المنتظمة 

 

 accept يقبل

 accelerate يعجل

 accomplish ينجز

 acquire ينال

 activate يفعل

 achieve ينجز

 add يضيف

 address يخاطب

 

 administer يدير

 admire يعجب ب

 admit يعترف

 adopt يتبنى

 advise ينصح

 affect يؤثر

 afford يتحمل

 agree يوافق

 



 

 alert ينذر

 alight يترجل

 allow يسمح لي

 amaze يذهل

 amuse يسلي

 analyze يسلي

 announce يعلن

 annoy يزعج

 

 

 

 answer يجيب

 apologize يعتذر

 appoint يوظف

 appraise يشحن

 appear يظهر

 applaud يصفق

 appreciate يقدر

 approve يتبث

 

 

 
 

 

 

 arbitrate يحكم



 argue يجادل

 arrange ينسق

 ascertain يتحقق من

 assemble يجتمع

 assess يحدد نسبة ضريبة

 assist يساعد

 assure يؤكد

 

 ask يسأل

 attach يربط

 attack يهاجم

 attempt يحاول

 attain يبلغ

 audit يدقق الحسابات

 attract يجذب

 avoid يتجنب

 

 

 
 

 

 balance يوازن

 ban يمنع

 bang يضرب

 bare يكشف

 bat يضرب

 battle يكافح



 beam يشع

 beg يتوسل

 

 believe يؤمن

 blush يخجل

 blot يلوث

 brake يفرمل

 branch يقسم

 brush يفرش

 call ينادي

 calculate يحسب

 

 

 

 
 

 cause بسبب

 challenge يتحدى

 check يفحص

 cheer يفرح

 chew يمضع

 clap يصفق

 clean ينظف

 close يغلق

 

 

 coach يدرب



 coil يلف

 command يأمر

 compare يقارن

 confess يعترف

 connect يربط

 complain يشكو

 continue يستمر

 

 

 

 

 
 

 

 copy ينسخ

 correct يصحح

 cough يكح

 count يعد

 cover يغطي

 cry يبكي ، يصرخ

 dam يحجز

 dance يرقص

 

 

 describe يصف

 desert يهجر

 delay يؤجل



 discover يكتشف

 double يضاعف

 divide يقسم

 drag يسحب

 dislike ال يعجب

 

 

 
 

 

 drop ينهار

 drown يغرق

 dry يجف

 dust يمسح الغبار

 employ يوظف

 enjoy يستمتع

 enter يدخل

 escape يهرب

 

 examine يختبر

 excuse يعذر

 expect يتوقع

 exist يعيش

 explode ينفجر

 eliminate يزيل

 exhibit يعرض

 fear يخاف



 

 

 
 

 

 face يواجه

 fade يذبل

 fail يفشل

 fish يصطاد

 found يؤسس

 form يشكل

 frighten يخيف

 grab يمسك

 

 glue يغري

 gaze ينظر

 gather يجمع

 grease يشحم

 guide يرشد

 harm يؤذي

 hang يعلق

 harass يضايق

 

 

 

 



 

 guard يحرس

 guess يخمن

 guide يرشد

 hammer يطرق

 grip يقبض

 help يساعد

 hop يقفز

 hurry يعجل

 

 include يضم

 increase يزيد

 influence يؤثر

 hug يحضن

 introduce يقدم

 interview مقابلة

 itch يحك

 judge يحكم

 

 

 

 

 
 

 

 juggle يقذف

 laugh يضحك



 launch يطلق

 license رخصة

 knot يعقد

 level مستوى

 like يحب

 lie يكذب

 

 long يشتاق

 lick يلعق

 memorize يحفظ

 mend يصلح

 melt يذوب

 mate يصاحب

 mix يخلط

 mention يذكر

 

 

 

 : ثانيا

  EGULAR VERBSIRالمنتظمة الغير األفعال 

 

 

WWW.WAASSLA.COM 

Past 

Participle 

Past Infinitive المعنى 

arisen arose arise  يوقظ -يستيقظ 

been was/were be يكون 

beaten beat beat  يخفق -يضرب 

become became become يصبح 



begun began begin يبدأ 

bet bet bet يراهن 

bound bound bind يربط 

 

Past 

Participle 

Past Infinitive المعنى 

bled bled bleed ينزف 

broken broke break سريك 

brought brought bring يحضر - يجلب 
burst burst burst يفجر 

bought bought buy يشتري 
cast cast cast يكسر 

caught caught catch يمسك 

 

 

 
 

Past 

Participle 

Past Infinitive المعنى 

chosen chose choose يختار 

come came come يأتي 

cost cost cost يكلف 
creep creep creep يزحف 
eaten ate eat يأكل 
fallen fell fall يسقط 

fed fed feed يطعم 
 

 

 



Past 

Participle 

Past Infinitive المعنى 

fought fought fight يكافح 

drawn drew draw يرسم 

dug dug dig يحفر 
delt delt deal  يعامل -يتعامل 

flown flew fly يطير 
given gave give يعطي 

ground ground grind يطحن 
 

 

 


