
Irregular Verbs نتظمةاالفعال غير الم  

 المجموعة االولى: هذه القائمة من االفعال يكون تصريفها االول و الثاني و الثالث متشابه

لتصريف او نيتصريف ثا  ثتصريف ثال   المعنى بالعربية 

cost cost cost )يكلّف )ماال 

cut cut cut يقطع/يجرح 

hit hit hit يضرب 

hurt hurt hurt يؤذي/يؤلم 

let let let يدع/يترك 

put put put يضع 

read read read يقرأ 

set set set ينظم، يرتب 

shut shut shut يُغلق 

 

حيث نحوله   iهذه القائمة من االفعال يكون تصريفها االول يحتوي على المجموعة الثانية: 

عند تحويل الفعل الى   uعند تحويل الفعل الى تصريف ثاني، و نحوله الى   aالى  

 تصريف ثالث

لاالو التصريف انيالتصريف الث  الثالتصريف الث  يةالمعنى بالعرب   

begin began begun يبدأ 

drink drank drunk يشرب 

sing sang sung يغني 

swim swam swum يسبح 

 

  owهذه القائمة من االفعال يكون تصريفها االول يحتوي على الحرف : الثالثةالمجموعة 

عند تحويل الفعل الى  التصريف الثاني و عند تحويل الفعل الى  ewو نحوله الى   yأو 

  yاالول. و اذا كان التصريف االول ينتهي بـ الى نهاية التصريف   nتصريف ثالث نضيف 

 nثم نضيف الحرف   owنحوله الى 
لالتصريف االو انيالتصريف الث  الثالتصريف الث   المعنى بالعربية 

blow blew blown ح(ينفخ، تهب )الريا  

draw drew drawn يرسم 

grow grew grown ينمو، يزرع 

know knew known يعرف، يدرك 

fly flew flown يطير، ُيحلّق 
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 : يكون فيها شكل الفعل مختلف في التصريف االول و الثاني و الثالث.الرابعةالمجموعة 
لالتصريف االو انيالتصريف الث  الثالتصريف الث  يةالمعنى بالعرب   

be was/ were been يكون 

do did done ـيفعل، يقوم ب  

go went gone يذهب 

wear wore worn تدييلبس، ير  
 

 .متشابه و الثالثفي التصريف االول : يكون فيها شكل الفعل الخامسةالمجموعة 
لالتصريف االو انيالتصريف الث  الثالتصريف الث   المعنى بالعربية 

become became become ُيصبح 

come came come يأتي، ينشأ 

run ran run ة(يركض، ُيدير )شرك  
 

لنهاية التصريف  enأو  nالثالث للفعل باضافة لتصريف ا: يكون فيها السادسةالمجموعة 

 .الثاني للفعل
لالتصريف االو انيالتصريف الث  الثالتصريف الث   المعنى بالعربية 

bite bit bitten انه(يعض، يقضم )باسن  

break broke broken يكسر 

choose chose chosen يختار، ينتقي 

speak spoke spoken يتكلم 

steal stole stolen يسرق 
 

لنهاية التصريف  enأو  nالثالث للفعل باضافة لتصريف ا: يكون فيها السابعةالمجموعة 

 .االول للفعل
لالتصريف االو انيالتصريف الث  الثالتصريف الث   المعنى بالعربية 

drive drove driven يقود، يسوق 

eat ate eaten يأكل 

fall fell fallen يسقط، يقع 

give gave given يعطي، يمنح، يقدم 

ride rode ridden )يقود )دراجة(، يمتطي )حصان 

rise rose risen )يرتفع، تشرق )الشمس 

see saw seen يرى 

take took taken ( يستغرق ،)وقتا(يأخذ، يلتقط )صورة  

write wrote written يكتب، يدّون 
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 هذه القائمة من االفعال يكون تصريفها الثاني و الثالث متشابهان: الثامنةجموعة الم

نيالتصريف الثا التصريف االول ثصريف الثالالت   المعنى بالعربية 

bend bent bent يثني، يحني 

bring brought brought ُيحضر 

build built built يبني 

burn burnt burnt يحرق 

buy bought bought يشتري 

catch caught caught يمسك، يلحق بـ 

deal dealt dealt ُيعامل، ُيعالج 

dream dreamt dreamt يحلم 

feed fed fed ُيطعم 

feel felt felt يشعر 

find found found يجد، يعثر على 

get got got يحصل على 

have had had يملك، يتناول، يعاني من 

hear heard heard يسمع 

hold held held )يمسك، يعقد )اجتماعا 

keep kept kept يحفظ، يحافظ على 

lay laid laid )يضع )الطائر بيضا 

learn learnt learnt يتعلّم 

leave left left يغادر، يترك، يهجر 

lend lent lent ُيعير، ُيقرض 

lose lost lost يخسر، يفقد، ُيضّيع 

make made made يعمل، يصنع، يجعل 

mean meant meant يعني، يقصد، يحتقر 

meet met met ُيقابل، يلتقي بـ 

say said said يقول 

seek sought sought يبحث عن 

sell sold sold يبيع 

send sent sent يرسل، يبعث، يراسل 

shine shone shone تشرق )الشمس(، يشع 
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sit sat sat يجلس 

sleep slept slept ينام 

smell smelt smelt يشم 

spell spelt spelt )ُيهجيء )كلمة 

spend spent spent )يمضي )الوقت(، ُينفق )المال 

spill spilt spilt )يسكب )الماء 

stand stood stood )يقف )عكس يجلس 

stick stuck stuck حام(يلتصق، ُيلصق، يعلق )في ز  

teach taught taught ُيعلّم، ُيدرِّس 

tell told told ُيخبر، ُيبلّغ 

think thought thought يعتقد، يفكر 

understand understood Understood يفهم، يستوعب 

win won won  يفوز بـ، يكسب، يحصل على
 )جائزة(

 

 


