
  
  

  

  
  

 ةعلى الرغم من إن اللغة اإلنجلیزی، تركیبة اللغة اإلنجلیزیة مقارنة باللغة العربیة مختلفة جدا 
  .سھلة من وجوه عدیدة من حیث تركیبھا النحوي

  
المشكلة التي یواجھھا الطالب العربي الدارس للغة اإلنجلیزیة ھي عند استخدام أفعال  متبوعة 

  .من المعنى الحقیقي للفعل  بحروف جر أو أدوات مما یغیر
  

تكون مسبوقة  الذلك ھذا الكاتب یوضح  المعاني المختلفة لألفعال األكثر شیوعا واستخدام عندم
  .بحروف جر 

  

  المجبري صفور محمد. م:  إعداد                  
  
  

  األول  الفعل
  

   AGREE  یتطابق،  یتفق، یوافق 
  
  

Agree to  وافق على، قبل 
our proposals.agreed to I'm pleased to hear that you have finally   

.أنا مسرور بسماعي أنھم أخیرًا وافقوا على مقترحاتنا   
  
  

  Agree on  أتفق على
anything ?onagreed Why can't you two ever   

لماذا التتفقان أبدًا على أي شيء ؟
  
  
  Agree with  وافق شخص في الرأي

everything you have said so far .withagree I   
.أتفق مع كل شيء قلتھ حتى اآلن 

  



  
  Agree with  اتفق مع، طابق 
that of the other witness, does withagree His story doesn't quite 

it?  
ألیس كذلك ؟، قصتھ التتطابق تمامًا مع الشھود اآلخرین 

  
  

  Agree with  أقر، ارتضى 
nudity on the stage?withagree Do you   

ھل ترضى بالتعري على المسرح؟
  
  

  Agree with  الءم، وافق 
me .withagree Indian food doesn't   

.الطعام الھندي الیألمني 

  
  
  

  الفعل الثاني 
  

  BACK  یُرجع، یسند ، یدعم 
  
  

  back away  رجع إلى الوراء، أرتد 
from the angry dog .backed away The child   

.الطفل رجع إلى الوراء خوفا من الكلب الغاضب 

  
  
  back down  الخ.. تنازل عن موقف أو مطلب  

unless he is forced to do so .backed down He won't    
.سوف لن یتنازل عن موقفھ إال إذا أضطر إلى ذلك 

  
  

  back on to  أطل على
a railway station .backs on toThe shop   

.المحل یطل على محطة سكة الحدید 

  
  

  back out  تراجع عن ، انسحب من 
now .back outIt's too late to   

. الوقت متأخر جدًا لالنسحاب اآلن

  
  
  



  
  back up  عزز ، دعم ، ساند 

.upme back If I protest against the decision, will you    
 ھل ستدعمني ؟، إذا أنا اعترضت أو احتججت  ضد القرار 

  
  
  

  
  الفعل الثالث 

  
  BE  یكون

  
  

  Be about to  على وشك أن 
start the lesson when I came in.was about toThe teacher   

 .یبدأ الدرس عندما دخلت المدرس كان على وشك أن 

  
  

  Be after   أرد، سعى وراء 
money.herafteronly 'sHe doesn't really love her ; he  

 .إنما یسعى وراء نقودھا ، ھو حقیقة ال یحبھا 

  
  

  Be along   وصل، أتى 
any time now.be alongThe doctor will    

 .الطبیب سیأتي في إي وقت اآلن  
  
  

  Be away  الخ .. عن المكتب ، غائب عن البیت 
from the office and won't be back till Thursday.'s awayHe  

 .ھو غائب عن المكتب وسوف لن یعود حتى یوم الخمیس  

  
  

  Be back  عاد ، رجع 
as soon as I can.be backI'll   

 .سوف أعود حالما استطیع ذلك  
  
  

  Be behind  متخلف عن ، متأخر في 
the rest of the girls in her studies.is behindShe   

 .ھي متخلفة عن باقیة الفتیات في دراستھا  

  
  



  
  

  Be down   مكتئب،  مغموم
because he failed his driving test.downa bit isHe   

   .القیادةھو مكتئب قلیًال بسبب رسوبھ في اختبار 

  
  

  Be down on  متحامل على ، حاقد على 
that author.be down onAll the critics seem to   

   .كل النقاد یبدو أنھم حاقدون على ذلك المؤلف

  
  

  Be for  مؤید لـ 
the democrats .'s forthe republicans, but he'm forI  

   .للدیمقراطیون لكن ھو مؤید ،  نأنا مؤید للجمھوریو

  
  

  Be in  الخ ... أو المكتب  ، موجود في البیت 
?inhe isI'd like to see Dr. Jack ,   

   ھل ھو موجود ؟، أود رؤیة دكتور جاك 

  
  

  Be off  أنصرف ، ذھب 
before it gets dark .be offWe'd better   

  . األفضل أن ننصرف قبل أن تظلم
  
  

  Be off  ملغي 
once again .is offThe match   

  . المباراة ألغیت مرة أخرى
  
  

  Be off  غیر طازج ، فاسد 
.is offThe fish you've sold me   

  . السمك الذي بعتھ لي فاسد
  
  

  Be on   معروض
at the Cinema now.is onI wonder what film    

  . أتسأل ما الفیلم المعروض في السینما أالن
  
  
  

  
  



  
  

  Be on  معروض 
at the Cinema now.is onI wonder what film    

  . أتسأل ما الفیلم المعروض في السینما أالن
  
  

  Be on  غیر ملغي ، قائم 
again in spite of all setbacks .is onThe meeting    

  . االجتماع قائم مرة أخرى على الرغم من كل العوائق
  
  

  Be out   الخ... أو المكتب  ، في البیت  دغیر موجو
., but he'll be back at one o'clocknowutis o  anagerThe m  

  . لكنھ سیعود في الساعة الواحدة، المدیر غیر موجود اآلن 
  
  

  Be out  غلطان ، مخطئ 
.in their calculationsoutfarwereyThe  

  . حساباتھمكانوا مخطئین جدًا في 
  
  

  Be out  مضرب عن العمل 
during the last two weeks .outwereThe workers    

  . العمال كانوا مضربین عن العمل خالل األسبوعین الماضیین
  
  

  Be out  مضرب عن العمل 
during the last two weeks .outwereThe workers    
  . خالل األسبوعین الماضیینالعمال كانوا مضربین عن العمل 

  
  

  Be out of  نفد مالدیھ 
bread , will you go and buy some?are out ofWe    

   ھل تذھب وتشترى لنا بعض منھ ؟، نفد مالدینا من الخبز 
  
  

  Be out to  مصمم على 
curb inflation .is out toThe government    

   .الحكومة مصممة على كبح التضخم 
  
  

  Be over  انقضى ، انتھى 
soon .be overThe present heat wave is expected to    

   . الموجھ الحراریة الحالیة من المتوقع أن تنتھي قریبا
  



  
  Be through  أنھى عالقة 

.are through  we  
   . نحن انھینا العالقة

  
  

  فرغ أو انتھى من
Be through 

with  
these letter .m through withyou as soon as I'I'll join  

   .سألحق بكم حالما انتھي من تلك الرسالة 
  
  

  Be up  أستیقظ ، نھض من الفراش 
at five this morning.  were upThe children    

   .األطفال استیقظوا عند الخامسة ھذا الصباح 
  
  

  Be up  انقضى الوقت ، انتھى 
, gentlemen !  s upTime'  

   !أیھا السادة ، انتھى الوقت 
  
  

  Be up to  قادر على 
walking ten miles a day.p touwasWhen she was younger , she   

   .ھي كانت قادرة على المشي مسافة عشرة أمیال یومیًا ، كانت اصغر سنًا  اعندم
  
  

  Be up to  مرتفع إلى مستوى معین 
the required standard.up tonot isYour work    

  . عملك الیرقى إلى المستوى القیاسي المطلوب 
  
  

  Be up to  متوقف على 
me to decide on these matters .up tonot sIt'

  . لیس متوقف علي أن أقرر على تلك األمور 
  
  

  Be up to   مشغول بتدبیر عمل ضار أو شیطاني
.goodnotois upDon't trust that fellow ; I tell you he 

  .  أقول لك بأنھ یقوم بأعمال ضاره، ال تثق في ذلك الزمیل 
  
  
  
  
  
  



  

  لرابعالفعل ا
  

  BEAR  ینتج، یطیق ، یتحمل 

   
  

  أندفع نحو، على  أنقض
Bear down 

(up) on  
prey at lightning its helpless was bearing down upon  A lion

speed .
  . على فریستھ العاجزة بسرعة البرق األسد انقض

  
  

   Bear out  أید ، أثبت ، أكد 
on this?outyou bearIs there anyone who can  

  أیكون ھناك أي أحد یستطیع التأكید على ھذا ؟ 
  
  

   Bear up  یبقى قوي ، تشجع 
I know how disappointed you must be feeling, but do try to   

.r upbea
   .لكن حاول أن تبقى قویًا ، أعرف اإلحباط الذي أنت تشعر بھ 

  
  

Bear  أثر في ، أتصل بـ  on   
the subject we are discussing ?bear onHow does this 

  نناقشھ ؟كیف أثر ھذا في الموضوع الذي نحن 
  
  

   Bear with  طول بالھ على ، أحتمل ، أطاق 
me .withbear 

  ؟ طول بالك علي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  لخامسالفعل ا
  

  BLOW  یعصف، ینفخ ، یھب 

  
  Blow in to  جاء على غیر المتوقع 

tell us about his story .tolast night   blew inJohn       
  .على غیر المتوقع لیخبرنا بقصتھ جون جاء لیلة أمس 

  
  

  Blow out  أنطفأ ، أطفأ 
.the candle   outblew Please don't       

  . أرجوك التطفىء الشمعة

  
  

  Blow over   أنقشع، ھدأ 
blew The crew of the ship were relieved when the storm finally 

.over      
  . عندما أخیرًا ھدأت العاصفةطاقم السفینة شعر بالراحة 

  
  

  Blow up  ھبت العاصفة 
, our boat would capsize .blow upIf a storm were suddenly to     

  .فإن قاربنا سوف ینقلب ، إذا ھبت العاصفة بشكل مفاجئ 
  
  

  Blow up  فقد أعصابھ 
at you yesterday  .blew upI'm sorry , I       

  .أنا فقدت أعصابي علیك أمس  ، متأسف أن 
  
  

  Blow up  نسف ، فجر ، أنفجر 
, killing five people  .blew upThe bomb       

  .  القنبلة انفجرت قاتلة خمس أشخاص
  
  

  Blow up  مأل بالھواء ، نفخ 
.blow upBefore you go , make sure your tires are    

  .تأكد من أن اإلطارات مملؤة بالھواء  ، قبل أن تذھب 
  
  
  
  



  
  Blow up  عنف ، وبخ 

for arriving late this morning .upme blewThe teacher    
  .المدرس وبخني لوصولي متأخرًا ھذا الصباح  

  
  

  Blow up  الخ .. كبر صورة 
picture as much as you this part of the blow up  I'd like you to

can .  
  .  أریدك أن تكبر ھذا الجزء من الصورة قدر ماتستطیع

  
  
  
  

  لسادسالفعل ا
  

  BREAK  یفلس،  یحطم،  یكسر

  
  Break away  أنشق ، أنفصل 

in broken awaySeveral members of the labour party have 
protest against its nationalization policy .  

  .  ضد سیاسة التأمیم لالحتجاج انفصلواالعدید من أعضاء حزب العمال 
  
  

  Break away  ترك ، تخلى عن 
from his family and decided to settle in broken awayHe has 

Canada .  
  .  ھو تخلى عن عائلتھ وقرر أن یستقر في كندا

  
  

  Break away   فر، أفلت 
.guards from his awayeakbrmanaged toThe prisoner   

  .  السجین نجح في الفرار من حراسھ
  
  

  Break down  الخ .. تعطلت اآللة 
again .broken downMy car has   

  .سیارتي تعطلت مرة أخرى  
  
  

  Break down  الخ .. توقفت المفاوضات 
and may not be resumed until the broke downThe negotiations 

autumn .  
  .المفاوضات توقفت وقد ال تستأنف حتى الخریف  

  



  
  Break down  انھارت الصحة ، أجھش بالبكاء 

.broke downsheOn hearing of her husband's death  
  .  بسماعھا لخبر وفاة زوجھا ھي أجھشت بالبكاء

  
  

  Break down  كسر ، حطم  
.the door if you won't let me inbreak downI'm going to   

  .  سوف أكسر الباب إذا لم تدعني أدخل
  
  

  Break down  صنف أو قسم  
you will get 50%.  downthese statistics breakyouIf  

  .  %50إذا أنت قسمت تلك اإلحصائیات سوف تحصل على 
  
  

  Break in    روض حصان
It would be foolish of you to try to ride that vicious horse before 

.k inbreait is  
  .  حماقة منك أن تحاول ركوب ھذا الحصان الشرس قبل ترویضھ

  
  

  Break in  قاطع الحدیث  
the minister was speaking .broke inome persons S  
  .الوزیر الذي كان یتكلم  بعض األشخاص قاطعوا حدیث 

  
  

  Break into  سطا على  ، دخل عنوة 
the museum and stole eight priceless broke intourglarsB

paintings .  
  .ثمانیة ألواح التقدر بثمن   االلصوص سطو على المتحف وسرقو

  
  

  Break into    أنخرط في ، أنفجر 
.laughter broke into  everyoneOn hearing the funny joke   

  .  بسماعھم النكتة المضحكة الكل أنفجر من الضحك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  لسابعالفعل ا
  

  BRING  یحدث،  حضری،  یجلب

  
  Bring about  أدى إلى   ، أحدث ، سبب 

ing aboutbrWe sincerely hope that these talks will
a reconciliation between the two countries .  

  .  نحن بصدق نأمل أن تلك المحادثات سوف تؤدي إلي الصلح بین الدولتین
  
  

  Bring back  أعاد   ، أرجع 
tomorrow.backit bringI'll lend you my car provided you   

  .سوف أعیرك سیارتي بشرط أن تعیدھا غدًا  
  
  

  Bring back  ذكر بـ   ، أعاد إلى الذاكرة 
.happy memories to herbackbrought That old song   

  .  ألیھاتلك األغنیة القدیمة أعادت الذكریات السعیدة 
  
  

  Bring down  أسقط طائرة   
downbrought   Twenty of the enemy's fighter aircraft have been

by ground-to-air missiles.  
  .  جو -عدد عشرون من مقاتالت العدو أسقطت بواسطة صواریخ أرض

  
  

  Bring down  أسقط الحكومة   
.downthe government ingbr  hese unpopular measures couldT  

  .تلك اإلجراءات الغیر شعبیة استطعت إسقاط الحكومة
  
  

  Bring down  نزل أو خفض السعر   
to downthe price of bread bringThe government intends to  

fifteen pence a loaf .  
  .الحكومة تنوي أن تخفض سعر الخبز لخمسة عشر بنس للرغیف 

  
  

  Bring forth  أتى بـ   ، أنتج 
.bring forthI wonder what the future will    

  .أتسأل ماالذي سوف یأتي بھ المستقبل 
  
  
  
  



  

  اقتراحاعرض ، طرح أو أثار مسألة 
Bring 

forward  
the proposal at the next meeting .bring forwardWe ought to    

  .نحن یجب أن نعرض االقتراح في االجتماع القادم 
  
  

  قدم التاریخ أو الموعد
Bring 

forward  
the date of the bring forwardThe committee has decided to  

conference to next may .  
  .ت أن تقدم موعد تاریخ المؤتمر إلي مایو القادم راللجنة قر

  
  

  Bring in     قدم مشروع، أدخل صالحیات 
major industrial inbring   The prime minister intends to

reforms .  
  . كبیرةرئیس الوزراء ینوي أن یدخل إصالحات صناعیة 

  
  

  Bring in  أثمر   ،أدر 
a total of inhim bringHis investments in the various companies  

1000 $ a year .  
  .دوالر سنویًا  1000في العدید من الشركات أدرت علیھ مبلغ  استثماراتھ

  
  

  Bring in  أعلن المحلفون القرار   
a verdict of  'not guilty' .brought inThe jury    

  . 'غیر مذنب'ھیئة المحلفین أعلنوا القرار في الحكم 
  
  

  Bring off  أتم بنجاح   ، أنجز 
The scheme will meet with strong opposition, but we believe we 

eventually.offit bringcan    
بأننا نستطیع انجازه في أخر لكن نحن نؤمن ، المشروع سوف یقابل بمعارضة 

  .األمر 
  
  

  Bring off     نجا، قذ أن
by helicopters .brought offAll passengers were    

  . كل المسافرین تم إنقاذھم بواسطة طائرات الھیلوكبتر
  
  
  
  
  
  



  
  Bring on  أحدث ، سبب ، جلب 

influenza .bring onCold and extremely damp weather often    
  .البرد والرطوبة العالیة للجو غالبًا ما تسبب األنفلونزا 

  
  

  Bring out  كشف عن ، أظھر ، وضح 
.lessonthe utbring o  The teacher gave sentences to  

  . المدرس أعطى جمل لیوضح الدرس
  
  

  Bring out  أصدر ، نشر  
.in a next monthoutoughtbr  His new novel will be  

  . روایتھ الجدیدة سیتم إصدارھا في الشھر القادم
  
  

  Bring over  استمال ، أقنع  
to our side, but it won't be overhim bringWe may be able to 

easy .  
  .لكن ھذا لن یكون سھًال ، نحن قد نكون قادرین على إقناعھ أن یكون بجانبنا
  
  

  Bring round  أحضر إلى مكان ما ، أتى بـ  
.to see me todayrounder hbring  

  . أحضرھا لكي تراني الیوم
  
  

  Bring round  أعاده إلى وعیھ بعد إغماء 
by splashing cold water on his face .roundhim  broughtwe   

  .نحن أعدناه إلى وعیھ برش الماء البارد على وجھ 
  
  

  أنقذ مریضًا
Bring 

through  
her  broughtShe was critically ill in hospital, but good doctors 

.through  
  . لكن األطباء الجیدین أنقذوھا، ھي كانت مریضھ بشكل خطیر في المستشفى 

  
  

  Bring under  أخضع ، طوع 
.fascist rule   t underbroughGermany was   

  . ألمانیا كانت خاضعة تحت الحكم الفاشستي
  
  
  
  



  
  Bring up  أنشأ ، ربى 

.a family of six must cost a lot of money   bring up  To  
  . إنشاء عائلة مكون من خمسة أشخاص   یكلف الكثیر من المال

  
  

  Bring up  استفرغ ، تقیأ 
.everything she had eaten   ought upbr  She was very ill and  

  . و تقیأت كل شيء ھي أكلتھ، ھي كانت مریضھ جدًا 
  
  
  Bring up  طرح أو أثار مسألة 

at the next committee upthe matter bringHe promised to 
meeting.  

  .ھو وعد أن یطرح األمر في لجنة االجتماع القادمة 
  
  
  
  
  

  لثامنالفعل ا
  

  CALL  طلبی،  یدعو،  یستدعي
  

  Call back   أتصل بھ ردا على مكالمة تلفونیة
.as soon as I know the resultsbackyou   call  I'll  

  . سأتصل بك حالما أعرف النتائج
  
  

  Call back  طلب منھ العودة ، أستدعى 
for urgent consultations called backThe ambassador has been  

with his government .  
  . تم استدعاء السفیر لمشاورات مستعجلة مع حكومتھ 

  
  

  Call for   إلىدعا ، استلزم ، تطلب 
.a celebrationforscall  The good news  

  .  األخبار الجیدة استلزمت أحتفال
  
  

  Call forth  أحدث ، أثار ، أظھر 
angry .  called forthThe government's decision has    

  .قرار الحكومة أثار غضب  
  
  
  



  
  Call in  أستدعى خبیرًا 

.inher lawyer   called  She has  
  .  ھي استدعت محامیھا

  
  

  Call in  أسترجع ، أسترد 
.indebtstheir  ingcall  The firm will soon start  

  .  الشركة سوف قریبا تبدأ باسترداد دیونھا
  
  

  Call off  أوقف ، أبطل ، ألغى 
.calling offThe search for the missing aircraft was finally    

  .  البحث عن الطائرة المفقودة توقف أخیرًا
  
  

  Call out  قرأ بصوت عالي ، نادى 
names of the pupils before starting the called out  The teacher

lesson .  
  .  المدرس نادى على أسماء الطلبة قبل أن یبدأ الدرس

  
  

  Call out  دعا لإلضراب 
.outthe workers  call The officials decided to    

  .  اإلضراب إلىیدعوا العمال  أن اقرروالموظفون 
  
  

  Call up   بالتلفونخابره ، أتصل بھ ھاتفیا 
.as soon as I get there up  youcall   I'll  

  .  سأتصل بك حالما أصل الى ھناك
  
  

  Call up  أستدعى إلى الخدمة العسكریة 
.just before the outbreak of the warupcalled   He was  

  .ھو استدعیا إلى الخدمة العسكریة قبل نشوب الحرب
  
  

  Call on   مر على، زار 
.you at about fiveoncall  I will  

  .سوف أزورك في حوالي الخامسة 
  
  

  

  Call on  سأل ، طلب من 
Mr. Jones to deliver his speech .call onI will now   

  .أنا سوف أطلب من السید جونز أن یلقي كلمتھ 



  

  لتاسعالفعل ا
  

  CARRY  یقود، ینقل ، یحمل 
  

  
  Carry away   جرفتھ العواطف، تملكھ الحماس 

by her emotions that she did not know rried awaycaShe was so
what she was saying .  

  . ھي كانت منجرفة جدًا بعواطفھا بحیث ھي لم تكن تعرف ماكانت تقول
  
  
 Carry  رحل مبلغ أو رصید 

forward  
.carried forwardAt the end of the month all balances are   

  . في نھایة كل شھر كل األرصدة تم ترحیلھا
  
  

  Carry off  قام بـ ، أدى 
.well offit carried She had a difficult part to play, but she   

  . لكنھا أدتھ بشكل حسن، صعب لتلعبھ  دوركان لدیھا 
  
  

  Carry off   الخ.. فاز بجائزة 
?the first prize in tomorrowoffycarr  Who do you think will  

  من الذي تعتقد سوف یفوز بالجائزة األولى غدًا ؟ 
  
  

  Carry on   أستمر في، تابع ، واصل 
.ncarry o  Sorry if I interrupted you . please  

   .أرجوك واصل الكالم . أسف إذا أنا قاطعتك 
  
  

  Carry on  سلك ، تصرف  
.in that way, you'll get yourself a bad name carry on  If you  

  .  ستجلب لنفسك سمعة سیئة، إذا سلكت ھذا الطریق 
  
  

  Carry on  أجرى محادثة ، أدار عمل  
this any kind of conversation incarry ont's impossible toI

terrible noise .  
  .  ھذه الضجة الشدیدةمثل من المستحیل أن تجري أي نوع من المحادثة في 
  
  
  
  



  
  Carry out   أجرى، أنجز ،   نفذ

.utcarry oA plan such as this would be very costly to  
  .  خطة مثل ھذه سوف تكون مكلفة جدًا لكي تنفذ

  
  

 Carry  أتم ، أنجز 
through  

.throughthe scheme carry We didn't have enough capital to   
  .  نحن لیس لدینا رأس مال كاف إلنجاز ھذا المشروع

  
  

 Carry  ساعده في محنتھ 
through  

their ordeal.throughthem  carry They prayed to god to   
  . ھم صلوا إلي اهللا كي یساعدھم في محنتھم 

  
  

  

  لعاشراالفعل 
  

  CATCH  لحق بـی،  قبضی،  یمسك
  
  

  Catch on   شاع، راج 
.  with the youngercatch onThis kind of song is likely to  

  .  ھذا النوع من األغنیة محتمل أن یلقى رواجًا بین الصغار
  
  

   Catch on  أدرك ، فھم 
to what they catch on She is a very shrewd woman. Trust her to 

are doing  .  
  .  ثق بھا لتدرك ماھي تفعل، ھي امرأة عنیفة جدًا 

  
  

  Catch out  احتال على،خدع 
.  outyou   catchYou'd better be careful with him , Or he'll   

  .  ھو سوف یحتال علیكأو ، من األحسن أن تكون حذرًا معھ 
  
  

  Catch up  أدرك ، لحق بـ 
.up us    catchWe have to run faster , or they'll soon    

  .  أو ھم سوف یدركونا، یجب أن نركض بسرعة 
  
  
  



  

  رالحادي عشالفعل 
  

  CLEAR  ینقي، یوضح ، ینظف  

  
   Clear away  تبدد ، أنقشع 

.clear away The clouds are beginning to   
  . السحب بدأت تنقشع 

  
  

   Clear away  عزل ، أزال 
the dirty plates .cleared awayThe waitress    

  . النادلة أزالت األطباق المتسخة 
  
  

  Clear off  أنصرف 
.   cleared offI don't want your help , so   

  . لذلك أنصرف  ، ألرید مساعدتك 
  
  

  Clear out  فرغ ، نظف 
her room  .cleared outShe    

  . ھي نظفت غرفتھا  
  
  

  Clear out   طرد،  أخرج 
.of my room outthose kids clear   Go and   

  .   اذھب و أخرج أولئك األطفال من غرفتي
  
  

  Clear up  صحا الجو 
.   clear upI hope the weather will soon    

  . أمل أن الجو سیصبح صحو قریبًا  
  
  

  Clear up  أزال ، رتب 
the children's room .  clearing upShe spent all morning    

  . ھي قضت الصباح كلھ في ترتیب غرفة األطفال 
  
  

  Clear up  فسر  ، حل ، وضح 
.this matter once and for all   clear up  I'd like to  

  .  أنا أود أن أوضح ھذا األمر للمرة األخیرة 
  
  



  

  عشر ثانيالالفعل 
  

  COME  قدم، حضر ، أتى  ، جاء  
  

  Come about   نشأ،  صلح،  حدث
.through a slight misunderstanding  came about  Their quarrel  

  .   تفاھم تافھشجارھم نشأ عن سوء 

  Come across  عثر على ، لقى ، صادف 
this necklace ?  come acrossWhere did you    

  من أین عثرت على ھذه القالدة ؟ 

  Come at  توصل إلى ، بلغ  
.  tcome a  truth is often difficult toThe  

  .   إلیھاالحقیقة غالبا من الصعب الوصول 

  Come at  ھجم على    
me with a big knife .came atThe man    

  . الرجل ھجم على بسكین كبیرة  

  Come back      عاد، رجع 
.backcame   Her husband go away and never  

  .   زوجھا سافر ولم یعد

  Come by  حصل على    ، حاز  
?foreign coinsthese byme oc  How did you  

     كیف تحصلت على تلك العمالت األجنبیة ؟

  Come down  ھبط السعر    ، رخص  ، خفض 
soon .down come   The price of bread is expected to  

     .سعر الخبز من المتوقع إن ینخفض قریبًا 
  
  

  Come down  أھان نفسھ    ، دنى نفسھ ، نزل من قدر نفسھ 
to asking for money . come down She has    

  .   ھي أھانھ نفسھا بطلبھا للمال 
  
  



  
 Come down  عاقب    ، عنف ، وبخ 

on  
draft on heavily come down  The government intends to

dodgers.   
  .    الحكومة تنوي أن تعاقب بشدة المتھربین من الخدمة العسكریة

  
  

  Come in  دخل    
, please . come in      

  .   من فضلك ، أدخل 
  
  

  Come in  أنتخب    ، تولى الحكم 
, the country was already inme ac  When the labor government 

in a difficult financial situation .   
  .    البلد كان مسبقا یمر بحالة مالیة صعبة، حكومة العمال تولت الحكم  اعندم

  
  

  Come into  ورث    
a large sum of money when his uncle died  . came into he    

  .   ھو ورث مبلغ كبیر من المال عندما توفي خالھ 
  
  

  Come off  أنفك    ، أنفصل 
.   pot-when she lifted the teaoffcame   The handle  

  .    المقبض انفصل عندما ھي رفعت أبریق الشاي
  

  
  Come off  حدث    ، تم 

.me off ac  Her proposed visit to France never  
     .للسافر إلى فرنسا لم یحدث  اعتزامھا

  
  
  

  تم بحمد اهللا


