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قاعده: افعال بیهضمیم
present 

حال ساده
past 

گذشتۀ ساده
past participle

 اسم مفعول
معنی

arise /əˈraɪz/ arose arisen تفاق افتادن؛ برخاستنا
awake /əˈweɪk/ awoke awoken بیدار شدن
be /biː/ was/ were been بودن
bear /ber/ bore born/ borne کردنل دنیا آوردن؛ تحمب
beat /biːt/ beat beaten شکست دادن؛ کتک زدن
become /bɪˈkʌm/ became become شدن
begin /bɪˈɡɪn/ began begun شروع کردن
bend /bend/ bent bent خم کردن؛ مصمّم بودن
bet /bet/ bet bet بندی کردنشرط
bind /baɪnd/ bound bound بستن؛ محدود کردن
bite /baɪt/ bit bitten گاز گرفتن؛ گزیدن
bleed /bliːd/ bled bled  کردنخونریزی
blow /bloʊ/ blew blown وزیدن؛ الف زدن 
break /breɪk/ broke broken نقض کردن ؛شکستن
breed /briːd/ bred bred زادوولد کردن 
bring /brɪŋ/ brought brought آوردن؛ موجب شدن 
broadcast 

/ˈbrɔːdkæst/ 

broadcast broadcast  رسانه[ پخش کردن[

build /bɪld/ built built ایجاد کردن ساختن؛ 
burn /bɜːrn/ burnt burnt سوختن، سوزاندن
burst /bɜːrst/ burst burst ترکیدن، منفجر شدن 
buy /baɪ/ bought bought خریدن؛ رشوه دادن 
cast /kæst/ cast cast انداختن؛ ریختن
catch /kætʃ/ caught caught  گرفتن؛ دستگیر کردن
choose /tʃuːz/ chose chosen انتخاب کردن
come /kʌm/ came come آمدن؛ حاصل شدن 
cost /kɔːst/ cost cost هزینه داشتن؛ ارزیدن
creep /kriːp/ crept crept خیز رفتن؛ خزیدنسینه
cut /kʌt/ cut cut بریدن، قطع کردن؛ چیدن
deal /diːl/ dealt /delt/ dealt /delt/ مربوط بودن معامله کردن؛
dig /dɪɡ/ dug dug کندن، حفر کردن
dive /daɪv/ dived/ dove (US) dived شیرجه رفتن
do /du/ did done انجام دادن
draw /drɔː/ drew drawn رسم کردن؛ کشیدن 
dream /driːm/ dreamt /dremt/ dreamt /dremt/ خواب دیدن 
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drink /drɪŋk/ drank drunk نوشیدن، آشامیدن
drive /draɪv/ drove driven /ˈdrɪvən/ رانندگی کردن
dwell /dwel/ dwelt dwelt  شدنساکن
eat /iːt/ ate eaten خوردن
fall /fɔːl/ fell fallen افتادن
feed /fiːd/ fed fed [سالمندان، حیوانات ،

بیماران[ غذا دادن
feel /fiːl/ felt felt احساس کردن
fight /faɪt/ fought fought جنگیدن؛ مبارزه کردن 
find /faɪnd/ found found پیدا کردن؛ بدست آوردن
fit /fɪt/ fit fit مناسب بودن 
flee /fliː/ fled fled فرار کردن 
fly /flaɪ/ flew flown پرواز کردن 
forbid /fərˈbɪd/ forbad(e) forbidden قدغن کردن
forget /fərˈɡet/ forgot forgotten موش کردنفرا
forgive /fərˈɡɪv/ forgave forgiven بخشیدن
freeze /friːz/ froze frozen نجمد شدن، یخ بستنم
get /ɡet/ got got/ gotten  گرفتن؛ بدست آوردن؛

خریدن
give /ɡɪv/ gave given دادن؛ بخشیدن
go /ɡoʊ/ went gone/ been رفتن
grind /ɡraɪnd/ ground ground ردن، خُرد کردنآسیاب ک
grow /ɡroʊ/ grew grown  رشد کردن، بزرگ شدن؛

 کاشتن
hang /hæŋ/ hung hung آویزان کردن
have /hæv/ had had داشتن؛ خوردن؛ نوشیدن
hear /hɪər/ heard /hɜːrd/ heard /hɜːrd/ شنیدن
hide /haɪd/ hid hidden پنهان کردن
hit /hɪt/ hit hit زدن؛ کتک زدن 
hold /hoʊld/ held held داشتن؛ برگزار کردننگه
hurt /hɜːrt/ hurt hurt صدمه زدن
keep /kiːp/ kept kept داشتننگه
kneel /niːl/ knelt knelt زانو زدن
knit /nɪt/ knit/ knitted knit/ knitted بافتن
know /noʊ/ knew known دانستن؛ شناختن
lay /leɪ/ laid laid گذاری تخم دادن؛ قرار

 کردن؛ ]میز[ چیدن
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lead /liːd/ led /led/ led/led/ منجر  راهنمایی کردن؛
شدن به

lean /liːn/ leant /lent/ leant /lent/ تکیه زدن/ کردن 
leap /liːp/ leapt /lept/ leapt /lept/ پریدن
learn /lɜːrn/ learnt learnt آموختن، یاد گرفتن
leave /liːv/ left left ک کردن؛ جا گذاشتنتر 
lend /lend/ lent lent قرض دادن
let /let/ let let اجازه دادن
lie /laɪ/ lay lain دراز کشیدن؛ قرار داشتن
light /laɪt/ lit lit روشن کردن
lose /luːz/ lost lost گم کردن، از دست دادن
make /meɪk/ made made  ساختن، درست کردن؛

 دنمرتب کر
mean /miːn/ meant /ment/ meant /ment/ معنی دادن؛ منظور داشتن
meet /miːt/ met met  ]مالقات کردن؛ ]نیاز

برآوردن
mistake /mɪˈsteɪk/ mistook mistaken اشتباه کردن
mow /moʊ/ mowed mown چمن( زدن(
pay /peɪ/ paid /peɪd/ paid [ پرداخت کردن، ]پول

دادن
prove /pruːv/ proved proven/ proved ثابت کردن
put /pʊt/ put put گذاشتن، قرار دادن
quit /kwɪt/ quit quit ترک کردن، استعفا دادن
read /riːd/ read /red/ read /red/ خواندن
ride /raɪd/ rode ridden  ]اسب، موتور، دوچرخه[

[ سوار  inسوارشدن؛ ]با
 ماشین شدن

ring /rɪŋ/ rang rung زنگ زدن؛ احاطه کردن
rise /raɪz/ rose risen باال آمدن؛ طلوع کردن
run /rʌn/ ran run دویدن؛ جاری شدن
say /seɪ/ said /sed/ said /sed/ گفتن
see /siː/ saw seen دیدن
seek /siːk/ sought sought جستجو کردن
sell /sel/ sold sold فروختن
send /send/ sent sent فرستادن
set /set/ set set  گذاشتن؛ چیدن؛ غروب

کردن
sew /soʊ/ sewed sewn/ sewed دوختنکردن خیاطى ،
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shake /ʃeɪk/ shook shaken تکان دادن؛ لرزیدن
shine /ʃaɪn/ shone shone درخشیدن؛ جلوه کردن
shoot /ʃuːt/ shot shot )شلیک کردن )به
show /ʃoʊ/ showed shown نمایش دادن 
shrink /ʃrɪŋk/ shrank shrunk ]آب رفتن؛  ]مقدار،  ]لباس

یافتن ، ...[ کاهشارزش
shut /ʃʌt/ shut shut کردن بستن؛ تعطیل 
sing /sɪŋ/ sang sung آواز خواندن
sink /sɪŋk/ sank sunk فرورفتن؛ غرق شدن
sit /sɪt/ sat sat نشستن؛ نشاندن 
sleep /sliːp/ slept slept خوابیدن
slide /slaɪd/ slid slid/ slidden ؛ جیم شدنلیز خوردن
smell /smel/ smelt smelt بو کردن، بو دادن
speak /spiːk/ spoke spoken صُحبت کردن
speed /spiːd/ sped sped سرعت رفتنبه 
spell /spel/ spelt spelt جی کردنه 
spend /spend/ spent spent رج کردن، گذراندنخ
spill /spɪl/ spilt spilt ریختن؛ پراکنده کردن
spin /spɪn/ span/ spun spun چرخاندن 
spit /spɪt/ spat/ spit spat/ spit تف انداختن
split /splɪt/ split split از هم باز کردن؛ شکستن
spoil /spɔɪl/ spoilt spoilt  دنکرتباه کردن؛ لوس
spread /spred/ spread spread پخش کردن/ شدن 
spring /sprɪŋ/ sprang sprung پریدن؛ ظاهر شدن
stand /stænd/ stood stood  تحمل آوردنایستادن؛
steal /stiːl/ stole stolen دزدیدن، سرقت کردن 
stick /stɪk/ stuck stuck چسباندن؛ چپاندن 
sting /stɪŋ/ stung stung گزیدن، نیش زدن
stink /stɪŋk/ stank stunk بوی تعفّن دادن؛ گندیدن
stride /straɪd/ strode stridden های بلند راه رفتنبا گام
strike /straɪk/ struck struck/ stricken حمله کردن؛ ؛ زدن، کوفتن

ردن؛ پی بآمدن ذهن به
strive /straɪv/ strove striven  ستیزه کردن کردن؛تالش
swear /swer/ swore sworn ؛ فحش دادنقسم خوردن
sweep /swiːp/ swept swept جارو کردن
swell /swel/ swelled swollen  زیاد شدنورم کردن؛
swim /swɪm/ swam swum شنا کردن
swing /swɪŋ/ swung swung تاب خوردن؛ چرخیدن 
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take /teɪk/ took taken ردن؛ خوردن؛ بگرفتن
teach /tiːtʃ/ taught taught یاد دادن، تدریس کردن
tear /ter/ tore torn پاره کردن 
tell /tel/ told told گفتن؛ افشا کردن 
think /θɪŋk/ thought thought فکر کردن؛ خیال کردن
throw /θroʊ/ threw thrown انداختن، پرتاب کردن
tread /tred/ trod trodden راه رفتن روی، لگد کردن
understand 

/ˌʌndərˈstænd/ 

understood understood فهمیدن، درک کردن

wake /weɪk/ woke woken بیدار کردن، بیدار شدن
wear /wer/ wore worn پوشیدن
weave /wiːv/ wove woven بافتن، بافندگی کردن
weep /wiːp/ wept wept گریستن، گریه کردن
win /wɪn/ won won ؛ بدست آوردنبرنده شدن
wind /waɪnd/ wound /waʊnd/ wound /waʊnd/ پیچیدن؛ کوک کردن
write /raɪt/ wrote written نوشتن
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