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 االفعال الالزمة والمتعدية فى اللغة االنجليزية

Transitive & Intransitive Verbs Exercises 

انهغح انعشتيح ذمغى انى َٕعيٍ أفعال الصيح ٔ أفعال يرعذيح ٔ كزنك األيش  إٌ األفعال في
تّ حرى يرى  في انهغح االَجهيضيح. فاألفعال انًرعذيح ْي أفعال ذحراج إنى يفعٕل

األفعال انالصيح ال ذحراج إنى يفعٕل تّ حرى يرى يعُاْا. نذيُا في انهغح  يعُاْا، أيا
االَجهيضيح يجًٕعح يٍ األفعال انًرعذيح ٔ األفعال انالصيح انري ذغرطيع ذحذيذ َٕعٓا 

 .يٍ خالل انغياق. انيكى ششف يفصم نٓزِ انماعذج يع انرشجًح إنى انعشتيح

Transitive and Intransitive Verbs 

 عال الالزمة والمتعدية فى اللغة االنجليزيةاالف

INTRANSITIVE VERBS: 

أفعال الزمة: )أفعال ال تحتاج إلى 
 )مفعول به حتى يتم معناها

TRANSITIVE VERBS: 

أفعال متعدية: )أفعال تحتاج إلى مفعول 
 (به حتى يتم معناها

rise          rose              risen........   

يشذفع /                أششلداسذفَع / 
 ذششق

The sun rises in the east. 

 ذششق انشًظ يٍ انششق

Hot air rises. 

 انٕٓاء انغاخٍ يشذفع نألعهى

raise                raised                raised..........   

 يشفع  سفَع                                

Tom raised his head. 

ُّ  سفَع ذٕو  سأع

The student raised his hand in class. 

ُِ في انصف  سفع انطانة يذ

sit     sat         sat........... 

 يجهظ               جهَظ       

I sit in the front row. 

 أَا أجهظ في انُغك األٔل

Ann sat in a chair because she was 

tired. 

جهغد آٌ عهى كشعّي ألَٓا كاَد 
 يرَعثح

set                  set                       set............       

                        

 يضعُ   ٔضَع   

I will set the book on the desk. 

 عأضع انكراب عهى انًمعذ

I set your dictionary on the table a few 

minutes ago. 

تضعح ٔضعُد يعجًَك عهى انطأنح يُز يضي 
 دلائك

Lie    lay        lain       (lying)...........     

                  

Lay              laid                laid        (laying)....

يضعُ                            ٔضعَ                    .....  
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يغرهمي                    اعرهمى   

He is lying on his bed. 

 ِِ  إَّ يغرهكٍ عهى عشيش

Ali is lying on the grass in the park 

right now. 

عهي يغرهكٍ عهى انعشة في 
 انحذيمح اآلٌ

 

 

If you are tired, you should lie down 

and take a nap. 

إٌ كُد يرعثاً فيجة عهيك أٌ ذغرهمي 
 ٔ ذأخز ِعًُح )انمهيم( يٍ انُٕو

Aleppo lies to the north of Hama. 

 ذمع حهة إنى انشًال يٍ حًاِ

Hens lay eggs.                  انذجاجاخ ذضع

 .)ذثيض( انثيض

I am laying the book on the desk. 

 إَُي أضع انكراب عهى انًمعذ

Jane laid the comb on the dresser a few 

minutes ago. 

انًكياج يُز  جيٍ ٔضعد انًشظ عهى طأنح
 يضي تضعح دلائك

Hens lay eggs. 

 انذجاج يضع )يثيض( انثيض

  

Hang               hanged                  hanged......

يشُك  شَُك                                       .....  

They hanged the criminal by the neck until 

he was dead. 

 عُمّ حرى ياخنمذ شُمٕا انًجشو يٍ 

hang                hung                 hung..........    

                             

يعهّك                                عهّكَ   

I hung my clothes in the closet. 

 عهّمُد يالتغي في انخضاَح

We hung the picture on the wall. 

 انحائظعهّمُا انصٕسج عهى 

ٔ رنك عُذيا يعُي  (lie – lied – lied) فعم َظايي (lie) يًكٍ أٌ يكٌٕ انفعم   يالحظح:

 .()يكزب

 .He lied to me about his age .نمذ كزَب عهيَّ تشأٌ عًشِ
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 االفعال الالزمة والمتعدية فى اللغة االنجليزية

االفعال الالزمة والمتعدية فى اللغة االنجليزيةاَرٓى: ششح    

 َُصحك تٓزِ انذسٔط انرانيح: 

  phrasal verbs االفعال المركبة في اللغة اإلنجليزية

   Causative Verbاالفعال المسببة

 

https://learnenglish100.com/grammar/phrasal-verbs/
https://learnenglish100.com/grammar/causative-verbs/

