
Irregular Verbs Complete List

Num Verb Past Past partisiple Persian(Farsi) Translation

arise arose arisen
/ə'rɑɪz/ /ə'roʊz/ /ə'rɪz·ən/

awake awoke awoken
/ə'weɪk/ /ə'woʊk/ /ə'woʊ·kən/ 

awaken awakened awakened 
/ə'weɪ·kən/ /ə'weɪ·kənd/ /ə'weɪ·kənd/ 

backslide backslid backslidden/backslid
/'bæk·slɑɪd/ /'bæk·slɪd/ /'bæk·slɑɪden/,/'bæk·slɪd/ 

be was, were been
/bi/ /wʌz/ - /wɜr/ /bɪn/ 

bear bore born/borne
/beər/ /bɔr/,/boʊr/ /bɔrn/, /boʊrn/ 

beat beat beaten, beat
/bit/ /bit/ /'bi·tən/ - /bit/

become became become
/bɪ'kʌm/ /bɪ'keɪm/ /bɪ'kʌm/

begin began begun
/bɪ'gɪn/ /bɪ'gæn/ /bɪ'gʌn/

bend bent bent
/bend/ /bent/ /bent/

bet bet/betted bet/betted

/bet/ /bet/ /bet/

bid (farewell) bid/bade bidden
/bɪd/ /bæd/  /'bɪd·ən/

bid (offer amount) bid bid
/bɪd/ /bɪd/ /bɪd/

bind bound bound
/bɑɪnd/ /bɑʊnd/ /bɑʊnd/

bite bit bitten
/bɑɪt/ /bɪt/ /'bɪt·ən/

bleed bled bled
/blid/ /bled/ /bled/

blow blew blown
/bloʊ/ /blu/ /bloʊn/

break broke broken
/breɪk/ /broʊk/ /'broʊ·kən/

breed bred bred
/brid/ /bred/ /bred/

bring brought brought
/brɪŋ/ /brɔt/ /brɔt/

broadcast broadcasted broadcasted
/'brɔdˌkæst/ /'brɔdˌkæsted/ /'brɔdˌkæsted/

broadcast broadcast broadcast
/'brɔdˌkæst/ /'brɔdˌkæst/ /'brɔdˌkæst/

browbeat browbeat browbeaten
/'brɑʊˌbit/ /'brɑʊˌbit/ /'brɑʊˌbi·tən/

build built built
/bɪld/ /bɪlt/ /bɪlt/

burn burnt / burned burnt / burned

/bɜrn/ /bɜrnt/, /bɜrnd/ /bɜrnt/, /bɜrnd/

burst burst burst
/bɜrst/ /bɜrst/ /bɜrst/

bust busted busted
/bʌst/ /bʌsted/ /bʌsted/

buy bought bought
/bɑɪ/ /bɔt/ /bɔt/

cast cast cast
/kæst/ /kæst/ /kæst/

تپیدن، زدن، کتک زدن، شالق زدن، کوبیدن، ضربه 

زدن

شدن، درخوربودن، برازیدن، آمدن به، مناسب 

بودن، زیبنده بودن

آغاز کردن، آغاز نهادن، آغاز شدن، شروع کردن

خمیدن، خم کردن بدن، کج کردن، کوشش کردن

شرط بندی، شرط بستن

تودیع کردن، خداحافظی کردن، احوال پرسی 

کردن، فرمودن، امر کردن،

برخاستن، بلند شدن، رخ دادن، ناشی شدن، 

برآمدن، طلوع کردن، قیام کردن

بیدار شدن، بیدار ماندن، بیدار کردن

بیدار شدن، بیدار ماندن، بیدار کردن

، سیرقهقرایی کردن، به (از دین)برگشتن 

رفتارهای بد گذشته خود بازگشتن

بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن

داشتن، بردن، حمل کردن، تحمل کردن، زاییدن، 

میوه دادن، متحمل شدن، مسافرت، حرکت کردن

پروردن، بار آوردن، زاییدن، به دنیا آوردن، تربیت 

کردن

آوردن، رساندن به، موجب شدن

منتشر کردن، اشاعه دادن، رساندن، پخش کردن 

(از رادیو)

منتشر کردن، اشاعه دادن، رساندن، پخش کردن 

(از رادیو)

عتاب کردن، تشر زدن، نهیب زدن به

ساختن، بناکردن، درست کردن، ساختمان کردن

 دعوت کردن به کاری، پیشنهاد کردن، قیمت خرید 

را مشخص کردن

بستن، گرفتار و اسیر کردن، مقید کردن، صحافی 

کردن، متعهد و ملزم ساختن

گاز گرفتن، گزیدن، نیش زدن، گاز زدن قالب ماهی 

گیری توسط ماهی

خون آمدن از، خون جاری شدن از، خون گرفتن از، 

خون ریختن، اخاذی کردن

دمیدن، وزیدن، در اثر دمیدن ایجاد صدا کردن، 

ترکیدن

شکستن، خرد کردن، خراب شدن، نقض کردن، از 

هم باز کردن

سوزاندن، آتش زدن، سوختن، مشتعل شدن، 

چریدن، در آتش شهوت سوختن، سوزش کردن

قطع کردن، ترکیدن، از هم پاشیدن، شکفتن، 

منفجر کردن

خرد گشتن، ورشکست شدن، ورشکست کردن، 

بیچاره کردن

خریدن، خرید کردن، تطمیع کردن

درقالب قراردادن، بشکل درآوردن، ریختن،افکندن، 

معین کردن رل بازیگر، پخش کردن رل بازیگران

1

2a

2b

3

4

5

11b

12

13

14

15

16

6

7

8

9

10

11a

22

23

24

25

26
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19a

19b
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catch caught caught
/kætʃ/, /ketʃ/ /kɔt/ /kɔt/

choose chose chosen
/tʃuz/ /tʃoʊz/ /'tʃoʊ·zən/

cling clung clung
/klɪŋ/ /klʌŋ/ /klʌŋ/

clothe clothed / clad clothed / clad

/kloʊð/ /kloʊðd/ - /klæd/ /kloʊðd/ - /klæd/

come came come
/kʌm/ /keɪm/ /kʌm/

cost cost cost
/kɔst/, /kɑst/ /kɔst/, /kɑst/ /kɔst/, /kɑst/

creep crept crept
/krip/ /krept/ /krept/

crossbreed crossbred crossbred
/'krɑ:s.bri:d/ /'krɑ:s.bred/ /'krɑ:s.bred/

cut cut cut
/kʌt/ /kʌt/ /kʌt/

daydream daydreamed/daydreamt daydreamed/daydreamt

/'deɪˌdrim/ /'deɪˌdrimd/-/'deɪˌdrimt/ /'deɪˌdrimd/-/'deɪˌdrimt/

deal dealt dealt
/dil/ /delt/ /delt/

dig dug dug
/dɪg/ /dʌg/ /dʌg/

disprove disproved disproved / disproven
/dɪ'spruv/ /dɪ'spruvd/ /dɪ'spruvd/-/dɪ'spruven/

dive dove / dived dived
/dɑɪv/ /doʊv/ /dɑɪvd/

dive (scuba diving) dived / dove dived
/dɑɪv/ /dɑɪvd/, /doʊv/ /dɑɪvd/

do / does did done
/du/, /dʌz/ /dɪd/ /dʌn/

draw drew drawn
/drɑ/ /dru/ /drɔn/

dream dreamed / dreamt dreamed / dreamt

/drim/ /drimd/, /dremt/ /drimd/, /dremt/

drink drank drunk
/drɪŋk/ /dræŋk/ /drʌŋk/

drive drove driven
/drɑɪv/ /droʊv/ /'drɪv·ən/

dwell dwelt / dwelled dwelt / dwelled

/dwel/ /dwelt/, /dweld/ /dwelt/, /dweld/

eat ate eaten
/it/ /eɪt/ /'i·ən/

fall fell fallen
/fɑl/ /fel/ /'fɑ·lən/

feed fed fed
/fid/ /fed/ /fed/

feel felt felt
/fil/ /felt/ /felt/

fight fought fought
/fɑɪt/ /fɔt/ /fɔt/

find found found
/fɑɪnd/ /fɑʊnd/ /fɑʊnd/

fit (change size) fitted / fit fitted / fit

/fɪt/ /fɪted/, /fɪt/ /fɪted/, /fɪt/

fit (be right size) fit / fitted fit / fitted

/fɪt/ /fɪt/, /fɪted/ /fɪt/, /fɪted/

گرفتن، از هوا گرفتن، بدست آوردن، جلب کردن، 

درک کردن، فهمیدن، دچار شدن به، چنگ زدن

گزیدن، انتخاب کردن، خواستن، پسندیدن، 

جداکردن، برگزیدن

دادن، چسبیدن، پیوستن،  [پول خرد]صدای جرنگ 

وفادار بودن

پوشاندن، آراستن

آمدن، رسیدن

ارزیدن، قیمت داشتن، ارزش داشتن

رد کردن، اثبات کذب چیزی را کردن، تکذیب کردن

شیرجه رفتن

غواصی کردن، فرو رفتن غواص با وسائل غواصی

کردن، عمل کردن، انجام دادن، کفایت کردن

کشیدن، رسم کردن، بیرون کشیدن، دریافت 

کردن، قرعه کشیدن، گرفتار کردن

خواب، خواب دیدن، رویا دیدن

خزیدن، حرکت سریع و با دقت جهت جلوگیری از 

شناسایی شدن، مورمور شدن

[دو رگه]پیوند زدن، 

بریدن، گسیختن، گسستن، چیدن، زدن

خیال باطل، افکار پوچ، خیال باطل کردن

، توزیع [با]، سروکار داشتن [با]معامله کردن 

کردن، پخش کردن پاسور،

کندن، کاوش کردن، فرو کردن

احساس کردن، لمس کردن، محسوس شدن، 

حس کردن

جنگ کردن، جنگیدن، مبارزه کردن

پیدا کردن، یافتن، جستن، تشخیص دادن، کشف 

کردن

، کردنجفت کردن، درخور کردن، متناسب 

گنجاندن، تطبیق کردن

اندازه بودن جامه، زیبنده بودن بر، مناسب بودن 

برای، شایسته بودن

آشامیدن، نوشانیدن

(outبا )راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن 

ساکن بودن، اقامت گزیدن

خوردن، مصرف کردن، تحلیل رفتن

ویران شدن، سقوط کردن، پایین آمدن، تنزل کردن، 

چکیدن

خوراک دادن، پروردن، چراندن، سیر کردن، طعمه 

کردن، خوردن

33

34

35

36

37

38

27

28

29

30

31

32

44

45

46

47

48

49

39

40a

40b

41

42

43

50

51

52

53a

53b
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flee fled fled
/fli/ /fled/ /fled/

fling flung flung
/flɪŋ/ /flʌŋ/ /flʌŋ/

fly flew flown
/flɑɪ/ /flu/ /floʊn/

forbid forbade / forbid forbidden
/fər'bɪd/, /fɔr-/ /fər'bæd/,/fɔr-/,/-'beɪd/ /fər'bɪd·ən/, /fɔr-/

forecast forecast / forecasted forecast / forecasted
/'fɔr·kæst/,/'foʊr-/ /'fɔr·kæst/,/'foʊr-/ /'fɔr·kæst/,/'foʊr-/

forego (also forgo) forewent foregone
/fɔr'goʊ/, /foʊr-/ /fɔr'went/,/foʊr-/ /fɔr'gɔn/,/foʊr-/,/-'gɑn/

foresee foresaw foreseen
/fɔr'si/, /foʊr-/ /fɔr'sɑ/, /foʊr-/ /fɔr'sin/, /foʊr-/

foretell foretold foretold
/fɔr:'tel/ /fɔr:'toʊld/ /fɔr:'toʊld/

forget forgot forgotten / forgot

/fər'get/, /fɔr-/ /fər'gɑt/, /fɔr-/ /fər'gɑt·ən/, /fɔr-/

forgive forgave forgiven
/fər'gɪv/, /fɔr-/ /fər'geɪv/, /fɔr-/ /fər'gɪv·ən/, /fɔr-/

forsake forsook forsaken
/fər'seɪk/, /fɔr-/ /fər'sʊk/, /fɔr-/ /fər'seɪ·kən/, /fɔr-/

freeze froze frozen
/friz/ /froʊz/ /'froʊ·zən/

frostbite frostbit frostbitten
/'frɑstˌbɑɪt/ /'frɑstˌbɪt/ /'frɑstˌbɪt·ən/

get got gotten / got

/get/ /gɑt/ /'gɑt·ən/, /gɑt/

give gave given
/gɪv/ /geɪv/ /'gɪv·ən/

go went gone
/goʊ/ /went/ /gɔn/, /gɑn/

grind ground ground
/grɑɪnd/ /grɑʊnd/ /grɑʊnd/

grow grew grown
/groʊ/ /gru/ /groʊn/

hand-feed hand-fed hand-fed
/hænd'fid/ /hænd'fed/ /hænd'fed/

handwrite handwrote handwritten
/hænd'rɑɪt/ /hænd'roʊt/ /hænd'rɪt·ən/

hang hung hung
/hæŋ/ /hʌŋ/ /hʌŋ/

have / has /hæz/ had had
/hæv/,/həv/,/əv/,/v/ /hæd/, /həd/, /əd/ /hæd/, /həd/, /əd/

hear heard heard
/hɪr/ /hɜrd/ /hɜrd/

hew hewed hewn / hewed
/hiu/ /hiun/ /hiun/

hide hid hidden
/hɑɪd/ /hɪd/ /'hɪd·ən/

hit hit hit
/hɪt/ /hɪt/ /hɪt/

hold held held
/hoʊld/ /held/ /held/

hurt hurt hurt
/hɜrt/ /hɜrt/ /hɜrt/

inbreed inbred inbred
/'ɪnˌbrɪd/ /'ɪnˌbred/ /'ɪnˌbred/

گریختن، فرار کردن، به سرعت رفتن

پیشگویی کردن، از پیش اگاهی دادن، طالع دیدن

فراموش کردن، فراموشی، صرف نظر کردن

بخشیدن، عفو کردن، آمرزیدن

ول کردن، رها کردن، انکار کردن، پشت سر  

گذاشتن

یخ بستن، منجمد شدن، بی اندازه سردکردن، 

فلج کردن، ثابت کردن

قایقرانی در هوای سرد، سرمازدگی، یخ زدگی 

بافت بدن در اثر سرما

پرت کردن، انداختن، افکندن، پراندن

پرواز دادن، پرواز کردن، فرار کردن، افراشتن، به 

هوا فرستادن، پراندن

قدغن کردن، منع کردن، بازداشتن

پیش بینی کردن، حدس زدن، طالع دیدن، پیش 

بینی وضع هوا یا حوادث

پیش رفتن، مقدم بودن بر، پیش از چیزی واقع 

شدن

قبال تهیه دیدن، پیش بینی کردن، از پیش دانستن

بادست نوشتن، با خط خود نوشتن، دستخط 

کردن، نسخه خطی تهیه کردن

آویختن، آویزان کردن، بدارآویختن، طناب انداختن، 

چسبیدن به، متکی شدن بر، معلق کردن

داشتن، دارا بودن، مالک بودن، ناگزیر بودن

شنیدن، گوش کردن، گوش دادن به، پذیرفتن، 

اطاعت کردن

(درخت وغیره)بریدن، قطع کردن، انداختن 

پنهان کردن، پوشیدن، مخفی نگاه داشتن، پنهان 

شدن، نهفتن، پوست کندن

فهمیدن، کسب کردن، بدست آوردن، تهیه کردن، 

ربودن

بخشیدن، دهش (به)واگذار کردن، دادن 

رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن

کوبیدن، عمل خرد کردن یا آسیاب کردن

رستن، روییدن، رشد کردن، سبز شدن

دادن، کمک کردن، با دست کاری را انجام دادن

اصابت کردن، خوردن، ضربت زدن، به هدف زدن

نگهداشتن، نگاه داشتن، در دست داشتن، باز 

داشتن، تصرف کردن

آزار رساندن، آسیب زدن به، آزردن، به درد آوردن، 

خسارت رساندن

تولید کردن، موجب شدن، بوجود آوردن

55

56

57

58

59

60

54

67

68

69

70

71

72

61

62

63

64

65

66

79

80

81

82

73

74

75

76

77

78
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inlay inlaid inlaid
/'ɪn·leɪ/ /ɪn'leɪd/ /ɪn'leɪd/

input input / inputted input / inputted
/'ɪn·pʊt/ /'ɪn·pʊt/, /'ɪn·pʊted/ /'ɪn·pʊt/, /'ɪn·pʊted/

interbreed interbred interbred
/ˌɪn.tə'bri:d/ /ˌɪn.tə'bred/ /ˌɪn.tə'bred/

interweave interwove/interweaved interwoven/interweaved
/ˌɪnt·ər'wiv/ /ˌɪn·tər'woʊv/ /ˌɪn·tər'woʊ·vən/

interwind interwound interwound
/ˌɪnt·ər'wɪnd/ /ˌɪnt·ər'wɑʊnd/ /ˌɪnt·ər'wɑʊnd/

jerry-build jerry-built jerry-built
/'dʒer.i.bɪld/ /'dʒer.i.bɪlt/ /'dʒer.i.bɪlt/

keep kept kept
/kip/ /kept/ /kept/

kneel knelt / kneeled knelt / kneeled
/nil/ /nelt/ /nelt/

knit knitted / knit knitted / knit
/nɪt/ /nɪtted/, /nɪt/ /nɪtted/, /nɪt/

know knew known
/noʊ/ /nu/ /noʊn/

lay laid laid
/leɪ/ /leɪd/ /leɪd/

lead led led
/lid/ /led/ /led/

lean leaned / leant leaned / leant 

/lin/ /lind/, /lint/ /lind/, /lint/

leap leaped / leapt leaped / leapt 

/lip/ /lipt/, /lept/ /lipt/, /lept/

learn learned / learnt learned / learnt 

/lɜrn/ /lɜrned/, /lɜrnt/ /lɜrned/, /lɜrnt/

leave left left
/liv/ /left/ /left/

lend lent lent
/lend/ /lent/ /lent/

let let let
/let/ /let/ /let/

lie (position) lay lain
/lɑɪ/ /leɪ/ /leɪn/

lie (not tell truth)REG lied lied
/lɑɪ/ /lɑɪd/ /lɑɪd/

light lit / lighted lit / lighted
/lɑɪt/ /lɪt/, /lɑɪted/ /lɪt/, /lɑɪted/

lip-read lip-read lip-read
/'lɪpˌrid/ /'lɪpˌred/ /'lɪpˌred/

lose lost lost
/luz/ /lɑst/ /lɑst/

make made made
/meɪk/ /meɪd/ /meɪd/

mean meant meant
/min/ /ment/ /ment/

meet met met
/mit/ /met/ /met/

miscast miscast miscast
/ˌmɪs'kæst/ /ˌmɪs'kæst/ /ˌmɪs'kæst/

misdeal misdealt misdealt
/ˌmɪs'dil/ /ˌmɪs'delt/ /ˌmɪs'delt/

misdo misdid misdone
/ˌmɪs'du/ /ˌmɪs'dɪd/ /ˌmɪs'dʌn/

نژادهای مختلف را با هم پیوند کردن، اصالح نژاد 

کردن

با هم بافتن، در هم بافتن، باهم آمیختن، مشبک 

کردن

درهم پیچیدن باد

سرهم بندی شده، ارزان بنا شده، با بی دقتی 

روی هم سوار شده

حفظ کردن، نگاه داشتن، اداره کردن، ادامه دادن، 

جلوگیری کردن

زانو زدن

نشاندن، در چیزی کار گذاشتن

وارد کردن اطالعات به رایانه، وارد کردن

آموختتن، یاد گرفتن، آگاهی یافتن، خبر گرفتن، 

دانستن، خواندن

عزیمت کردن، باقی گذاردن، رها کردن، گذاشتن، 

دست کشیدن از، ترک کردن

عاریه دادن، قرض دادن، وام دادن

گذاشتن، اجازه دادن، رها کردن، ول کردن، اجاره 

دادن

دراز کشیدن، خوابیدن، ماندن، واقع شدن، قرار 

گرفتن، موقتًا ماندن

دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن

بافتن، کشبافی کردن، به هم پیوستن، گره زدن

دانستن، آگاه بودن، شناختن

خواباندن، دفن کردن، تخم گذاردن، گذاردن

سرب پوش کردن، با سرب اندودن

تکیه کردن، تکیه زدن، پشت دادن، کج و خم 

شدن، پشت گرمی داشتن، تمایل داشتن

جستن، دویدن، خیز زدن، جفت زدن

بد  (در نمایش)بناحق انداختن، حساب غلط کردن، 

بازی کردن، برای نقش خود مناسب نبودن

، برگ عوضی(در پاسور)غلط دادن 

بدانجام دادن، ناصحیح انجام دادن، کشتن

بچه زاییدن، برق زدن، روشن کردن، آذرخش زدن، 

مشتعل شدن، آتش گرفتن

لب خوانی کردن

گم کردن، مفقود کردن، تلف کردن، از دست دادن، 

،زیان کردن(در قمار)باختن 

ساختن، تصنیف کردن، مجبور کردن، تأسیس 

کردن، انجام دادن

قصد داشتن، هدف داشتن، مقصود داشتن

مالقات کردن، مواجه شدن با، برخورد کردن، 

تالقی کردن

83

84

85

86

87

88

89

90

101a

100

99

98

97

102

103

104

105

106

107

101b

91

92

93

94

95

96

108

109

110
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mishear misheard misheard
/ˌmɪs'hɪər/ /ˌmɪs'hɪərd/ /ˌmɪs'hɪərd/

mislay mislaid mislaid
/mɪs'leɪ/ /mɪs'leɪd/ /mɪs'leɪd/

mislead misled misled
/mɪs'lid/ /mɪs'led/ /mɪs'led/

mislearn mislearned / mislearnt mislearned / mislearnt 

/mɪs'lɜrn/ /mɪs'lɜrned/,/mɪs'lɜrnt/ /mɪs'lɜrned/,/mɪs'lɜrnt/

misread misread misread
/mɪs'rid/ /mɪs'red/ /mɪs'red/

misset misset misset
/mɪs'set/ /mɪs'set/ /mɪs'set/

misspeak misspoke misspoken
/mɪs'spik/ /mɪs'spoʊk/ /mɪs'spoʊ·kən/

misspell misspelled / misspelt misspelled / misspelt 

/mɪs'spel/ /mɪs'speld/,/mɪs'spelt/ /mɪs'speld/,/mɪs'spelt/

misspend misspent misspent
/ˌmɪs'spend/ /ˌmɪs'spent/ /ˌmɪs'spent/

mistake mistook mistaken
/mɪ'steɪk/ /mɪ'stʊk/ /mɪ'steɪ·kən/

misteach mistaught mistaught
/mɪs'titʃ/ /mɪs'tɑt/ /mɪs'tɑt/

misunderstand misunderstood misunderstood
/mɪsˌʌn·dər'stænd/ /mɪsˌʌn·dər'stʊd/ /mɪsˌʌn·dər'stʊd/

miswrite miswrote miswritten
/mɪs'rɑɪt/ /mɪs'roʊt/ /mɪs'rɪt·ən/

mow mowed mowed / mown
/moʊ/ /moʊd/ /moʊd/, /moʊn/

offset offset offset
/ˌɔf'set/ /ˌɔf'set/ /ˌɔf'set/

outbid outbid outbid
/ˌaʊt'bɪd/ /ˌaʊt'bɪd/ /ˌaʊt'bɪd/

outbreed outbred outbred
/ˌɑʊt'brid/ /ˌɑʊt'bred/ /ˌɑʊt'bred/

outdo / outdoes outdid outdone
/ˌɑʊt'du/-/ˌɑʊt'dʌz/ /ˌɑʊt'dɪd/ /ˌɑʊt'dʌn/

outdraw outdrew outdrawn
/ˌɑʊt'drɑ/ /ˌɑʊt'dru/ /ˌɑʊt'drɔn/

outdrink outdrank outdrunk
/ˌɑʊt'drɪŋk/ /ˌɑʊt'dræŋk/ /ˌɑʊt'drʌŋk/

outdrive outdrove outdriven
/ˌɑʊt'drɑɪv/ /ˌɑʊt'droʊv/ /'ˌɑʊt'drɪv·ən/

outfight outfought outfought
/ˌɑʊt'fɑɪt/ /ˌɑʊt'fɔt/ /ˌɑʊt'fɔt/

outfly outflew outflown
/ˌɑʊt'flɑɪ/ /ˌɑʊt'flu/ /ˌɑʊt'floʊn/

outgrow outgrew outgrown
/ɑʊt'groʊ/ /ˌɑʊt'gru/ /ˌɑʊt'groʊn/

outleap outleaped / outleapt outleaped / outleapt

/ɑʊt'lip/ /ɑʊt'lipt/, /ɑʊt'lept/ /ɑʊt'lipt/, /ɑʊt'lept/

outlie (not tell truth) REG outlied outlied
/ˌɑʊt'lɑɪ/ /ˌɑʊt'lɑɪd/ /ˌɑʊt'lɑɪd/

outride outrode outridden
/ˌɑʊt'rɑɪd/ /ˌɑʊt'roʊd/ /ˌɑʊt'rɪd·ən/

outrun outran outrun
/ˌɑʊt'rʌn/ /ˌɑʊt'ræn/ /ˌɑʊt'rʌn/

outsell outsold outsold
/ˌaʊt'sel/ /ˌaʊt'soʊld/ /ˌaʊt'soʊld/

درست نشنیدن، عوضی شنیدن

(چیزی)گم کردن، جا گذاشتن 

گمراه کردن، به اشتباه انداختن، فریب دادن، 

مشتبه کردن

اشتباه کردن، درست نفهمیدن، خطا کردن

بد آموزش دادن

درست نفهمیدن، تد تعبیرکردن، سوء تفاهم کردن

اشتباه نوشتن

چیدن، علف چیدن، چمن را زدن

خنثی کردن، متعادل کردن، جبران کردن، چاپ 

افست کردن

بد آموختن، بد یاد گرفتن

بد تعبیر کردن، بد خواندن، غلط خواندن

اشتباه قرار دادن، بد نصب کردن، بد چیدن

بد صحبت کردن، با تلفظ غلط صحبت کردن

باامالی غلط نوشتن، امالی غلط بکار بردن

تلف کردن، برباد دادن، نارواخرج کردن

پیروز شدن، از میدان در کردن

در پرواز پیشی افتادن از

بزرگ تر شدن از، زود تر روییدن از

بیشتر از دیگران جست و خیز کردن

بهتر و بیشتر از دیگران دروغ گفتن

در سواری پیش افتادن از، در برابر طوفان 

ایستادگی کردن، در مسابقه چیره شدن

قیمت باالتر پیشنهاد دادن از دیگران در مناقصه،  

روی دست کسی رفتن، بیشتر توپ زدن از

جفت گیری کردن انواع مختلف جانوران

بهتر از دیگری انجام دادن، شکست دادن

زودتر شلیک کردن با اصلحه، بیشتر جذب کردن 

مردم

بیشتر از دیگران نوشیدن، بیش از حد نوشیدن

جلوتر و بهتر از دیگران راندن

پیش افتادن، در دویدن جلوافتادن

بیشتر یا بهتر فروختن از، بهتر فروش رفتن

114

115

116

117

118

119

111

112

113

126

127

128

129

130

131

120

121

122

123

124

125

138

139

132

133

134

135

136

137
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outshine outshined / outshone outshined / outshone 

/ˌaʊt'ʃaɪn/ /ˌaʊt'ʃaɪnd/,/ˌaʊt'ʃoʊn/ /ˌaʊt'ʃaɪnd/,/ˌaʊt'ʃoʊn/

outshoot outshot outshot
/ˌaʊt'ʃut/ /ˌaʊt'ʃɑt/ /ˌaʊt'ʃɑt/

outsing outsang outsung
/ˌaʊt'sɪŋ/ /ˌaʊt'sæŋ/ /ˌaʊt'sʌŋ/

outsit outsat outsat
/ˌaʊt'sɪt/ /ˌaʊt'sæt/ /ˌaʊt'sæt/

outsleep outslept outslept
/ˌaʊt'slip/ /ˌaʊt'slept/ /ˌaʊt'slept/

outsmell outsmelled / outsmelt outsmelled / outsmelt 

/ˌaʊt'smel/ /aʊt'smeld/,/aʊt'smelt/ /ˌaʊt'smeld/,/ˌaʊt'smelt/

outspeak outspoke outspoken
/ˌaʊt'spik/ /ˌaʊt'spoʊk/ /ˌaʊt'spoʊ·kən/

outspeed outsped outsped
/ˌaʊt'spid/ /ˌaʊt'sped/ /ˌaʊt'sped/

outspend outspent outspent
/ˌaʊt'spend/ /ˌaʊt'spent/ /ˌaʊt'spent/

outswear outswore outsworn
/ˌaʊt'sweər/ /ˌaʊt'swɔr/,/aʊt'swoʊr/ /aʊt'swɔrn/,/aʊt'swoʊrn/

outswim outswam outswum
/ˌaʊt'swɪm/ /ˌaʊt'swæm/ /ˌaʊt'swʌm/

outthink outthought outthought
/ˌaʊt'θɪŋk/ /ˌaʊt'θɑt/ /ˌaʊt'θɑt/

outthrow outthrew outthrown
/ˌaʊt'θroʊ/ /ˌaʊt'θru/ /ˌaʊt'θroʊn/

outwrite outwrote outwritten
/ˌaʊt'rɑɪt/ /ˌaʊt'roʊt/ /ˌaʊt'rɪt·ən/

overbid overbid overbid
/ˌəʊvə'bɪd/ /ˌəʊvə'bɪd/ /ˌəʊvə'bɪd/

overbreed overbred overbred
/ˌəʊvə'brid/ /ˌəʊvə'bred/ /ˌəʊvə'bred/

overbuild overbuilt overbuilt
/ˌəʊvə'bɪld/ /ˌəʊvə'bɪlt/ /ˌəʊvə'bɪlt/

overbuy overbought overbought
/ˌəʊvə'baɪ/ /ˌəʊvə'bɔt/ /ˌəʊvə'bɔt/

overcome overcame overcome
/ˌoʊ·vər'kʌm/ /ˌoʊ·vər'keɪm/ /ˌoʊ·vər'kʌm/

overdo / overdoes overdid overdone
/ˌoʊ·vər'du/,/-'dʌz/ /ˌoʊ·vər'dɪd/ /ˌoʊ·vər'dʌn/

overdraw overdrew overdrawn
/ˌəʊvə'drɔ:/ /ˌəʊvə'dru/ /ˌəʊvə'drɔn/

overdrink overdrank overdrunk
/ˌəʊvə'drɪŋk/ /ˌəʊvə'dræŋk/ /ˌəʊvə'drʌŋk/

overeat overate overeaten
/ˌoʊ·vər'it/ /ˌoʊ·vər'eɪt/ /ˌoʊ·vər'i·tən/

overfeed overfed overfed
/ˌəʊvə'fid/ /ˌəʊvə'fed/ /ˌəʊvə'fed/

overhang overhung overhung
/ˌoʊ·vər'hæŋ/ /ˌoʊ·vər'hʌŋ/ /ˌoʊ·vər'hʌŋ/

overhear overheard overheard
/ˌoʊ·vər'hɪər/ /ˌoʊ·vər'hɜrd/ /ˌoʊ·vər'hɜrd/

overlay overlaid overlaid
/ˌəʊvə'leɪ/ /ˌəʊvə'leɪd/ /ˌəʊvə'leɪd/

overpay overpaid overpaid
/ˌəʊvə'peɪ/ /ˌəʊvə'peɪd/ /ˌəʊvə'peɪd/

override overrode overridden
/ˌoʊ·vər'rɑɪd/ /ˌoʊ·vər'roʊd/ /ˌoʊ·vər'rɪd·ən/

بیشتر خوابیدن از

بیشتر لبخند زدن از

بیشتر صحبت کردن از

سریع تر بودن از

بیش از حد خرج کردن،

بیش از حد فحاشی کردن

بیشتر درخشیدن، پیشی گرفتن از، تحت الشعاع 

قرار دادن

تعداد بیشتر و بهتر تیراندازی نسبت به حریف

در خواندن بهتر بودن از

بیشتر نشستن از، بیشترماندن از

زیاد ساختمان کردن در بخشی از شهرکه زیاد در 

آن ساختمان کرده اند

در خرید افراط کردن، بیش از حد توان پرداختی یا 

حد نیاز خرید کردن

چیره شدن، پیروز شدن بر، مغلوب ساختن

بیش از حد انجام دادن، به حد افراط رساندن

بیش از اعتبار حواله یا چک دادن

بیش از اندازه نوشیدن

بیشتر شنا کردن از

بیشتر فکر کردن از

دورتر پرتاب کردن از

بهتر نوشتن از

(درمناقصه ومزایده)زیادتر پیشنهاد کردن 

بیشتر زاییدن، بهتر پروردن

سواره گذشتن از، پایمال کردن، لغو کردن

پرخوردن

پر خوراندن، زیاد سوخت رساندن به

برآمدگی، تاق نما، آویزان بودن، تهدید کردن

از فاصله دور شنیدن، استراق سمع کردن

پوشش، پوشیدن، زیاد بار کردن

بیش از حق مزد دادن، بیشتر ارزیدن

140

141

142

143

150

151

152

153

154

155

144

145

146

147

148

149

162

163

164

165

166

167

156

157

158

159

160

161

168
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overrun overran overrun
/ˌoʊ·vər'rʌn/ /ˌoʊ·vər'ræn/ /ˌoʊ·vər'rʌn/

oversee oversaw overseen
/ˌoʊ·vər'si/ /ˌoʊ·vər'sɔ/ /ˌoʊ·vər'sin/

oversell oversold oversold
/ˌəʊvə'sel/ /ˌəʊvə'soʊld/ /ˌəʊvə'soʊld/

oversew oversewed oversewn / oversewed
/ˌəʊvə'soʊ/ /ˌəʊvə'soʊd/ /ˌəʊvə'soʊn/,/ˌəʊvə'soʊd/

overshoot overshot overshot
/ˌəʊ.və'ʃu:t/ /ˌəʊ.və'ʃɑt/ /ˌəʊ.və'ʃɑt/

oversleep overslept overslept
/ˌoʊ·vər'slip/ /ˌoʊ·vər'slept/ /ˌoʊ·vər'slept/

overspeak overspoke overspoken
/ˌoʊ·vər'spik/ /ˌoʊ·vər'spoʊk/ /ˌoʊ·vər'spoʊ·kən/

overspend overspent overspent
/ˌəʊvə'spend/ /ˌəʊvə'spent/ /ˌəʊvə'spent/

overspill overspilled / overspilt overspilled / overspilt 

/'əʊ.və.spɪl/ /'əʊ.və.spɪld/, /-spɪlt/ /'əʊ.və.spɪld/, /-spɪlt/

overtake overtook overtaken
/ˌoʊ·vər'teɪk/ /ˌoʊ·vər'tʊk/ /ˌoʊ·vər'teɪ·kən/

overthink overthought overthought
/ˌoʊ·vər'θɪŋk/ /ˌoʊ·vər'θɑt/ /ˌoʊ·vər'θɑt/

overthrow overthrew overthrown
/ˌoʊ·vər'θroʊ/ /ˌoʊ·vər'θru/ /ˌoʊ·vər'θroʊn/

overwind overwound overwound
/ˌoʊ·vər'wɪnd/ /ˌoʊ·vər'wɑʊnd/ /ˌoʊ·vər'wɑʊnd/

overwrite overwrote overwritten
/ˌəʊ.və'raɪt/ /ˌəʊ.və'roʊt/ /ˌəʊ.və'rɪt·ən/

partake partook partaken
/pɑr'teɪk/ /pɑr'tʊk/ /pɑr'teɪ·kən/

pay paid paid
/peɪ/ /peɪd/ /peɪd/

plead pleaded / pled pleaded / pled
/plid/ /plided/, /pled/ /plided/, /pled/

prebuild prebuilt prebuilt
/ˌpri:'bɪld/ /ˌpri:'bɪlt/ /ˌpri:'bɪlt/

predo predid predone
/ˌpri:'du/ /ˌpri:'dɪd/ /ˌpri:'dʌn/

premake premade premade
/ˌpri:'meɪk/ /ˌpri:'meɪd/ /ˌpri:'meɪd/

prepay prepaid prepaid
/ˌpri:'peɪ/ /ˌpri:'peɪd/ /ˌpri:'peɪd/

presell presold presold
/ˌpri:'sel/ /ˌpri:'soʊld/ /ˌpri:'soʊld/

preset preset preset
/ˌpri:'set/ /ˌpri:'set/ /ˌpri:'set/

preshrink preshrank preshrunk
/ˌpri:'ʃrɪŋk/ /ˌpri:'ʃræŋk/ /ˌpri:'ʃrʌŋk/

proofread proofread proofread
/'prufˌrid/ /'prufˌrid/ /'prufˌrid/

prove proved proven / proved
/pruv/ /pruvd/ /'pru·vən/ 

put put put
/pʊt/ /pʊt/ /pʊt/

quick-freeze quick-froze quick-frozen
/kwɪk'friz/ /kwɪk'froʊz/ /kwɪk'froʊ·zən/

quit quit / quitted quit / quitted

/kwɪt/ /kwɪt/, /kwɪtted/ /kwɪt/, /kwɪtted/

تاخت و تاز کردن، تاراج کردن، سرتاسر محلی 

رافراگرفتن

سرکشی کردن به، مباشرت کردن بر، سرپرستی 

کردن، مشاهده و مدیریت یک کار

بیش از عرضه یا تولید فروش کردن، عرضه یک 

نظریه که از امکان موجودیتش باالتر باشد، با 

ترکی دوزی کردنتخفیف زیاد فروختن

باالتر زدن، خطا کردن، پرت شدن، از حد خارج 

شدن

بر انداختن، بهم زدن، سرنگون کردن

بیش از اندازه کوک کردن، زیاد پیچیدن

روی چیزی نوشتن، باالی محلی نوشتن

شرکت کردن، شریک شدن، بهره داشتن

پرداختن، دادن، کار سازی داشتن، به جا آوردن

در دادگاه اقامه یا ادعا کردن، درخواست کردن

خواب ماندن، دیر از خواب بلند شدن

بیش از حد صحبت کردن

زیاد خرج یا مصرف کردن، افراط کردن

حرکت مردم از یک شهر شلوغ به یک شهر کوچکتر

رسیدن به، سبقت گرفتن بر، رد شدن از

بیش از حد فکر کردن یا استدالل کردن

پیش چروک شدن

تصحیح کردن، غلط گیری کردن، نمونه خوانی کردن

ثابت کردن، در آمدن

قرار دادن، ارائه دادن، به کار بردن، ترغیب کردن

به سرعت سرد کردن

ترک، متارکه، رها سازی، خالصی، ول کردن

پیش ساختن

پیش انجام دادن، انجام پیش مقدمه

پیش ساختن

پیش دادن، قبال پرداختن، جلودادن

پیش فروش کردن

قبال چیدن و قرار دادن، قبالمرتب کردن، پیش 

تنظیم کردن

174

175

176

177

178

179

169

170

171

172

173

186

187

188

189

190

191

180

181

182

183

184

185

192

193

194

195

196

197
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Irregular Verbs Complete List

Num Verb Past Past partisiple Persian(Farsi) Translation

read read read
/rid/ /red/ /red/ 

reawake reawoke reawaken
/ˌri:ə'weɪk/ /ˌri:ə'woʊk/ /ˌri:ə'woʊ·kən/ 

rebid rebid rebid
/ˌri:'bɪd/ /ˌri:'bɪd/ /ˌri:'bɪd/

rebind rebound rebound
/ˌri:'bɑɪnd/ /ˌri:'bɑʊnd/ /ˌri:'bɑʊnd/

rebroadcast rebroadcast/~ed rebroadcast /~ed
/ˌri:'brɔdˌkæst/ /ˌri:'brɔdˌkæsted/ /ˌri:'brɔdˌkæsted/

rebuild rebuilt rebuilt
/ˌri:'bɪld/ /ˌri:'bɪlt/ /ˌri:'bɪlt/

recast recast recast
/ˌri:'kæst/ /ˌri:'kæst/ /ˌri:'kæst/

recut recut recut
/ˌri:'kʌt/ /ˌri:'kʌt/ /ˌri:'kʌt/

redeal redealt redealt
/ˌri:'dil/ /ˌri:'delt/ /ˌri:'delt/

redo redid redone
/ri:'du:/ /ri:'dɪd/ /ri:'dʌn/

redraw redrew redrawn
/ˌri:'drɑ/ /ˌri:'dru/ /ˌri:'drɔn/

refit (replace parts) refit / refitted refit / refitted 

/ˌri:'fɪt/ /ˌri:'fɪt/, /ˌri:'fɪted/ /ˌri:'fɪt/, /ˌri:'fɪted/

refit (retailor) refitted / refit refitted / refit 

/ˌri:'fɪt/ /ˌri:'fɪted/, /ˌri:'fɪt/ /ˌri:'fɪted/, /ˌri:'fɪt/

regrind reground reground
/ˌri:'grɑɪnd/ /ˌri:'grɑʊnd/ /ˌri:'grɑʊnd/

regrow regrew regrown
/ˌri:'groʊ/ /ˌri:'gru/ /ˌri:'groʊn/

rehang rehung rehung
/ri'hæŋ/ /ri'hʌŋ/ /ri'hʌŋ/

rehear reheard reheard
/ri'hɪr/ /ri'hɜrd/ /ri'hɜrd/

reknit reknitted / reknit reknitted / reknit
/ri'nɪt/ /ri'nɪtted/, /ri'nɪt/ /ri'nɪtted/, /ri'nɪt/

relay (Example: tiles) relaid relaid
/ri'leɪ/, /'ri·leɪ/ /ri'leɪd/ /ri'leɪd/

relay(pass along)REG relayed relayed
/ri'leɪ/, /'ri·leɪ/ /ri'leɪd/, /'ri·leɪd/ /ri'leɪd/, /'ri·leɪd/

relearn relearned / relearnt relearned / relearnt 

/ri'lɜrn/ /ri'lɜrned/, /ri'lɜrnt/ /ri'lɜrned/, /ri'lɜrnt/

relight relit / relighted relit / relighted
/ri'lɑɪt/ /ri'lɪt/, /ri'lɑɪted/ /ri'lɪt/, /ri'lɑɪted/

remake remade remade
/ri'meɪk/ /ri'meɪd/ /ri'meɪd/

repay repaid repaid
/rɪ'peɪ/ /rɪ'peɪd/ /rɪ'peɪd/

reread reread reread
/ri'rid/ /ri'red/ /ri'red/ 

rerun reran rerun
/ri'rʌn/ /ri'ræn/ /ri'rʌn/

resell resold resold
/ri'sel/ /ri'soʊld/ /ri'soʊld/

resend resent resent
/ri'send/ /ri'sent/ /ri'sent/

reset reset reset
/ri'set/ /ri'set/ /ri'set/

ازنو ریختن، از نو قالب کردن از نو طرح کردن

دوباره بریدن، دوباره چیدن

دوباره معامله کردن، دوباره توزیع کردن

دوباره انجام دادن، دوباره اتاق را تزئین کرد

رسم مجدد کردن

تعمیر کردن، دوباره تعویض کردن

قرائت کردن، خواندن، باز خواندن

دوباره بیدار شدن، دوباره بیدار ماندن، دوباره بیدار 

کردن

دوباره امر کردن، دوباره پیشنهاد کردن

دوباره صحافی کردن، دوباره ملزم ساختن

رادیو )برنامه مکرر، برنامه تکراری پخش کردن 

(وتلویزیون

بازساختن، دوباره ساختمان کردن، چیز دوباره 

ساخته شده

فرش کردن با آجر و کاشی

بازپخش، باز پخش کردن رله، تقویت کردن

باز آموزی

دوباره بچه زاییدن

از نو ساختن، باز ساختن، نوسازی، تعمیر کردن

، بر گرداندن، تالفی پس (پول)پس دادن قرض 

دادن به

دوباره آماده کار کردن

دوباره کوبیدن، دوباره آسیاب کردن

دوباره روییدن، دوباره سبز شدن

دوباره آویزان کردن، دوباره به دار آویختن

دوباره شنیدن، باز شنیدن، تجدید نظر کردن در

دوباره بافتن، دوباره گره زدن

بازخوانی کردن

عمل دوباره دویدن، نمایش مجدد فیلم در 

تلویزیون، باز راندن

(پس از خرید)دوباره فروختن 

منزجر شدن از، رنجیدن از، خشمگین شدن از، 

اظهار رنجش کردن

بازنشاندن، دوباره راه اندازی کردن، دوباره تنظیم 

کردن

198

199

200

201

202

203

209b

210

211

212

213

214

204

205

206

207

208

209a

220

221

222

223

224

215a

215b

216

217

218

219

Created By Mahdi Jaberzadeh Ansari Compter En.                                                                        Page 8/13



Irregular Verbs Complete List

Num Verb Past Past partisiple Persian(Farsi) Translation

resew resewed resewn / resewed
/ri'soʊ/ /ri'soʊd/ /ri'soʊn/, /ri'soʊd/

retake retook retaken
/ri'teɪk/ /ri'tʊk/ /ri'teɪ·kən/

reteach retaught retaught
/ri'titʃ/ /ri'tɑt/ /ri'tɑt/

retear retore retorn
/ri'teər/ /ri'tɔr/, /ri'toʊr/ /ri'tɔrn/, /ri'toʊrn/

retell retold retold
/ri'tel/ /ri'toʊld/ /ri'toʊld/

rethink rethought rethought
/ri'θɪŋk/ /ri'θɔt/ /ri'θɔt/

retread retread retread
/'riˌtrid/ /'riˌtred/ /'riˌtred/

retrofit retrofitted / retrofit retrofitted / retrofit 

/'retrəʊˌfɪt/ /'retrəʊˌfɪted/ /'retrəʊˌfɪt/

rewake rewoke / rewaked rewaken / rewaked
/ri'weɪk/ /ri'woʊk/, /ri'weɪkt/ /ri'woʊ·kən/, /ri'weɪkt/

rewear rewore reworn
/ri'weər/ /ri'wɔr/, /ri'woʊr/ /ri'wɔrn/, /ri'woʊrn/

reweave rewove / reweaved rewoven / reweaved
/ri'wiv/ /ri'woʊv/, /ri'wivd/ /ri'woʊ·vən/, /ri'wivd/

rewed rewed / rewedded rewed / rewedded
/ri'wed/ /ri'wed/, /ri'wed·ɪd/ /ri'wed/, /ri'wed·ɪd/

rewet rewet / rewetted rewet / rewetted 

/ri'wet/ /ri'wet/, /ri'wetted/ /ri'wet/, /ri'wetted/

rewin rewon rewon
/ri'wɪn/ /ri'wʌn/ /ri'wʌn/

rewind rewound rewound
/ri'wɑɪnd/ /ri'wɑʊnd/ /ri'wɑʊnd/

rewrite rewrote rewritten
/ri'rɑɪt/ /ri'roʊt/ /ri'rɪt·ən/

rid rid rid
/rɪd/ /rɪd/ /rɪd/

ride rode ridden
/rɑɪd/ /roʊd/ /'rɪd·ən/

ring rang rung
/rɪŋ/ /ræŋ/ /rʌŋ/

rise rose risen
/rɑɪz/ /roʊz/ /'rɪz·ən/

roughcast roughcast roughcast
/'rʌf.kæst/ /'rʌf.kæst/ /'rʌf.kæst/

run ran run
/rʌn/ /ræn/ /rʌn/

sand-cast sand-cast sand-cast
/sændkæst/ /sændkæst/ /sændkæst/

saw sawed sawed / sawn
/sɔ/ /sɑd/ /sɑd/, /sɔn/

say, (says) said said
/seɪ/,(/sez/) /sed/ /sed/

see saw seen
/si/ /sɑ/ /sin/

seek sought sought
/sik/ /sɔt/ /sɔt/

sell sold sold
/sel/ /soʊld/ /soʊld/

send sent sent
/send/ /sent/ /sent/

دوباره گرفتن، دوباره به دست آوردن

دوباره مطلبی را آموزش دادن

دوباره دریدن، دوباره چاک زدن

دوباره تعریف کردن یک داستان

بازاندیشیدن، دوباره مورد تفکر قرار دادن

روکش کردن الستیک

دوباره دوختن

دوباره پیروز شدن، دوباره غلبه کردن

برگرداندن نوار یا فیلم یا شمارنده به محل شروع

دوباره نوشتن، از نو طرح ریختن، باز نوشتن

پاک کردن از، رهانیدن از، خالص کردن

سواری کردن، سوار شدن

زنگ زدن، احاطه کردن، حلقه زدن، گرد آمدن

به روز در آوردن یا اضافه نمودن به یک سیستم 

جهت بهبود آن

دوباره برانگیختن، دوباره بیدار کردن

دوباره پوشیدن

دوباره بافتن، دوباره درست کردن

ازدواج مجدد کردن

دوباره تر کردن

دیدن، مشاهده کردن، نگاه کردن، فهمیدن

جستجو کردن، جوییدن، طلبیدن، پوییدن

فروختن، به فروش رفتن

فرستادن، روانه کردن، گسیل داشتن

برخاستن، طالع شدن، بلند شدن، از خواب 

برخاستن، طغیان کردن

ناقص درست کردن، گل مالی شده

دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام 

یلفتن، پوییدن

ریخته گری قطعات فلزی با قابهای ماسه ای

اره کردن

گفتن، اظهار داشتن، حرف زدن، بیان کردن

225

232

233

234

235

236

237

226

227

228

229

230

231

244

245

246

247

248

249

238

239

240

241

242

243

250

251

252

253
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Irregular Verbs Complete List

Num Verb Past Past partisiple Persian(Farsi) Translation

set set set
/set/ /set/ /set/

sew sewed sewn / sewed
/soʊ/ /soʊd/ /soʊn/, /soʊd/

shake shook shaken
/ʃeɪk/ /ʃʊk/ /'ʃeɪ·kən/

shave shaved shaved / shaven
/ʃeɪv/ /ʃeɪvd/ /ʃeɪvd/, /'ʃeɪ·vən/

shear sheared sheared / shorn
/ʃɪr/ /ʃɪrd/ /ʃɪrd/, /ʃɔrn/, /ʃoʊrn/

shed shed shed
/ʃed/ /ʃed/ /ʃed/

shine shined / shone shined / shone 

/ʃɑɪn/ /ʃɑɪnd/, /ʃoʊn/ /ʃɑɪnd/, /ʃoʊn/

shit shit / shat  / shitted shit/ shat  / shitted
/ʃɪt/ /ʃɪt/, /ʃæt/, /ʃɪtted/ /ʃɪt/, /ʃæt/, /ʃɪtted/

shoot shot shot
/ʃut/ /ʃɑt/ /ʃɑt/

show showed shown / showed
/ʃoʊ/ /ʃoʊd/ /ʃoʊn/, /ʃoʊd/

shrink shrank / shrunk shrunk / shrunken
/ʃrɪŋk/ /ʃræŋk/, /ʃrʌŋk/ /ʃrʌŋk/, /'ʃrʌŋ·kən/

shut shut shut
/ʃʌt/ /ʃʌt/ /ʃʌt/

sight-read sight-read sight-read
/'sɑɪtˌrid/ /'sɑɪtˌred/ /'sɑɪtˌred/

sing sang / sung sung
/sɪŋ/ /sæŋ/, /sʌŋ/ /sʌŋ/

sink sank / sunk sunk
/sɪŋk/ /sæŋk/, /sʌŋk/ /sʌŋk/

sit sat sat
/sɪt/ /sæt/ /sæt/

slay (kill) slew slain
/sleɪ/ /slu/ /sleɪn/

slay (amuse) REG slayed slayed
/sleɪ/ /sleɪd/ /sleɪd/

sleep slept slept
/slip/ /slept/ /slept/

slide slid slid
/slɑɪd/ /slɪd/ /slɪd/

sling slung slung
/slɪŋ/ /slʌŋ/ /slʌŋ/

slink slinked / slunk slinked / slunk
/slɪŋk/ /slɪŋkd/, /slʌŋk/ /slɪŋkd/, /slʌŋk/

slit slit slit
/slɪt/ /slɪt/ /slɪt/

smell smelled / smelt smelled / smelt 

/smel/ /smeld/, /smelt/ /smeld/, /smelt/

sneak sneaked / snuck sneaked / snuck
/snik/ /snikt/, /snʌk/ /snikt/, /snʌk/

sow sowed sown / sowed
/soʊ/ /soʊd/ /soʊn/, /soʊd/

speak spoke spoken
/spik/ /spoʊk/ /'spoʊ·kən/

speed sped / speeded sped / speeded
/spid/ /sped/, /spided/ /sped/, /spided/

spell spelled / spelt spelled / spelt 

/spel/ /speld/, /spelt/ /speld/, /spelt/

غروب کردن، قرار دادن، گذاردن، مرتب کردن، کار 

گذاشتن، آغاز کردن، نصب کردن، سفت شدن

دوختن، دوزندگی کردن، خیاطی کردن

، (از کمان وغیره)، رها کردن (گلوله وغیره)درکردن 

پرتاب کردن

نشان دادن، نمودن، ابراز کردن، فهماندن

چروک شدن، جمع شدن، کوچک شدن، عقب 

کشیدن

بستن، بر هم نهادن، جوش دادن، بسته شدن

بدون مطالعه قبلی خواندن، فی البداهه خواندن یا 

اجرا کردن

سرودن، آواز خواندن، سرود خواندن، سراییدن، 

خواندن

بهم زدن، تکان دادن، جنباندن، آشفتن، لرزیدن، 

لرزش داشتن، تکان خوردن، متزلزل کردن

تراشیدن، رنده کردن

چیدن مو، چیدن پشم گوسفند و غیره

ریختن، انداختن، افشاندن، افکندن، خون جاری 

ساختن، برگ ریزان کردن، پوست ریختن

تابیدن، درخشیدن، نورافشاندن، براق کردن، 

روشن شدن

مدفوع کردن

قالب سنگ، پرتاب کردن، انداختن، پراندن

به صورت دزدکی و مخفیانه حرکت کردن

چاک دادن، شکافتن، دریدن

بوییدن، بو کردن، بو دادن، رایحه داشتن، حاکی 

بودن از

دزدکی حرکت کردن، خود را پنهان ساختن

کاشتن دانه، کشت و کار کردن

مستغرق بودن، فرو بردن، فرو رفتن، نزول کردن، 

غرق شدن، ته رفتن، نشست کردن، گود افتادن

نشستن، جلوس کردن، قرارگرفتن

با خشونت کشتن، بقتل رساندن، کشتار کردن

سرگرم کردن، مشغول کردن، تفریح دادن، جذب 

کردن، مات و متحیر کردن

خوابیدن، خواب رفتن، خفتن

سر خوردن، سریدن، لغزیدن، به یک حالت بد رفتن 

مثل حالت افسردگی

سخن گفتن، حرف زدن، صحبت کردن، تکلم کردن

سرعت گرفتن، شانس خوب داشتن، کامیاب 

بودن، باسرعت راندن

هجی کردن، امالء کردن، درست نوشتن

256

257

258

259

260

261

254

255

268

269

270a

270b

271

272

262

263

264

265

266

267

279

280

281

273

274

275

276

277

278
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Irregular Verbs Complete List

Num Verb Past Past partisiple Persian(Farsi) Translation

spend spent spent
/spend/ /spent/ /spent/

spill spilled / spilt spilled / spilt 

/spɪl/ /spɪld/, /spɪlt/ /spɪld/, /spɪlt/

spin spun spun
/spɪn/ /spʌn/ /spʌn/

spit spit / spat spit / spat
/spɪt/ /spɪt/, /spæt/ /spɪt/, /spæt/ 

split split split
/splɪt/ /splɪt/ /splɪt/

spoil spoiled / spoilt spoiled / spoilt 

/spɔɪl/ /spɔɪld/, /spɔɪlt/ /spɔɪld/, /spɔɪlt/

spoon-feed spoon-fed spoon-fed
/'spunˌfid/ /'spunˌfed/ /'spunˌfed/

spread spread spread
/spred/ /spred/ /spred/

spring sprang / sprung sprung
/sprɪŋ/ /spræŋ/, /sprʌŋ/ /sprʌŋ/

stand stood stood
/stænd/ /stʊd/ /stʊd/

steal stole stolen
/stil/ /stoʊl/ /'stoʊ·lən/

stick stuck stuck
/stɪk/ /stʌk/ /stʌk/

sting stung stung
/stɪŋ/ /stʌŋ/ /stʌŋ/

stink stunk / stank stunk
/stɪŋk/ /stʌŋk/, /stæŋk/ /stʌŋk/

strew strewed strewn / strewed
/stru/ /strud/ /strun/, /strud/

stride strode stridden
/strɑɪd/ /stroʊd/ /strɪd·ən/

strike (delete) struck stricken
/strɑɪk/ /strʌk/ /'strɪk·ən/

strike (hit) struck struck / stricken
/strɑɪk/ /strʌk/ /strʌk/, /'strɪk·ən/

string strung strung
/strɪŋ/ /strʌŋ/ /strʌŋ/

strive strove / strived striven / strived
/strɑɪv/ /stroʊv/, /strɑɪvd/ /'strɪv·ən/, /strɑɪvd/

sublet sublet sublet
/'sʌb'let/ /'sʌb'let/ /'sʌb'let/

sunburn sunburned / sunburnt sunburned / sunburnt 

/'sʌnˌbɜrn/ /'sʌnˌbɜrnd/,/'sʌnˌbɜrnt/ /'sʌnˌbɜrnd/,/'sʌnˌbɜrnt/

swear swore sworn
/'sweər/ /swɔr/, /swoʊr/ /swɔrn/, /swoʊrn/

sweat sweat / sweated sweat / sweated
/swet/ /swet/, /sweted/ /swet/, /sweted/

sweep swept swept
/swip/ /swept/ /swept/

swell swelled swollen / swelled
/swel/ /sweld/ /'swoʊ·lən/, /sweld/

swim swam swum
/swɪm/ /swæm/ /swʌm/

swing swung swung
/swɪŋ/ /swʌŋ/ /swʌŋ/

take took taken
/teɪk/ /tʊk/ /'teɪ·kən/

به سیخ کشیدن، تف انداختن، بیرون پراندن

شکافتن، دو نیم کردن، از هم جدا کردن

ازبین بردن، ضایع کردن، فاسدکردن، فاسدشدن، 

پوسیده شدن، لوس کردن، رو دادن، خراب کردن، 

با قاشق غذا دادنخسارت وارد کردن

پخش کردن، منتشر کردن، گستردن، فرش کردن، 

گسترش یافتن، توسعه یافتن

لی لی کردن، پریدن، جهش کردن، جهیدن، قابل 

ارتجاع بودن، حالت فنری داشتن

صرف کردن، پرداخت کردن، خرج کردن

ریختن، انداختن، پرت کردن

، ریسیدن، (دور خود)چرخ زدن، فر زدن، چرخیدن 

تنیدن، به درازا کشاندن، چرخاندن، خیط کردن

گام های بلند برداشتن، با قدم پیمودن

خطور کردن، به خاطر خطور کردن

زدن، ضربه زدن، ضربت زدن، خوردن به، سکه 

ضرب کردن، کشیدن کبیرت برای روشن شدن

، (دانه های تسبیح)رشته کردن، به نخ کشیدن

بصف کردن، زهدار کردن، نخ کردن سوزن

کوشیدن، کوشش کردن، جدوجهد کردن، نزاع 

کردن، سر و دست شکستن

اجاره فرعی دادن، حق اجاره دادن

ایست، ایستادن، ایست کردن، توقف کردن

دستبرد زدن، دزدیدن، بسرقت بردن

چسبیدن، فرو رفتن، گیرکردن، گیرافتادن، چیزی را 

موقتی درجایی قراردادن، بیرون آوردن زبان،

گزیدن، نیش زدن، خلیدن

بوی بد دادن، بدبو کردن، تعفن داشتن، بد بودن

ریختن، پاشیدن، پخش کردن

تاب دادن، نوسان کردن، آونگان شدن یا کردن، تاب 

خوردن، چرخیدن،  تلو تلو خوردن

گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن

آفتاب سوخته کردن، آفتاب زدگی

ناسزا گفتن، سوگند خوردن، قسم دادن، فحش

عرق کردن، خیس عرق شدن، مشقت کشیدن

روفتن، روبیدن، رفت و برگشت، جاروب کردن، از 

این سو به آن سو رفتن

باد کردن، آماس کردن، متورم کردن

شناکردن، شناور شدن

282

283

284

291

292

293

294

295

296

285

286

287

288

289

290

302

303

304

305

306

307

297

298a

298b

299

300

301

308

309
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teach taught taught
/titʃ/ /tɑt/ /tɑt/

tear tore torn
/teər/ /tɔr/, /toʊr/ /tɔrn/, /toʊrn/

telecast telecast telecast
/'telɪkæst/ /'telɪkæst/ /'telɪkæst/

tell told told
/tel/ /toʊld/ /toʊld/

test-drive test-drove test-driven
/'test'drɑɪv/ /'test'droʊv/ /'test'drɪv·ən/

test-fly test-flew test-flown
/'test'flɑɪ/ /'test'flu/ /'test'floʊn/

think thought thought
/θɪŋk/ /θɑt/ /θɑt/

throw threw thrown
/θroʊ/ /θru/ /θroʊn/

thrust thrust thrust
/θrʌst/ /θrʌst/ /θrʌst/

tread trod trodden / trod
/tred/ /trɑd/ /'trɑd·ən/, /trɑd/

typecast typecast typecast
/'taɪp.kæst/ /'taɪp.kæst/ /'taɪp.kæst/

typeset typeset typeset
/'taɪpset/ /'taɪpset/ /'taɪpset/

typewrite typewrote typewritten
/'taɪp.rɑɪt/ /'taɪp.roʊt/ /taɪp.'rɪt·ən/

unbend unbent unbent
/ʌn'bend/ /ʌn'bent/ /ʌn'bent/

unbind unbound unbound
/ʌn'baɪnd/ /ʌn'bɑʊnd/ /ʌn'bɑʊnd/

unclothe unclothed / unclad unclothed / unclad 

/ʌn'kloʊð/ /ʌn'kloʊðd/ - /ʌn'klæd/ /ʌn'kloʊðd/ - /ʌn'klæd/

underbid underbid underbid
/ˌʌndə'bɪd/ /ˌʌndə'bɪd/ /ˌʌndə'bɪd/

undercut undercut undercut
/ˌʌn·dər'kʌt/ /ˌʌn·dər'kʌt/ /ˌʌn·dər'kʌt/

underfeed underfed underfed
/ˌʌn·dər'fid/ /ˌʌn·dər'fed/ /ˌʌn·dər'fed/

undergo underwent undergone
/ˌʌn·dər'goʊ/ /ˌʌn·dər'went/ /ˌʌn·dər'gɔn/, /-'gɑn/

underlie underlay underlain
/ˌʌn·dər'lɑɪ/ /ˌʌn·dər'leɪ/ /ˌʌn·dər'leɪn/

undersell undersold undersold
/ˌʌndə'sel/ /ˌʌndə'soʊld/ /ˌʌndə'soʊld/

underspend underspent underspent
/ˌʌndə'spend/ /ˌʌndə'spent/ /ˌʌndə'spent/

understand understood understood
/ˌʌn·dər'stænd/ /ˌʌn·dər'stʊd/ /ˌʌn·dər'stʊd/

undertake undertook undertaken
/ˌʌn·dər'teɪk/ /ˌʌn·dər'tʊk/ /ˌʌn·dər'teɪ·kən/

underwrite underwrote underwritten
/'ʌn·dərˌrɑɪt/ /'ʌn·dərˌroʊt/ /'ʌn·dərˌrɪt·ən/

undo undid undone
/ʌn'du/ /ʌn'dɪd/ /ʌn'dʌn/

unfreeze unfroze unfrozen
/ʌn'friz/ /ʌn'froʊz/ /ʌn'froʊ·zən/

unhang unhung unhung
/ʌn'hæŋ/ /ʌn'hʌŋ/ /ʌn'hʌŋ/

آموختتن، تعلیم دادن، درس دادن، مشق دادن

دراندن، گسیختن، گسستن، پاره کردن، دریدن، 

چاک دادن

برنامه تلزیویونی پخش کردن، برنامه تلویزیونی

گفتن، بیان کردن، نقل کردن، فاش کردن

ارجاع کردن نقش های مشابه به هنرپیشه ی 

بخصوص

حروف چینی کردن

با ماشین تحریر نوشتن

باز کردن، رها کردن، شل کردن، راست کردن

از بند رها کردن، شل کردن

جامه از تن بدر آوردن، عریان کردن، لخت شدن

راندن آزمایشی ماشین جهت خریدن آن

پرواز دادن یک هواپیما به منظور ارزیابی عملکرد آن

اندیشیدن، فکر کردن، خیال کردن، گمان کردن

پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن

فرو کردن، انداختن، پرتاب کردن، چپاندن، سوراخ 

کردن، رخنه کردن در، بزور باز کردن

گام برداری، پاگذاشتن، راه رفتن، لگد کردن

هزینه کردن بسیار اندک برای چیزی

فهمیدن، ملتفت شدن، دریافتن درک کردن، 

رساندن

تعهد کردن، متعهد شدن، قول دادن، عهده دار 

شدن، تقبل کردن

در زیر سندی نوشتن، امضاکردن، تعهد کردن

واچیدن، بی اثر کردن، خنثی کردن، باطل کردن، 

باز کردن، خراب کردن، بی آبرو کردن

از منجمد باز کردن، غیر ثابت کردن

از همه کمتر قیمت دادن (درمناقصه)

فروختن، از زیر بریدن،  (از دیگران)به بهای کمتری 

فروختن

غذای غیر کافی خوردن یا دادن

شدن، متحمل  (چیزی)تحمل کردن، دستخوش 

چیزی شدن

در زیر چیزی الیه قرار دادن، زمینه جیزی بودن

ارزان تر فروختن، روی دست کسی رفتن، فروختن

باز کردن طناب، غیر آویزان کردن

314

315

316

317

318

319

310

311

312

313

326

327

328

329

330

331

320

321

322

323

324

325

338

332

333

334

335

336

337
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unhide unhid unhidden
/ʌn'hɑɪd/ /ʌn'hɪd/ /ʌn'hɪd·ən/

unknit unknitted / unknit unknitted / unknit
/ʌn'nɪt/ /ʌn'nɪtted/, /ʌn'nɪt/ /ʌn'nɪtted/, /ʌn'nɪt/

unlearn unlearned / unlearnt unlearned / unlearnt 

/ʌn'lɜ:n/ /ʌn'lɜrned/, /ʌn'lɜrnt/ /ʌn'lɜrned/, /ʌn'lɜrnt/

unsew unsewed unsewn / unsewed
/ʌn'soʊ/ /ʌn'soʊd/ /ʌn'soʊn/, /ʌn'soʊd/

unsling unslung unslung
/ʌn'slɪŋ/ /ʌn'slʌŋ/ /ʌn'slʌŋ/

unspin unspun unspun
/ʌn'spɪn/ /ʌn'spʌn/ /ʌn'spʌn/

unstick unstuck unstuck
/ʌn'stɪk/ /ʌn'stʌk/ /ʌn'stʌk/

unstring unstrung unstrung
/ʌn'strɪŋ/ /ʌn'strʌŋ/ /ʌn'strʌŋ/

unweave unwove / unweaved unwoven / unweaved
/ʌn'wiv/ /ʌn'woʊv/, /ʌn'wivd/ /ʌn'woʊ·vən/, /ʌn'wivd/

unwind unwound unwound
/ʌn'wɑɪnd/ /ʌn'wɑʊnd/ /ʌn'wɑʊnd/

uphold upheld upheld
/'ʌp'hoʊld/ /ʌp'held/ /ʌp'held/

upset upset upset
/ˌʌp'set/ /ˌʌp'set/ /ˌʌp'set/

wake woke / waked woken / waked
/weɪk/ /woʊk/, /weɪkt/ /'woʊ·kən/, /weɪkt/

waylay waylaid waylaid
/ˌweɪ'leɪ/ /ˌweɪ'leɪd/ /ˌweɪ'leɪd/

wear wore worn
/weər/ /wɔr/, /woʊr/ /wɔrn/, /woʊrn/

weave wove / weaved woven / weaved
/wiv/ /woʊv/, /wivd/ /'woʊ·vən/, /wivd/

wed wed / wedded wed / wedded
/wed/ /wed/, /'wed·ɪd/ /wed/, /'wed·ɪd/

weep wept wept
/wip/ /wept/ /wept/

wet wet / wetted wet / wetted 

/wet/ /wet/, /wetted/ /wet/, /wetted/

whet  REG whetted whetted
/wet/ /wetted/ /wetted/

win won won
/wɪn/ /wʌn/ /wʌn/

wind wound wound
/wɪnd/ /wɑʊnd/ /wɑʊnd/

withdraw withdrew withdrawn
/wɪθ'drɔ/, /wɪð-/ /wɪθ'dru/, /wɪð-/ /wɪθ'drɔn/, /wɪð-/

withhold withheld withheld
/wɪθ'hoʊld/,/wɪð-/ /wɪθ'held/, /wɪð-/ /wɪθ'held/, /wɪð-/

withstand withstood withstood
/wɪθ'stænd/,/wɪð-/ /wɪθ'stʊd/, /wɪð-/ /wɪθ'stʊd/, /wɪð-/

wring wrung wrung
/rɪŋ/ /rʌŋ/ /rʌŋ/

write wrote written
/rɑɪt/ /roʊt/ /'rɪt·ən/
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، شل (مثل تسبیح و غیره)نخ چیزی را کشیدن 

کردن، آزاد کردن

از پیچیدگی در آوردن، بیرون آوردن، گره گشودن، 

واچیدن، وابافتن

کوک چیزی را باز کردن، بی کوک کردن، باز کردن 

از پیچ، باز کردن

حمایت کردن از، تقویت کردن، تایید کردن

از حالت مخفی در آوردن

، وابافتن(گره)، باز کردن (گره)گشودن 

محفوظات را فراموش کردن، از یاد بردن

خیاطی را شکافتن، کوک چیزی را شکافتن

از فالخن پرتاب کردن، پرتاب کردن

دریغ داشتن، مضایقه داشتن، خودداری کردن، منع 

کردن، نگاه داشتن

تاب آوردن، مقاومت کردن با، ایستادگی کردن در 

برابر، تحمل کردن، استقامت ورزیدن

فشردن، چالندن، به زور گرفتن، غصب کردن، 

منحرف کردن، پیچاندن

نوشتن، تالیف کردن، انشاکردن، تحریر کردن

گریه کردن، گریستن، اشک ریختن

تر کردن، مرطوب کردن، خیس کردن

تیز کردن، بر انگیختن، تهییج کردن

بردن، پیروز شدن، فاتح شدن، غلبه یافتن بر، به 

دست آوردن، تحصیل کردن

، (ساعت و غیره)پیچاندن، پیچیدن، کوک کردن 

حلقه زدن، چرخاندن

عقب زدن، عقب کشیدن، کنار کشیدن، باز 

گرفتن، با تعظیم خارج شدن، صرف نظر کردن

واژگون کردن، برگرداندن، چپه کردن، مضطرب 

کردن، برگرداندن

بیداری، شب زنده داری، شب نشینی

درکمین کسی نشستن، کمین کردن، خف کردن

پوشیدن، در بر کردن، بر سرگذاشتن، پا کردن

بافتن، درست کردن، ساختن بافت، بافندگی

عروسی کردن با، بحباله نکاح در آوردن

جلوی چرخش چیزی را گرفتن، واتاباندن

بازکردن چیزی که به جایی چسبیده

339

340

341

342

343

362

363

364

365

356

357

358

359

360

361

350

351

352

353

354

355

344

345

346

347

348

349
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