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Irregular Verbs with translate to Persian

Translate to PersianP.PPastPresent
arisenaroseariseآمدنوجوده،بكردن،رخ دادنقیام/برخاستن،صعود

awokenawokeawakeھشیار كردنبه ياد آوردن،بیدار شدن،
beenwas, werebeداشتنداشتن،ھستيداشتن،قراروجود،بودن

born/borneborebear، بردن،رفتار كردن،وابسته بودن،داشتنتحمل کردن
beatenbeatbeatبال زدنضربه زدن،شكست دادن،جستجو كردن،

becomebecamebecomeشدن،زيبنده بودن،در خور بودن
begunbeganbeginشروع کردن،به وجود آمدن

bentbentbendكردن،گره زدنتعظیم كردن،شكستن،مطیع ،خم شدن
besetbesetbesetگريبانگیر شدن،پوشاندن،حمله کردن،محاصره كردن

betbetbet،قمار کردنشرط بستن
bid/biddenbid/badebidامر کردن،پیشنھاد كردن،التماس كردن،بیان كردن

boundboundbind،محدود كردن،متعھد كردنبستن،جلد کردن
bittenbitbiteگرفتن،گزیدن،گول خوردن،محكم گرفتنگاز 

bledbledbleedكردن،رنگ پس دادنبي حاشیه /،ھمدردى(حجامت)خون آمدن
blownblewblowکردنوزیدن،لو دادن،تركیدن،فین کردن،پز دادن،رفتن،ترک

brokenbrokebreakشکستن،پاره شدن،بازکردن،تخلف کردن،دگرگون شدن
bredbredbreedکردن،تولید یا ایجاد کردن،زاییدنتربیت 

broughtbroughtbringآوردن،قیمت داشتندادگاهمدارک در/به وجود
broadcastbroadcastbroadcastگسترده پراكندنکردن،به طورسخن پراكني /پخش

builtbuiltbuildساختن،ایجاد کردن،رشد کردن
burned/burntburned/burntburnیاداغ کردن،درخشیدنسوختن،مصرف کردن،گوشبری 

burstburstburstترکیدن،شکفتن،ازھم پاشیدن،سرشاربودن
boughtboughtbuyخریدن،رشوه دادن،پذیرفتن،به دست آوردن

castcastcastانداختن،ریختن،حدس زدن،نقش دادن،دنبال شكار رفتن
caughtcaughtcatchکردن،گیر انداختندرک کردن،گرفتن،گول زدن،جذب

chosenchosechooseانتخاب کردن،ترجیح دادن،پسندیدن
clungclungclingچسبیدن،نگه داشتن،پیروی کردن

comecamecomeآمدن،رسیدن،رویدادن،جلو رفتن
costcostcostارزش داشتن،ھزينه داشتن

creptcreptcreep)رفتن(آھستهدزدانه،خزیدن،سینه خیز رفتن،منت كشیدن
cutcutcutکردنبریدن،کم کردن،زخم زبان زدن،بر زدن(ورق)،حک

dealtdealtdealمعامله کردن،توزيع كردن،فروختن،وابسته بودن به
dugdugdigكردنکردن،فھمیدن،نگاه كردن،سخت كارکندن،فرو

diveddived/dovediveغرق در كارى شدن،شیرجه رفتن،زير آب رفتن
donediddoکردنرفتار/مصرف/اجرا/ایجاد/انجام دادن،تمام

drawndrewdrawنتیجه گرفتنکشیدن(دود)،جلب کردن،برداشت پول،بھره دادن،
dreamed/dreamtdreamed/dreamtdreamخواب دیدن،خیال پردازى كردن

drivendrovedriveرانندگی کردن،سخت كار كردن،تحریک کردن
drunkdrankdrinkنوشیدن،پذیرفتن،به ھدر دادن

eatenateeatخوردن،مصرف کردن،نگران كردن
fallenfellfallافتادن،كشته یا زخمی شدن،آويختن،زاییدن،به زمین زدن

fedfedfeedفراھم كردنتغذیه کردن،خوردن،جان تازه دادن به،
feltfeltfeelھمدردى كردن بااحساس کردن،دريافتن،احساس 

foughtfoughtfightجنگیدن،جر و بحث كردن،تالش كردن
foundfoundfindپیدا کردن،فھمیدن،پرس و جو كردن،به نظر آمدن

fitfitfitمناسب بودن،جور كردن،گنجاندن
fledfledfleeسپرى شدن،تند رفتنزود کردن،رھا شدن،فرار

flungflungflingدادن،كنار گذاشتنپرتاب کردن،تکان
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flownflewflyزود تمام یا خرج شدنپرواز کردن،افراشتن،گریختن،
forbiddenforbadeforbidجلوگیرى كردن،راه ندادنمنع کردن،

forgottenforgotforgetفراموش کردن،ناديده گرفتن
foregoneforewentforego(forgo)پیش رفتن،ارجحیت داشتن،ناديده گرفتن،كوتاھي كردن

forgivenforgaveforgiveبخشیدن،ناديده گرفتن
forsakenforsookforsakeرھا کردن،بي سرپرست گذاشتن،دست کشیدن از

frozenfrozefreezeیخ بستن،نامھرباني كردن،
gottengotgetیافتن،مجبورگرفتن،رسیدن،رفتن،فھمیدن،تولید/کردن،تسلط

givengavegive،اھدا/ تسلیم کردن،سپردن،رساندن،جھندگی داشتندادن
gonewentgo،خرج شدن،کارکردن،تمام شدن،رویدادن،راھی شدنرفتن

groundgroundgrind،ساییدن،تولید/آسیاب/صاف کردن،قردادن(رقص)خرد کردن
growngrewgrow،سبز شدن،کاشتنرشد کردن

hunghunghangبهبودنشدن،دودل بودن،وابستهختن،دار زدن،خمیدهآوی
heardheardhear،آگاه شدن،حضور داشتن(وگوش کردن)شنیدن

hiddenhidhide،پوشیدن،پوست کندنپنھان شدن
hithithit،آزردن،خواستن،کشتن،بردنبرخورد کردن
heldheldhold،گرفتن،جلب/مقاومت کردن،درنظر/حق داشتننگه داشتن
hurthurthurt/زدن،دردکردن،آزردنآسیب دیدن

keptkeptkeep،پیروی/خودداری کردن،به کاری ادامه دادنداشتننگه
kneltkneltkneel،کنده زدنزانو زدن

knitknitknit،متحد کردن،اخم کردن،گره زدنبافتن
knowknewknow،بلد بودن،شناختن،تشخیص دادن،تجربه کردندانستن
laidlaidlay،قراردادن،نصب/تخم کردن،خواباندن(ھمبستر)گذاشتن

ledledlead،جلوبردن،رسیدن/رفتن بهکردن/تحمل/باسرب پرراھنمایی
leaped/leaptleaped/leaptleapپذيرفتناشتیاق،باپریدن

learned/learntlearned/learntlearnشدن،دانستن،آگاهیاد گرفتن
leftleftleave،جاگذاشتن،نپذیرفتن،واگذارکردن،اجازه دادنترک کردن
lentlentlend،وام دادن،رباخواری کردن،موقتا بخشیدنقرض دادن

letletletگذاشتن،رھا/درنگ کردن،مانع شدن،دادن/اجارهاجازه
lainlaylie،خوابیدن(درازکشیدن)،خاک شدن،موقتا ماندندروغ گفتن

lightedlighted/litlightكردنبانور)راھنمايي(دادن،كردن،روح،سرزندهروشن کردن
lostlostlose،باختن،نفھمیدن،ھدردادن،قال گذاشتنکردن/نابود/کم گم

mademademake،کسب/مجبورکردن،گاییدن،برگزیدن، فھمیدن،زدنساختن
meantmeantmean،بیان کردن،خواستن،اھمیت/ھدف داشتنمعنی دادن

metmetmeet،پیشوازرفتن،مواجه شدن،آشنا شدنمالقات کردن
misspelled/misspeltmisspelled/misspeltmisspellكردناماليي،اشتباهبا امالی غلط نوشتن

mistakenmistookmistake،درست نفھمیدن،عوضی گرفتن(سوتفاھم)اشتباه کردن
mowed/mownmowedmowزدن،قتل عام/دروکردن،چمن را چیدن/علف

overcomeovercameovercome،تحت تاثیرقرارگرفتن،برنده شدنغلبه کردن
overdoneoverdidoverdo،زیاده روی/افراط کردن،خسته کردنبیش از حد انجام دادن

overtakenovertookovertakeشدنگرفتن،جلوزدن،چیرهسبقت،گیر آوردن
overthrownoverthrewoverthrowكردن،منقرض کردن،واژگونبرانداختن

paidpaidpay،انجام دادن،ارزش داشتن،تالفی کردنپرداخت کردن
pledpledplead،ادعا کردن،بھانه آوردندرخواست کردنالتماس/

proved/provenprovedprove،آزمودن،نمونه گرفتن،معلوم شدنثابت کردن
putputput،زدن(تیر)،واداشتن،بستن،آوردن،بیان/گرفتار کردنقرار دادن

quitquitquit،پس دادن،استعفا دادن،رفتارکردنترک کردن
readreadread،منتقل(کامپیوتر)/درک/ پیشگویی کردن،معنی دادنخواندن

ridridrid،پاک کردن،فرستادنخالص کردن
riddenroderideکردن،وابسته بودن،سوار /شرط بندی شدن،حرکت راندن

rungrangring،حلقه زدن،چرخ خوردن،احاطه کردن،گرد آمدنزنگ زدن
risenroserise،قیام کردن،پایان دادن(جلسه)،باال رفتن،رویدادنبلند شدن



3

runranrun،شنا/کار/اجرا کردن،جریان داشتن،رنگ پس دادندویدن
sawed/sawnsawedsawدادنانجام،اره کردن

saidsaidsayگفتنحدسروى،فرض کردن،ازگفتن
seensawsee،فھمیدن،مراقب بودن،ھمراھی کردن،دریافتندیدن

soughtsoughtseek،درخواست کردن،سعس کردن،پناه بردنجستجو کردن
soldsoldsell،خیانت کردن،گول زدن،برباد دادن،تسلیم کردنفروختن

sentsentsend،انداختن،طلب/مرخص کردن،ھیجان زده شدنفرستادن
setsetset،نوشتن،مھر زدنکردن/تعیین/تنظیم/مسافرت/مجموعه نصب

sewed/sewnsewedsew،کوک زدن،بخیه زدندوختن
shakenshookshake،تکان خوردن،دست دادنلرزیدن

shaved/shavenshavedshaveتخفیف دادن،رنده کردن،مالیدن و رد شدن،کمی تراشیدن
shornshoreshear،بریدن،متالشی شدنکردن/ھرس/محرومقیچی
shedshedshed،پوست انداختن،بیرون دادن،تخم ریختن،پس زدندنکرجاری 

shoneshoneshine،آشکار شدن،جلوه کردندرخشیدن
shoed/shodshoedshoe،نعل کردنکفش پوشیدن

shotshotshoot،ھدردادن،عکس گرفتنکردن/خالی/شوت/جھشتیراندازی
showed/shownshowedshow،بروزدادن،راھنمایی کردن،ثابت کردن،یاد دادننشان دادن

shrunkshrankshrink،آب رفتن،کاھش یافتن،خودداری کردن،دورشدنچروک شدن
shutshutshutکردن،مسدودکردن،تعطیل کردن،از رفت وآمد جلوگیریبستن

sungsangsing،ستودن،صدا در آوردن،شاد کردن،اعتراف کردنآواز خواندن
sunksanksink،فرورفتن،لم دادن،افت کردن،سرمایه گذاری کردنغرق شدن

satsatsitتحرک)شدن(بی،شاغل/عضوبودن،امتحان دادن،مدلنشستن
sleptsleptsleepکردن،تامل کردن،مرگ،غافل شدن،روی چیزی فکر خوابیدن

slainslewslayن،ضربه زدن،به قتل رساندن،تحت تاثیر قرار گرفتنکشت
slidslidslide،سرخوردن،جیم زدن،دچار لغزش شدن،کشیدنلغزیدن

slungslungsling،آویختن،با تسمه باال و پایین بردنپرتاب کردن
slitslitslitبریدن،قطع کردن،گوش تا گوش بریدن،باریک شکافتن

smittensmotesmite،نابود کردن،تحت تاثیر قرار دادن،عذاب دادن،کوبیدنزدنضربه 
sowed/sownsowedsow،کاشتنبذر پاشیدن

spokenspokespeakبرقرار كردنتاثیر قرار دادن،رابطه،آگاھی/تحتکردنصحبت
spedspedspeed،به سرعت رفتن،خوشبخت شدنتسریع کردن

spentspentspend،ھدر دادن،تمام کردنخرج کردن،گذراندن
spilled/spiltspilled/spiltspill،افشا/حرام کردن،کشتن،لبریز شدن،به ھدردادنانداختن
spunspunspin،ریسندگی/حرکت کردن،بافتن،دور زدن،کش دادنچرخیدن

spitspit/spatspit،نم نم باریدنسوراخ کردنیا باال آوردن(تف)،بیرون انداختن
splitsplitsplit،پاره کردن،بخش کردن،رفتن،طالق گرفتنشکافتن

spreadspreadspread،نشان دادن،پوشاندن،سرایت دادن،توزیعکردن/تقسیم پخش
sprungsprang/sprungspring،برخاستن،قدکشیدن،ظاھرشدن،جوشش/فنردارکردن جھیدن

stoodstoodstand،مستقر بودن،برخاستن،مقاومت کردن،متوقف شدنایستادن
stolenstolesteal،مخفیانه انجام دادن،مخفیانه حرکت کردندزدیدن

stuckstuckstick،پیگیری/سوراخ/پایداری/گیرکردن،قراردادن،گول زدنچسبیدن
stungstungsting،عذاب دادن،کاله گذاشتن،تحریک کردن،درد آوردننیش زدن

stunkstankstink،زننده بودنبوی بد دادن
striddenstrodestride،گام بلند برداشتن،طرز راه رفتنقدم زدن

struckstruckstrike،گزیدن،نورافتادن،به نظر رسیدنضربه زدن،اعتصاب کردن
strungstrungstringوارچیدن،آویختن،زنجیرهکردن/نخ/تنظیم/عصبی/سفترشته

strivenstrovestrive،مبارزه کردن،رقابت کردنکوشش کردن
swornsworeswear،فحش دادن،کفر گفتن،شھادت دادنقسم خوردن

sweptsweptsweep/نابود/تجسس/درو کردن،مالیدن،با سرعت گذشتنجارو
swelled/swollenswelledswell،بیرون زدنکردن/باد/طغیان/پفورم

swumswamswim،پر/مملو بودن،چرخ زدن یا خوردنشنا کردن
swungswungswing،دور زدن،به دار آویختن،فعال/کامیاب بودندادن/نوسانتاب
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زدنگول داشتن،،به عھده/جای گرفتن،خوردن،بر/جا/نیازبردن
کردن/دستگیرصرفکم/اجاره/جلب/شکار/دچار/انتخاب/درک/

takentooktake

taughttaughtteach،توصیه کردندادندرس 
torntoretear،آشفته کردن،شتابیدن،اشک ریختنپاره کردن

toldtoldtell،تشخیص/شرح/خبر دادن،افشا/اثر/گزارش کردنگفتن
thoughtthoughtthink،به یاد آوردن،در نظر داشتنکردن/تعیین/کشف/بررسیفکر

thrivedthrived/throvethriveبودن،موفق بودن،پر رونق کردن/رشد پیشرفت
thrownthrewthrow،پرتاب/گیج کردن،ریختن،بر زمین زدن،تافتن،سوردادنانداختن

thrustthrustthrust،انداختن،کشیدن،گستردن،چپاندنکردن/فرو/سوراخپرتاب
troddentrodtread،راه رفتنکردن/سرکوب/جفتگیری/اقدام/عمل/به زور باز لگد

understoodunderstoodunderstand،آشنا بودن،نتیجه گرفتن،تفاھم داشتن(با کسی)فھمیدن
uphelduphelduphold،افراختنکردن/نگه داری/بلندحمایت

upsetupsetupset،قائم/ واژگون/ناراحت/مختل/برپاکردن،به ھم زدننگران شدن
wokenwokewakeکردن،فعال شدن،تحریکاز خواب بیدار کردن

wornworewear،گذاشتن،کھنه/تمام شدن،خسته/کار کردنپوشیدن
weaved/wovenweaved/woveweave،سرھم/عبور کردن،پیچ خوردن و رد شدن،تنیدنبافتن

wedwedwed،وابسته کردن،پیوستن،تلفیق کردنعروسی کردن
weptweptweep،عرق کردن(شیشه و پنجره)،آب پس دادنگریه کردن
woundwoundwind،کوک/حلقه/بلند/وارد/دغلکاری کردن،چرخاندنباد وزیدن

wonwonwin،کسب/متقاعدکردن،دل کسی را به دست آوردنبرنده شدن
withheldwithheldwithhold،نگھداشتن(چیزی را پس ندادن)،ادا نکردنخودداری کردن
withstoodwithstoodwithstand،تحمل کردنمقاومت کردن

wrungwrungwringدادن،پیچاندن،چکاندن(پارچه)،به دست آوردن،آزارغصب کردن
writtenwrotewrite،تالیف کردن،درج کردننوشتن


