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47 More Common Verbs (& sample sentences for each)
(See tables on pages 8 & 9 for English meanings of new verbs & words)

كِـيٌّ أنـَت  طـالٌب  ذَ   المـدرُس  لــلـطـا لِبقا ل)1

مـحـمـٌد رسوُل اِهللاـقـَــوْمـِـِھ قال المسلُم الجـدیـُد ِل)2

ِ اإلسالم في  أخـيأنَتِم الجـدیِدلِسْمـْـُلــقُــلـُت ِل)3

؟"دخل المدرُس المَــلـْـَعـَب"لِـماذا قُــلـْـَت لي)4

ـا لـَـتْ المدرسةُ  لـلطالبةِ  أنِت طالبة ٌ   ذكِــیـَّـةٌ قـَ)5

"مَـرْحَــبًا   بـِـَك"قُــلـْـِت للضـَـیْــِف الكَــرِیِم )6

 الطبیُب المریَضمـَدََح)7

ـدََح الطبیُب المریَض على صَــبْــرِِهمـَ)8

على حِـفْــظِـھامـَدََحـْت  األستاذُة البنَت )9

مَــدَْحـُت البنَت على قِـراءتِـھا)10

  الولُد  حِـفـْـَظ سورِة  البقرِة أرَاَد)11

أرَدْتُ الذَھاَب إلى المدرسِة)12

أرَدْتُ الخُـرُوَج  مـَِن الدُكَّـاِن)13

َب  إلى الحمَّـاِمأرَادَْت  الطالبةُ   الذھا)14

  المھندُس  إلى السیارِةاحْـتـَاَج)15

المسجِداحتاج المھندُس إلى السیارِة  لـلذھاِب إلى )16

احْـتـَـْجـُت  إلى  الـنَــظـَّارِة  لِـقِـراءةِ  السبورِة)17
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احتاَجـْت  األُ  مُّ  إلى  السیارِة  لـلذَھاِب  إلى السوِق)18

  في صالِة  االمْـتِـحـاِناحْـتَـْجـُت  إلى  القلِم  الجدیِد)19

لـي  حـاجَـةٌ   إلى قلٍم  جدیٍد)20

  یا أبي ؟أ  لـَـَك  حَـاجَةٌ   إلى  سیارٍة)21

 عَلَیِھ و   الوالُد  السالَمرَدَّو عَـلـَيَّ و على أبي و أمِّي و أختي   الضیُف  سَـلَّـَم)22

دَّ تْــھ األخـْـُت علیھرَدَدُْت السالَم علیھ أیضًا و رَدَّ ْت األمُّ السالَم علیھ و رََ

اا إلیھقلمـََھرَدَدُْت والمُدَرِّسَةُ  كِتابَھا إلـَیْھاْتــرَدَّفـَـا و كتابـِھَا  إلى قلمَِھةُ  الزمیلْتتاَجـحِْا)23

 و سـلـَّـَم عَـلَــیـِْھ الوالـُِد أیضًاى  اإلماِم  الجدیِدـلـَسـلـَّـمـْــُت  َع)24

ي  و رَدَّ  الوالُد  السالَم  عَـلَــیْـھاسـلـَّـمـْت  األمُّ  على والد)25

  الـتـاجـُِر  في الدكاِنصَـلـَّـى)26

صـلـَّـى  الـتـاجـُِر  صالَة  الفَـجـِْر  في الدكاِن)27

  الفجِر  في  المسجِدصـلـَّـیْــُت  صـالَة)28

صَـلـَّـْت  الطبیبةُ   صالَة  العصِر  في  المستوصِف)29

ِة  اإلماُم  لِـلصالتَــوَضـَّـأ)30

تَــوَضـَّـأ  اإلماُم  في المسجِد  لِـلصالِة)31

تَــوَضَّـأ َْت  البنُت  في  المسجِد  لِـلصالِة)32

تَـوَضَّـأْ  ُت  في  البیِت  قَــبـَْل  الذ َّھاِب  إلى  المسجِد)33

توضـَّـأْ  ُت  في البیِت  و ذھبُت  إلى المسجِد لصالِة العشاِء)34

الماِء  و الصابوِن  التاجُر  الدكاَن  بـِـغَــسـََل)35
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غَــسَـلـْـُت  الثـَـْو َب  في الحماِم)36

غَــسَـلـَـْت  البنُت  الدرَّاجةَ )37

  اإلماُم اغْــتَــسـََل)38

  قَــبـَْل صالِة الجُـمُـعـَِةاغْــتَــسـََل  اإلماُم)39

اغْــتَــسَـلـْـُت  في البیِت  قَــبـَْل  الذھاِب  إلى المسجِد)40

قبَل  الذھاِب  إلى الجامعِةاغتسلُت  في الصباِح )41

  بَـعـْـَد  الـعَـمـَلِ  في المستشفى في البیِتاغْــتَــسَـلـَـْت  المـُـمَـرِّضَـةُ )42

  بَـعـْـَد  العَـمَـلِ  ؟  في  السوِق ھـَْل  اغتسلَت)43

 السُؤَاَل  الطالُبأجَـاَبسَــأَل  المدرُس  الطالَب  سُـؤَاًال  َو  )44

ُ  الطالبةَ   سُـؤَاًال َو  أجاَبـْت الطالبةُ  السؤاَلسـألـَـْت  المدرسة )45

سألُت األستاذَة سـُؤَاًال  َو أجَـاَبـْت لي السُؤَاَل)46

  و أجـَْبـُت  السُـؤاَل عَـْن رسوِل اِهللاسـألَــنِـي  األستاذُ   سُـؤَاًال)47

 عَـْن  دكانـِِھ  َو  أجـَْبـُت سُـؤَالـَـُھ سؤاًالسألَــنِـي التاجُر)48

 األُب الولَد القلَمأعْـطَــى  الولُد القلَم مـِْن  األِب  َو َــلـَـَبط)49

طلب الولُد القلَم من األِب َو أعْـطـاُه األُب القلَم)50

طلَبـْت  البِــنـْـتُ القلَم مَن األِب  َو أعْـطاھا األُب القلَم)51

َمطلب الولُد  مَِن  األمِّ القلَم َو  أعْــطَــتــْـُھ  االمُّ  القل)52

طلب الولُد من األمِّ القلَم َو  أعْـطـَـْت األمُّ الولَد  القلَم)53

مرأُة  الحقیبةَ  مَِن التاجِر  َو أعْـطـاھا التاجُر الحقیبةَ طَــلـَـَبـْت ال)54
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طـَلـَـْبـُت الماَء مِْن  أختي  وَ أعْـطـتـْــنِي أختي  الماَء)55

لطبیُب الدواَءطلـَـْبـُت الدواَء مَِن الطبیِب  َو  أعْـطاني ا)56

طلب مِـنـِّـي التاجُر  الماَل َو  أعْـطَــیْـتـُـُھ الماَل)57

طلبتْ البنُت الدَفْــتَـَر  مِـنـِّـي  َو  أعْـطَــیـْـتـُــھا  الدفتَر)58

مِـنـْـُھ  الماَلَ   أخَذدخل التاجُر  الدكاَن  َو  )59

ذھب التاجُر  إلى الولِد َو  أخَـذَ   مِـنْــھُ  الماَل)60

یـْـُت  المدرَس  َو  أخَـذْ  ُت   مِـنـْـُھ  الكتاَبرَأ)61

أعْطاني المدرُس  الكتاَب  فَــأخَـذ ُْت  مِنْــھُ الكتاَب)62

أعطاني المدرُس الكتاَب    فَــأخَـذْ  تـُـــُھ     مِنـْـُھ)63

  المِـفْــتاَحدخلْت  المھندسةُ   البیتَ   َو  أخَـذَ  ْت    مِنْـُھ)64

  الثالجةَ أغْــلـَـَق  الثالجةَ   َو أخَـذَ   مِـنْــھا اللبَن  ثُــمَّ    الولُدفـَتـَـَح)65

فَــتـَْحـُت  الغُرفـَةَ   َو أخَـذْ  ُت  مِنْــھا مِفْــتاَح السیارِة ثُــمَّ أغْــلَــقـْـُت الغرفةَ )66

خَـلْــفَــھافـَتـَـَحـْت األمُّ الباَب َو دَخَلـَـْت الغُرفةَ  َو أغْــلَــقَْت  الباَب )67

  المسلُم  اللغةَ   العربیةَ   لِـفَــھـِْم  كالِم اِهللا  و فھِْم  حدیِث النبيِّتَــعَـلـَّـَم)68

تـَعَـلـَّمـَـْت  البنُت  التفسیَر)69

تَــعَـلـَّـْمـُت اللغةَ  العربیةَ   في المدینِة المنورِة)70

  الولُد  الرجَُل  اللذي  دخل  المكتبةَ عَـرََف)71

ـْت  البنُت  الضیَف  اللذي  دخل بَــیْـتَــھاعَرَفـَ)72

عَــرَفـْــُت  الرجَُل اللذي  خرج مَِن  السیارِة)73
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  السورَةـتَــذَكـَّــَرفَــنَـظَـَر  في القرآِن  فــَـــ  خالٌد  السورَةنَــسـَِي)74

نَــسـَِي  خالٌد  السورَة فَــنَـظـَرَ  في القرآِن  فَــــــتَــذَكـَّــرَھا)75

نَــسـِْیـُت  السورَة فَــنَـظـَـْر ُت  في القرآِن   فَــــــتَــذكـَّــْر تُــھا)76

االسَم    فَــــــتَــذكـَّــَر ْت إلى السبورِةفَــنَـظـَـَر ْت  االسَم نَــسـَِیـْت فاطمة )77

 تـْـُھنَــسـَِیـْت فاطمة االسَم فَــنَـظـَـَر ْت  إلى السبورِة    فَــــــتَــذكـَّــَر)78

  اإلماُم  الفِـقْــھَ   في الجامعِة  االسالمیِة  بِــالمدینِة  المنورِةدََرَس)79

دَرَسُْت الفقَھ مَـَع  األستاِذ )80
اللغةَ   في أسترالیاالطالَبالمدرُس عَـلـَّـَم العربیة  في المدینِة المنورِة َو تَــعَـلـَّـَم  المدرُس  اللغةَ )81

 في أسترالیاالطالَب المدرُساـمـََھ في المدینِة المنورِة  َو عَـلـَّالعربیة  اللغةَ  تَــعَـلـَّـَم  المدرُس)82

  في أسترالیا االبَنِة َو عَـلـَّـمْـتُــھُ ـَّیوـِبَـتَــعَـلـَّـْمـُت التفسیَر في المدینِة الَن)83

  ھـُــنا أخْــتَــھَاـتْـُھةُ   التجویَد  في  مـكـَّـة  َو عَــلـَّـَمَستَــعَـلـَّـَمـْت  المدرِّ)84

مـِْن كالمـِِھ المدرُس ـضَـحـَِك  فـَـــ  مـََع  المدرِس عَِن  القِـط ِّ  الولُدتَــكَــلـَّـَم)85

تَــكَــلـَّـْمـُت  مـع زمـیلي  و ضَـحِـكـْـُت و ضَـحـَِك  زمیلي  أیضـًا)86

  التاجُر  الـفُــطـُوَر  في  الدكانِ تَــنَــاوَل)87

وَلـْـتُ  الـغَـداَء  في   مَــطـْــعـَـِم  الجامِـعِةتَــنَا)88

تَــنَــاولـَـْت  المُــمَـرِّضَــةُ   العَـشـاَء  في  مَــطْــعـَـِم  المستوصِف)89

شَـرَِب الولُد  اللبنَ   للفُــطـُـِر و أكـَـَل  األرُزَّ  للغداِء)90

ـلـَّـِة القُــمامِة  المدیُر  القُــمامةَ   في  َسألْــقَــى)91

ــلـَّـِة  القُــمامِةدرسةُ   القلَم  المكسوَر  في  َسألْــقـَـْت  الم)92
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ألْــقَــیـْــُت  الحقیبةَ   على  السریرِ )93

 المـندیَل  على المكتِبوََضــَع  التاجُر المِــنْــدیَل  مـِْن  الجـَْیـِب  َو  أخْــرََج)94

ْن  الجـَْیـِب  َو  وَضـَـعَھا على المكتِبأخْــرََج  التاجُر الساعةَ  مِـ)95

أخْــرََجـْت  األمُّ  المِــنْــدیَل  مـِْن  الجـَْیـِب  َو  وَضــََعـْت المـندیَل  على المكتِب)96

 على المكتِبأخْــرََجـْت  األمُّ  المِــنْــدیَل  مـِْن  الجـَْیـِب  َو  وَضـَـعَـتــْـُھ)97

حقیبِة  و  وضعتـُـُھ  في  السیارِةخْـرَْجـُت  الكتاَب  من الأ)98

  اإلماُم  القرآَن  مَن  الكرسيِّ  َو   وَضعُھ  على المكتِبرَفـَـَع)99

رَفَـْعـُت الطِـفـْـَل  مـَِن األْرِض َو أعْــطَــیْـتـُـُھ  أمـَّـُھ  فــوَضَعَـتـْـُھ على السریِر)100

السیارَة  المُـھَـنْــدُِس  اشْــتَــرَى)101

ـْـُت  الساعةَ   مـَِن السوقِ اشْــتَــرَی)102

اشْــتـَرَْت  البنُت  الدواَء  مَِن  الصَـیْـدلِـیَّـِة )103

  التاجُر  الحقیبةَ   فـَــاشْــتَــرَیـْــتُــھا  مِـنُـُھبـَاَع)104

باَعـْت  الطبیبةُ   بَـیْـتَــھا  فـَــــاشْــتَــرَیـْـتـُـُھ  مِـنْــھا)105

ـھا  فـَــــاشْــتَــرَاُه  مِـنْــھا الوزیُرباَعـْت  الطبیبةُ   بَـیْـتـَ)106

بِــعـْـُت  السیارةَ   القدیمةَ   َو  الشْــتَــرَْیـُت  سـیَّـارةً   جدیدةً )107

 الطبیُب  مـسجِـدًا  جدیدًابَـنَــى)108

بَـنـَـْیـُت  بَــیْـتـًا  جدیدًا  خَلـْـَف  المسجِد)109

  مـَِن  الطِـیـنِ بَـنـَـْت  البِــنـْـُت  الصغیرةُ   بیتـًا)110

اشْــتَــراُه  مِـنـِّـي التاجُرفـَا جدیدًا  َو  بـِـْعـُت البیَت القدیمةَ   ًـتـْـیبـَنَـْیـُت  َب)111

 الطفَل في الشارِعوَجََد  َو  الوالُد عَـن الطِفْــلِ بَـحـََث  الطِـفـْـُل في  السوِق   و ضاَع)112

ـَث األُب عَـنــْـُھ  فـَوَجَدَهَُ في الشارِعضاَع  الطِـفـْـُل في  السوِق  فَــبـََح)113
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  الطِـفْــلةُ  في  السوِق  فَــبَـحَـثـْــُتـْتضاَع  و ،دخلُت السوَق و ما  ضـِْعـُت )114

 في الشارِععَـنـْــھا  فـَوَجـَْد تـُھَا 

 في البیِت فَــبَـحَـثْـُت عـنھا َو بحثْت عـنھا أمِّـي أیضًا  ضاَعـْت الساعةُ )115

ـوَجَـدَتْــھا تـَحَْت السریِرفـَ

 محمٌد السیارَة  في مَـوِْقـِف السیارِة أوْقََفى  َو   محمٌد  السیارَة إلى المستشفساَق)116

 إلى الباِب المریُض مَـشـَىَو  مِـنْــھا المریُض  نَــزََلَو بـِالمستشفى

مستشفى  السیارةَ   إلى الَو سُــقـْـُت مَِن البیِت  مَـعِي السیارَةمُّاألـْت رَكـَِب)117

أنْــزَلـْـُتَو  مـِْن السیارِةـُت   َو   نـَـَز لـْأوْقَــفـْـُت السیارةَ  عِـنـْـَد الباِبَو  

ـْت أمِّي مَـعي  إلى الباِبـمَّ  مَـشـَـْیـُت  َو مـََش  ثـُضًا ْــھا أْیاألمَّ مِـن

َص  َو أع)118  القمیَص لَــبـِـَسْــطـْیـُت الصدیَق قمیصًا آخـََر  َولَــبـِـْسـُت  القَــمــی

اشْــتـَرَْیـُت ثـَوْباًً جدیدًا  فـَــأعْــطـیْـتـُـُھ  األمَّ  فـَــــلَــبِــسَـتـْــــُھ فـَرَأیْـتُــھا جَمیلةً  َو )119

صالِـحَـةً 

َ   على  سَــقَــطَوُت مَـعـَُھ  فِیِھ َو لَــعِـبْـَة  القَدَِم  في الملـْـَعـِب  الولُد  كُـَرلَــعـَِب)120

األرِض  َو بـَكـى مـَِن األلَـِم

  األُب  َو ـبَـكَــى  فـَ- َو الجدََّة اُهللا الجـدَّرَحَِم– َو ماتَـْت الجَدَّةُ   الجَـد ُّمـاَت)121

بَــكـَـْت األمُّ  فَــبَـكـَـْیـُت  أیضًا

  َو   َو بَــكـَـْت األمُّ  فَــبَـكـَـْیـُت  أیضًايب فَــبَـكَــى  أ- اهللاَُ ــُھ رَحَِم–مـاَت  الجَـد ُّ )122

و َو عَـلِـمـْـُت أیضًاكـَّـرَُهو تَــذ الحدیَث عـن الجَـنـَّـِة للمسلِم  األُبعَــلـَِم

ـْمـُت أیضًا  األُب  َو ابْـتَــسـََمـْت األمُّ  َو ابْــتـَـَسابْـتَــسـََمفـَـعَلـَِمـْت األمُّ
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)found in sentences above(ew commonly used verbsn74Meanings of
Sentence

number #
VerbMeaning of verb#VerbMeaning of verb

He...  لِـ قال1 said to...7مدحHe praised s/o…

Heأراد11 wanted to15إلى احتاج   ...He needed...

He... عـلى ـَمسَـلـ22َّ did Salaam22َّإلى../على(رد(..He returned s/th to s/o

Heتـوضـَّـأ30 did wudu26صـلـَّىHe prayed...

Heغسل35 washed...38اغتسلHe showered...

Heأجاب44 answered...49طلبHe sought...

Heعطىأ49 gave s/th to s/o59أخذHe took s/th from s/o

Heفتح65 opened s/th65أغلقHe shut/closed s/th

Heمـّـتعل68 learnt s/th71عرفHe knew...

Heينِس74 forgot s/th74تذكرHe remembered

Heدرس79 learnt/studied...81عـلـَّـمHe taught

Heكضـِح85 laughed87تـنـاولHe ate/took e.g. a meal

Heتـكــلـَّـم85 spoke with/about...

Heألـقـى91 threw away s/th94أخرجHe removed s/th

Heوضع94 put down s/th99رفعHe raised s/th

Heاشـتـرى101 purchased s/th104بـاعHe sold s/th to s/o

Heبـنـى108 built s/th112ضـاعLost

He..عـَـْنبـحـث112 searched for Heوجد112.. found

Heساق116 drove (e.g. car)116أوقفHe stopped s/th...

Heنـزل116 descended from116مـشـىHe walked

Heـســِـبــل118 wore (clothes)120لــعِــبPlayed (game)

Heسـقـط120 fell down121مـاتHe died

Heـَمِــحَر121 had mercy on s/o121بَــكَــىHe cried

Heابْـتَــسـََم122 smiled122عَـلـَِمHe knew s/th
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ew nouns or harf jarr in sentences aboveMeanings of n

Nation/peopleقــْو ٌمsmartذَكـِّي

guestــٌفضـَـْیplaygroundمَـلـْـَعـٌب

Welcome...ـًا   بــِ مَــرْحَـبpatienceصَـبـْـٌر to …

Goingذھاٌبreadingقِـراءةٌ  away

Eyeنـَــظـَّـا َر ةٌ exitخـُرُوٌج spectacles

examامْــتِـحَاٌنHall/loungeصالَــةٌ 

soapالصابوُنneedحَـاجَـةٌ 

morningصباٌحgarmentثَــوٌْب

,Harf-jarعـَــْنworkالعَــمـَُل means:- about

Medicineالدَواُءwomanالمَـرْأةُ /امـْـَر أ ةٌ 

andَوsoفَـــ

Afterثُـــم َّ thatكالٌمspeech

lunchغَــداٌءbreakfastفُــطُــوٌر

restaurantمَــطْــعـٌَمdinnerعَــشَــاٌء

Basket/binــلـَّــٌةَسriceرُّز /ز ٌّأُر

pharmacyصَــیــَْد لـِـیَّــةٌ rubbishقُــمَامَـةٌ 

babyطِـفـْــٌلClay/mudطِــیــٌن

grandfatherجـَّدٌ righteousصـا لـٌِح

أَ/َھــْل

؟الطا لُببَھَذَأ 

؟الطا لُببَھََذَھــْل 

Put this in front of

statement to turn it

into a question


