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 بسم هللا الرحمان الرحيم

 والصالة والسالم على سيد الخلق اجمعين

Some Phrasal verbs 

 بعض االفعال الُجملٌة 
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فً االنجلٌزٌة هو ٌسقط وٌختلف معناها إذا أضفنا لها حرف جر   fallكلمة  معنى

preposition  . لتأخذ معنى أخر 

 المثال االول 

To fall apart   

  أو انفصل أو   سٌنفصل عن العظم لنفترض انك طهوت قطعة لحم جٌدا فعندها اللحم

  باإلنجلٌزٌة:

the meat fell apart of the bones. 

 fall apart   :ًلها معنى اخر لنتأمل المثال التال 

The men fell apart after his friend left him 

 means : has a nervous breakdown  

  معناها ٌصاب بصدمة عصبٌة 
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 المثال الثانً

 To Fall out  

 ن ٌسقط شًء ما من جٌبك وانت تمشً .، كأالمعنى االول لها هو ٌسقط من 

 المعنى الثانً لها هو عندما تتشاجر مع شخص ما ثم تتوقف عن الكالم معه 

  . مثال:المعنى الثالث هو انها تعبر عن نتابج حدوث حادث عادة ٌكون سًء 

The fall out from the accident was that his leg broken. 

 كسرت.أن ساقه كانت النتٌجة من الحادث 

 المثال الثالث

To fall behind  

  المعنى االول له هو ٌسٌر وراء ،فمثال اصدقاؤك ٌسٌرون معا وانت تسٌر

                                            .I fell behind my friendsبالخلف وحدك 

 . وٌستعمل الفعل اٌضا عندما ترمع مثال شًء ما فانه ٌسقط خلفك 

The pen fall behind me. 

 الرابع المثال

To fall for 

 : المعنى االول له هو ٌقع فً حب شخص ما مثال 

I Fall for love with my friend fatima. 

 :المعنى الثانً هو ٌقع فً حٌلة شخص ما مثال 

I fell for my sister’s trick.  
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 المثال الخامس

To fall through  

 الى الجزابر فً  المعنى االول للفعل هو ٌفشل مثال خططت لعمل زٌارة

عطلة عمل وقبل ان تذهب دعٌت الى العمل لحدوث طارئ فألغٌت 

                .My plan fell through to visit algeria الرحلة او :

  المعنى الثانً للفعل هو ٌسقط من خالل كعندما ٌسقط لك مفتاح عبر

 المغسلة فنقول باإلنجلٌزٌة :

The key fell through the sink . 

 المثال السادس

To fall in (with) 

 : ٌستخدم الفعل فً المجال العسكري 

Everybody  Fall in line . 

 معناها الكل ٌصطف فً الصف.

  اما الفعلto fall in with   فله نفس المعنى اي تتبع شٌبا ما ولكن

 عن غٌر قصد .

 المثال السابع 

To fall back on  

 فمثال :معنى الفعل هو ٌعتمد على 

I fall back on my cooking skills to get a job. 

 معنى المثال هو اعتمد على موهبتً فً الطبخ الجد عمل.
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 TURNثالثا 

To Turn-on  

 . ٌوظف الفعل غالبا مع االجهزة الكهربابٌة ومعناه شغل الجهاز 

  أما فً االنجلٌزٌة العامٌةslang   فمعنى الفعل هو ٌجعل شخص ما

 .  excitedمتحمس 

To Turn off  

 .عكس الفعل السابق ومعناه أطفا الجهاز 

جعل شخص ما غٌر متحمس تعنً اٌضا فً العامٌة ف To Turnoffاما

unexcited . 

 المثال الثانً

To Turn up  

  ٌرفع الصوت لجهاز مثل:المعنى االول لها هو 

Turn up the volume of  TV. 

 الصوت .اي ٌخفض   to turn down  وعكسها

  وٌمكن ان تعنً اٌضاto discover    اي ٌكتشف  واٌضا ٌمكن ان

 .   to appear تعنً الظهور 
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  المثال الثالث

To turn over  

  ٌمكن ان ٌأتً الفعل بمعنى ٌقلب شٌبا ما مثال عندما تقلب الخبز على

 النار.

  وفً مجال االعمال ،فمثال فً مقهى تستعمل طاولة ما من قبل الزبون

 عدة مرات فنقول باإلنجلٌزٌة : 

This table has a good turnover. 

 المثال الرابع

 To turn around  

 . معناها ٌدور لٌقابل أو ٌلتفت 

 . واٌضا ٌمكن أن تعنً ٌتراجع عن قراره 

 المثال الخامس

To turn in  

  ًبمعنى ٌسلم شٌبا ما لشخص ما.ٌأت 

Turn the criminal in to the police. 

 . وتأتً فً االنجلٌزٌة العامٌة بمعنى  ٌخلد الى النوم 

 المثال السادس

To turn to  

  ٌعنً ٌرجع الى ،كعندما تواجه مشكلة تحتاج الى اشخاص ترجع

 إلٌهم لتعرض علٌهم مشكلتك 

Turn to my friend when i have a problem. 
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 المثال السابع

To Turn out  

   النتٌجة.وٌعنً ٌنتج من 

It turns out that my research was wrong . 

  ضا  اٌ تاتًوٌمكن انturnout   االقبال :وتعنً كإسم 

The turnout in the party was too much . 
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