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INFINITIVE PAST P.PARTICIPLE ARABIC TRANSLATION FRENCH TRANSLATION

abide abode abode يبقي. يتحمل. يصمد. يسكن يخلص . يقيم.
ينتظر

demeurer

arise arose arisen ينهض..يرتفع. يظهر للعيان. ينشأ survenir

awake awoke awoken يدرك. يستيقظ. يعى. ينهض. يوقظ s'éveiller, éveiller

be was
been . يوجد. يكون. يصبح.يبقي

être

bear bore
borne

. يحتوي على يحمل. يثبت ل يحتمل.يتصل بـ
 يدلي بـ.يثمر

porter, supporter يشق. يصمد لـ يطيق.يسلك 

beat beat
beaten

 ينهك.ينتصرعلى  .يهزم
يخدع .  يحير .يتقدم بصعوبة 

يرهق . يدوس على 
يي على  يمش

battre

become became
become يليق بـ . يلئام  . يصبح

devenir

befall befell
befallen  يقع. يصيب.يحدث لـ

arriver à, survenir à

beget begot
begotten يولد . ينجب  . يسبب

engendrer, causer

begin began
begun  .يخترع .  يبدأ . يبتدع .يؤسس . يأخذ فى

commencer ينشئ .  يشرع ينشأ.يستهل

behold beheld
beheld  انظر. ينظر. يلحاظ .يشاهد

voir (archaïque)

bend bent
bent

منعطف " فى   . انحناء. انثناء.التواء  .ثنى
" طريق
يخضع . عقدة فى حابل

يشد وتر القوس  . يعقد العزم
courber, plier

beseech besought
besought يلتمس . يتوسل . يتضرع

implorer, supplier, conjurer

beset beset
beset

 يكتنف .يقلق يزعج  .يرصع
يهاجم من جميع الجهات 

يحدق بـ  assaillir

bet bet
"bet  يراهن على . مراهنة. ما يراهن عليه .رهان

parier

bid bid
bid

 محاولة.عطاء. دعوة. أمر
 يعرض. يزايد. يدعو .يأمر 
اا إلى  .  يناقص .يصدر امر

يعرض سعرا 
ordonner

bind bound
bound

 يقيد. يقي .يعوق عن الحركة
. يربط. مأزق . رباط. يوثق ارتباط ربط .يلزم 

يتماسك
اا .يجعله يتماسك   يصبح صلب

 يعصب .يضمد
lier, relier

bite bit
bitten يمزق . يلذغ .يلسع     يلدع

mordre

bleed bled
bled  يستنزف.يستخرج العصارة

اا ينزف.يفيض .يفصد  saigner ينفطر حازن

blow blew
blown

 يصفر .يشكل الزجاج بالنفخ
 يعصف .آلة نفخ موسيقية 

  يعزف على .يطير مع الريح
. يلعن. يلطم. يفشى .يغادر 
 ينور. ينشر. ينسف .يلهث 

souffler

break broke
broken

 يثقب. يتفوق على .يتفرع
 يحل. يجرح .يتكسرالموج 
يحمله على ال قلع عن 

 يجزىء .يحل رموز الشيفرة 
. يحطم يخرق. يحرث .يحدث 

casser

Breed bred
bred  يهجن.ينتج .  يلقح. يلد .يفقس

élever (enfant)

bring brought brought

 .يجتذب . يجلب . بسعر معين يعود على صاحابه
 يجيء.يرافق . يسبب. يحدث. يحضر. يحمل.يغل

بـ
 يغري. يعيد إلى.يدلى بـ 

apporter

broadcast broadcast broadcast diffuser (radio) يذيع. إذاعى .إذاعة صوتية

browbeat browbeat browbeaten يرهب بالصياح
يرهب بالعبوس intimider

build built built construire يعزز. يقيم. يشيد. يبني.بنية 

burn burnt burnt
 يغضب. ينير. يكوي.يضيء 

. يزعج. يبدد.  يتلف. يغش .يعمل بوقود معين
يثير

brûler

burst burst burst . يندفع بقوة. يفجر.يطفح بـ 
éclater ينفطر. ينفجر. يندفع فجأة 




