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فً   make out لعبارة االستخداماتسبعة من أهم  سنتكلم فً هذا الكتاب عن 

  phrasalاالفعال من هذا الصٌغة باألفعال الجملٌة  , نسمًاللغة االنجلٌزٌة

verbs 

 اوال لنتأمل الجملة التالية  :

cher saywhat the tea make outt The student can’ 

تعنً ٌفهم    make outفً الجملة السابقة من ٌقرأ الجملة االول مرة ٌفهم ان 

هنا تعنً ٌسمع أو ٌرى بوضوح ,فمثال عندما    make out ,ولكن فً الحقٌقة

  باإلنجلٌزٌةٌمكن  ان تقول  ما هوتالحظ شٌئا بعٌدا وانت ال تعلم 

out it   makeI can’t     ان اراه بوضوح ال ٌمكننًأي .    

وٌمكن استخدامها اٌضا مع الصوت الغٌر واضح فمثال عندما تسمع صوتا 

 ما ٌقال ٌمكن أن تقول باإلنجلٌزٌةضعٌفا فً تلفزة مثال وانت التفهم 

what he say make outI can’t    

 ثانٌا 

to my brother  outthe check  madeI   

جعلت الشٌك قابل للدفع ألخً ،فهنا جاءت  والتً تعنً فً الجملة السابقة 

 بمعنى ٌفعل الفعل لشخص اخر.
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ثالثا 

 لنفهم االستخدام الثالث لنتأمل الجملة التالٌة

Don’t make out like you know what i am talking about. 

لنفترض مثال انك تتحدث عن موضوع معقد ألشخاص انت تعلم جٌدا انهم لم 

 فنقول بالعربٌة ٌفهموه جٌدا ،وشخص منهم ٌتظاهر بأنه فهمك 

 ال تتظاهر بأنك تعرف ما أتحدث عنه.

  pretend جاءت بمعنى ٌتظاهر make outففً الجملة السابقة 

رابعا 

 لنحاول معا فهم السؤال التالً

سؤالك عن مدى  أحد اصدقاءكاراد لنفترض مثال انك كنت تعمل على عمل ما و

 فٌكون السؤال  تقدمك فً عملك

your work?  make outHow did you  

او تقدم  performe ىبمعنى اد make outاذا فً الجملة السابقة جاءت  

progress   أو انجزdid   . 

 خامسا

   ٌقبل بعاطفٌة’فً الجملة التالٌة هو  make out معنى كلمة

الغربٌة  بعضهما البعض فً مكان او كما فً الحفالت  فعندما نرى زوجان ٌقبل

 فنقول

.party in themaking out They was  



Wisit Email :hadjabdellahabdelmalek@gmail.com 

 

 

 سادسا

make out  إال انها ادق ،فمثال فً الحالة السادسة  مشابهة للحالة االولى

وانت التستطٌع فهم  عندما تقرأ كتابا أو جرٌدة ،مكتوبة بخط دقٌق أو صغٌر

 : فنقول  decipherالكتابة 

I can’t make out what it says here. 

سابعا 

تستعمل وان كانت بشكل غٌر شائع ،عندما  make out  فً الحالة السابعة

 وال نفلح فً ذلك فنقول شخص ما  طابع نحاول فهم

I can’t make him out  

  ال ٌمكننً فهم شخصٌته. أي

ثامنا 

make out فً الحالة الثامنة تستعمل فً صٌغة اسم المفعول passive 

voice  لنتامل معا الجملة التالٌة  

This ring is made out of gold 

 من الذهب    completelyمعنى الجملة السابقة هو أن الخاتم مصنوع كلٌا 

 جاءت بمعنى مصنوع تماما .  made outفعبارة 

   

 



Wisit Email :hadjabdellahabdelmalek@gmail.com 

 

 

 

 

 

 


