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Omar AL-Hourani 

  
  

  
وعكس املبين للمجهول هو املـبين للمعلـوم    .اًأو غري معروف إذا كان الفاعل جمهوالً تبىن اجلملة للمجهول -

 .Passiveعكس  Active: أي أن Activeويسمى 

  ).Activeمبين للمعلوم . (كارلوس قتلَ جون
  ).Passiveمبين للمجهول . (لتقُ كارلوس

حذف الفاعل ويتحول املفعول به إىل نائـب  للمجهول ي اجلملة ف أن يف اللغة العربية عند بناءومن املعرو -
لفعـل  قبل اويضاف  ،فاعللل نائب ولكن يف اللغة االجنليزية حيذف الفاعل ويتحول املفعول به إىل .فاعللل

  .ويصبح الفعل يف التصريف الثالث ،Auxiliary Verbفعل مساعد 
 كنا نريد كتابةوإذا  ،عندما يكون االهتمام باملفعول أكرب من االهتمام بالفاعلاجلملة للمجهول أيضاً وتبىن  -

 إذا كان الفاعل مادة مسـتخدمة  أما ،by + Subject املصاغة للمجهول يف اية اجلملة نضع الفاعل
رفع يتحول إىل ضمري إذا كان الفاعل ضمري أما و ،with + Subject نضع يقوم بالفعل وليس شخصاً

 … He ���� him , She ���� her:   مثل ضمري الرفع إىل نصب يتم حتويل نصب

 ادرسـتها يف هـذ   اليتلمجهول لألزمنة ل املبين غصي بني فيهي يف آخر البحث جدوالً وضعنا على كل حال -
 .وهم األكثر استعماالً فقط ستة نشرح منهم إال نولكن ل الكتاب

  
  
  
  :يف صيغة األصلية إذا كانت اجلملة -

  :البسيط املاضي /أوالً            
  
  :مجلة املاضي التالية لدينالتكن  -

Subject     +     Verb.2     +     Object 
  :تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول -

Object     +                  +     Verb.3  
  
  

  
 �����Introduction:  

  

  

ل ���� ���  :�����Passive Voice ا�

  

was 
were 



The car 

Irregular 

Carlos

  
John
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The car was stolen

Irregular 

Carlos was killed

  :وميكن كتابة اجلملة السابقة باملاضي البسيط
John killed 

1) They to

2) They broke

My car was 

  :إذاً تصبح اجلملة
The window was broken

expressenglish.4t.com 
 

was stolen

 Irregularمن األفعـال الشـاذة   

was killed

وميكن كتابة اجلملة السابقة باملاضي البسيط
killed Carlos

They took my car away.                                           

They broke the window.                            

  :إذاً تصبح اجلملة
My car was taken away

إذاً تصبح اجلملة
The window was broken

  :أو اسم مفرد

  

 
 

was stolen.                 

من األفعـال الشـاذة   

"انظر إىل اجلدول يف البحث الثالث عشر
was killed by John

وميكن كتابة اجلملة السابقة باملاضي البسيط
Carlos.               

my car away.                                           

the window.                            

إذاً تصبح اجلملة 
ken away

" the window إذاً تصبح اجلملة
The window was broken

  "ميكن أال تكتب

me أو اسم مفرد

  :أو اسم مجع

                    

من األفعـال الشـاذة    stealألن الفعل 

steal  -  
انظر إىل اجلدول يف البحث الثالث عشر

John.          

وميكن كتابة اجلملة السابقة باملاضي البسيط ."
                                      

  وكالمها صحيح

my car away.                                           

the window.                            

"my car" 
ken away by them

the window"

The window was broken by them

ميكن أال تكتب

me , him

you ,  أو اسم مجع
  

٣ 

  

  
  
  
  

                 

steal  ألن الفعل

  stole  -
انظر إىل اجلدول يف البحث الثالث عشر

يف املاضي"   
" Carlos"

                       

وكالمها صحيح

my car away.                                           

the window.                            

"my car"واملفعول به 

by them.            

" واملفعول به

by them.                                    

ميكن أال تكتبمات اليت حتتها خط 

him , her , i

  .was يف مجلة املبين للمجهول
ou , us , them

  .were يف مجلة املبين للمجهول

. "يف املاضي"            
stealلفعل ل

-  stolen 
انظر إىل اجلدول يف البحث الثالث عشر

عن طريق جون. "يف املاضي
"هو أكرب من الذي قتله و

                                                  

وكالمها صحيح

 أمــثــلــة

  :حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
my car away.                                           

the window.                               

"to ok  واملفعول به
                           

" broke واملفعول به
                                

مات اليت حتتها خط الكل

itيف مجلة املبين للمعلوم 

يف مجلة املبين للمجهول
themمجلة املبين للمعلوم 

يف مجلة املبين للمجهول

سرِقَت السيارة. "
ل ثالثالتصريف 

 
انظر إىل اجلدول يف البحث الثالث عشر"  

كارلوس عن طريق 
أكرب من الذي قتله و
                           

أمــثــلــة

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
my car away.                                           .

                    

"okوالفعل  

                    .
"brokeوالفعل  

                                

الكل"

يف مجلة املبين للمعلوم 
يف مجلة املبين للمجهول نائب الفاعل
مجلة املبين للمعلوم يف 
يف مجلة املبين للمجهول نائب الفاعل

Omar AL

ت. أو سرِقَت
stolen تصريف هو ال

  :تصريفه

أو قُتل كارلوس 
أكرب من الذي قتله و ارلوسك

.كارلوس                           

أمــثــلــة

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
.هم أخذوا سياريت بعيداً

.هم كسروا النافذة                 

"They" 
.سياريت أُخذَت بعيداً
"They" 

                                تالنافذة كُِسر.

يف مجلة املبين للمعلوم   املفعول بهإذا كان 
نائب الفاعلنضع بعد 
يف  املفعول بهإذا كان 
نائب الفاعلنضع بعد 

Omar AL-Hourani 

السيارة سرِقَت
stolenالفعل 

Verbs تصريفه

كارلوس قُتلَ أو
كقتل االهتمام ب

كارلوسقتل  جون

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول/ س
هم أخذوا سياريت بعيداً

هم كسروا النافذة
 / ج

"They"الفاعل ) ١

 سياريت أُخذَت بعيداً

"They"الفاعل ) ٢

تالنافذة كُِسر 

إذا كان  -
نضع بعد 

إذا كان  -
نضع بعد 

  

 

  

  
  
  

 السيارة 
الفعل 

Verbs

 كارلوس 
االهتمام ب

 جون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

س
 هم أخذوا سياريت بعيداً

 هم كسروا النافذة
ج
١

٢

-

-

  



The bridge 

The 

ألن 
  

S
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The bridge 

The mountain

ألن  "by"عوضاً عـن  
  :وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر البسيط

Snow covers the mountains.                               
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The bridge is repaired

mountains are covered

عوضاً عـن  
وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر البسيط

now covers the mountains.                               

 
 

Subject     +     Verb 

Object     +               +     V

is repaired everyday.                                      

are covered

"with"   عوضاً عـن
وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر البسيط

now covers the mountains.                               

  :أو اسم مفرد

  :أو اسم مجع

Subject     +     Verb

Object     +               +     V

everyday.                                      

are covered with

"with"ووضعنا  ،"

وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر البسيط .
now covers the mountains.                               

  وكالمها صحيح

him أو اسم مفرد

you ,  أو اسم مجع

٤ 

Subject     +     Verb.1

Object     +               +     V
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

everyday.                                      

with  snow.

"وهو  snow"

.مادة مستخدمة وليس شخصاً يقوم بالفعل
now covers the mountains.                               

وكالمها صحيح
  
  
  
  
  

am 
is  

are 

him , her , 

  .is يف مجلة املبين للمجهول
ou , us , them

  .areيف مجلة املبين للمجهول 
me:  
  .amيف مجلة املبين للمجهول 

 :لتكن لدينا مجلة احلاضر البسيط التالية

1     +     Object
  :تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول

Object     +               +     Verb.

everyday.                                      

.             

وهو  اهمغطّ
مادة مستخدمة وليس شخصاً يقوم بالفعل

now covers the mountains.                               

وكالمها صحيح

 أمــثــلــة

it , يف مجلة املبين للمعلوم

يف مجلة املبين للمجهول
themيف مجلة املبين للمعلوم 

يف مجلة املبين للمجهول 
meيف مجلة املبين للمعلوم 

يف مجلة املبين للمجهول 

 :احلاضر البسيط

لتكن لدينا مجلة احلاضر البسيط التالية
+     Object

تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول
erb.3 

everyday.                                      

                  

غطّأكرب من الذي 
مادة مستخدمة وليس شخصاً يقوم بالفعل

now covers the mountains.                                                  

أمــثــلــة

يف مجلة املبين للمعلوم
يف مجلة املبين للمجهول نضع بعد نائب الفاعل

يف مجلة املبين للمعلوم 
يف مجلة املبين للمجهول  نضع بعد نائب الفاعل

يف مجلة املبين للمعلوم 
يف مجلة املبين للمجهول  نضع بعد نائب الفاعل

Omar AL

احلاضر البسيط /ثانياً

لتكن لدينا مجلة احلاضر البسيط التالية

تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول

everyday.                                       كل يوم.
.بالثلج           

أكرب من الذي  بغطاء اجلبال
"snow" مادة مستخدمة وليس شخصاً يقوم بالفعل

.طي اجلبال            

أمــثــلــة

يف مجلة املبين للمعلوم املفعول بهإذا كان 
نضع بعد نائب الفاعل

يف مجلة املبين للمعلوم  املفعول بهإذا كان 
نضع بعد نائب الفاعل

يف مجلة املبين للمعلوم  املفعول بهإذا كان 
نضع بعد نائب الفاعل

Omar AL-Hourani 

ثانياً               

لتكن لدينا مجلة احلاضر البسيط التالية 

تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول 

 يصلَّحاجلسر 
بالثلج ىطَّغتاجلبال 
بغطاء اجلبالاالهتمام 
"snow"كلمة 

طي اجلباليغالثلج 

إذا كان  -
نضع بعد نائب الفاعل

إذا كان  -
نضع بعد نائب الفاعل

إذا كان  -
نضع بعد نائب الفاعل

 

               
  
- 

- 

 اجلسر 
             اجلبال 
االهتمام 
كلمة 
 الثلج 

  

-

-

-

             



 

John 

The city hall 

The 
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John is been

The city hall 

The Council is rebuilding the city

 
 
 
 
 
 

1) The w

2) My wife calls me darling

  :إذاً تصبح اجلملة
The sheep

I am called da
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Subject     +          +     Verb

Object     

is been ask

The city hall is been

  :وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر املستمر
ouncil is rebuilding the city

The wolves eat

wife calls me darling

إذاً تصبح اجلملة 
The sheep are eaten

  :إذاً تصبح اجلملة
am called dar

 
 

Subject     +          +     Verb

Object     

asked.                    

is been rebuilt

وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر املستمر
ouncil is rebuilding the city

eat the sheep

wife calls me darling

" the sheep 
eaten by 

إذاً تصبح اجلملة
r ling by my wife

  "مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

Subject     +          +     Verb

Object     +          +     

.                    

rebuilt  by the 

وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر املستمر
ouncil is rebuilding the city

  وكالمها صحيح

the sheep.    

wife calls me darling.    

"the sheepواملفعول به 

by the wol

"me" إذاً تصبح اجلملة
ing by my wife

مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

am 
is 

are  
 

am 
is 

are  
 

٥ 

  
  
  
  
  
  
  
  

Subject     +          +     Verb
 

+          +     being     

.                                                         

by the Council

وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر املستمر
ouncil is rebuilding the city hall.

وكالمها صحيح

                        

.                 

" eat  واملفعول به
wolves.     

" واملفعول به

ing by my wife.                           
مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

  :لتكن لدينا مجلة احلاضر املستمر التالية
Subject     +          +     Verb-ing     +     Object

 :تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول

being     +     

                            

ouncil.    "
" the council .وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر املستمر

hall.       حيدث اآلن"
وكالمها صحيح

  :حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
                               

                  

"eatوالفعل 

.                                 

واملفعول به "call"والفعل 
                    

مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتبالكل

 أمــثــلــة

 :احلاضر املستمر

لتكن لدينا مجلة احلاضر املستمر التالية
ing     +     Object

تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول
+     Verb

                            "
" حيدث اآلن

the council"

حيدث اآلن. "يعيد بناء قاعة املدينة

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
                  

. ياعزيزي                     

" The w  والفعل
                        

" My wife  والفعل
                             .

الكل"

أمــثــلــة

Omar AL

احلاضر املستمر/ ثالثاً

لتكن لدينا مجلة احلاضر املستمر التالية
ing     +     Object 

تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول
Verb.3 

"حيدث اآلن. "
حيدث اآلن. "يعاد بناءها

"هنا الفاعل معروف وهو 

يعيد بناء قاعة املدينة

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
.فاالذئاب تأكل اخلر  

ياعزيزيب تدعوين

The wolves"

.اخلراف تأْكَل                           
My wife"

.أنا أدعى بياعزيزي

أمــثــلــة

Omar AL-Hourani 

ثالثاً             

لتكن لدينا مجلة احلاضر املستمر التالية 

تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول 

. "يسألجون 
يعاد بناءهاقاعة املدينة 

هنا الفاعل معروف وهو 
يعيد بناء قاعة املدينة الس

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول/ س
الذئاب تأكل اخلر

تدعوينزوجيت 
 / ج

"الفاعل  )١

اخلراف تأْكَل   
"الفاعل  )٢

 أنا أدعى بياعزيزي

 

  

             
  
- 

- 

  
  

 جون 

 قاعة املدينة 
هنا الفاعل معروف وهو 

 الس

س
 الذئاب تأكل اخلر

 زوجيت 
ج
١

٢



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Someone 

The car 
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Someone 

The car has been found

1) He is reading the book.              

2) They are building the house.

The book

  
The house is being built 
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Subject     +       

Object     +               

Someone has been arrested

has been found

He is reading the book.              

They are building the house.

  :إذاً تصبح اجلملة
book is being

  :إذاً تصبح اجلملة
he house is being built 

  :أو اسم مجع

 
 

Subject     +     

Object     +               

has been arrested

has been found 

He is reading the book.              

They are building the house.

إذاً تصبح اجلملة 
is being read 

"the  إذاً تصبح اجلملة
he house is being built 

  "ها خط ميكن أال تكتب

  :أو اسم مفرد

me أو اسم مجع

Subject     +               

Object     +               

has been arrested.                          

 by the police.

has 
have 

has 
have 

He is reading the book.              

They are building the house.

" the book 
read by him

"the house

he house is being built by them

ها خط ميكن أال تكتب

him أو اسم مفرد

me , you , 

  

٦ 

 
          +     Verb

Object     +                    +     been     
 

 

                          

police.       

have

He is reading the book.                               

They are building the house.                   

"the bookواملفعول به 

by him.                    

"houseواملفعول به 

by them.         

ها خط ميكن أال تكتبالكلمات اليت حتت

him , her , 

  .hasيف مجلة املبين للمجهول 
ou , us , them

  .haveيف مجلة املبين للمجهول 

  :التالية

Verb.3     
  :تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول

+     been     

                                                    

                                  

 أمــثــلــة

  :حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
                     

                               

" read  واملفعول به
.                           

"bui ld  واملفعول به
.                     

الكلمات اليت حتت

it , يف مجلة املبين للمعلوم

يف مجلة املبين للمجهول 
them يف مجلة املبين للمعلوم

يف مجلة املبين للمجهول 

  :احلاضر التام

التالية التاملتكن لدينا مجلة احلاضر 

     +     Object
تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول

+     been     +     Verb.

                         

                       

أمــثــلــة

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
                     

              .            

"readوالفعل 

                

"ldوالفعل  

                  

الكلمات اليت حتت"

يف مجلة املبين للمعلوم
يف مجلة املبين للمجهول  نائب الفاعل

يف مجلة املبين للمعلوم
يف مجلة املبين للمجهول  نائب الفاعل

Omar AL

احلاضر التام /رابعاً

لتكن لدينا مجلة احلاضر 

+     Object
تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول

erb.3 

.اعتقل                         
.عليها                       

أمــثــلــة

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
.هو يقرأ الكتاب                 

.              املرتل

"He"  والفعل
"اآلن" .الكتاب يقْرأ         

"They " 
"اآلن" .املرتل يبنى              

يف مجلة املبين للمعلوم املفعول بهإذا كان 
نائب الفاعلنضع بعد 
يف مجلة املبين للمعلوم املفعول بهإذا كان 
نائب الفاعلنضع بعد 

Omar AL-Hourani 

رابعاً             

لتكن لدينا مجلة احلاضر  

تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول 

 
اعتقلشخص ما 
عليها عثرالسيارة 

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول/ س
 هو يقرأ الكتاب

املرتلهم يبنون 
 / ج

"He"الفاعل ) ١

 الكتاب يقْرأ
"الفاعل ) ٢

 املرتل يبنى

إذا كان  -
نضع بعد 

إذا كان  -
نضع بعد 

 

             
  
- 

- 

  

  
  
  
   

 شخص ما 

 السيارة 
  
  

س
 

 هم يبنون 
ج
١

٢

-

-



T

The crime 

A 

 

ألن 

www.expressenglish

The police 

The crime 

A few of 

 

1) The students

2) Someone has 

 :إذاً تصبح اجلملة

We have been invited to the party 
  :إذاً تصبح اجلملة

Her book has been stolen

ألن  ألن الفاعل غـري معـروف  
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  :وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر التام
he police have 

Subject     +  

Object     +

The crime will be solved

of crimes 

students

Someone has 

إذاً تصبح اجلملة

We have been invited to the party 
إذاً تصبح اجلملة 

Her book has been stolen

ألن الفاعل غـري معـروف  

 
 

وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر التام
have found the car.      

Subject     +     

Object     +

will be solved

crimes will be committed

students have invited

Someone has stolen 

إذاً تصبح اجلملة "us"واملفعول به 

We have been invited to the party 
" her book 

Her book has been stolen

  "الكلمات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

ألن الفاعل غـري معـروف   "

وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر التام
the car.      

  وكالمها صحيح

     will     

Object     +     will     

will be solved.                                                       

committed

invited us

 her book.    

واملفعول به  "

We have been invited to the party 
"her bookواملفعول به 

Her book has been stolen.                    

الكلمات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

" by some

  

٧ 

وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر التام
the car.                           

وكالمها صحيح
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

will     +     Verb

will     +     

.                                                       

committed.             

us to the party

her book.                             

"  invited

We have been invited to the party by the students
" stolen  واملفعول به

.                    

الكلمات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

"omeoneال نضع املقطع 

  .وهو يف األصل نكرة

"the . وميكن كتابة اجلملة السابقة باحلاضر التام
                   

وكالمها صحيح

  

  :التالية
+     Verb.1     

  :تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول
+     be     +     V

.                                                       

                     

  :للمجهول
to the party.  

                         

"invitedوالفعل  

by the students
"stolenوالفعل 

.                                          

الكلمات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

 أمــثــلــة

ال نضع املقطع 
وهو يف األصل نكرة" 

"the police"

.السيارة                       

  :البسيط املستقبل

التالية البسيط املستقبل
     +     Object
تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول

be     +     Verb.

.                                                       

.سوف ترتكَب       

للمجهولحول اجلمل التالية إىل املبين 
.لقد دعونا الطالب إىل احلفلة       

. سرق كتاا                           

"The students 
. 

by the students.        
" Someone  والفعل

                     

الكلمات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب"

أمــثــلــة

Someone   ال نضع املقطع
" شخص ما"

Omar AL

"هنا الفاعل معروف وهو 

السيارة على الشرطة

املستقبل /خامساً

املستقبللتكن لدينا مجلة 
+     Object

تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول
erb.3 

.سوف تحل                                                       .
سوف ترتكَبقليل من اجلرائم 

حول اجلمل التالية إىل املبين 
لقد دعونا الطالب إىل احلفلة

سرق كتااقد 

students"

.ينا إىل احلفلة
.                
Someone"

.سرِق كتاا قد       

أمــثــلــة

 Someoneإذا كان الفاعل

Someone  تعين"

Omar AL-Hourani 

هنا الفاعل معروف وهو 
الشرطة عثرتقد 

خامساً            

لتكن لدينا مجلة  

تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول 

سوف تحلاجلرمية 
قليل من اجلرائم 

حول اجلمل التالية إىل املبين / س
 لقد دعونا الطالب إىل احلفلة

قد شخص ما 
 / ج

"الفاعل  )١

ينا إىل احلفلةعقد دل
    

"الفاعل ) ٢

 كتاا قد

إذا كان الفاعل -
Someone

  

 

هنا الفاعل معروف وهو 
قد ل  

  

  
  
  
  
  
  

            
  
- 

- 

  
  

 اجلرمية 
 قليل من اجلرائم 

س
 

 شخص ما 

ج
١

٢

-

  



The 

She 
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" can .  

Subject     +       

The car can be found

She must be told

 
 
 
 
 
 
 

1) He will kill 

2) She will

Mark will be killed 

The car 
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can , should

Subject     +     

Object     +     

can be found

must be told

He will kill Mark

will  buy the car

  
will be killed 

  :إذاً تصبح اجلملة
The car will be bought 

 
 

, should , must

:  
Subject     +     Aux Verb

Object     +     

can be found.         

must be told.              

Mark .                       

buy the car

  :إذاً تصبح اجلملة
will be killed by him

إذاً تصبح اجلملة
be bought 

  "مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

"… , must ,ميكن استخدام صيغة املبين للمجهول مع األفعال املساعدة 

Auxiliary Verbs له الصيغة:
Aux Verb

Object     +     Aux Verb     

.                    

                     

.                       

buy the car.             

" Mark إذاً تصبح اجلملة
by him.                           

" the car إذاً تصبح اجلملة
be bought by her.          

مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

٨ 

ميكن استخدام صيغة املبين للمجهول مع األفعال املساعدة 
Auxiliary Verbs

Aux Verb     +     

Aux Verb     +     

                   
                                

.                                    

                    

Markواملفعول به  "

.                           

"the car واملفعول به

.               

مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

  :مع األفعال املساعدة

ميكن استخدام صيغة املبين للمجهول مع األفعال املساعدة 
Auxiliary Verbs

+     Verb.
  :تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول

+     be     

                 

                                

  :املبين للمجهول
                                 

                       

واملفعول به  "
.                                

" buy واملفعول به
                 

مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتبالكل

 أمــثــلــة

مع األفعال املساعدة

ميكن استخدام صيغة املبين للمجهول مع األفعال املساعدة 
Auxiliary Verbsلتكن لدينا مجلة فيها فعل مساعد 

.1     +     
تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول

be     +     Verb

.ى السيارة                   
                  

املبين للمجهولحول اجلمل التالية إىل 
                    

         .              

"والفعل  kill"

                 

"buyوالفعل 

                       

الكل"

أمــثــلــة

Omar AL

مع األفعال املساعدة /سادساً

ميكن استخدام صيغة املبين للمجهول مع األفعال املساعدة 
لتكن لدينا مجلة فيها فعل مساعد 
     +     Object

تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول
Verb.3 

ى السيارةعل
.ال هلايقَ                     

حول اجلمل التالية إىل 
.ماركهو سوف يقتل                     

.         بيع السيارة

"He والفعل  "
.سوف يقْتل     

"She"  والفعل
.السيارة سوف تباع           

أمــثــلــة

Omar AL-Hourani 

سادساً             

ميكن استخدام صيغة املبين للمجهول مع األفعال املساعدة  
لتكن لدينا مجلة فيها فعل مساعد  

Object
تصبح الصيغة عند بناءها للمجهول 

عل عثَريأن  ميكن
يقَجيب أن هي 

حول اجلمل التالية إىل / س
هو سوف يقتل 

بيع السيارةتسوف  هي  

 / جـ

"الفاعل ) ١

سوف يقْتلمارك   

"الفاعل ) ٢

 السيارة سوف تباع

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             
  
- 

- 

- 

  
  
  

 ميكن
 هي 

س
 هو سوف يقتل 

 

جـ
١

٢
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1) They should not park their cars there

  

Their cars should not be parked there
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They should not park their cars there

  :إذاً تصبح اجلملة

Their cars should not be parked there

 
 

They should not park their cars there

" their cars إذاً تصبح اجلملة

Their cars should not be parked there
  "مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

They should not park their cars there

their cars

Their cars should not be parked there
مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

٩ 

They should not park their cars there

"their carsواملفعول به 

Their cars should not be parked there
مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتب

 :حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول

They should not park their cars there.   م هناكسيار.

" park  واملفعول به
  .هناك

Their cars should not be parked there by them
مات اليت حتتها خط ميكن أال تكتبالكل

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
سيارم هناك ا

"parkوالفعل  

وقَأال تهناك ف
by them.                                             

الكل"

Omar AL

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول
اجيب عليهم أن ال يوقفو

"They " 
أال ت أنجيب  

.                                             

Omar AL-Hourani 

حول اجلمل التالية إىل املبين للمجهول/ س
جيب عليهم أن ال يوقفو

  / ج
"الفاعل ) ١

 سيارام
.                                             

 

س
 جيب عليهم أن ال يوقفو

ج
١

.                                             
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 صيغة املبين للمجهول نوع اجلملة
Present Simple O + (am/is/are) + V.3 

Present Progressive O + (am/is/are) + being + V.3 
Present Perfect O + (has/have) + been + V.3 

Present Perfect Progressive O + (has/have) + been being + V.3 
Past Simple O + (was/were) + V.3 

Past Progressive O + had being + V.3 
Past Perfect O + had been + V.3 

Past Perfect Progressive O + had been being + V.3 
Future Simple O + will be + V.3 

Future Progressive O + will be being + V.3 
Future Perfect O + will have been + V.3 

Future Perfect Progressive O + will have been being + V.3 
Future in the Past O + (was/were) + going to be + 

V.3 
Used to O + used to be + V.3 

Auxiliary Verb O + Aux Verb + be + V.3 
be going to O + (am/is/are) + going to be + 

V.3 
 
 

:حيث  
O : Object , V.3 :  التصريف الثالثيف فعل  

 
 
 
 

  

ل ���" ا!ز������� ���  :%�ول ��# ا�
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- Questions (1-9); rewrite these sentences beginning with the words in underline type: 

 
1) They offered William a promotion. 

 
2) They are testing the new system. 

 
3) Someone reported that the riot was under control. 

 
4) They may ban the film. 

 
5) We have not used the car for ages. 

 
6) The company has cut all salaries. 

 
7) Employers must pay all travel expenses for this training course. 

 
8) Nobody informed the college that there had been a mistake. 

 
9) The news about the exam results distressed Sidney. 

 
- Questions (10-17); choose the correct auxiliary verb to make sentence passive: 

 
10) The castle … built in the 15th century. 

A. was 
B. is 
C. has been 
D. will be 
E. None of all above. 

 
11) Is he … arrested as we speak? 

A. being 
B. been 
C. be 
D. will be 
E. None of all above. 

 
12) All these houses … neglected for decades. 

A. will be 
B. are being 
C. has been 
D. have been 
E. None of all above. 

 
13) There is no question that they … delighted when they see her tomorrow. 

A. have been 
B. had been 
C. were 
D. will have been 
E. None of all above. 
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14) The children … taken to school by bus every day. 
A. are 
B. have 
C. was 
D. had 
E. None of all above 

 
15) I can assure you that this box … never been opened before I opened this morning. 

A. was 
B. will 
C. is 
D. had 
E. None of all above. 

 
16) How many times have you … your house broken into? 

A. been 
B. had 
C. be 
D. have 
E. None of all above. 

 
17) I'm sorry you can't come in at the moment because we … the house decorated right now. 

A. have had 
B. will have 
C. had 
D. are having 
E. None of all above. 

 
 


