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 مجاز است  آلفا مشاور انتشار این محتوای آموزشی صرفا با گروه آموزشی

 است رایگانو استفاده از آن برای عموم 

در این جلسه میخواهیم در مورد جمالت معلوم و 

مجهول صحبت کنیم. به طور مشخص فعل معلوم و مجهول 

 شوند. به صورت زیر تعریف می

در آن فاعل در ابتدای جمله است و مشخص  فعل معلوم:

 شود.و معین است و فعل به فاعل نسبت داده می

I open the door.  

 کنم. من در را باز می

 

در آن مفعول در ابتدای جمله است و فاعل  فعل مجهول:

آن نامعلوم است و فعل به فاعل نامعلوم نسبت داده 

 شود.می

.The door is opened 

 شود.در باز می

به آن دسته از افعالی که مفعول ندارند. الزم گویند. 

تواند تحت هیچ شرایطی به اگر فعلی الزم باشد نمی

 مثل جمله زیر:  صورت مجهول نوشته شود.

!a baby cries  

کنیم اما چطور یک جمله را مجهول کنیم؟ اول توجه می

که جمله مدنظر فعل الزم ندارد. و سپس مراحل زیر را 

انجام میدهیم. )این روند بسیار شبیه روند یافتن 

 وارون یک تابع یک به یک است(

 :( جای مفعول را با فاعل تغییر دهید. ۱
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 است رایگانو استفاده از آن برای عموم 

:( زمان فعل )گذشته،حال،آینده( را تعیین کرده ۲

استفاده  to beو متناسب با آن از فرم مناسب فعل 

 کنید.

:( اسم مفعول فعل اصلی جمله معلوم را پس از فعل ۳

to be .اضافه کنید 

هول جـــــ:( جای قید ها را تغییری ندهید. و فرم م۴

 گردد. تشکیل می

ی ایجاد جمله مجهول برای هر زمان آورده در زیر نحوه

 شده است.

فرم Passiveغیر مجهول و مختص زمان  Active حال ساده :

 مجهول است.

I write an article (Active) 

An article is written (Passive)  

  حال استمراری:

I’m writing an article (Active) 

An article is being written (Passive) 

 ماضی نقلی )حال کامل(:

I have written an article (Active) 

An article has been written (Passive) 

 

 

 گذشته ساده: 
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 است رایگانو استفاده از آن برای عموم 

I wrote an article (Active) 

An article was written (Passive) 

  گذشته استمراری:

I was writing an article (Active) 

An article was being written (Passive) 

 گذشته کامل )ماضی بعید(: 

I had written an article (Active) 

An article had been written (Passive)  

 گذشته کامل استمراری :

I had been writing an article (Active) 

 فرم پسیو )مجهول( ندارد 

 ی ساده: زمان آینده

I will write an article (Active) 

An article will be written (Passive) 

 ی استمراری: زمان آینده

I will be writing an article (Active) 

An article will be being written 

 زمان آینده کامل:

I will have written an article (Active) 

An article will have been written (Passive) 
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 است رایگانو استفاده از آن برای عموم 

 زمان آینده کامل استمراری:

 I will have been writing an article (Active) 

 حالت مجهول ندارد. 

 

 

 

 پوریا جاویدی
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