
 

 استادبانک  آموزش زبان انگلیسی

 

 

 مبحث

 انگلیسی زبان در  مجهول و معلوم  جمالت  گرامر 

passive and active 
 

 تهیه و تنظیم: 

 مجله استادبانک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (passive and active) جمالت معلوم و مجهول

ای یادگیر  ی در زبان انگلیسی هستند. بر از قواعد پرتکرار در مکالمات روزمره   جمالت معلوم و مجهول
 کاربرد هریک آشنا شویم:  تعریف وبا  دا باید ابتامر  ن دو گر هتر ایب
 

 علوم چیست؟ ی مجمله 

 خص باشد.عل آن مشاای است که فوم، جملهی معلجمله
 

 مجهول چیست؟ ی له جم

جمله  به بیان دیگر    خص نیست.( در آن مشی کار)کننده ست که فاعل آن  ا   ایی مجهول، جملهجمله
کند تا موقع صحبت کردن درباره چیزی، به جای مجهول ساختار خاصی است که به ما کمک می 

 تمرکز روی فاعل، روی عملی که انجام شده است متمرکز شویم. 
 

 کاربرد جمالت مجهول در انگلیسی 

 خص نیست..فاعل مش1

My bicycle was stolen 

 .ام دزدیده شده استدوچرخه 

 

 جمله نیست.وع اصلی  و موض فاعل اهمیت کمتری دارد وقتی .2

Television was invented in the 1920s by John Logie Baird. 

 .توسط جان الگیبرد اختراع شد  ۱۹۲۰ی تلویزیون در دهه

 

 



 د این(در آخر جمله بیاید. )معموال به دلیل اهمیت کمتر یا مفهومی ماننوقتی فاعل .3

War and Peace was written by Tolstoy . 

 .کتاب جنگ و صلح توسط تولستوی نوشته شده است
 

 

 جمالت مجهول زبان انگلیسی ساختار  

 یر است: ز بان انگلیسی به شکل ساختار کلی جمالت مجهول در ز
 

 to be( + فعل P.Pقسمت سوم فعل )
 

 ی تبدیل جمالت معلوم به مجهول نحوه

دیل کردن جمله معلوم به مجهول ابتدا باید فاعل جمله را حذف کنیم. بعد باید مفعول  برای تب 
برای این کار   .جمله را به ابتدای جمله منتقل کنیم. کار بعدی تبدیل فعل از معلوم به مجهول است

استفاده کنیم، اگر زمان حال   (past participle) به عالوه شکل سوم فعل be باید از شکل درست 
 .آوریم به عالوه شکل سوم می was/were و اگر گذشته بود am/is/are بود

 .به جدول راهنمای ساخت فعل مجهول در زمانهای مختلف دقت کنید

 

 

 

 

 

 

 

 



 نگلیسی در زبان ا و معلوم  های متعدد برای جمالت مجهولثال م

 

I clean the house every day.     

 )کنم. )معلوممن هر روز خانه را تميز می

The house is cleaned every day.    

 )شود. )مجهولخانه هر روز تميز می 

 

I am cleaning the house now.  

 )کنم. )معلوممن االن دارم خانه را تميز می

The house is being cleaned now. 

 )الن در حال تميز شدن است. )مجهولخانه ا

 

I cleaned the house yesterday.  

 م( )معلو من ديروز خانه را تميز کردم. 

The house was cleaned yesterday.   

 )مجهولخانه ديروز تميز شد. )

 

I am going to clean the house tomorrow.  

 )خواهم فردا خانه را تميز کنم. )معلوممی

The house is going to be cleaned tomorrow.    

 )خانه فردا قرار است تميز شود. )مجهول
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