
 

 استادبانک  آموزش زبان انگلیسی

 

 

 مبحث

 انگلیسیزبان  در   مجهول )حالت مجهول(  گرامر 

passive voice 

 
 تهیه و تنظیم: 

 مجله استادبانک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 های مختلف گرامر مجهول در انگلیسی برای زمان

زوه به جدر این    .ها مشخص نیستی کار( در آنجمالت مجهول جمالتی هستند که فاعل )یا کننده
،  همقالبه    جهول پردازیم. برای آشنا بهتر با جمالت مهای مجهول در انگلیسی می مان بررسی همه ز 
 راجعه کنید. م استادبانک یسیت معلوم و مجهول در زبان انگلجمالی ویدیو و جزوه

 

 ها در گرامر مجهول کاربرد زمان
اخته است یا  شود که فاعل جمله ناشناز جمالت مجهول در زبان انگلیسی در مواردی استفاده می

توان تاکید بر روی خود کار را به جای فاعل نشان اهمیت چندانی ندارد. با استفاده از این حالت می
 شوید:های مختلف آشنا می حالت مجهول در زمان در ادامه با  .داد

 گرامر مجهول حال ساده.1

و   دهیممی ییر  تغ  را   علعول به فافجای مبه طور کلی برای ساخت جمالت مجهول  
 کند.ه نیز تغییر می سپس فعل جمل

 ر مجهول حال ساده:ساختا 

Object + am/is/are + p.p 

 مثال: 
 

Active: They use these machines to mix the ingredients. 

 .کنندها برای مخلوط کردن مواد استفاده می ها از این دستگاهآن معلوم: 
 

Passive: These machines are used to mix the ingredients. 

 .شودها برای مخلوط کردن مواد استفاده میاز این دستگاهجهول: م
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 گرامر مجهول حال استمراری .2

 با فعل اصلی و «to be» ، ابتدا از فاعل و سپس از فعلجهولمبرای ساختن این نوع  
«ing»  کنیماستفاده می  . 

 :یمجهول حال استمرارساختار  
 

Object + am/is/are + being + p.p 

 مثال: 
 

Active: The postman is delivering the mail. 

 .پستچی در حال تحویل دادن نامه است معلوم: 
 

Passive: The mail is being delivered by the postman. 

 .شودنامه توسط پستچی تحویل داده می مجهول: 

 

Active: Harry Potter is measuring the room. 

 .»هری پاتر« در حال اندازه گرفتن اتاق است معلوم: 
 

Passive: The room is being measured by Harry Potter. 

 .شوداتاق توسط »هری پاتر« اندازه گرفته می مجهول: 

 



 گرامر مجهول حال کامل.3

تار آن به شکل زیر  . ساخرودبه کار می  «have/has + p.p» برای ساختن جمله حال کامل، فعل به صورت
 است: 

 

Object + have/has + been + p.p 

 مثال: 
 

Active: They have cleaned the clinic. 

 .اندها درمانگاه را تمیز کردهآن معلوم:

Passive: The clinic has been cleaned by them. 

 .ها تمیز شده استدرمانگاه توسط آن مجهول:

 

Active: Thomas has written many books. 

 .های زیادی نوشته است»توماس« کتاب  معلوم:

Passive: Many books have been written by Thomas. 

 .های زیادی توسط »توماس« نوشته شده استکتاب  مجهول:

 

 

 

 



 گرامر مجهول گذشته ساده.4

در بیشتر دارد.    یادیز   تیفعل اهم  ،ی سیگذشته ساده در انگل  یهاساختن جمله   یبرا 
 شود. صلی استفاده می یا فعل ا  was/wereفعل ارد مو

 :دهجهول گذشته ساساختار م
 

Object + was/were + p.p 

 مثال: 
 

Active: John painted the house last week. 

 .»جان« هفته گذشته خانه را رنگ کرد معلوم:

Passive: The house was painted last week. 

 .خانه، هفته گذشته رنگ شد  مجهول:

 

 

Active: The teachers informed the students that the class had been cancelled. 

 .آموزان اطالع دادند که کالس لغو شده استها به دانشمعلم  معلوم:

Passive: The students were informed that the class had been cancelled. 

 .آموزان اطالع داده شد که کالس لغو شده استبه دانش مجهول:

 

 

 



 گرامر مجهول گذشته استمراری .5

این سا ایجاد  به  رودبه کار می «was/were + v + ing» ، فعل به شکلختاربرای   .
 د:مراری دقت کنیجهول گذشته استفرمول ساخت گرامر م 

 

Object + was/were + being + p.p 
 

 مثال: 
 

Active: The boy was throwing the stone. 

 .کردپسر داشت سنگ را پرتاب می  معلوم:

Passive: The stone was being thrown by the boy. 

 .شدسنگ داشت توسط پسر پرتاب می  مجهول:

 

Active: They were watering the plants at 6 yesterday. 

 .مشغول آب دادن به گیاهان بودند ۶ها دیروز ساعت آن معلوم:

Passive: The plants were being watered at 6 yesterday. 

 .شدبه گیاهان آب داده می  ۶دیروز ساعت  مجهول:

 

 

 



 ه کاملگرامر مجهول گذشت .6

. به فرمول ساخت  رودبه کار می«had + p.p»   ، فعل به شکلختاربرای ایجاد این سا
 د: دقت کنی کاملجهول گذشته  گرامر م

 

Object + had + been + p.p 
 

 مثال: 
 

 

Active: The brave men had defended the city. 

 .مردان شجاع از شهر دفاع کرده بودند معلوم:

Passive: The city had been defended by the brave men. 

 .شهر توسط مردان شجاع دفاع شده بود مجهول:

 

Active: The little girl had broken the window. 

 .دخترک پنجره را شکسته بود معلوم:

Passive: The window had been broken by the little girl. 

 .پنجره توسط دختربچه شکسته شده بود مجهول:

 

 

 



 گرامر مجهول آینده ساده.7

ه قبل از فعل اصلی  ک  کنیماستفاده می  willاز فعل کمکی  ،  ختاربرای ایجاد این سا
 د: دقت کنی ساده آیندهجهول به فرمول ساخت گرامر م ید.آ می 

 

Object + will be + p.p + subject 
 

 مثال: 
 

Active: He will pick me up at the airport at noon. 

 .آیداو ظهر در فرودگاه به دنبال من می معلوم: 

Passive: I will be picked up at the airport at noon. 

 .آورندظهر من را از فرودگاه میمجهول: 

 

Active: The manager will sign the contract tomorrow. 

 .کندمدیر فردا قرارداد را امضا میمعلوم: 

Passive: The contract will be signed by the manager tomorrow. 

 .فردا قرارداد توسط مدیر امضا خواهد شد مجهول: 

 

 

 



 گرامر مجهول آینده کامل.8

به فرمول    .کنیممی استفاده  will have + p.p  ل به شکلفع  از  ختاربرای ایجاد این سا
 د:دقت کنی کامل آیندهجهول  ساخت گرامر م

 

 

Object + will have + been + p.p 
 

 ل: مثا
 

Active: He will have cured his cancer by then. 

 .او تا آن موقع بیماری سرطانش را مداوا کرده است :معلوم 
 

Passive: His cancer will have been cured by then. 

 .بیماری سرطان او تا آن موقع معالجه خواهد شد/شده است  :مجهول

 

 

 

 

 

 

 

 



 Modal Verb|  مجهول با فعل کمکی وجهی گرامر.9

  های تار خه مجهول از سارا داشته باشیم، برای ساختن جمل  Modalیکی از افعال    وماگر در جمله معل
 کنیم:زیر استفاده می 

 

Modal + be + past participle 

Can/could/should/etc. + have + been + past participle 

 

 : مثال

ساختار اول:  The car should be repaired soon. 

 .زودی تعمیر شودماشین باید به 

 

:ساختار دوم  The car should have been repaired last week. 

 .شدماشین باید هفته پیش تعمیر می 

 

 

 

............................................................................................................................. ....................... 

 ی کامل | ویدیو آموزش یسیدر زبان انگل گرامر مجهولآموزش  
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