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Present Simple Passive المبني للمجهول لزمن المضارع البسيط 

 في الجملة، فهو الذي قام بالفعل. وأهم عنصرلأنه هو الأهم بالفكرة  بالفاعلتبدأ الجملة عادًة 

Subject (فاعل) + verb (فعل) + object (مفعول به) 

 لأهميته الفاعلأكثر من المفعول به أو عند التركيز على الفاعل عند غياب  المبني للمجهولنستعمل 

ex) Sally opens this door every day. [ active مبني للمعلوم ] – معروف وموجود في الجملة الفاعل  

ex) This door is opened every day.  [ passive مبني للمجهول ] – الفاعل غير معروف وغائب 

ex) The driver checks the taxi. [ active مبني للمعلوم ] – في الجملة المفعول بهأهم من  الفاعل  

ex) The taxi is checked by the driver.  [ passive مبني للمجهول ] –  المفعول به أهم من الفاعل في الجملة 

أو اخفاءه في الجملة. كما أننا نستعمله عند  الفاعلعندما لا نريد ذكر  نستعمل المبني للمجهول

الفاعل لأهميته في الفكرة في الجملة. بينما عندما نريد ذكر الفاعل أكثر من  المفعول بهالتركيز على 

  في الجملة. الفعل الرئيسبعد  agentby+نستعمل في جملة المبني للمجهول 

 passiveالمبني للمجهول  الى activeتحويل الُجمل من المبني للمعلوم 

 يكون على النحو التالي: Present Simple Passiveزمن المضارع البسيط ل

Noun (المفعول به) + (am / is / are) + verb (past participle التصريف الثالث) + ... 

 .t’arenأو  t’isnأو  am notليصبح  (to be)للفعل المساعد في الجملة  not، نضيف وعند النفي

Examples: 

1. The writer writes a new story this year.  

A new story is written this year. 

2. Waleed collects the donation once a year. 

The donation is collected by Waleed once a year. 

3. Workers clean the cars in the car wash.  

The cars are cleaned in the car wash. 
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Quiz اختبار سريع 

Change the following active sentences into passive ones: 

1. People speak English all over the world 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. These days, children love Spiderman games very much. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Someone steals my lunch every day. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. We don’t need more money now. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Father makes dinner for us every day when Mom is out. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 :شرح هذه المادة على شكل فيديو على قناتنا على موقع اليوتيوب عبر الرابط التالييمكنك مشاهدة 

✔✔  Present Simple Passive -  ل لزمن المضارع البسيطالمبني للمجهو -شرح بالعربية  

( https://youtu.be/qPXbnuXTF_E اضغط على رابط الفيديو ) 

    

  Answers 

1. English is spoken all over the world. 

2. These days, spiderman games are loved by children very much. 

3. My lunch is stolen every day. 

4. 

5. 

More money isn’t needed now. 

Dinner is made by father for us every day when Mom is out. 

 

 

اشــترك بقاتنا على موقع اليوتيوب عبر الضغط 

 على الزر التالي:

 

 

اعجاب لصفحتنا على موقع الفيسبوك عبر 

 الضغط على الزر التالي:
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