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Abstract: 

 

The aims of this research are: to know the similarities and differences of uslub al-majhûl 

in Arabic and uslub passive voice in English, by using a contrastive study analysis. The 

approach used in this research is descriptive qualitative, the theory used in analyzing the 

data is Miles and Huberman's theory, namely collecting data, selecting relevant data, 

presenting data, and concluding. The results of this study are: there are similarities and 

differences between the two uslubs. The equation is uslub al-majhul is a verb whose 

subject is discarded and replaced by nâib al-fâ'il, its purpose is to summarize the sentence, 

the subject is known, the subject is unknown, the subject is afraid, the subject is belittled 

and the subject is glorified. Uslub passive voice is a verb whose subject is not stated 

because it is unknown, or because it is vague, or because it is not obligatory to appear in 

a sentence. Both uslub uses transitive verbs. The difference is that Arabic has many 

analogies (wazan) to form the verb majhûl, whereas English has only two ways of forming 

past participles, namely by adding the word "ed" to the root verb and with an indefinite 

pattern called irregular verbs. In the al-majhûl uslub there is a nâib al-fail that does not 

have a passive uslub voice. In the uslub of passive voice, it is found that there are modal 

that are not included in the uslub al-majhûl. Arabic has ismiyah and fi'liah sentences while 

English only has ismiyah sentences. 
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 الدراسة التقابلية بين أسلوب البناء للمجهول في اللغة العربية وأسلوب البناء 

 في اللغة  اإلنجليزية Passive Voiceلـ 

Wahyuddin; 
wahyuddin_fasya@uin-antasari.ac.id 

UIN Antasari Banjarmasin 

 

 مستخلص البحث

هذا البحث يهدف إلى معرفة أوجه التشابه واالختالف بين أسلوب البناء للمجهول في اللغة العربية وأسلوب 

في   املستخدم البحث مدخل نإفي اللغة اإلنجليزية، من خالل الدراسة التقابلية.  Pasiive Voiceالبناء لـ 

استخدم الباحث نظرية ميليس وحبورمان في  . في تحليل البياناتيالوصفي الكيف املدخل هذا البحث هو

تحليل البيانات التي تشمل أربعة عناصر وهي جمع البيانات، واختيار البيانات املناسبة، وعرض البيانات 

ول في اللغة العربية وأسلوب والخالصة. ونتيجة هذا البحث: إن هناك التشابه بين أسلوب البناء للمجه

في اللغة اإلنجليزية، حيث إن أسلوب البناء للمجهول هو الفعل الذى حذف فاعله،  Pasiive Voiceالبناء لـ 

واسند إلى ماينوب عنه، إما لاليجاز أوللعلم به، أو للجهل به، أوللخوف عليه أو منه، أو لتحقـيره، أو 

هو ما لم يذكر فاعله فى الجملة بل كان محذوفا إما  Pasiive Voiceلتعظيمه، أو إلبـهامه على السامع. و 

للجهل به، أو ال يجب على اظهاره في الجمـلة. والفعل املستعمل فيهما البد من األفعال املتـعدية والفاعل فيهما 

املجهول مخذوف. وإن هناك بعض اإلختالف بينهما، حيث إن اللغة العربية لها أوزان كثيرة في صياغة الفعل 

" edفالصيفة األولى له وزن واحد وهو بزيدة " Past Participle أما اللغة االنجليزية لها صيغتان فى صياغة 

في  Inreguler Verb ( أما الصيغة الثانية وهو بدون وزن معين وهذا ما يسمى Verb Iبعد الفعل االول )

لعربية  يوجد ما عرف بنائب الفاعل وال يوجد في اللغة االنجليزية. وفي أسلوب البناء للمجهول  في اللغة ا

وال   modal ( وفي اللغة اإلنجليزية ماعرف بـ  (Subjek اللغة اإلنجليزية وإنما يوجد في اللغة االنجليزية مبتدأ 

يوجد في اللغة العربية. تنقسم الجملة في اللغة العربية إلى قسمين: الجملة االسمية والجملة الفعلية أما 

 اإلنجليزية فلها جملة واحدة وهى جملة اسمية. االغة

     Passive Voiceالدراسة التقابلية، أسلوب، املجهول، الكلمات املفتاحية: 
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 مقدمة

اهتم الباحثون والدارسون باللغات ملعرفة أصلها ونشأتها وطبيعتها وكيف تتكون تراكيبها وباملعاني 

تقدمها اللغات في املجتمع أو في الفرد. ولو اتبعنا تاريح املجتمعات التي تؤديها التراكيب وبالوظيفة التي 

البشرية، لوجدنا أن اللغة من أبرز الظواهر التي نالت االهتمام بالبحث والتكير. اهتم اللغويون بهذا 

وللغة  1املوضوع ملا تحركهم الدوافع املختلفة ، منها االجتماعية والسياسية واالقتصادية والقومية والدينية.

وظيفة كالتشخيص والذوق والفكر التي توضع في الرمز الصوتي والحركي والحرفي والقولي. ولذلك تنقسم 

 2اللغة إلة ثالثة أشكال، وهي: لغة اللسان والكتابة والجسم. 

اللغة هي وسيلة من وسائل التواصل بين األمم قديما وحديثا، واللغتان العربية واإلنجليزية من أهم 

ي عاملنا هذا، فاللغة العربية هي لغة القرآن الكريم والتواصل العاملي واللغة اإلنجيليزية هي لغة اللغات ف

 التواصل والتفاهم العاملية أيضا بين أفراد األمم املختلفة.        

لذلك اللغة العربية هي لغة االسالم واملسلمين منذ بزوغ فجر اإلسالم، بها نزل القرآن الكريم دسـتورا 

مسلمين وبها تحدث خاتم النـبـيين واملرسلين. وأن اللغـة العربية أقدم لغة في العال لم يعترها التغيير لل

والتعديل فكانت طوال أربعة عشر قرنا من الزمان وعاء للحـضارة اإلسالمية في مشارق األرض ومغاربـها كما 

 3ت املعروفة.أنه فوق هذا كله قد احتلت اللغة العربية مكانة عالية بين اللغا

إن أهمـية اللغة العربية مازالت عمـيقة الجزور في قلوب املسـلمين في العالم نظرا لوضع هذه اللغة 

بالنـسبة للقرآن والحديث النـبوى املصدرين من أهم املصادر تشتق فيها جمع تعليم اإلسالم التى  يجب أن 

 4 على املسلمين فهها وتطبيقها فى حياتـهم اليومـية.

                                                      
1Bagus Andrian Permata, ‘Ilmu al-Lugha fi al-Turâst al-‘Arabiy wa  Ida al-Garbiy: Muqâranah Tathawwuratuh wa 

Maudhuâtuh Inda al-‘Arab wa al-Gharb”, Jurnal Asalibuna, Vol. 3, N0. 2, 2019, hlm. 75.. 

2 Nur khamidah, “Huruf al-Ma’âniy fī al-Qurân al-Karīm (Dirâsah Tahliliyah Nahwiyah an Âyât al-Ahkâm fi Surah al-

Baqarah”, Jurnal Asalibuna, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 3. 

   1اجلزء الثاىن )اململكة العربية السعودية: ادارة الكتب املدرسية يدون سنة(، ص.  العربية للناشئني،حممد امساعل صييىن واصجابه،  3

 1(،  ص. 1990، احمللد األول، )وجونج فندانج، العربية امليسرةمصطفى حممد نورى،  4
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نحو أساس ضرورى لكل دراسة اللغة العربية وحياتـها في الفقه والتفسير واألدب والفلسفة وال

والتاريخ وغيرها من العلوم، ألننا النستطيع أن ندرك املقصود من نص لغوى دون معرفة بالنظام الذى تسير 

    5 عليه هذه اللغة.

فتها فانها أول لغة مستعملة فى هيئة األمم ال غرابة لنا أن اللغة اإلنجليزية هى لغة مهمة بل أهم ملعر 

املتحدة، وأما اللغة العربية فكانت اللغة الكبرى الرابعة في العالم. وعلى هذا يريد الكاتب أن يجث في املقارنة 

في اللغة اإلنجليزية، فإن  Passive Voiceبين أسلوب البناء للمجهول في اللغة العربية وأسلوب البناء لـ 

األحوال الخاصة في كل منها كوجود االختالف والتشابه بينهما.  حيث إن للغة العربية كيفية الباحث يجد 

 Passiveخاصة في صياغة أسلوب البناء للمجهول، وكذلك لللغة اإلنجليزية كيفية خاصة في تركيب أسلوب 

Vioce. 

لوب البناء لـ في اللغة وهذا البحث يحاول أن يقارن بين أسلوب البناء للمجهول في اللغة العربية وأس

اإلنجليزية، فإن هذين األسلوبين التي ال بد من معرفتهما، فمن خالل هذين األسلوبين يستطيع الشخص أن 

ا ولها  يعبر عما يجول بذهنه بأسلوب متعدد، باإلضافة إلى ذلك، اللغة العربية بالنسبة ملسلمين مهمة جد 

العربية  لنكون أكثر قدرة على استكشاف معاني أيات القرآن فوائد كبيرة. ونحن املسلمين نبجث في اللغة 

والحديث وقراءة الكتب الصفراء والكتب األخرى. ونحن نحتاج أيضا إلى البحث في اللغة اإلنجليزية ألنه لغة 

ا. لذلك، نحن نعيش في عصر العوملة من املهم  أيضا إتقان هذه  دولية معترف بها في جميع دول العالم تقريب 

 غة من أجل تواصلنا بهذه اللغة.الل

  Voiceهذا البحث يراد به البحث في ما يتعلق بأسلوب البناء للمجهول في اللغة العربية وأسلوب 

Passive    في اللغة اإلنجليزية. ووصف أوجه التشابه واإلختالف بين أسلوب البناء للمجهول في اللغة العربية

 لغة اإلنجليزية.في ال Passive Voiceوأسلوب البناء لـ 

وترجع فائدة هذا البحث إلى فائدتين، هما فائدة نظرية وفائدة تطبيقية. فالفائدة النظرية لهذا 

البحث هي أن يتوقع أن يكون هذا البحث إسهاما في إبراز ما ورد في الدراسة التقابلية بين أسلوب البناء 

في اللغة اإلنجليزية من املعلومات النظرية. وأما  Passive Voiceللمجهول في اللغة العربية وأسلوب البناء لـ 

في اللغة اإلنجليزية وكيفية   (tensisالفائدة التطبيقية هي إعطاء التصور الواضح واملتكامل حول تنسيس )

ترجمته إلى اللغة العربية، علما بأنه ال توجد في اللغة العربية،  لذلك يستفيد الباحث من نظرية تمام حسن 

                                                      

 51(، ص.  1987، اجلزء األول، )الطبعة احادية والعشرون،  بريوت:  اململكة العربية،   مع الدروس  العربيةجا  مصطفى غالييىن ، 5
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( tensis"اللغة العربية معناها ومبناها"  في تعيين التراكيب العربية املتشابهة لفظا وداللة بتنسيس )في كتابه 

 في اللغة اإلنجليزية. وكذلك  إعطاء التصور الواضح واملتكامل عن  أوجه التشابه بين هتين األسلوبين. 

 

 منهجية البحث

وهو البحث املراد بالحصول على  ،يكيفال املدخل في هذا البحث هو  املستخدم البحث مدخل نإ

عما ال يمكن حصوله بالطريقة اإلحصائية أو املنهج الكمي، حيث يبدأ الباحث من  النتائج أو الكشف

 ي،الوصف البحث هو البحث نوع وأما 6البيانات  ويستخدم النظرية العملية للتوضيح وينتهي إلى النظرية.

ف ما يتعلق بأسلوب البناء للمجهول في اللغة العربية وأسلوب ويسمى بالوصفي، ألن الباحث قد حاول وص

 في اللغة اإلنجليزية.   Pasiive Voiceالبناء لـ 

Yang bertanda merah di bawah ini:  

Kitab apakah ini? Siapa pengarangnya? 

 

من كتب قواعد هو كتب قواعد اللغة العربية وكتب اللغة اإلنجليزية. و  البحث لهذا  البيانات ومصدر

اللغة العربية: هو كتاب "أوضح املسالك إلى ألفية ابن مالك" البن هشام األنصاري، وكتاب "اللغة العربية 

لعبده  "معناها ومبناها" لتمام حسان، وكتاب "النحو الوافى" لعباس حسن، وكتاب "التطبيق النحوى 

تاب "العربية امليسرة" ملصطفى محمد نورى الراجحى، وكتاب "جامع الدروس  العربية" ملصطفى غاليينى، وك

" .Lets Study English, An Efficient English Grammar وغيرها، ومن كتب اللغة اإلنجليزية: هو كتاب "

، وكتاب W. Stannard Allen" ألفه .Living English Stucture، وكتاب "Aklis  Nurألفه 

"Understanding and Using English Grammar " ألفهSchrampfer Bethy Aza 

 لطلب البحث طريقة هى، وقئدراسة الوثاطريقة جمع البيانات املستخدمة في هذا البحث هي و 

استخدم الباحث طريقة تحليل البيانات بنظرية ميليس  في تحليل البيانات .منالكتب والبيانات الحقائق

اختيار البيانات املناسبة، وعرض البيانات وحبورمان التي تشتمل على أربعة عناصر وهي جمع البيانات، و 

 والخالصة.

 

 

                                                      
6Moleong, J Lexi, Metodelogi Peneltian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 2 
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 نتائج البحث ومناقشتها

 
 البناء للمجهول في اللغة العربية  أسلوب

 تعريف الفعل املجهول  

يرى الباحث أن التعريفات التى قدم النحاة تشابه بعضها بعضا. حيث يرى راجى األسمر  أن تعريف 

فاعله واسند إلى ما ينوب عنه، إما لاليجاز، أو للعلم به، الفعل الذى حذف  الفعل املجهول هو

أوللجهل به، أو للخوف عليه أو منه، أو لتحـقيره، أو لتعظيمه، أو البهامه على السامع نحو: 

 7خلق اإلنسان.

الفعل املجهول هو مالم يذكر فاعله في الكالم بل كان محذوفا  وذهب مصطفى غاليين إلى أن

ا لإليجاز، اعتمادا على ذكاء السامع، وإما للعلم به، وإما للجهل به، لغرض من األغراض، إم

 8وإما للخوف منه وإما لتحقيره، فتكرم لسانك عنه، وإما لتنظيمه تشريفا له فتكرمه أن يذكر.

وعلى التعريفين السابقين، نفهم أن الفعل املجهول هو ما حذف فاعله واسند إلى ما 

علم به، أو للجهل به، أو للخوف عليه أو منه، أولتحقيره أو إما لاليجاز أو لل 9ينوب عنه.

 لتنظيمه، أوإلبهامه على السامع، نحو فتح الباب.

 

 كيفية صياغة الفعل املجهول 

املعتدى، وقد يكون الفعل ماضـيا أو مضارعا وقد  10الفعل املجهول يصاغ من الفعل املعلوم

من هذه األفعال املذكوة كيفية خاصة فى تحويله إلى  يتكون من الفعل الصحيح أومن الفعل املعتل. ولكل

 وسنتكلم عنه بالتفصـيل كما يأتى: 11الفعل املجهول 

                                                      

 325م(، ص.1992-هـ1412ار الكتب العلمية، ، )الطبعة االوى بريوت: داملعجم املفصل ىف علم الصرفراجع االمسر، 7

 51(، ص. 1987، )الطبعة احلادية والعشرون، بريوت: اململكة العصرية، جامع الدروس العربيةمصطفى غاليني، 8

ار وسـدرت و الظرف، مثل سـكن  الدأو غري صـري  مثل: أحسـن فينسـن كلي : أينوب عن الفاعل بعد حذفه املفعول به، صـراا مثل: يكرم اتتدد، 9
 الليلة، او مصدر مثل سري طويل.

 اجلملة.  اجلملة ويسمى الفعل مبنيا للمجدول ألن فاعله غري مذكور يف يسمى الفعل مع الفاعل مبنيا للمعلوم ألن فاعله مذكور يف10

، اجلزأ سال  كىل ألفية ابن مال أوض  امل. ابن هشام األنصاري، 158(، ص. 1982، )الطبعة اخلامسة؛ دار املعارف، جتديد الننوشوقي ضيف،  11
 .  259(، ص. 2012األول، )الطبعة الرابعة؛ بريوت: دار الكتب  العلمية، 
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 الفعل املاض ي

يا خاليا من التضعيف، وجب ضم أوله،  13صحيح العين.12إن كان الفعل ماضـ

وكسر الحرف الذى قبل آخره إن لم يكن مكسورا من قبل. مثل فتح العمل باب الرزق 

ناس الغريب يتغير بعد حذف الفاعل، فيصير في الجملة: فتح باب الرزق وأكرم وأكرم ال

 14 الغريب.

 الفعل املضارع

ضم أوله أيضا، وفتح الحرف الذى قبل أخره،  -في كل  حاالته  -إذا كان الفعل مضارعا وجب 

 15مثل: يرسم املهـندس البيت ويصير في الجـملة بعد حذف الفاعل: يرسم البيت.

  عتلالفعل امل

إذا كان الفعل املاض ي قبل آخره ألف، وليس ثالثيا، فإنه في بنائه للمجهول، يكسر كل متحرك 

 قبل االلف، نحو: باع يصير بيع وابتاع ويصير ابتيع.

إذا كان سدسيا فإن ألف تقلب ياء وتضم همزته وثالثته ويكثر ماقبل الياء نحو: استماع 

 وواستتاب فيصير استميع واستتيب.

ان الفعل املاض ي ثالثيا أجوف، واتصل به ضمير رفع متحرك، فإنه فى الجملة إذا ك 

يكسر أوله إذا كان أوله مضموما في املعلوم نحو: قدت الجيش فيصير قيد الجيش ورمت 

الخير ويصير ريم الخير. ويضم أوله إذا كان أوله مكسورا في املعلوم، نحو: بعته الفرس 

 16فيصير بعت الفرس.

                                                      

وكان الفعل انقصــــــــــا فال يصــــــــــ  فيدا كلدا البناء أوكان الفعل بصــــــــــي ة األمر، أوالذم، أجامدا، مثل: نعم وبئس، احلاص ابملدح  يذاكان الفعل املاضــــــــــك12
 للمجدول. 

لل وية الشـــــــــــــــا عة: فان الكلمة عني الكلمة الم الكلمة يراد ألا ابلفاء احلرف األول من الكلمة الثال ية وابلعبني احلرف الثاىن مندا نات املصـــــــــــــــطلمن ا13
 وابلالم احلرف الثالث مندا.

 98، اجلزء الثاىن، )الطبعة الرابعة، مبكة: دار املعارف، بدون سنة(، ص. الننو الواىفعباس حسن، 14

 99. ، صنفس املرجع15

 326، ص. املرجع السابق  راجع االمسر، 16
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فعل املضارع الذى قبل آخره حرف مد، للمجهول، فإن هذا الحرف يقبل وإذا بنى ال

 17ألفا، نحو: يبيع زيد الفرس فصار يباع الفرس.

 

 نائب الفاعل وما يتعلق به.

هو اسم مرفوع تقدمه فعل تام متصرف مبنى للمجهول أو شبهه، وحل  18نائب الفاعل

الفعل، مثل ( 1في نائب الفاعل منها:  العوامل 19محل الفاعل بعد حذفه نحو خلق االنسان ضعيفا.

( اسم املفعول، 2القرآن هو نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، والعامل هنا هو الفعل قرأ. قرأ القرآن. 

مثل هذا رجل محبوب خلقه. خلقه نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، والـهاء ضمير متصل 

الفعل ( 3 21نا هو اسم املفعول: محبوب.على الضم في محل جر مضاف اليه. والعامل ه 20مبنى

( فإذا كان الفعل له 4قد يكون متعديا أو له  مفعول به واحد أو اكثر وإما الزما، أى ليس له مفعول به. 

مفعول به واحد وحذف الفاعل، رفع املفعول به  على أنه نائب فاعل مثل: فتح الباب. الباب: 

عل له مفعوالن به، وحذف الفاعل، فإن املفعول ( وإذا كان الف5نائب فاعل مرفوع بالضمة. 

به األول يرفع على أنه نائب فاعل ويبقى غيره منصوبا. مثل: أعطى الناجح جائزة. الناجح: نائب 

فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. جائزة: مفعول به منصوبه بالفتحة. وأصل الجملة: أعطى املعلم 

مفاعيل فأغلب اختيار األول كنائب فاعل مثل:  ( وإذا كان الفعل له ثالثة6 22الناجح جائزة 

أعلم الطالب الخضور مهما. الطالب: نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. الخضور: مفعول 

به ثان منصوب بالفتحة الظاهرة. مهما: مفعول به ثالث منصوب بالفتحة الظاهرة. وأصل 

عل الزما وحذف فاعله وبنى ( وإذا كان الف7 23الجملة: اعلم املدرس الطالب الحضور مهما.

                                                      

 326، ص. نفس املرجع  17

ب عنه فال جيوز احلاقه مبا يدل عليه، فال يقال: عوقب الكسالن من املعلم. الن الفاعل اذف ل رض من األغراض السابقة.  ومىت حذف الفاعل وان 18
 فذكره اوذكرما يدل عليه ىف ما بعد مناف لذل .

  130، )بريوت: دار العلمية، بدون سنة(، ص. لل ة العربية القواعد األساسية، محد اهلامسىأ 19

 فعال وردت عن العرب مبىت للمجدول مثل: دهش، سده، ش ف أولع، هرع، عىن، اغمى، احل أهناك  20

  192، )بريوت: دار الندضة العربية، بدون سنة(، ص. التطبيق الننوىعبده الراجنى،  21

  47، )بريوت: دار الثقافة اإلسالمية، بدون سنة(، ص. قواعد الل ة العربيةملخص فواد نعمة،  22

 191، ص. املرجع السابقعبده الراجنى،  23
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للمجهول جاز أن يكون نائب الفاعل مصدرا أو ظرفا أو جارا ومجرورا مثل: يتنـزه في الحدائق. 

   24في الحدائق: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. وأصل الجملة: يتنـزه الناس في الحدائق

 
 نائب الفاعل وأنواعه

 الكتاب: نائب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة( اسم معرب مثل:  قرأ الكتاب،  1        

 ( اسم مبنى، وهو ضمير ظاهر أو مستتر، واسم إشارة واسم موصول. 2

هزم: فعل ماض مبنى للمجهول ونائب  العدو هزم، أ( ضمير ظاهرة وضمير مستتر، مثل: 

 الفاعل ضمير مستتر تقديره هو.

مبنى فى محل رفع نائب  ب( اسم إشارة مثل: يحاكم هذا املذنب،  هذا: اسم اشارة

 الفاعل.

 ج( اسم موصول مثل: كوفى من نجح،  من: اسم موصول مبنى فى محل رفع نائب فاعل.

( مصدر مؤول من أن والفعل أوأن واسمها وخبرها مثل: عرف أنك مجتهد، أو عرف اجتهادك، 3

 املصدر املؤول من أن واسمها وخبرها نائب فاعل لعرف

ف أوجار مجرور )اذاكان الفعل ليس له مفعول به وبنى ( مصدر صريح أوظرف متصر 4

 للمجهول(.

مصدر صريح مثل: اقبل اقبال سديد، اقبال: مصدر نائب فاعل مرفوع بالضمة  (أ

 الظاهرة.

ب(  ظرف مثل: سهرت ليلة جميلة، ليلة: ظرف وهو نائب فاعل مرفوع بالضمة 

 الظاهرة.

ة: جار مجرور في محل رفع نائب ج(  جار مجرور مثل: اليسكت على إهانة، على اهان

 25فاعل

 د( وقد يكون نائب الفاعل جملة على اعتبار الحكاية مثل:  علم: نجح زيد

                                                      

 48، ص. املرجع السابقفوا د نعمة،   24

 50ص.  املرجع، نفس  25
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 نجح زيد: نائب فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخر. الجملة منع من ظهورها حركة الحكاية.              

26 

 

 في اللغة اإلنجليزية Passive Voiceالبناء لـ   أسلوب

 Passive Voiceجملة تعريف 

برمته. فوجدنا  Passive Voice إذا الحظنا كتب اللغة اإلنجليزية فى سبيل معرفة املقصود من 

  W. Stannard Allen:التعريفات. وكل هذه التعريقات اليـبعد بعضها بعضا. قال 

“The passive is generally used when then the agent is either unknow obvious to 

evenyone, or not imfotent to the meaning of the sentence”.27 

يتم استخدام املبني للمجهول بشكل عام عندما يكون الفاعل إما غير معروف للجميع أو غير مهم املعنى: "

  ." ملعنى الجملة

 رى:يمام الجوهوقال إ

“Kalimat pasif yakni kalimat yang subyeknya dikenai pekerjaan, dapat di bentuk dari 

kalimat aktif, kalimat yang subyeknya melakukan tindakan.” 28 

املعنى: الجملة املجهولة هى الجملة التى يكون فاعلها مفعوال به، وتصاغ من الجملة املعلومة التى يفعل 

 فاعلها فعال.

هو الجملة التى قد   Passive Voiceإن إذا الحظنا التعريفين السابقـين  فإن لهما عالقة متينة حيث        

 يكون فاعلها محذوف وينوب عنه مفعوله به نيابة عن الفاعل.

 

 Passive Voiceكيفية صياغة جملة  

وله كيفيات حاصة في تغيره. وأما كيفية  Aktive Voice يصاغ من   Passive Voiceكما عرفنا أن 

 فكما يلي: Passive Voiceصياغة 

1) Passive Voice تكون من يPast Participle + Be    )الفعل املجهول( 

                                                      

 ،WCM Pressاجلزأ الثاين، )جاكرات: ، صـــــــــــــــاحب هريان، أوضـــــــــــــــ  املناهج يف معجم قواعد الل ة العربية. 190، ص. املرجع الســـــــــــــــابقعبده الراجنى، 
 .15(، ص. 2008

27W. Stannard Allen, Living English Stucture  (Secon Edition, Longman Group Limited, 1950), h. 268 

28Imam D. Jauhari, Masteryi on English Grammar  (Surabaya: Penerbit Indah, 1996), h. 176 
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 املثال:

 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 A letter  will be written الرسالة تكتب

الذى قد يلحق ب    Subjeckفاعال    (An Active)فى جملة املعلوم  (Objeck)يكون مفعول به  (2

By ، 

 املثال: 

 سيةاللغة اإلندوني اللغة العربية

 English was spoken by اللغة اإلنجليزية تكلم عنها الطالب
students  

  Transitive Verb(29(يختص بالفعل املتعدى   )Passive  (املجهول  (3

 املثال:  

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 A letter is written الرسالة كتبت

 ، مثل:(Past Participle)الفعل املستعمل البد من الفعل املجهول  (4

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

 The book is red قرئ الكتاب

   .Tense 30ترتيب جملته مناسبة ب  (5

 املثال: 

 (Passiveاملجهول ) (An Active)املعلوم 

 
َ
ب  الرسالة ت 

ْ
 She writes a هى َيك

letter 
ِتَبْت الرسالة

 
   .31written A letter is ك

حينما حذف فاعله    (Two objeck)مفعوالن به  (An Active) ملعلوم ذا كان فى جملة اإ (6

(Subjeck)   فيكون املفعول به األول مبتدأ، وهذا ما يسمى املفعول به الثابت(Retained Objeck)  

 املثال:

 (Passiveاملجهول ) (An Active)املعلوم 

 nprize was give اعطيت هدية I give him a prize أعطيته هدية

 ,Am, Is, Are, Was, Were( وهى: To Be( تتكون من توب )Passive Voiceجملة املجهول ) (7

                                                      

29Bethy Schrampfer Azar, Understanding and Using English Grammar, (Second Edition,  Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1993), h. 120 

30Nur Aklis, Lets Study English, An Efficient English Grammar, (Eas Jawa Timur: Tp. 1995), h. 49 

31John Suryadi, English Grammer (Surabaya: Penerbit Indah, Without Year), h. 318 
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 Be, Been, Being  + Past Participle             . 

8) Past Participle + Am, Are, Is .32بمعنى : مجهول لوقت اآلن فى اللغة العربية  

 األمثلة: 

 اللغة اإلنجليزي  اللغة العربيىة

 
 
قَرأ  A book is being red  الكتاب  ي 

 الكتب  
 
ْقَرأ

 
 The books are being red ت

ِحن   ْمت 
 
   33I am being tested أ

9) Past Participle + Was, Were  .بمعنى: املجهول للوقت املاض ى فى اللغة العربية 

 األمثلة:

 اللغة اإلنجليزي  اللغة العربيىة

ْدَعى  Hi was invited هو ي 

 
َ
ل
ْ
ط ون هم ي   They were shot ق 

10) Be   :مستعمل اذا اتصل بإحدى الكلمات اآلتية 

 ومن الواجب   (Must)ويجب   (May )ويجوز   (Can)ويمكم  (Shall)وسوف  (Will)  سوف 

(Should)   ويمكن(Might)  ويمكن (Could)   وسوف(Whould)    والكلمات التى يشاركه To have  

 معنى: ارادةب  Wont to )34(بمعنى: واجب و

 األمثلة:   

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

ع  
َ
ْدف  Will be paid سوف ي 

َع 
َ
ْدف  Mus be paid يجب أن ي 

َع 
َ
ْدف  Might be paid يمكن أن ي 

َع 
َ
ْدف  Could be paid يمكن أن ي 

َع 
َ
ْدف  May be  paid يجوز أن ي 

ع  
َ
ْدف  Has to  be paid يجب أن ي 

11)  Been عمل اذا اتصل بإحدى الكلمات اآلتية:مست Have, Has ،Had .بمعنى: الوقت املاض ي 

 األمثلة:

                                                      

32Azhar Arsyad, loc. cit. 

33Nur Akhlis, loc. cit. 

34Michael Swan, Practical English Usage, (Oxford: Oxford University Press, 1996), h. 83.   
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 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

م  
َّ
َعل ّل الطالب ي 

َ
 The student has been tought ظ

 
 
ف

َّ
َنظ

 
ْت غرفتي ت

َّ
ل
َ
 When I come May room had  been حينما وصلت  ظ

cleaned 
 
َ
ف ّل اللعب  ي 

َ
 The play has been performed رَّج   ظ

12)  Being :مستعمل عندما اتصل بإحدى الكلمات اآلتية 

 Of, On, Before:  مثل Preposisi و Am    وIs  و Are  و  Was  و Were  

 األمثلة: 

 اللغة اإلندونيسية اللغة العربية

ْمَتَحن    He is being teseted هو ي 

ِحَن  ْمت 
 
 He was being tested هو ا

مَتَحَن   Before being tested قبل أن ي 

 

 وأنواعه   Passive Voiceالفصل الثالث: جملة 

        Passive35  إلى  Active التغير من 

1) Simple Present 
 : 36األمثلة   

 (An Active)املعلوم 

 
َ
س  العربية  Jhon studies جون َيْدر 

Arabic  
 (Passiveاملجهول )

َد 
 
 Arabic is studied َرس  العربية ت

 
2) Simple Continuous                

 (An Active)املعلوم 

 
َ
س  العربية   John is studying Arabic جون َيْدر 

 (Passiveاملجهول )

ْدَرس  
 
 Arabic is Being studied العربية ت

؟ ْدَرس 
 
 Is  Arabic  Being هل العربية ت

studied? 

                                                      

35John Suryadi, loc. cit. 

36Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 103-104.     
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ْدَرس  العرب
 
 ال ت

 
 Arabic isn’t Being ية

studied 
3) Present Perpect 

 (Active)املعلوم   

 
َ
س  العربية   John has studied Arabic كان جون َيْدر 

س  العربية؟   Has John studied Arabic هل كان جون َيْدر 

س  العربية    John hasn’t studied   كان جون ال َيْدر 
arabic  

 (Passive)ملجهول 

ْدَرس  كا
 
    Arabic has been studied نت العربية ت

؟  ْدَرس 
 
 ?Has Arabic been studied هل كانت العربية ت

ْدَرس  
 
 Arabic hasn't been   كانت العربية ال ت

studied 
 

4)  Simple Past 
 (Active)  املعلوم 

 
َ
  John studied arabic كان جون َدَرَس العربية

 ?Did John study Arabic لعربية؟هل كان جون َدَرَس ا

 John didn’t  study كان جون ما َدَرَس العربية
Arabic 

 (passive)ملجهول 

ِرَسْت    Arabic was studied كانت العربية د 

ِرَسْت   ?Was Arabic studied هل كانت  العربية د 

ِرَسْت   Arabic wosn’t studied كانت العربية ما د 

 
5) Past Continous 

 (Active) املعلوم 

س  العربية   John was studying Arabic ظل جون َيْدر 

س  العربية؟  ?Was John studung Arabic هل ظل جون َيْدر 

س  العربية  John wasn’t studying ظل جون ال َيْدر 
Arabic 

 (passive)ملجهول 

ْدَرس  
 
 Arabic  was being studied ظلت العربية ت
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ْدَرس  ؟ هل ظلت 
 
 ?Was arabic being studied العربية ت

ْدَرس  
 
 Arabic wasn’t being ظلت العربية ال  ت

studied 
 

6) Past Perpect  
 (Active)  املعلوم 

 John had studied Arabic كان جون َدَرَس العربية

 ?Had John studied Arabic هل كان جون َدَرَس العربية؟

 Jhon hadn’t studied Arabic لعربيةكان جون ما َدَرَس ا

 (passive)ملجهول 

ِرَسْت   Arabic had been studied كانت العربية د 

ِرَسْت ؟  ?Had Arabic been studied هل كانت العربية د 

ِرَسْت   Arabic hadn’t been studied كانت العربية ما د 

 
7) Simple Future  

 (Active) : املعلوم 

  John will study Arabic س  العربيةجون سوف َيْدر  

س  العربية؟   ?Will John study Arabic هل جون سوف َيْدر 

س  العربية  John won’t study Arabic جون سوف ال َيْدر 

 ?What will John do    ماذا سوف َيْفَعل  جون؟

ه جون ؟ س   ?Whot will John study ماذا سوف َيْدر 

س  ا  ?Who will study Arabic لعربية؟من سوف َيْدر 

 (passive)ملجهول 

ْدَرس  
 
 Arabic will be studied العربية سوف ت

ْدَرس  العربية؟
 
 ?Will Arabic been studied هل سوف ت

؟  ْدَرس 
 
 ?Arabic won’t be studied العربية سوف ال ت

؟ ْفَعل 
 
 ?What will be done ماذا سوف ت

؟ ْدَرس 
 
 ?What will be studied  ماذا سوف ت

 
8)  Future Perpeck 

 (Active) املعلوم
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َ
 John will have studied Arabic يكون جون  َدَرَس العربية

 (passive)املجهول 

ِرَسْت   د 
 
 Arabic will have been studied 37تكون العربية

 

 Modal Auxiliaries38 من  Passive Voice صياعة  

 اإلنجليزية اللغة اللغة العربية

ْدَعى إلى النزهة  Muhammad will be invited to the محمد سوف ي 
picnic 

ْفَتَح 
 
 The window can't be opened النافذة ال يمكن  أن ت

َم   
َّ
َعل  The children should be taught يجب على الولد أن ي 

َم 
َّ
َعل

 
 May I be taught هل يحوز لي أن أ

ْرَجَع الى يحسن بههذا الكت اب أن ي 

 املكتبة

This book had  better be retaned to 
39the library 

 

 Jom will be invited to the picnik جوم سوف يدعى الى بحلة  

 
  

  

                                                      

 .1007(، ص. 1979)الطبعة الثانية؛ القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب،  الل ة العربية معناها ومبناها،متام حسان،  37

38 Nur Akhies, op. cit., h. 50 

39 Betty Schhram pfer azar, op. cit., h. 130 
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في اللغة   Passive  Voice    املقارنة يبن أسلوب البناء للمجهول فى اللغة العربية وأسلوب البناء لـ 

 اإلنجليزية

 رنة من حيث التشابهاملقا

  Passive Voiceبعد ما قام الكاتب بالبحث في أسلوب الناء للمجهول في اللغة العربية وأسلوب الناء لـ 

 كما يأتى: في اللغة  اإلنجليزية، وجد الكاتب أن هناك بعض أوجه تشابه بينهما

ب عنه، إما لاليجاز، هو الفعل الذى حذف فاعله، واسند إلى ما ينو  –كماعرفنا  –الفعل املجهول  (1

أو للعلم به، او للجهل به، أو للخوف عليه، أو لتحقيره، أو لتعظيمه، أو إلبهامه على السامع. أما 

Passive Voice   هو مالم يذكر فاعله في الجملة بل كان محذوفا، إما للجهل به وإما للعلم به أو ال

 يجب على إظهاره في الجملة.

البناء للمجهول ال بد من الفعل املتعدي، وكذالك الفعل املستعمل  إن الفعل املستعمل في أسلوب (2

 )الفعل املتعدي( Transitive verbهو  Passive Voice.في اسلوب 

وإذا كان في أسلوب البناء للمجهول الفعل املستعمل له أكثر من مفعول به وخذف فاعله، فإن  (3

ه منصوبا. مثل: أعطى الناجح جائزة، )الناجح: املفعول به األول يرفع على أنه نائب الفاعل ويبقى غير 

 Passiveنائب الفاعل مرفوع بالضمة، وجائزة: مفعول به منصوب بالفتحة(. وكذالك في جملة 

Vioce  إذا كان في جملة املعلوم(Active)  أكثر من مفعول به حيث حولت الى جملةPassive Vioce 

 (Aktive)مثل: العلوم  (Retained objek)ابت فبقى مفعول به واحد، وهذا ما يسمى مفعول به ث

 Theاعطى الطالب هدية  (Passive). املجهو I give student a prizeاعطيت الطالب هدية 

student was given a prize  
 
 املقارنة من حيث االختالف 

في اللغة   Passive Voice  هناك أوجه التشابه بين أسلوب البناء للمجهول في اللغة العربية وأسلوب  

اإلنجليزية في بعض النواحى ولكن ال نـنكر أن هناك بعض ظاهر االحتالف فيهما، فإن أية لغة من لغات العلم 

 ال يمكن أن تشابه بعضها بعضا في جميع النواحى، ألن لكل لغة قواعد خاصة تسير عليها في صياغة الجملة.

في اللغة   Possive Voice  لـ عربية وأسلوب البناءوكذلك الحال في أسلوب البناء للمجهول في اللغة ال

 اإلنجليزية، وأما أوجه االختالف بينهما فيمكننا أن نرى في النقاط التالية:

 إن أول ما نالحظ عند مقارتنا بين أسلوب البناء للمجهول في اللغة العربية وأسلوب البناء لـ (1

Passive Voice  غة. فاللغة العربية لها أوزان كثيرة فى صياغة في اللغة اإلنجليزية هو ظاهرة الصيا
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الفعل املجهول فصياغة الفعل املجهول في اللغة العربية اختفلت بعضا ببعض من ناحية األوقات 

ومن ناحيه الحرف. فالفعل املضارع يختلف وزنه بالفعل املاض ي، ثم من ناحية الحرف الفعل 

في اللغة اإلنجليزية فانها تسير  Past Participle الصحيح يختلف وزنه بالفعل املعتل. وأما صيغة 

أما   (Verb I)" بعد الفعل األول  edعلى صيغتين. فالصيغة األولى له وزن واحد وهو بزيادة "

 في اللغة االنجليزية.  Inreguler Verb الصيغة الثانية وهى بدون وزن وهذا ما يسمى 

عرف بنائب الفاعل مثل: كتب الدرس فكلمة إن أسلوب البناء للمجهول في اللغة العربية ما  (2

 "الدرس" يسمى نائب الفاعل وال نجده في اللغة اإلنجليزية وإنما نجد في اللغة االنجليزية مبتدأ 

Subjek) .الذى وقع دائما في أول الجملة  ) 

 ة.وال نجده في اللغة العربي  must, may,  will مثل  modal إن في اللغة اإلنجليزية ماعرف بـ  (3

هناك الفرق بين اللغة العربية واللغة اإلنجليزية.  من ناحية الجملة، فتنقسم الجملة في اللغة  (4

العربية إلى قسمين: الجملة االسمية والجملة الفعلية، فالجملة االسمية هي الجملة التي تقدم فيها 

الجملة الفعلية فهي العنصر االسمي، ويتكون تركيبها األساس ي من جزأين هما: املبتدأ والخبر، أما 

التي تبدأ بأحد أنواعه الثالثة املاض ي واملضارع واألمر. وأما الجملة في اللغة اإلنجليزية فهي الجملة 

 االسمية فقط.

 
في اللغة اإلنجليزية وأسلوب البناء للمجهول في اللغة  Passive Voiceإذا تأملنا أسلوب الناء لـ  (5

فى اللغة اإلنجليزية عندما نريد أن نذكر  Passive Voiceة العربية بدقة فنجد الفرق بينهما فجمل

)كتابا فرأته(.  أما أسلوب البناء  The book was red by me " مثل: Byفاعلها فنكتفى بزيادة  "

للمجهول في اللغة العربية فكان فاعله مخذوفا دائما فاذا قلنا "كتابا قرأته" فهذه الجملة ليست 

 ن أسلوب االشتغال.أسلوب املجهول ولكنها م

)وقت( الذى ينقسم الى ستة عشر جملة  وال نجده في  Tenseكان فى اللغة اإلنجليزية ما يعرف ب  (6

 اللغة العربية.
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 الخالصة

 

في  Passive Voiceإن هناك التشابه بين أسلوب البناء للمجهول في اللغة العربية وأسلوب البناء لـ  

ب البناء للمجهول هو الفعل الذى حذف فاعله، واسند إلى ماينوب عنه، اللغة اإلنجليزية، حيث إن أسلو 

إما لاليجاز اوللعلم به، أو للجهل به، أوللخوف عليه أو منه، أو لتحقـيره، أو لتعظيمه، أو إلبـهامه على 

ى هو ما لم يذكر فاعله فى الجملة بل كان محذوفا اما للجهل به، أوال يجب عل Passive Voiceالسامع. و 

 اظهاره في الجمـلة. والفعل املستعمل فيهما البد من األفعال املتـعدية والفاعل فيهما مخذوف.

 Pasiiveمهما تكن هناك أوجه التشابه بين أسلوب البناء للمجهول في اللغة العربية وأسلوب البناء لـ 

Voice  ا اللغة العربية لها أوزان كثيرة في اللغة اإلنجليزية ولكن النتكر أن هناك بعض اإلختالف بينهما، فمنه

فالصيفة األولى له  Past Participle في صياغة الفعل املجهول أما اللغة االنجليزية لهاصيغتان فى صياغة 

( أما الصيغة الثانية وهو بدون وزن معين وهذا ما Verb I" بعد الفعل االول )edوزن واحد وهو بزيدة "

النجليزية. في أسلوب البناء للمجهول  في اللغة العربية  يوجد ما عرف في اللغة ا  Irreguler Verb يسمى 

( وفي اللغة  (Subjek بنائب الفاعل وال يوجد في اللغة اإلنجليزية وإنما يوجد في اللغة االنجليزية مبتدأ 

ة في اللغة وال يوجد في اللغة العربية. وكذلك من ناحية الجملة، فتنقسم الجمل  modal اإلنجليزية ماعرف بـ 

العربية إلى قسمين: الجملة االسمية والجملة الفعلية أما االغة اإلنجليزية فلها جملة واحدة وهى جملة 

 اسمية.
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