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صيغة المبني للمجھول
Passive Voice

• يتم تصريف األفعال فى صيغة المبني للمجھـول باستخدام األصل الزمني للفعل
في صيغة المبني للمعلوم ) ،(lu-مع استخدام الدالالت الزمنية ،أو اإلطالة أو
التضعيف في األزمنة الماضية ،ثم نتبعھا بالنھايات الدالة على الضمائر
الشخصية للمبنى للمجھول.

زمن المضارع البسيط
Present Tense
• يتـم تصريـف أفعال اللغة اليونانية فى زمن المضارع البسيط صيغـة المبني
للمجھـول باستخـدام األصل الزمني للفعل ) ،(lu-مضافا ً إليه حرف صائت
) -e-أو ( -o-للربط بين األصل الزمني والنھاية  ،ثم تضاف النھايات الدالة
على الضمائر الشخصية لزمن المضارع المبني للمجھول.
• الجدول التالي يوضح الفارق بين النھايات الدالة على الضمائر الشخصية
لزمن المضارع البسيط المبني للمعلوم والنھايات الدالة على الضمائر
الشخصية لزمن المضارع البسيط المبني للمجھول:
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الضمائر الشخصية

المبني للمعلوم

المبني للمجھول

Persons

Active Voice

Passive Voice

st

1 sing.

المتكلم المفرد

2nd sing.

المخاطب المفرد

3rd sing.

Stem + w

Stem + o-mai

Stem + eij

Stem + e-sai

الغائب المفرد

Stem + ei

Stem + e-tai

1st plu.

المتكلم الجمع

Stem + omen

Stem + o-meqa

2nd plu.

المخاطب الجمع

Stem + ete

Stem + e-sqe

3rd plu.

الغائب الجمع

Stem + ousi

Stem + o-ntai

: مثــال ذلــك

lu/w تصريف فعل
في زمن المضارع البسيط
المبني للمجھول
الضمائر الشخصية
Persons
1st sing.
2nd sing.
3rd sing.
1st plu.

التصريف
Conjugation

I am (being) loosed
 المتكلم المفردlu/- omai
 المخاطب المفردlu/- ei [or] lu/-$
()أ ُ َحرر
 الغائب المفردlu/- etai

2nd plu.

 المتكلم الجمعlu- o/meqa
 المخاطب الجمعlu/- esqe

3rd plu.

 الغائب الجمعlu/- ontai

 -٣مالحظات :
) أ ( يتكون مصدر الفعل في زمن المضارع البسيط المبن ى للمجھول بإضافـة
) (-esqaiإلى األصل الزمني للمضارع) (lu -ليصبح . lu/-esqai :
) ب( صورة الفعل في زمن المضارع البسيط المبني للمجھول مع ضمير المخاطب
المفرد فى األصل ھى  ، lu/-e-sai :وقد تم حذف حرف ) (sلوقوعه بين
حرفين صائتين -وفق ا ً لقواعد اللھجة األتيكية -مما استوجب إدغـام الحرف
الصائت ) (eمع الصوت المزدوج ) (aiلتصبح النھاية ) (-eiأو)lu/ei :($
أو . lu/$
lu/-e-s?ai
ai −−−−> lu/-eai −−−−> lu/ei or lu/$

زمن الماضي المستمر
Imperfect Tense
• يتـم تصريـف أفعال اللغة اليونانية فى زمن الماضي المستمر صيغـة المبني
للمجھـول باستخـدام األصل الزمني للفعل ) ،(e)lu-مضافا ً إليه حرف
صائت ) -e-أو ( -o-يربط بين األصل الزمني والنھاية  ،ثم النھايات الدالة
على الضمائر الشخصية لزمن الماضي المستمر المبني للمجھول.
الجدول التالي يوضح الفارق بين النھايات الدالة على الضمائر الشخصية
لزمن الماضي المستمر المبني للمعلوم والنھايات الدالة على الضمائر
الشخصية لزمن الماضي المستمر المبني للمجھول:

 -٤المبني للمجھول

المبني للمعلوم

الضمائر الشخصية

Passive Voice

Active Voice

Persons
st

Stem + o-mhn

Stem + on

المتكلم المفرد

Stem + e-so

Stem + ej

المخاطب المفرد

nd

Stem + e-to

]Stem + e [n

الغائب المفرد

rd

Stem + o-meqa

Stem + omen

المتكلم الجمع

st

Stem + e-sqe

Stem + ete

Stem + o-nto

Stem + on

1 sing.
2 sing.
3 sing.
1 plu.

المخاطب الجمع

nd

الغائب الجمع

rd

2 plu.
3 plu.

مثــال ذلــك :

تصريف فعل lu/w
في زمن الماضي المستمر
المبني للمجھول
التصريف
Conjugation
I was being loosed

) كنت أ ُ َحرَّ رُ (

الضمائر الشخصية
Persons
 e)lu- o/mhnالمتكلم المفرد
 e)lu/- ouالمخاطب المفرد
 e)lu/- etoالغائب المفرد

st

1 sing.
2nd sing.
rd

3 sing.
1st plu.

 e)lu- o/meqaالمتكلم الجمع
 e)lu/- esqeالمخاطب الجمع

2 plu.

 e)lu/- ontoالغائب الجمع

3rd plu.

nd

 -٥مالحظات :
) أ ( مصدر الفعل في زمن الماضي المستمر المبنى للمجھول ھو نفس مصدر الفعل
في زمن المضارع . lu/-esqai :
)ب( صورة الفعل في زمن الماضي المستمر المبني للمجھول مع ضمير المخاطب
المفرد ھى  ، e)lu/-e-so :وقد تـم حذف حرف )  ( sلوقوعه بـين
حرفي ـن صائتين ،مما استوجب إدغ ام الحرفين الصائتين ) (e + oلتصبح
النھاية ) . lu/ou : (-ou
e)lu/
lu/-e-s?o −−−−> e)lu/
lu/-eo −−−−> e)lu/
lu/ou

 -٦زمن المستقبل
Future Tense
• يتكون زمن المستقبل فى صيغة المبنى للمجھول من األصل الزمني للمضارع
) ،(lu-متبوعا ً بالمقطع ) - ( -qhs-كداللة زمنية =) ،(luqhs-ثم تضاف

النھايات الدالة على الضمائر الشخصية ل22زمن المض22ارع ف22ي ص22يغة المبن22ى
للمجھول .مع وجود الحرف الصائت ) -e-أو ( -o-الذي يربط بين األصل

الزمني والنھايات .مثال ذلك:
التصريف
Conjugation
I shall be loosed

) سأ ُ َحرَّ رُ (

الضمائر الشخصية
Persons

 luqh/s- omaiالمتكلم المفرد
] luqh/s- ei [$المخاطب المفرد
 luqh/s-etaiالغائب المفرد
 luqhs- o/meqaالمتكلم الجمع
 luqh/s- esqeالمخاطب الجمع
 luqh/s- ontaiالغائب الجمع

1st sing.
2nd sing.
3rd sing.
1st plu.
2nd plu.
3rd plu.

مالحظة :
يتكون مصدر الفعل في زمن المستقبل المبنى للمجھول بإضافـة النھاية

) (-sesqaiإلى األصل الزمنى ) (luqh-لتصبح :

. luqh/-sesqai

 -٧زمن الماضي البسيط
Aorist Tense
• يتكون زمن الماضى البسيط فى صيغة المبني للمجھول من األصل الزمنى
) (e)-luq-متبوعا ً بالنھايات الدالة على الضمائر الشخصية الخاصة بزمـن
الماضي البسيــط في المبنــي للمجھــول ،وھي كالتالي :

نھايات زمن الماضي
البسيط

الضمائر الشخصية
Persons
1st sing.

Stem + hn

المتكلم المفرد

Stem + hj

المخاطب المفرد

nd

Stem + h

الغائب المفرد

rd

Stem + hmen

المتكلم الجمع

st

Stem + hte
Stem + hsan

2 sing.
3 sing.
1 plu.

المخاطب الجمع

nd

الغائب الجمع

rd

2 plu.
3 plu.

مثال ذلك:
التصريف
Conjugation
) حُ رِّ ر ُ
ت(

I was loosed

الضمائر الشخصية
Persons
 e)lu/q- hnالمتكلم المفرد
 e)lu/q- hjالمخاطب المفرد

 e)lu/q- hالغائب المفرد
 e)lu/q- hmenالمتكلم الجمع
 e)lu/q- hteالمخاطب الجمع
 e)lu/q- hsanالغائب الجمع

st

1 sing.
nd

2 sing.
3rd sing.
st

1 plu.
2nd plu.
rd

3 plu.

مالحظة :
يتكون مصدر الفعل في زمن الماضي البسيط فيتكون بإضافة النھاية
) (-qhnaiإلى األصل الزمنى للمضارع ) (lu-ليصبح . lu-qh=nai :

زمن المضارع التام

 -٨Present Perfect Tense
• يتكون زمن المضارع التام في صيغة المبني للمجھول من األصل الزمن ـي
للمضارع التـام ) (le-lu-متبوعا ً بالنھايات الدالة على الضمائر الشخصية
لزمن المضارع التام المبني للمجھول  ،وھي كالتالي :

نھايات زمن المضارع
التام

الضمائر الشخصية
Persons
st

Stem + mai

المتكلم المفرد

Stem + sai

المخاطب المفرد

nd

Stem + tai

الغائب المفرد

rd

Stem + meqa

المتكلم الجمع

st

Stem + sqe
Stem + ntai

1 sing.
2 sing.
3 sing.
1 plu.

المخاطب الجمع

nd

الغائب الجمع

rd

2 plu.
3 plu.

مثال ذلك:
التصريف
Conjugation
I have been loosed

) قد أ ُ ْطل َِق سراحي(

الضمائر الشخصية
Persons
le/lu-mai

le/lu-sai
le/lu-tai
lelu/-meqa
le/lu-sqe
le/lu-ntai

مالحظة:

المتكلم المفرد

st

1 sing.

المخاطب المفرد

nd

الغائب المفرد

rd

المتكلم الجمع

st

2 sing.
3 sing.
1 plu.

المخاطب الجمع

nd

الغائب الجمع

rd

2 plu.
3 plu.

يتكون مصدر الفعل في زمن المضارع التام المبنى للمجھول بإضافـة المقطع
) (-sqaiإلى األصل الزمني ) (lelu -ليصبح . lelu/-sqai:

زمن الماضي األتم

 -٩Pluperfect Tense
• يتكون زمن الماض ي األتم في صيغة المبني للمجھول من األصل الزمنـي
للماضي األتم ) ( e)le-lu/-متبوعا ً بالنھايات الدالة على الضمائر الشخصية
لزمن الماضي األتم المبني للمجھول  ،وھي كالتالي :

نھايات زمن المضاع
التام
Stem + mhn

الضمائر الشخصية
Persons
المتكلم المفرد

st

1 sing.

Stem + so

المخاطب المفرد

nd

Stem + to

الغائب المفرد

rd

Stem + meqa

المتكلم الجمع

st

2 sing.
3 sing.
1 plu.

Stem + sqe

المخاطب الجمع

nd

Stem + nto

الغائب الجمع

rd

2 plu.
3 plu.

مثال ذلك:
التصريف
Conjugation
I had been loosed

)كان قد أ ُ ْطل َِق سراحى(

الضمائر الشخصية
Persons

e)-lelu/- mhn
so
to
meqa
sqe
nto

e)-le/lue)-le/lue)-lelu/e)-le/lue)-le/lu-

المتكلم المفرد

st

1 sing.

المخاطب المفرد

nd

الغائب المفرد

rd

المتكلم الجمع

st

2 sing.
3 sing.
1 plu.

المخاطب الجمع

nd

الغائب الجمع

rd

2 plu.
3 plu.

مالحظات :

) أ ( مصدر الفعل في زمن الماضي األتم المبني للمجھول ھو نفس مصدر الفعل
في زمن المضارع التام المبني للمجھول .lelu/-sqai :

عرف بنائب الفاعل
) ب( فاعل الفعل المبني للمجھول في اللغة اليونانية مرادف لما ُي َ
فى اللغة العربية ،مثــال ذلك:

-١٠∗ ai( spondai\ le/luntai .

لقد ان ُت ِھ َكت المعاھدة .
)جـ( توضع الكلمات الدالة على الشخص أو األشخاص )أو الكائنات الحية( الذين تم
الفعل بواسطتھم  agentفى حالة المضاف إليه مسبوقة بحرف الجر u(po/
)بواسطة  ،على يد  ،(by :مثــال ذلك:
∗ oi( toco/tai e)kwlu/onto u(po\ tw=n politw=n .
The treaty has been broken .

The police were being prevented by the citizens.

كان رجال الشرطة ُيعاقون )عن الحركة( بواسطة المواطنين.
) د ( توضع الكلمات الدالة على األشياء غير العاقلة فى حـالـة القابـل )غيـر مسبوقة
بحـرف جـر( ،مثــال ذلك:
∗ e)lelu/meqa tai=j spondai=j .
كنا قد حُ رِّ رنا بواسطة المعاھدة We had been set free by the treaty. .
)ھـ( ھناك عدد من األفعال التي ينبغي إضافة حرف ) (sلھا عنـد تصريفھا في
أزمنة :المستقبل والماضي البسيط المبنى للمجھول )قبل المقطع  ،(-qhفتصبح
نھاية المتكلم المفرد ،(-sqhsomai ، -sqhn) :وفي أزمنة  :المضارع
التام والماضي األتم قبل النھايات الدالة على الضمائر الشخصية ،فتصبح نھاية
المتكلم المفرد ،(-smai ، -smhn ) :وھذه األفعال ھي:
أغلق
أھز
آمر
أسمع

I shut
 I shake
I order
I hear

klei/w
sei/w
keleu/w
a)kou/w

أمثــلة ذلك:
المضارع التام

الفعل

المستقبل

الماضي البسيط

klei/w

kleisqh/-somai

e)klei/-sqhn

e)keklei/-smhn ke/klei-smai

sei/w

seisqh/-somai

e)sei/-sqhn

e)se-sei/-smhn

se/sei-smai

الماضي التام
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ــــــــــ
الموضـوع رقم الصفحة
المقدمـــــة ٢-١

} الـــدرس األول {
صيغة المبني للمجھول ١٢-٣
التدريـــــب األول ١٥-١٣

} الـــدرس الثانـــي {
صيغة المبني للوسط
استخدامات المبني للوسط
أفعال الديبوننت
التدريـب الثانـي

١٩-١٦
٢٣-٢٠
٢٧-٢٤
٣٠-٢٨

} الـــدرس الثالـــث {
األفعـال المدغمة ٤٠-٣١
التدريـب الثالـث ٤٥-٤١

} الـــدرس الرابـــع {
أسماء النوع الثالث ٥٥-٤٦
التدريـب الرابـع ٥٩-٥٦

-١٢-

} الـــدرس الخامـــس {
أفعال النوع األول ٦٧-٦٠
التدريـب الخامـس ٧١-٦٨

} الـــدرس السادس {
أسماء النوع الثالث )تابع( ٨١-٧٢
التدريـب السـادس ٨٥-٨٢

} الـــدرس السابـــع {
أسماء النوع الثالث )تابع( ٩٠-٨٦
التدريـب السـابـع ٩٣-٩١

} الـــدرس الثامـــن {
األزمنة الثانية
زمن الماضي البسيط الثاني
زمن المستقبل البسيط الثاني
زمن المضارع التام الثاني
الضمائر غير المحددة
اسم الموصول غير المحدد
التدريـب الثـامـن

٩٤
٩٧-٩٥
٩٨
١٠٠-٩٩
١٠٢-١٠١
١٠٤-١٠٣
١٠٧-١٠٥

} الـــدرس التاســـع {
صيغة األمــر ١١٣-١٠٨
الحـث والنـھي ١١٤
التدريـب التاسـع ١١٧-١١٥

-١٣-

} الـــدرس العاشـــر {
اسم الفـاعل ١١٩-١١٨
اسم الفـاعل في األزمنة المختلفة واستخداماته ١٢٧-١٢٠
اسم المفعول
اسم المفعـول في األزمنة المختلفة واستخداماته
استخدامات اسم الفـاعل واسم المفعـول
التدريـب العاشـر

١٢٨
١٣٤-١٢٩
١٤٠-١٣٥
١٤٤-١٤١

} الدرس الحـــادي عشر {
الصفـات
ثانيا ً :النوع الثاني من الصفات ١٥١-١٤٥
التدريـب الحادي عشـر ١٥٤-١٥٢

} الدرس الثانـــي عشر {
الصيغة غير اإلخبارية ١٦٢-١٥٤
استخدامات الصيغة غير اإلخبارية ١٦٤-١٦٣
التدريـب الثـاني عشـر ١٦٦-١٦٥

} الدرس الثالـــث عشر {
صيغة التمني
استخدامات صيغة التمني
الجمل الدالة على الغرض
التـدريـب الثـالث عشـر

١٧٥-١٦٧
١٧٧-١٧٦
١٧٩-١٧٨
١٨٢-١٨٠

-١٤-

} الدرس الرابـــع عشر {
المضاف إليه والمفعول به المطلق ١٨٤-١٨٣
الجملة الزمنية ١٨٦-١٨٥
استخدامات أداة الربط ١٨٧ 
التــدريب الرابع عشــر ١٩٠-١٨٨

} الدرس الخامـــس عشر {
أفعال النوع الثاني ١٩٩-١٩١
التدريـب الخامـس عشــر ٢٠٢-٢٠٠

قامـوس يونانـي ،إنجليـزي ،عربـي
قامـوس إنجليـزي ،يونانـي ،عربـي
أھم المراجع
أھم المواقع االليكترونية

٢٣٠-٢٠٣
٢٥٩-٢٣١
٢٦٠
٢٦١

