
 صفت

 : زمان: تاريخ

 صفت مفعولی صفت فاعلی صفت ساده بياني صفت: مفهوم نظر از صفت انواع

 شمارشي صفت ساده شمارشي صفت شمارشي صفت لياقت صفت نسبي صفت

  تعجبي صفت مبهم صفت پرسشي صفت اشاره صفت ترتيبي

 با را آن و آيد، می اسم از بعد يا قبل که است ها واژه از گروهی يا واژه صفت

 .دهد می توضيح آن درباره و کند می همراه مفهومی يا ويژگی

 هر. اسم از پس پسين، هاى صفت و آيند می اسم از پيش پيشين، هاى صفت

 :کند می پيدا را اسم کارکرد بنشيند، اسم جاى به صفت گاه

 «کند؟ می شاداب را تو هايت، گونه بر باران ريزش هنوز آيا»: مثال

 بيان را آن ويژگی صفت، و گيرد می قرار صفت از پس يا پيش که اسمی

 .دارد نام موصوف کند، می

 :مفهوم نظر از صفت انواع

 :بيانی صفت

 انواع و دهد می نشان خصوصيات و چگونگی نظر از را اسم ويژگی بيانی صفت

 لياقت نسبی، مفعولی، فاعلی، ساده،: از عبارتند آن



 :ساده بيانی صفت

 :کند می داللت موصوف چگونگی بر تنها ساده بيانی صفت

 گرم اتاق/ خوب هوای

 :فاعلی صفت

 دارد هايی ساخت و; است کارى کننده موصوف که دهد می نشان فاعلی صفت

 :قبيل اين از

 گيرنده/ گوينده: نده ـَ+  مضارع بن ـ

 نامند، می نيز حاليّه صفت را ساخت اين. گريان/ دعاگويان: آن+  مضارع بن ـ

 .کند می داللت وصف بودِن گذرا بر زيرا

 و عربی در مشّبهه صفت با است برابر ساخت اين. دانا/ شنوا: آ+  مضارع بن ـ

 .رساند می را وصف پايدارِى معموال

 .خريدار/ خواستار: آر+  ماضی بن ـ

 .يادگار/ پرهيزگار/ آفريدگار: گار+  اسم يا مضارع بن يا ماضی بن ـ

 .توانگر/ ُرفتگر: گر+  اسم يا مضارع بن يا ماضی بن ـ

 کار طلب/  کار ستم:کار+  امر ساخت يا فعل بن يا اسم-



 :مفعولی صفت

 چنين صفت اين ساخت. است مفعول موصوْف که دهد می نشان مفعولی صفت

 :است

 .شده نوشته/ شده گرفته: شده+  غيرملفوظ هاى+  ماضی بن

 :نسبی صفت

 و ها تابعّيت. دهد می نسبت مکان مثل عناصرى به را خود موصوف نسبی صفت

 .ايرانی رضايی،: شوند می بيان گونه همين به خانوادگی هاى نام از بسيارى

 :است چنين معموال نسبی صفت ساخت

 بهاره، زرينه، سيمين، زرهی،: آنه يا غيرملفوظ هاى يا ينه يا ين يا ى+  اسم -

 .مردانه

 .رّبانی روحانی،: آنی+  عربی اسم -

 را معنی بلکه داشت، نظر ساخت به تنها نبايد صفت، اقسام تشخيص در:توجه

 که آن با گرفتار مثال. مشترکند ها ساخت از برخی زيرا; گرفت نظر در بايد نيز

 .است مفعولی صفت معنا لحاظ از دارد، فاعلی صفت ساخت

 :لياقت صفت



 .رساند می را موصوف قابليت و شايستگی که است صفتی

 .پوشيدنی/ خوردنی: ی+ مصدر-

 :بيانی صفت هاى درجه

 بيان را موصوف چگونگی و حالت ديگری، با سنجش بدون: مطلق صفت.1

 .بزرگ/ خوب: مثل. کند می

 يک داشتن در موصوف که دهد می نشان صفت اين(: تفضيلی)=  برتر صفت.2

 دايره هاى موصوف همه نه و سنجشـ مورد هاى موصوف يا موصوف از ويژگی،

 صفت از پس که است تر صفت، اين نشانه. است برتر ـ بحث

 .تر بزرگ/ تر خوب:مثل.آيد می

 يک داشتن در موصوف که دهد می نشان صفت اين(: عالی)=  برترين صفت. 3

 است ترين صفت اين نشانه. است برتر بحث دايره هاى موصوف همه از ويژگی،

 .بزرگترين/ ترين خوب: مثل. آيد می صفت از بعد که

 :شمارشی صفت

 اين. دهد می نشان را موصوف تعداد و شماره که است صفتی شمارشی صفت

 ترتيبی ساده،: دارد گونه دو صفت

 :ساده شمارشی صفت



 ....بيست/ .....يک: کند می بيان را موصوف تعداد تنها

 :ترتيبی شمارشی صفت

 :است چنين آن ساخت و دهد می نشان را موصوف قرارگرفتن جايگاه و ترتيب

 ششمين/ اولين: مين ـُ يا م ـُ+  ساده صفت

 .آيد می آن از پس گاه و موصوف از پيش معموال صفت اين

 :اشاره صفت

 آن، اين،: دهد می قرار اشاره مورد را موصوف که است صفتی اشاره صفت

 .گونه اين قدر، اين چنان، چنين، همان، همين،

 نام صفت تا بيايد موصوف با همراه صفات ديگر همانند بايد نيز صفت اين

. اند اشاره ضمير نشوند، همراه موصوف با مزبور واژگان اگر مورد، اين در. گيرد

 .گيرد می قرار موصوف از پيش معموال صفت اين

 ."چيدم باغ آن از را گل اين"

 :پرسشی صفت

 کند می مطرح خود موصوف درباره را سؤالی که است صفتی پرسشی صفت

 .چندمين چند، چگونه، کدام، چه،



 .آيد می موصوف از پيش معموال صفت اين

 است؟ شهری چگونه اهواز

 :مبهم صفت

 نشان نامعّين طور به را موصوف ويژگی يک که است صفتی مبهم صفت

 .ديگر ، همه ،هر، هيچ ديگر، همه، هر، فالنی، بعضی، چند،: دهد می

 .گيرد می قرار موصوف از پيش معموال صفت اين

 ."خريد کتاب چندين امروز حميد"

 :تعّجبی صفت

 چه،: است موصوف درباره گوينده شگفتی نشانگر که است صفتی تعّجبی صفت

 .آيد می موصوف از پيش صفت اين. چقدر چگونه،

 !"زيبايی گل چه"

 :ساخت نظر از صفت انواع

 :ساده

 و دار معنی جزءهاى» يا «دار معنی جزءهاى» به تقسيم قابل که صفتی

 .نباشد «ساز معنی



 .خوب/ کوچک/ بزرگ

 :مرّکب

 شده ترکيب ساز معنی و دار معنی جزء چند يا دار معنی جزء چند از که صفتی

 .باشد

 (روی+خوب" )خوبروی(/ خرد+  بـ) بخرد( / م ـُ+  شش) ششم، سنگدل،: مثل

 گون، گونه، آسا، سان،: قرارند اين از مرّکب صفت سازنده پسوندهاى از برخی

 .وار بار، سير، مان، سار، َوش، ديس، م،فا

 :وصفی گروه

 .باشد شده ساخته وابسته چند يا يک و هسته يک از که صفتی

 .گذشته جان از/ رنگ و آب خوش/ روزخور نرخ به نان: مثل

 :صفت کاربرد باره در هايی نکته

: شود می حذف کسره اين گاه اّما. آيد می کسره صفت و موصوف ميان معموال.1

 .آهنی آدْم پدْربزرگ،

 .گل زيبا پيْرمرد،: آيد می موصوف از پيش گاه پسين صفت.2


