
 ثغوَ رؼبلی

مبحث ترکیب وصفی و اضافی مربىط به درس هفتم، پایه نهم  

 متىسطه اول

عْاالری ثی ؽوبسی دس هْسد رشکیجبد ّصفی ّ اضبفی دس  مقذمه:

هب  زمیش ثش اعبط هی ؽْد،هٌزؾش گشٍّ ُب ّ کبًبل ُب ّ فضبی هدبصی 

ػشثی  ردشثیبد ّ رجبدل اطالػبری کَ ثب دّعزبى ّ اعبریذ سؽزَ زصل

ثَ هٌظْس اِسائَ رذسیظ خضٍّ ای کْربٍ  داؽزن، ثش خْد الصم داًغزن

الجزَ رشکیت ّصفی ّ اضبفی  رِیَّ ّ آهبدٍ ًوبین، هْضْع هْسد ثسث

هجسث گغزشدٍ ّ داسای فشّػبد صیبدی اعذ ّلی آًچَ ضشّسی ّ ًیبص 

هوکي اعذ ُوشاٍ ثب کبعزی ًب گفزَ ًوبًذ،  ثْد ثَ آى پشداخزَ ؽذٍ اعذ،

 ُبیی ًیض ثبؽذ، اى ؽبء هللا کَ هْسد لجْل ّالغ ؽْد.

 رشکیت اضبفی -2رشکیت ّصفی  -1اًْاع رشکیت 

 رشکیت ّصفی اص هْصْف ّ صفذ رؾکیل هی ؽْد.

 رشکیت اضبفی اص هضبف ّ هضبف الیَ رؾکیل هی ؽْد.

 رؼبسیف هشثْطَ:

 : اعوی کَ ثشایؼ یک یب چٌذ صفذ یب ّیژگی آّسدٍ هی ؽْد. مىصىف

کلوَ ای اعذ کَ اعن هب لجل خْد )هْصْف( سا رْصیف هی صفذ: 

 کٌذ، صفذ ّخْد خبسخی ّ لبثل لوظ ًذاسد.

 عْدهٌذکزبِة رشکیت ّصفی :

:اعوی کَ ثَ اعن ثؼذ اص خْدػ)هضبف اِلیَ( ًغجذ دادٍ هی مضاف

 ؽْد.



یذ رب رْضیسی بثَ اعن یب چیضی کَ ثَ دًجبل اعن دیگشی ثی :مضاف الیه

 یب هؼٌی آى سا کبهل کٌذ هضبف الیَ هی گْیٌذ. دسثبسٍ آى ثذُذ ّ 

 کزبِة داًؼ آهْصرشکیت اضبفی: 

 رْضیسبد هشثْط ثَ رشکیت ّصفی؛

 صفذ ّ هْصْف دس صثبى ػشثی دس چِبس هْسد هطبثمذ داسًذ

 َ  -َ  -َ  -َ   -َِ -َ  -اِػشاة)زشکذ زشف آخش( -1

فیِذ / ا لکزبة  الوفیذ : کزبة هفیذ فیذ  / ا لکزبِة الو   ا لکزبة  الو 

/ کزبة  هفیذ : کزبثی هفیذ)کزبة هفیذی(  کزبثب  هفیذا / کزبة  هفیذ 

خٌظ)هزکش ّ هًْث(؛ هزکش ثذّى ربی گشد)ح (، هًْث داؽزي ربی  -2

 گشد)ح ( ا لکزبة  الوفیذ   /  ا لمّصخ  الوفیذح  

ًکشٍ داؽزِي رٌْیي  ؛هؼشفَ ّ ًکشٍ؛ هؼشفَ داؽزِي )ال(دس اّل اعن  -3

 (1َ  کَ دس آخش اعن هی آیذ. )هثبلِبی هْسد-َ  -َ  -

ػذد)هفشد،هثٌی،خوغ( ا لطّبلت  الٌّبخر  / ا لطّبلجبِى الٌّبخسبِى /  -4

ٌْد  اال لْیّبء   / ا لد  ى  الٌّبخسْى  / ا لطاّلة  الٌّبخسْى   ا لطّبلجْ 

هْصْف ّ صفذ دس صثبى فبسعی دس افشاد ّ خوغ نکته ترجمه: 

 مذ ًذاسد دّ داًؼ آهْص هْفك/ داًؼ آهْصاى هْفك هطبث

: اعن ُبیی کَ ػالهذ هًْث ًذاسًذ)هًْث هؼٌْی(ُغزٌذ تىجه

ّ ثیؾزش ا ػضبی صّج ثذى)یذ،  ،...هثل:ا سض،ؽوظ،سیر،ًبس،ثئش،ًفظ

 دبصفذ ثَ صْسد هفشد هًْث هی ِسخل،ػیي( ثشای ایي کلوبد،

 ّاعؼخ   ا سض  ُزٍ                    هسشّلخ   ؽوظ  رلک 

: صفذ ثشای خوغ ُبی غیش ػبلل)غیش اًغبى(ثَ صْسد هفشد نکته

 د؛   ا لک ز ت  الوفیذح   /ه سبّالد  کثیشح  بهًْث هی



:گبُی اّلبد صفذ ثَ صْسد خوغ ًیض آهذٍ؛هثبل لشآًی:ا یّبم  تبصره

 ( 104ا یّبم  هؼذّداد )عْسٍ ثمشٍ آیَ  /( /08هؼذّدح )عْسٍ ثمشٍ آیَ 

بلل ُب( ًیض صفذ آى هفشد هًْث هْسد )اعن خوغ ػ الجزَ دس :1نکته

 د؛ بهی

 ا ال هن الوزسذح؛)هلّذ اعن خوغ ػبلل ُغذ(

 ترکیب اضافی

هضبف الیَ ُویؾَ هدشّس اعذ یؼٌی اِػشاة)زشکذ زشف آخش(آى 

شّ -کغشٍ  َ  هی ثبؽذ؛ ُش خب هضبف الیَ داساِی )ال( ثبؽذ،-َِ یب رٌْیي خ 

هضبف الیَ ثش  َ  هی گیشد؛-رٌْیيَِ ّ ُشخب داساِی )ال( ًجبؽذ -کغشٍ

ػکظ صفذ، ربثغ هبلجل خْد ًوی ثبؽذ، هضبف الیَ غبلجب  ّخْد 

 خبسخی ّ لبثل لوظ داسد؛ ثبة  الوذسعِخ)دِس هذسعَ(

 نکاتی در مىرد مضاف:

 الف: هضبف)ا ل(ًوی گیشد. 

 َ  ًوی گیشد.-َ  -َ  -ة: رٌْیي

 ج: هضبف ّ هضبف الیَ اص ُن خذا ًوی ؽًْذ.

هثٌی ّ خوغ ثبؽذ )ى(آى ززف هی ؽْد؛ هغلوْ د: هضبف اگش 

الؼبل ن)هغلوبًبى خِبى( کَ )ى( آى ززف ؽذٍ، هؼلّوب الوذسعِخ)هؼلوبى 

 هذسعَ(، کَ )ى( آى ززف ؽذٍ،

ٍ:ُوَ ضوبیش هزصل کَ ثَ اعن اضبفَ هی ؽًْذ، هضبف الیَ ّ هسال  

هضبف الیَ ّ هسال  ًب: کزبِة هب یب کزبثوبى) ٌبهدشّس ُغزٌذ؛ کزبث  

 دشّس( ه



ُوبًطْس کَ دس صثبى  راه تشخیص ترکیب وصفی از ترکیب اضافی:

/ فبسعی ثشای رؾخیص رشکیت ّصفی اص اضبفی اص کلوَ)اعذ( ّ)رش

ثَ  دس صثبى ػشثی ًیض ساُکبس ّخْد داسد، رشیي ّ...(اعزفبدٍ هی ؽْد،

ز ت  الوفیذح )کزبة ُبی عْدهٌذ(ا ل صفذ سا ثش هی داسین  ػٌْاى هثبل: ا لک 

ز ت  هفیذح ( رجذیل ثَ خولَ اعویَ هی ّ  ثَ آخشػ رٌْیي هی دُین)ا لک 

 ًوبیین)کزبة ُب عْد هٌذ اعذ(هؼٌب داس ُغذ پظ رشکیت ّصفی اعذ.

ًکزَ ایی کَ ثبیذ ثَ آى رْخَ داؽزَ ثبؽین ایي اعذ کَ رشکیت ُبی تىجه: 

ّصفی ّ اضبفی دلیمب لبثل رطجیك ّ هٌطجك ثب صثبى فبسعی ًیغذ، 

یک رشکیت دس ػشثی ّصفی ثبؽذ ّلی دس صثبى فبسعی هوکي اعذ 

 اضبفی ثبؽذ ّ ثش ػکظ؛

)رکلیف خبًَ(، هثبل: ا لطّبلخ  الکِشثبئیّخ )ًیشّی ثشق(،  ا لْاخت  الجیزیُّ

)اًگؾزش طال( ّ.....؛ رشکیت ُبی فْق ُوَ دس صثبى  ا لخبرن  الزَُّ جیُّ

 ػشثی، ّصفی ُغزٌذ ّلی دس صثبى فبسعی، اضبفی ُغزٌذ.

؛ اّلی اًگؾزش طالداسین ّ ُن  اًگؾزش طالییصثبى فبسعی ُن  دس

ّصفی ّ دّهی اضبفی ُغذ؛ اًگؾزش طال یؼٌی خٌغؼ اص طالعذ 

 ّلی طالیی سا ًْػب  ثشای سًگ ثَ کبس هی ثشین.

ت   ٌز خ  گبُی رشکیت ّصفی ػشثی ثَ ؽکل اضبفی رشخوَ هیؾَ؛ ا لو 

: رین هلی ایشاى، یب ثش ػکظ )کؾْسُب ی ػضْ( دس صثبى االیشاًیُّ

ل  اال ػضبءِ فبسعی اضبفی ُغذ ّلی دس صثبى ػشثی ثَ خبی   ّ ثَ  د 

) ل  اال ػضبء   ّ  صْسد یَ رشکیت ّصفی دس آهذٍ ّ اصطالذ ؽذٍ)ا لذ 

لیظ  الغِْء)ُوٌؾیي ثذ(؛ ا یّبم  الطُّفْلِخ)سّصگبس کْدکی(؛ رشکیت ُبی  خ 

 زٌذ.اضبفی ّلی دس صثبى فبسعی، ّصفی ُغ فْق دس صثبى ػشثی،

دس چٌیي رشکیت ُبیی کَ لجال  )ّصفی ّ اضبفی ثب ُن(:ترکیبات مرکب

ُن ثَ آى اؽبسٍ ؽذ؛ هضبف ّ هضبف الیَ اص ُن خذا ًوی ؽًْذ؛ دس 



د ّ ثؼذ صفذ ّلی دس صثبى فبسعی اثزذا بهی هضبف الیَصثبى ػشثی اثزذا 

 یذ.بّ ثؼذ هضبف الیَ هی صفذ

(؛ الکجیش  دس هزکش ثْدى ثب هثبل: دِس ثضسگِ هذسعَ)ثبة  الوذسعِخ الک جیش 

 ثبة یؼٌی هْصِْف خْد هطبثمذ داسد. 

ل  الخلیحِ   ّ دس رشخوَ چٌیي رشکیت ُبیی ثبیذ دلذ ثیؾزشی داؽذ، هثبل د 

ل   ّ الؼشثیّخ ) کؾْس ُبِی ػشثِی خلیح }فبسط{(؛ ا لؼشثیّخ  صفذ ثشای د 

  ّ  ل.کَ خوغ هکغش غیش ػبلل ُغذ، الخلیِح هضبف الیَ ُغذ ثشای د 

یذ ّلی دس صثبى بدس صثبى ػشثی ضویش هزصل لجل اص صفذ هی نکته:

(؛  ی)ا خمفبسعی ثؼذ اص صفذ هیآیذ. هثبل ثشادس کْچک رش اال صغش 

ضویش هزصل)ی(لجل اص اال صغش کَ صفذ اعذ آهذٍ ّلی دس فبسعی 

 ثؼذ اص کْچکزش کَ صفذ اعذ آهذٍ.

:هضبف/کزبِة داًؼ آهِْص کْؽب) کزبة  الطّبلِت تبصره: (؛کزبة   /الو دذِّ

الو دذِّ: صفذ؛ کَ دس صثبى فبسعی اص  /الطّبلِت:هضبف الیَ ّ هْصْف/

َِ ّاثغزَ ثیبى هی ؽْد.  آى ثَ ػٌْاى ّاثغز

 هسوذ رمی رّالفمبسی

دثیش دثیشعزبى ُبی اعزؼذاد ُبی دسخؾبى، ؽبُذ ّ غیش اًزفبػی ًْس  

 ثبهي کبؽبى

 


