
  یعرب بانزدر یاضاف  و یوصف  ترکیب     

 

 یم دیپد بیترک رندیگ قرار هم پشت اسم دو  هرگاه   

 یعنی یاضاف ای یوصف بیازترک منظور ،پس آورند

 جمله  در دواسم گرفتن قرار کنارهم

  

   صفت و  موصوف: ی وصف بیترک (الف

 ه یال ومضاف مضاف: یاضاف بیترک (ب

  

  وصفت موصوف از که است یبیترک: یوصف بیترک 

 یها یژگیو ی کننده انیب وصفت شده لیتشک

 .باشد یم موصوف

 :مانند

 المرتفع    الجبل                      شفیق   معلم  

 

 مى تیتبع خود موصوف از مورد 4 در صفت   

 دو یوصف بیترک در گفت توان یم ساده زبان به. کند

 هستند هماهنگ وباهم دارند تطابق  ریز درموارد اسم



  

   بودن مونث ای مذکر: جنس(1

    بودن ،جمع یمفرد،مثن: تعداد(2

      نداشتن ای داشتن ال (3

  همان ) بودن امجروری ،منصوب مرفوع: اعراب(4

 ( کلمه انیپا یها حرکت

 

  ومضاف  مضاف زا که است یبیترک:   یاضـــاف بیترک 

  از بعد اسم  به( اول  اسم) ومضاف شده لیتشک هیال

 .  شود یم داده نسبت( هیال مضاف) خودش

  

    المدرسة   معلم  : مثال 

 .ستین کتاب یژگیو و صفت آموز دانش نجایا در

  

 باهم یوصف بیترک مانند دینیب یم که یطور وهمان

 .ندارند مطابقت

 

 



 :  مهم  نکات   

 

 .  ردیگ ینم نیتنو –"  ال" مضاف(۱

 درست"  ــذ یالتلم ب    کتا"  ای"  ذیالتلم الکتاب" پس

 . است یاضاف بیترک نیا گفت توان یونم ستین

  

  

 ( - ) یعنی است  مجــرور شـــهیهم  ــهیال مضاف(2

 .ردیگ یم

 

 یاضاف بیترک ب،یترک حتما  رمتصلیضم+  اسم(3

 .خواهدبود

 مثال

م_________ ي+أ م:أ ّمي  ُ   مضاف)،ي(مضاف) أ 

 ( الیه

 

 



 یوصف بیترک صیتشخ راه کهبرخی معتقدند     

 بعد میکن ترجمه ابتدا  که است یفارس مانند یواضاف

در   .شود عمل یفارس اتیادب در ییشناسا راه همانند

 پاسخگو نیست.صورتی که این روش 

 

 الرابع   الدرس  :۱مثال

  حیتوض درباال که یلیدال به یعرب درزبان بیترک نیا

 بیترک  یفارس زبان در اما است یوصف بیترک دادم

 .شود یم محسوب یاضاف

 

  یعرب زبان در( بد نیهمنش)  السوء   س  یجل:۲مثال

 بیترک نیا یفارس زبان در اما است یاضاف بیترک

 .است یوصف بیترک ،

 آن به واستناد ترجمه روش نیا که دیکرد مشاهده پس

 .باشد ینم حیصح صددرصد

           

 

          دلفان شهرستان یعرب ریدب  ترک الهه: کننده هیته  

 



 


