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دوره اول متوسطهعـــــــربی نهم  درس هفتم ترکیب وصفی و اضافیآموزش طریقه ساخت   

شهید غفـــاری آذرشهر   مطالب تدریس شده در کالس عربی نهم نمونه دولتی  

مهـــدی جــابری حـقر : ـــدبی  

 

 ترکیة وصفی و اضافی در زتان عرتی
 

پشت هم قرار گیرند ترکیة اسمی پدید می آورند و تردونوعند هرگاه درجمله ای دو اسم  . 

 
   الف(تزکیة يصفی )مًصًف ي صفت (

 ب(تزکیة اضافی )مضاف يمضاف الیٍ (

الف ( ترکیة وصـــفی :تزکیثی است کٍ اس مًصًف يصفت تطکیل ضذٌ يصفت تیان کىىذٌ ی يیژگی 
ي مًصًف اسمی است کٍ تزایص یک یا چىذ يیژگی می آيریم کٍ صفت گفتٍ می می تاضذَای مًصًف 

 ضًد.

 .اسم +صفت مثال: الکتابُ    الىّافعُ

                       مًصًف    صفت               مثال دیگز : قَلعٌٍَ   تاریخیٌٍَّ   قلعٍ تاریخی است.

صفت   مًصًف                                                                       

  يجٍ تطخیص تزکیة يصفی اس اضافی 1- تاقزار دادن است تٍ آخز تزجمٍ 2- مطاتقت تا ياقعیت

 ماوىذ : الوَردَهُ الجمیله  گل سیثا است . تزکیة يصفی   

 تابُ المدرَسَهِ     در، مذرسٍ است . تزجمٍ درست می ضًد درِ مذرسٍ  پس تزکیة اضافی 

مًرد اس مًصًف خًد تثعیت می کىذ 4صفت در  . 

جىس )مذکز یا مًوث تًدن -1 ) 

-2 تعذاد )مفزد،مثىی ،جمع تًدن ) 

-3 ال داضته یا وذاضته )معزفٍ یاوکزٌ ) 

-4 اعزاب )مزفًع ،مىصًب یامجزير تًدن ) 

 مثال : الصَّىاعٍ َ الجذیذٌ َ

َزدي ـــَـــ داروذ -َزدي ال داروذ  -َزدي مفزدوذ  -َزدي مًوثىذ  . 



 

ب( ترکیة اضـــافی : تزکیثی است کٍ اس مضاف يمضاف الیٍ تطکیل ضذٌ يمضاف )اسم ايل( تٍ اسم 
  تعذ اس خًدش )مضاف الیٍ ( وسثت دادٌ می ضًد

 اسم + اسم مثال: کتابُ التِّلمیـــذ  کتاب داوص آمًس  تزکیة اضافی   مُختَثَزُ المَذرسٍَِ   آسمایطگاٌ مذرسٍ 

.                مضاف  مضاف الیٍوسثت دادٌ ضذٌ است  در ایه مثال کتاب تٍ داوص آمًس  

 

: تًجٍ داضتٍ تاضیذ ممکه است ماتیه مًصًف ي صفت ضمیزی تیایذدر ایه صًرت ضمیز تعذ فن ترجمه 

 اس صفت تزجمٍ خًاَذ ضذ.

تزجمٍ درست  تزادر کًچکم     َغصرَرالَاَخی ا تًجٍ کىیذ .    َا تٍ ایه مثال  

  اوگطتز طالییص  َثی خاتَمُا الذَ                                     

 

 

 

 

  

.باتشکر و عرض خسته نباشید   
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