
 و مضاف الیهمضاف  –موصوف و صفت 

 :تعزیف هضاف ٍ هضاف الیِ

را کاهل کٌد، بِ اسن یا چیشی کِ بِ دًبال اسن دیگزی بیاید تا تَضیحی دربارُ ی آى دّد ٍ یا هعٌی آى 

  .هی گَیٌد هضاف الیِ

 .گَیٌد هی هضاف ، الیِ هضاف اس قبل ی کلوِ بِ  ًکتِ:

 شوال جٌگلِ  هثال:

 هضاف+هضاف الیِ

 .ًکتِ: بِ تزکیب هضاف ٍ هضاف الیِ ، تزکیب اضافی هی گَیٌد

 هثال: ًگْثاىِ شْز

 هضاف ٍ هضاف الیِ

 تزکیة اضافی

 .ًکتِ: هضاف الیِ ، ضویز ًیش هی تَاًد باشد

 هثال: بزادرِ هي

 هضاف + هضاف الیِ

 الیِ هضاف سپس آٍرین هی اسن دًبال بِ را ًکتِ:ّزگاُ اسوی ّن صفت ٍ ّن هضاف الیِ بگیزد، ابتدا صفت

  .ًَیسین هی ّا آى بعد را

 تزادرِ تشرگِ هي :هثال

 اسن+صفت+هضاف الیِ

اسن غیز سادُ  ٍ شدُ حذف کسزُ صَرت ضاف ٍ هضاف الیِ عَض هی شَد. در ایيتعضی هَاقع جای ه :ًکتِ

 .حاصل هی شَد. تِ ایي حالت، اضافِ ی هقلَب هی گَیٌد

 :هثال

 (الیِ هضاف+ هضاف)  اًثارِ آب



 (هقلَب ی اضافِ)  (هضاف+  الیِ هضاف) آب اًثار

 الیه مضاف و مضاف از صفت و موصوف تشخیص شش راه

 .هَصَف در عالنِ بیزٍى ٍجَد ًدارد ٍلی هضاف الیِ هستقل اس هضاف، ٍجَد خارجی دارد صفت جدا اس-1

 .ًدارد خارجی  هاًٌد: )قلن سیثا(. در ایي جا )سیثا( جدا اس کتاب ٍجَد

 .قلنِ سیزٍس ( در ایي جا )سیزٍس( ٍ )قلن( دٍ هَجَد هستقل ٍ جدا اس ّن ّستٌد)

بیي دٍ کلوِ را  ل ٍ آخز تزکیب اضافِ هی کٌین. سپس کسزُ یدٍ کلوِ ی ) ایي( ٍ )است( را بِ اٍ-2

صفت ( است ٍ اگز عبارت هعٌی ًدّد،  حذف هی کٌین. اگز عبارت هعٌی بدّد، تزکیب ٍصفی )هَصَف ٍ

 .تزکیب اضافی ) هضاف ٍ هضاف الیِ( است

 هاًٌد:ًگْثاىِ خاًِ

 )الیِ هضاف ٍ هضاف)دّد ًوی هعٌی عثارت ایي( ًگْثاى خاًِ )است((

 ًگْثاىِ تاَّش

 )صفت ٍ هَصَف) دّد هی هعٌی عثارت ایي( ًگْثاى تاَّش )است((

 ٍصفی تزکیب در اهّا. است ضویز دیگز ی کلوِ ٍ اسن کلوِ یک یا ٍ اسن کلوِ دٍ ّز  در تزکیب اضافی-3

 .است صفت دیگز ی کلوِ ٍ اسن کلوِ یک

 :هاًٌد

 ٍصفی تزکیة  (صفت+ هَصَف)  دفتز ِ خَب

 کتاب ِ هي )هضاف+ هضاف الیِ( تزکیة اضافی

 اضافی تزکیة  کتابِ َّهي )هضاف ٍ هضاف الیِ(

ٍیزگَل هی گذارین ٍ در  در ایي رٍش کسزُ ی بیي دٍ کلوِ را حذف هی کٌین سپس بعد اس کلوِ ی اٍّل-4

بدّد، تزکیب ٍصفی ٍ اگز هعٌی ًدّد، تزکیب اضافی  آخز فعلِ )است( را قزار هی دّین. اگزعبارت هعٌی

 .است

 :هاًٌد

 )ٍصفی تزکیة) دّد هی هعٌی عثارت  .است جَاى هزد،      هزدِ جَاى



 )اضافی تزکیة.) دّد ًوی هعٌی عثارت. است سام کیف،   کیفِ سام

ٍ کلوِ را حذف بیي د در ایي رٍش بِ آخز کلوِ ی دٍم )تز( یا )تزیي( اضافِ هی کٌین،سپس کسزُ ی-5

عبارت هعٌی دّد، تزکیب ٍصفی ٍ اگز عبارت  کزدُ ٍ در آخزِ عبارت، فعل) است( را اضافِ هی کٌین.اگز

 .هعٌی ًدّد، تزکیب اضلفی است

 )اضافی تزکیة.) دّد ًوی هعٌی عثارت است اسکٌدرتز هادر    هادرِ اسکٌدر: هاًٌد

 )تزکیة ٍصفی) .ددّ هی هعٌی عثارت.است دلسَستز هادر  هادرِ دلسَس

  .هَصَف اسوی است کِ قبل اس صفت هی آید ٍ هعوَالً )ی( بِ خَد هی گیزد-6

 :هثال

 در تزکیة دستِ سیثا هی تَاًین تگَیین دستی سیثا

 اها تِ هضاف ًوی تَاًین )ی( اضافِ کٌین. هثالٌ در تزکیة کتاب هحسي، ًوی تَاًین تگَیین ، کتاتی هحسي
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