
 

 

 ترکیب وصفی و اضافی:

 

 به هم اضافه شوند ترکیب می سازند«  ــِ» هرگاه دو کلمه به وسیله ی ترکیب  : 

 اضافی -2وصفی  -1انواع ترکیب: 

   : ( صفت وموصوف ) ترکیب وصفی

 ــِـ  یگیرد و به وسیلهشودکه بیشتر اوقات اسم، اوّل وصفت بعد از اسم قرار میی اسم و صفت تشکیل میترکیب وصفی از دو کلمه

باشد و زیبا صفت کودک است؛ ولی گاهی اوقات نیز اسم و که دراین جا کودک اسم می زیبا کودکِ: مانند شودمی مربوط اسم به ربط

 لروشند ، قلم زرّین ، کوه سفید: مانند شودمی حذف نیز ربط  ــِـ  توانند جابه جا شوند که در این صورتصفت می

 اسم + صفت                                                                                                                             

  شجاع  شیرِ                                    مثال:                                                                                

 دهد.توضیح می را اسم های و ویژگی گیرد و خصوصیّتز اسم قرار میا بعد معموالً که است ایکلمه: صفت  

 .به کار می رود ،اشیا و...نامیدن شخص یا حیوان ای کلمه ای است که بر اسم:  

 

             ویژگی اسم را بیان میکند  صفت در ترکیب وصفی ،

 



 

 

 

         :  (هی)مضاف و مضافٌ ال یاضاف بیترک

شوند. مانند: ی ــِـ ربط به یکدیگر مربوط میهر دو اسم هستند و بیشتر اوقات به وسیله ترکیب اضافی از دو کلمه تشکیل شده که

 شوند استفاده ربط  ــِـ توانند بدون لباسِ علی که در این جا هم لباس و هم علی اسم هستند؛ ولی گاهی اوقات نیز این دو اسم می

 ... خاله، شوهر ، عمو زن ، دایی زن: مانند

 اسم + اسم                                                                                                                             

 علی  کتابِ                                        مثال:                                                                             

 که یکی در مورد دیگری توضیح می دهد  هستند دو اسمدر ترکیب اضافی ، 

  کتاب او     کتاب شما      کتاب آنها      کتاب من: مثل  .    یکی از اسمها می تواند ضمیر باشدنکته : 

 

 شود.میانجی استفاده می« ی » ربط از حرف   های اضافی به جای ـــِـهای وصفی و ترکیبگاهی اوقات در ترکیب:  نکته* 

 مثال ترکیب های وصفی : ابروی مشکی، نوشته ی درشت، دنیای رنگارنگ

 مثال ترکیب های اضافی: ابروی علی، نوشته ی کتاب، دنیای ما

 

 



 

 

 

 

 ترکیب وصفی و ترکیب اضافی: تشخیص

اگر ترکیب معنی داشت ، ترکیب وصفی است و اگر  قرار می دهیم« ترین»دو کلمه  را عوض می کنیم و بینترکیب (جای دو کلمه الف

 ترکیب معنی نداشت ، ترکیب اضافی است

      پس ترکیب وصفی است .  است چون معنا دار                 زیبا ترین درخت      مثال:درخت زیبا     

   است . اضافیپس ترکیب   نیست چون معنا دار                :ماشین علی        علی ترین ماشین مثال

 

 اضافه می کنیم ، اگر ترکیب معنی داشت ، ترکیب وصفی است و اگر ترکیب معنی نداشت ، ترکیب اضافی است« ی»میان ترکیب ب( 

   پس ترکیب وصفی است .  است چون معنا دار                  مهربان یپدر           پدر مهربان :مثال

   است . اضافیپس ترکیب   نیست چون معنا دار                   پروین یپدر            پدر پروین :مثال 

 

 اضافه می کنیم ، اگر ترکیب معنی داشت ، ترکیب وصفی است و اگر ترکیب معنی نداشت ، ترکیب اضافی است« تر»ترکیب  به آخر ج

   پس ترکیب وصفی است .  است چون معنا دار                     بلندتر کوه            کوه بلند  : مثال

   است . اضافیپس ترکیب   نیست چون معنا دار               تر کالس دیوار       دیوار کالس : مثال 



 

 

 

، اگر ترکیب معنی داشت ، ترکیب وصفی است و اگر  کنیم  اضافه« است » کنیم وبه آخر ترکیب می ــِـ ربط را حذف د( در ترکیب

 ترکیب معنی نداشت ، ترکیب اضافی است

     پس ترکیب وصفی است .  است چون معنا دار                 است کوشا آموز دانش               دانش آموزِ کوشا :مثال

      است . اضافیپس ترکیب   نیست چون معنا دار              دانش آموز مدرسه است.           مدرسهدانش آموزِ :مثال 

 

 دیگر وجود خارجی ندارد، ولی مضافٌ الیه جدا از مضاف، باز هم وجود خارجی دارد.( صفت اگر از موصوف جدا شود، ج

 توانیم خوب را به تنهایی ببینیم.اگر خوب از باغ جدا شود، وجود ندارد و ما نمی« باغ خوب » مثال موصوف و صفت: 

 توانیم حمید را جدا از اتاق ببینیم.جی دارد و ما میکه اگر حمید از اتاق جدا شود، وجود خار« اتاق حمید » مثال مضاف و مضافٌ الیه: 

 

 

                          

 


