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 الحال



البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس الحال للسنة الثانية اعدادي ما يلي :

الحال، وهي وصٌف نكرة منصوبة تبّين هيئة صاحبها عند صدور الفعل. مثل: دخل الضيُف مبتسًما. فالوصف (مبتسًما) هو الحال،

وصاحب الحال هو (الضيف)، فكلمة (مبتسًما) وصف،

ونكرة، والغرض المعنوي الذي أفادته هو بيان هيئة (الضيف) وحاله عند دخوله. ولذلك فهي تصلح أن تكون جواًبا عن: كيف؟

األصل في الحال أن تكون نكرة مشتقة و يأتي صاحبها معرفة .

يكون صاحب الحال فاعال أو مفعوال به أو نائب فاعل أو خبرا أو اسما مجرورا .

تقع الحال مفردة أو جملة فعلية مثبتة أو جملة اسمية مجردة من الناسخ أو مقترنة به أو شبه جملة .

اذا وقع الحال جملة وجب أن يكون لها رابط يربطها بصاحب الحال، و هو الواو فقط ، و إما الضمير فقط ، و إما هما معا.

تحديد الظاهرة اللغوية ومالحظتها

يعيش األطفال متشردين.

يعيش األطفال حياتهم قاسية.

تركت الفتاة جاهلة.

الماء صرفا شربا.

يعيش األطفال يعانون من ويالت الحروب.

يسهم الجاهلون في تدهور البيئة وهم غافلون عن أثرها.

الوصف والتحليل

تعريف الحال وصاحب الحال

إذا تأملنا المثال (يعيش األطفال متشردين) نجد أن االسم (مشردين): اسم نكرة – يرتبط باالسم قبله يسمى صاحب الحال – جواب

السؤال (كيف يعيش األطفال؟)، حكمه اإلعرابي (النصب)،

وإذا عدنا إلى المثال نفسه نجد أن االسم قبل الحال (األطفال) يرتبط بالحال ويسمى صاحب الحال.

استنتاج: الحال اسم نكرة منصوب يبين حالة االسم قبله يسمى صاحب الحال ويجيب عن السؤال (لماذا).

أنواع الحال والمواقع اإلعرابية لصاحب الحال

موقعه اإلعرابينوعهصاحب الحالالحالالتراكيب

فاعلمفرداألطفالمشردينيعيش األطفال متشردين.

مفعول بهمفردحياةقاسيةيعيش األطفال حياتهم قاسية.
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نائب الفاعلمفردالفتاةجاهلةتركت الفتاة جاهلة.

مبتدأمفردالماءصرفاالماء صرفا شربا.

فاعلجملة حالية فعليةاألطفاليعانونيعيش األطفال يعانون من ويالت الحروب.

فاعلجملة حالية اسميةالجاهلونوهم غافلونيسهم الجاهلون في تدهور البيئة وهم غافلون عن أثرها.

من معطيات الجدول الواصف نستنتج أن:

صاحب الحال: يكون فاعال أو مفعوال به أو نائب الفاعل أو مبتدأ أو خبرا.

الحال: يكون اسما مفردا منصوبا أو جملة حالية فعلية أو اسمية في محل نصب.

الجملة الحالية وربطها بصاحب الحال

الرابط بين الحال وصاحب الحالالتراكيب

ضمير مستترجاء الطالب يركض.

الواو فقطدخل المدير والمدرس يشرح.

الواو والضمير المنفصل.دخل المدير وهو يبتسم.

استنتاج: إذا وقعت الحال جملة فالبد لها من رابط يربطها بصاحب الحال، وهو إما الواو فقط، أو الضمير فقط، أو الواو والضمير معا.

مالحظة:

األصل في الحال أن تكون نكرة ويأتي صاحبها معرفة.

الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات نعوت.

االستنتاج

الحال اسم منصوب يبين هيئة اسم قبله يسمى صاحب الحال.

يأتي الحال مفردا أو جملة اسمية أو جملة فعلية، أو شبه جملة.

يأتي صاحب الحال فاعال أو نائب فاعل أو مفعوال به أو اسما مجرورا أو مبتدأ أو خبرا.

إذا وقعت الحال جملة فالبد لها من رابط يربطها بصاحب الحال، وهو إما الواو فقط، أو الضمير فقط، أو الواو والضمير معا.

الملخص

تعريف الحال

اسم فضلٌة، نكرٌة، منصوٌب، ُيبين هيئة اسم معرفة قبلَُه ُيسمى صاحَب الحالِ، وَيصُلُح جوابا بعد سؤال: كََيَف؟ 

مثال:

رجَع الفريُق ُمنتِصرًا

رأيُت الَولََد باكًيا

صاحب الحال

يأتي صاحب الحال:

فاعال، مثل: عاَد الجيُش ظاِفرًا.

مفعوال به، مثل: ال تشِرِب الماء كَِدًرا.

نائَب فاعل، مثل: تؤكَُل الفاكهُة ناِضجًة.

خبًرا: هذا الطاِلُب مجًدا.
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مبتدأ: أحمُد مجتهدًا خيٌر منه كسوالً.

جاَرا ومجرورا: مررُت بأحمَد مسرورًا.

يأتي صاحب الحال معرفة، ويكون:

قَبَل الفُل ُمبتِسًما. اسما صريحا، مثل: ا�

ضميرا متصال، مثل: كتبُت الموضوَع ُمسِرًعا.

َضميرا مستترا، مثل: َهَرَب راِكًبا.

أنواع الحال

الحال اسم مفرد، مثل: َرِكبَنا الَبحَر هاِئًجا.

لميُذ وهَو َيجري. الحال جملة اسمية، مثل َحَضَر الت�

فَل َيلَعُب. الحال جملة فعلية، مثل: شاَهدُت الط�

عَجَبني الَورُد الّطاِئَر في القفِص. الحال ظرف، مثل: ا�

مالحظة

1) إذا جاء الحال جملة فال بد لها من رابط يربطها بصاحب الحال، وقد يكون الرابط الواو أو الضمير أو كلهما معا، سواء كانت الجملة

اسمية أو فعلية.

2) ال تقترن الجملة الحالية الفعلية بواو إذا كان فعلها مضارعا، فيكون الرابط بينها وبين الجملة األصلية معنويا فقط، مثال: شاهدُت

فَل يلَعُب الط�

نماذج من اإلعراب

َرَجَع الَفريُق ُمنتِصًرا:

َرَجَع: فعل ماض مبني على الفتح.

الَفريُق: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

ُمنتِصًرا: حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

رأيُت الَولََد باِكًيا:

َرَايُت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بالتاء المتحركة، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل.

الَولََد: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

باِكًيا: حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

عاَد الجيُش َظاِفًرا:

َعاَد: فعل ماض مبني على الفتح.

الَجيُش: فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.

َظاِفًرا: حال منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

ال تشَرِب الماَء كَِدًرا:

ال: حرف نهي وجزم، مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

تشَرب: فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره (أنَت).

الماَء: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

كَِدًرا: حال منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
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