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 مكمالت الجملة
 : الحال-1
 الحال في اللغة ما علیھ اإلنسان من خیر أو شر، وفي اصطالح : تعریف الحال-1

علماء النحو ھو اسم فضلة وصف مبین لھیئة صاحبھ ویكون منصوبا، وقیل في 
). جلس الرجُل ُمْطَمِئًنا(مثل . إنھ وصف فضلة منصوب یقع جوابا لكیف: تعریفھ

واألفصح فیھ أن یستخدم . لحال مذكرا ومؤنثا ویوصف بالمذكر والمؤنثویستخدم لفظ ا
 :لفظ الحال مذكرا مثل قول الشاعر

 )َفَدْعُھ وواِكْل أمَرُه واللیالیا  إذا َأْعَجَبْتَك الدھَر حاٌل من امِرٍئ(
وأن یكون وصفھ مؤنثا فیقال حال حسنة، وحال مفردة، وحال مشتقة، وأن یسند إلیھ 

نیث فیقال تجيء الحال نكرة، وأن یعود الضمیر علیھ مؤنثا، ویشار إلیھ الفعل بالتأ
 .بالتأنیث فیقال ھذه حال وھي شبھ جملة

 

 :  توضیح التعریف-2
 المقصود بالفضلة ما لیس ركنا في اإلسناد، أو ما یقع بعد تمام الجملة، ولیس -1

غناء عنھا وذلك مثل المقصود بھا ما یصح االستغناء عنھ، وھناك أحوال ال یصح االست
متمكنا حال ولكنھا سدت مسد الخبر ) َأْفَضُل َسماِعي المتحدَث ُمَتَمكِّنا من موضوِعھ(

المحذوف ھنا وجوبا وتقدیره حاصل إذا كان متمكنا، ولذلك ال یصح االستغناء عن 
 .الحال
یصح العبین حال ولكنھا ال ) وما خلقنا السمواِت واألرَض وما بیَنھما العبین(ومثل 

) وال تمِش في األرِض َمَرًحا(ومثل . االستغناء عنھا ألن حذفھا یؤدي إلى فساد المعنى
مرحا حال ولو حذفت لكان المعنى النھي عن المشي في األرض وھو معنى غیر 

 :ومثل. مقصود وفاسد
 )إنما الَمْیُت َمیُِّت األحیاِء لیس من مات فاستراح بَمْیٍت(
 )كاسفا باُلُھ قلیَل الرجاِء  ئیباإنما الَمْیُت من یعیُش ك(

فالحال كئیبا ال یصح حذفھا، إذ لو حذفت لكان المعنى إن المیت من یعیش وذلك 
 .تناقض

 المقصود بالوصف ما دل على معنى وذات متصفة بھ وھو اسم الفاعل واسم -2
المفعول وصیغة المبالغة والصفة المشبھة واسم التفضیل، وھذه ھي المشتقات، وھذا 

عني أن الحال ال بد أن تكون وصفا مشتقا ألنھ صفة لصاحبھ في المعنى، والوصف ال ی
 .یكون إال مشتقا

خذوا (والغالب في الحال أن تكون صفة مشتقة، وقد تأتي جامدة وتؤول بمشتق مثل 
ثبات حال وھي جامدة فتؤول بمشتق أي ) ِحْذَرُكم فانفروا ُثباٍت أو انفروا جمیعا

حال وھي جامدة فتؤول بمشتق أي مجتمعین وھناك مواضع تجيء متفرقین، وجمیعا 
 :فیھا الحال جامدة وھي في تأویل المشتق وھي ما یلي

مدا حال جامدة وھي في تأویل ) ِبْعُھ ُمدا ِبِدْرَھم( إذا دلت الحال على سعر مثل -1
ِبْعُھ : ( المثال كما یلي، ویجوز قراءة ھذا)ِبْعُھ ُمَسعًَّرا ُكلُّ ُمدٍّ بدرھم(المشتق إذ المعنى 

ویكون مد مبتدأ وبدرھم خبر وجملة المبتدأ والخبر حال، فال تأویل على ھذا ) ُمدٌّ بدرھم
 .ألن الحال لیست مفردة
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 .أي مناجزة أو مقابضة) ِبْعُھ َیًدا ِبَیٍد( إذا كانت الحال دالة على المفاعلة مثل -2
والتقدیر ) رُجلین رُجلین(أو ) ُجال رجالُادُخلوا َر( إذا دلت الحال على ترتیب مثل -3

مرتبین، وفي مثل ھذا النوع یذكر المجموع أوال، ثم یفصل المجموع بذكر بعضھ 
فالمجموع ھو الذي تدل علیھ واو الجماعة في ادخلوا، والرجل أو الرجلین ھو . مكررا

 .الذي ذكر مفصال مكررا
أسدا حال وتؤول بمشتق أي ) َسًداَكرَّ الفارُس َأ( إذا دلت الحال على تشبیھ مثل -4

 .مشبھا األسد
 :وھناك مواضع أخرى تأتي فیھا الحال جامدة وال یظھر تأویلھا إال بتكلف وھي

قرآنا حال وھي جامدة، ویصعب تكلف ) قرآنا عربیا( إذا كانت الحال موصوفة مثل -1
وتسمى مثل ھذه الحال . رأي متصفا بصفات البش) َفَتَمثََّل لھا بشرا َسِویا(ومثل . تأویلھا

 .الحال الموطئة ألنھا تمھد للصفة التي بعدھا
 .أربعین حال) َفَتمَّ میقاُت ربِِّھ أربعین لیلًة( إذا كانت الحال دالة على عدد مثل -2
الُبْسر ) ھذا ُبْسًرا أطیب منھ ُرَطبا( إذا كانت الحال دالة على طور فیھ تفضیل مثل -3

 .َطبا، وكلمة ُبْسرا حالھو التمر قبل أن یصیر ُر
ذھبا حال وھي نوع من ) ھذا ماُلَك ذھبا( إذا كانت الحال نوعا لصاحبھا مثل -4

 .صاحبھا وھو المال
خاتما حال وھي فرع من ) ھذا حدیُدك خاَتما( إذا كانت الحال فرعا لصاحبھا مثل -5

 .البیوتا حال وھي فرع من الجب) وتنِحتون الجباَل ُبُیوتا(ومثل . الحدید
حدیدا في ھذا المثال حال ) ھذا خاَتُمَك حدیدا( إذا كانت الحال أصال لصاحبھا مثل -6

طینا حال وھي أصل ) أأسجُد لمن خلقَت طینا؟(ومثل . وھي أصل لصاحبھا وھو الخاتم
 .لصاحبھا وھو الضمیر في خلقت

بغتة ) َتًةَطَلَع الرجُل َبْغ(وقد جاءت الحال مصدرا نكرة وذلك على خالف األصل مثل 
وإعراب بغتة حال ھو مذھب سیبوبھ والجمھور، . حال وتقدیره طلع الرجل باغتا

وھناك من رأى أنھ منصوب على المصدریة وعاملھ محذوف والتقدیر طلع الرجل 
 .وجملة یبغت على ھذا الرأي ھي الحال. یبغت بغتة

وما لیس كذلك ال  المقصود ببیان ھیئة صاحبھ بیان ھیئتھ وصفتھ وقت وقوع الفعل، -3
فارسا تمییز، وذلك ألنھ على معنى من ألنھ لبیان جنس ) ِهللا َدرُُّه فارسا(یكون حاال مثل 

كلمة راكبا تعرب صفة ال ) رأیُت رُجال راكبا(المتعجب منھ، ال لبیان ھیئتھ، ومثل 
 .حاال ألنھا لم تسق للداللة على الھیئة بل لتخصیص الرجل

 

 :حكام منھا للحال أ: أحكام الحال-3
إنھ ال بد :  أن تكون منتقلة، وھذا الحكم زاده بعض النحاة في توضیح الوصف فقال-1

جاء الرجُل (أن یكون منتقال، ومعنى الوصف المنتقل أنھ لیس مالزما للمتصف بھ مثل 
 .فإن الركوب صفة لیست مالزمة للرجل  بل یتصف بھا أحیانا وتفارقھ أحیانا)  راكبا

 : غیر منتقلة في ثالثة مواضعوقد جاءت الحال
) وُخِلَق اإلنساُن ضعیفا( إذا كان العامل في الحال مشعرا بتجدد صاحبھا مثل :األول

خلق اُهللا الزرافَة (فإن ضعیفا حال وھي صفة غیر منتقلة لإلنسان بل مالزمة لھ، ومثل 
زمة أطول حال من الزرافة، وقیل من یدیھا،  وھي صفة ال) یدیھا أطوَل من رجلیھا
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على أنھما مبتدأ وخبر، وأن ) أطول(و) یداھا(غیر منتقلة، وتقرأ ھذه العبارة برفع 
 :ومثل. الجملة منھما حال من الزرافة

 ) ِعماَمُتُھ بیَن الرجاِل لواُء   فجاءت بھ َسْبَط العظاِم كأنما(
 .سبط حال من الضمیر في بھ وھي حال الزمة غیر منتقلة

ضاحكا حال ) َفَتَبسََّم ضاحكا من قوِلھا(ؤكدة لعاملھا مثل  إذا كانت الحال م:الثاني
حیا حال من فاعل أبعث، وھي مؤكدة ) ویوَم ُأبعُث َحیا(مؤكدة للعامل وھو تبسم، ومثل 

ولو شاء ربُّك آلمن (للعامل وھو أبعث، وكذلك إذا كانت الحال مؤكدة لصاحبھا مثل 
ؤكدة لمن وھي الزمة غیر منتقلة، وكذلك إذا جمیعا حال م) َمْن في األرِض كلُُّھم جمیعا

عطوفا حال مؤكدة ) محمٌد أبوك َعطوفا(كانت مؤكدة لمضمون جملة قبلھا مثل 
 .لمضمون الجملة التي قبلھا

سمیعا حال وھي صفة ) دعوُت اَهللا سمیعا( أمثلة مسموعة ال ضابط لھا مثل :الثالث
َأنزَل إلیكُم الكتاَب (الزمة، ومثل قائما حال وھي صفة ) قائما بالقسط(الزمة، ومثل 

 .مفصال حال وھي صفة الزمة) ُمَفصَّال
وما أرسلناك إال (كافة، وطرا، وقاطبة، مثل :  وردت كلمات تنصب حاال منھا:ملحوظة

 ).خلق اُهللا الناَس قاطبًة(ومثل ) محمٌد أكمُل الخلِق ُطرا(ومثل ) كافًَّة للناِس
یین یرون أن الحال ال تكون إال نكرة، ألن الغالب أن جمھور النحو:  أن تكون نكرة-2

یكون صاحبھا معرفة، فلو كانت الحال معرفة مع كونھا مشتقة لتوھم عند نصب 
صاحبھا أنھا نعت لھ، ویرون أن ما ورد منھا معرفا فھو سماعي، وھو معرف في 

یر الجمع الكثیر، معنى الجماء الغف) جاءوا الَجمَّاَء الغفیر(اللفظ منكر في المعنى مثل 
وحدك حال معرفة لفظا ) اجتھد وحَدك(وتؤول بنكرة أي جاءوا مجتمعین، ومثل 

 أي مشافھة، ومثل ) َكلَّْمُتُھ فاُه إلى ِفيَّ(وتؤول بنكرة أي اجتھد منفردا، ومثل 
 )ولم ُیشِفْق على َنَغِص الدِّخاِل  فأرسلھا الِعراَك ولم َیُذْدھا(

خیل للشرب معتركة ولم یمنعھا، ولم یھتم بمداخلة بعضھا في والمعنى أرسل اإلبل أو ال
العراك حال وھي معرفة وتؤول بمعتركة، ومثل . بعض وازدحامھا وتكدر الماء

 .أي مرتبین) ادخلوا األوَل فاألوَل(
جاء (ومن النحویین من قال إنھ یجوز مجيء الحال معرفة بال تأویل وأجازوا أن یقال 

 .ا الراكَب حاالواعتبرو) زیٌد الراكَب
محمٌد الراكَب (إن الحال إذا تضمنت معنى الشرط جاز تعریفھا مثل : ومنھم من قال

واعتبروا الراكب والماشي حالین لتضمنھما معنى الشرط، والتقدیر ) أحسُن منھ الماشَي
عندھم محمد إذا ركب أحسن منھ إذا مشى، وإذا لم یتضمن معنى الشرط لم یجز 

 . یقال جاء الرجل الراكب ألنھ ال یقال جاء الرجل إن ركبتعریفھا عندھم فال
 أن تكون الحال نفس صاحبھا في المعنى؛ وذلك ألن الحال وصف لصاحبھا وبیان -3

جرى (لھیئتھ وخبر عن حالتھ، والوصف ال بد أن یكون نفس الموصوف مثل 
. المعنویةفالحال وھي مسرعین ھي نفس المتسابقین من الناحیة ) المتسابقون مسرعین

ولذلك ال یصح أن یقال جرى المتسابقون إسراعا؛ ألن اإلسراع مصدر ولیس صفة 
 .للمتسابقین
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وھي في ) ظھر الحارُس َبْغَتًة(وقد سمع عن العرب مجيء المصدر النكرة حاال مثل 
وقد سبق ذكر ذلك في توضیح تعریف . ھذا المثال وما یشبھھ تؤول بمشتق أي باغتا

 .الحال
 

 :شرطھ وأنواعھ: الحال صاحب -4
 شرط صاحب الحال أن یكون معرفة، وذلك ألنھ مبتدأ في المعنى وھو ال یكون في -1

) َأْقَبَل الفارُس ُمْسِرًعا(ومثال صاحب الحال المعرفة . الغالب إال معرفة أو نكرة بمسوغ
 ).تسلََّم المجتھُد الجائزَة مبتسما(

إذا كان ھناك مسوغ لذلك والمسوغ أحد وال یأتي صاحب الحال نكرة في الغالب إال 
 :األمور التالیة

في الداِر ( تقدم الحال على النكرة، قیاسا على تقدم الخبر على المبتدأ النكرة مثل -1
. قائما حال من رجل ورجل نكرة وسوغ مجيء الحال منھ تقدمھا علیھ) قائما رجٌل

 :ومثل
 )ٌب وإن َتْسَتْشِھِدي الَعْیَن َتْشَھِدُشحو   وبالجسِم ِمنِّي َبیًِّنا لو َعِلْمِتِھ(

 ومثل . بینا حال من شحوب وھو نكرة وسوغ مجيء الحال من النكرة تقدمھا علیھا
 )َیلوُح كأنُھ ِخلُل  ِلَمیََّة ُموِحشا َطَلٌل(

 .موحشا حال من طلل وھو نكرة وسوغ مجيء الحال منھ تقدمھا علیھ
 : تخصیص النكرة بوصف مثل-2
 )في ُفُلٍك ماخٍر في الَیمِّ مشحونا   نوحا واسَتَجْبَت لھنجیَت یا ربِّ(

 .مشحونا حال من فلك وھو نكرة وسوغ مجيء الحال منھ وصفھ بقولھ ماخر
سواء حال من أربعة ) في أربعِة أیاٍم َسواًء للسائلین( تخصیص النكرة باإلضافة مثل -3

 . أیاموھي نكرة وسوغ مجيء الحال منھا تخصیصھا باإلضافة لكلمة
 . وقوع النكرة بعد نفي أو شبھھ وشبھ النفي ھو االستفھام والنھي-4
 : مثال الحال بعد النفي-
 )وال ترى من أحٍد باقیا  ما ُحمَّ من موٍت ِحًمى واِقیا(

واقیا حال من حمى وھي نكرة، وباقیا حال من أحد وھي نكرة وقد سوغ مجيء الحال 
 .من النكرتین وقوعھما بعد النفي

 :ثال الحال بعد االستفھام م-
 )لنفِسَك الُعْذَر في إبعاِدھا األمال؟  یا صاِح ھل ُحمَّ عیٌش باقیا َفَتَرى(

 .باقیا حال من عیش وھي نكرة، وسوغ مجيء الحال منھا وقوعھا بعد االستفھام
 : مثال الحال بعد النھي-
 ) ِلِحماِمیوَم الَوَغى ُمَتَخوًِّفا   ال َیْرَكَنْن أحٌد إلى اإلحجاِم (

 .متخوفا حال من أحد وھو نكرة وسوغ مجيء الحال منھ وقوعھ بعد النھي
أو كالذي مَضرَّ على قریٍة وھي خاویٌة على ( وقوع الحال جملة مقترنة بالواو مثل -5

وھي خاویة حال من قریة وھي نكرة، وسوغ مجيء الحال منھا أنھا جملة ) عروِشھا
وما أھلكنا من قریٍة إال ولھا (، ومثل ) والشمُس طالعٌةزارنا رجٌل(مقترنة بالواو ومثل 

جملة ولھا كتاب معلوم حال من قریة ولھا ثالثة مسوغات وھي تقدم ) كتاٌب معلوٌم
 .النفي، واقتران الجملة بإال، وكون الحال جملة مقترنة بالواو
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األصل ألن الوصف بالجامد على خالف ) ھذا خاَتٌم حدیدا: ( كون الحال جامدة مثل-6
 .فتعین أن تكون حدیدا حاال وھي تؤول بمشتق أي مصنوعا من حدید

فراكبین حال من ) زارني خالٌد ورجٌل راِكَبیِن( كون النكرة مشتركة مع معرفة مثل -7
زارني رجٌل صالٌح وشابٌّ (أو مع نكرة مختصة مثل . خالد ورجل واألول منھما معرفة

 .ح وشاب واألول منھما نكرة مختصةمبكرین حال من رجل صال) ُمَبكَِّرْیِن
أي ) مررُت بماٍء ِقْعدَة رجٍل(وقد ورد قلیال مجيء الحال من النكرة بال مسوغ مثل 

بیضا حال من مائة ولیست تمییزا ألن تمییز مائة ) علیھ مائٌة ِبیًضا(مقدار قعدتھ، ومثل 
ما ورد وذھب أغلب النحویین إلى أن ھذا یقتصر فیھ على . یكون مفردا مجرورا

 .سماعھ فقط وال یقاس علیھ
 :صاحب الحال یكون واحدا من األنواع اآلتیة:  أنواع صاحب الحال-2
 )دعا المصلُح مخِلصا(، )َأْقَبَل الناجُح مسرورا(، )نزَل المطُر ُمنَھِمرا( الفاعل مثل -1
 ).لًِّقاشاَھَد عليٌّ الطائَر ُمَح(، )أكَل الولُد الفاكھَة ناضجًة( المفعول بھ مثل -2
 ).استقبَل عليٌّ خالدا ضاِحَكْیِن( الفاعل والمفعول بھ معا مثل -3
وكثیر من النحاة ال یرون مجيء الحال من ) الُخضُر طازجًة مفیدٌة( المبتدأ مثل -4

 .المبتدأ
 المضاف إلیھ، ومجيء الحال من المضاف إلیھ لھ شروط، وبعض النحاة أجاز -5

 :والشروط ھي ما یلي. ن شروطمجيء الحال من المضاف إلیھ دو
  أن یكون المضاف مما یعمل عمل الفعل أي مصدرا أو صفة مشتقة كاسم الفاعل -1

فیعمل في المضاف إلیھ الجر ویعمل في الحال النصب فیكون العامل في الحال وفي 
جمیعا ) إلیھ مرجُعكم جمیعا: (مثال ذلك. صاحبھا واحدا، وھو ما یرى الجمھور وجوبھ

الضمیر كم في كلمة مرجعكم، وھو مضاف إلیھ، وقد عمل المضاف مرجع حال من 
 :وھو مصدر میمي الجر في الضمیر، وعمل النصب في الحال كذلك، ومثل

 )إلى الرَّْوِع یوًما تارِكي ال َأَباِلَیا تقوُل اْبَنِتي إن انطالَقك واحدا(
ق في المضاف واحدا حال من الضمیر الكاف في انطالقك وقد عمل المضاف انطال

 .إلیھ وفي الحال
وَنَزْعنا ما في صدوِرھم من ِغلٍّ ( أن یكون المضاف جزءا من المضاف إلیھ مثل -2

إخوانا حال من الضمیر في صدورھم والصدور المضاف جزء من المضاف )  إخوانا
إلیھ، فیكون المضاف والمضاف إلیھ كالشيء الواحد ویكون العامل في المضاف وھو 

میتا حال من أخیھ، ) أُیِحبُّ أحُدكم أن یأكَل َلحَم أخیھ َمْیًتا( في الحال، ومثل نزعنا عامال
والمضاف وھو لحم جزء من المضاف إلیھ، فالعامل في المضاف عامل في الحال 

 .كذلك
 أن یكون المضاف مثل جزء المضاف إلیھ، أي یصح االستغناء بالمضاف إلیھ عنھ -3

حنیفا حال من إبراھیم وھو مضاف )  اتَِّبْع ِملََّة إبراھیَم َحنیفاُثمَّ أوحینا إلیَك َأِن(مثل 
إلیھ، والمضاف كلمة ملة وھي مثل الجزء للمضاف إلیھ، ویصح االستغناء عنھا، 
فیمكن في غیر القرآن الكریم أن یقال أن اتبع إبراھیم حنیفا وحینئذ فالعامل في الحال 

 .وفي المضاف إلیھ واحد وھو اتبع
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یرى سیبویھ أنھ ال یجب أن یكون العامل في الحال وفي صاحبھا واحدا بل  :ملحوظة
یجوز أن یكون مختلفا، وبناء على رأیھ یجوز مجيء الحال من المضاف إلیھ دون 

 .شروط
 

) جاَء ُمْبَتِسًما الفائُز( تتقدم الحال على صاحبھا مثل : تقدم الحال على صاحبھا-5
 :احبھا أو وجوبھ أو منعھ التفصیل اآلتيوللنحاة في جواز تقدم الحال على ص

عرفُت قیاَم الرجِل ( یمتنع تقدم الحال على صاحبھا المجرور باإلضافة ففي مثل -1
 .ال یجوز تقدیم مسرعا، وھذا باالتفاق) ُمسِرعا

وما ُنرِسُل المرَسلین إال ( یمتنع تقدم الحال على صاحبھا إذا كان محصورا فیھا مثل -2
 ).ُمَبشِِّریَن

 یمتنع تقدم الحال على صاحبھا إذا كان منصوبا بكأن أو لیت أو لعل أو فعل تعجب -3
ما أَحرَّ (ومثل ) لیت الشارَع نظیًفا َیْسَتِمُر(ومثل ) كأن المجتمَع ُمَتعاوًنا جسٌم واحٌد(مثل 

 !).شمَس الصیِف ساطعًة
القاصُدك ( یمتنع تقدم الحال على صاحبھا إذا كان ضمیرا متصال بصلة ال مثل -4

 ).أعجبني أن ضربَت ابَنَك ُمؤدًِّبا(أو متصال بصلة حرف مصدري مثل ) صاِئال ُعَمُر
 یمتنع تقدم الحال على صاحبھا المجرور بحرف الجر على رأي جمھور النحاة، -5

 ومنھم من أجازه لورود السماع بھ مثل 
ھیمان وصادیا كل ) ھا َلَحِبیُبإليَّ َحِبیًبا إن  َلِئْن كان َبْرُد الماِء َھْیماَن صادًیا(

 ومثل. منھما حال من یاء المتكلم الضمیر المجرور بإلى في كلمة إلّي
 )فلن یذھبوا َفْرًغا بقتِل ِحباِل   فإن َتُك أذواٌد ُأِصْبَن وِنسَوٌة(

األذواد جمع من اإلبل ما بین ثالثة إلى عشرة، وفرغا أي ھدرا لم یطلب بثأره، وحبال 
 .فرغا حال من قتل وھو مجرور بالباء. لشاعراسم ابن أخي ا

 ال خالف بین النحاة في أن صاحب الحال إذا كان مجرورا بحرف جر زائد :ملحوظة
راكبا حال من أحد وھو ) ما جاء من أحٍد راكبا(فإنھ یجوز تقدیم الحال علیھ مثل 

ما (قال مجرور لفظا بحرف جر زائد وھو من، فیجوز في ھذه الجملة أن تقدم الحال فی
 ).جاء راكبا من أحٍد

والخالف بینھم منحصر في تقدیم الحال على صاحبھا المجرور بحرف جر أصلي، 
 .حیث منعھ الجمھور، وأجازه البعض

تحدََّث ُمْستفیضا ( یجوز تقدم الحال على صاحبھا المرفوع أو المنصوب مثل -2
 ).لبسُت نظیفًة المالبَس(ومثل ) الخطیُب

 : على صاحبھا في المواضع التالیة یجب تقدم الحال-3
ما جاء ( إذا كانت الحال محصورة في صاحبھا أي أن صاحبھا محصور فیھ مثل -1

 .راكبا حال وھي محصورة في صاحبھا وھو خالد فوجب تقدیمھا) راكبا إال خالٌد
جاء زائرا ھندا ( إذا كان صاحب الحال مضافا إلى ضمیر مالبس للحال مثل -2

ال، وأخوھا صاحب الحال وھو مضاف إلى ضمیر ھو الھاء والضمیر زائرا ح) أخوھا
 .یرجع لھند وھي مالبسة للحال، ومعمولة لھ

  إذا كانت الحال من أسماء الصدارة مثل -3
 )في ضعیٍف ألقى إلیھ القیادا؟ كیف َیْحُلو ِمَن الَقِويِّ التََّشفِّي(
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 وصاحب الحال التشفي كیف اسم استفھام وھو مبني على الفتح في محل نصب حال،
 .وھو فاعل یحلو

كیف (حاال إذا وقعت في أول جملة ال تحتاج إلى خبر مثل ) كیف( تعرب :ملحوظة
فإنھا ) كیف حاُلَك؟(، فإذا وقعت في أول جملة تحتاج إلى خبر مثل )قضیَت یوَمك؟

 .فإنھا خبر مقدم لكان) كیف كان یوُمك؟(تعرب خبرا مقدما للمبتدأ، ومثل 
 

 :یعمل النصب في الحال واحد من العوامل التالیة: ل النصب في الحال عام-6
 ).شربُت الماَء عذبا( الفعل مثل -1
 شبھ الفعل وھو ما یعمل عمل الفعل وھو ما تضمن معنى الفعل وحروفھ وقبل -2

 :التأنیث والتثنیة والجمع ومنھ ما یلي
 ).ي ُنْصُحُھ ُمْخِلًصاسرَّن(، )ُتعِجُبني قراءُتھ ُمَجوًِّدا( المصدر مثل -1
 ).سماِع منتبھا(، )نزاِل مسرعا( اسم الفعل مثل -2
 ).الشتاُء مقبٌل قارسا(، )عليٌّ مسافٌر منفردا( اسم الفاعل مثل -3
 ).زیٌد مشكوٌر ُمْحِسنا(، )ھذه رسالٌة مكتوٌب موضوُعھا واضحا( اسم المفعول مثل -4
 ).عليٌّ لطیٌف ُمَتَحدِّثا(، )محمٌد كریٌم ُمْحِسنا( الصفة المشبھة مثل -5
 : العامل المعنوي وھو ما تضمن معنى الفعل دون حروفھ ویدخل تحت ذلك ما یأتي-3
 .بتقدیر أشیر) تلك خدیجُة محتشمًة( اسم اإلشارة مثل -1
 .بتقدیر أتمنى) لیت خالدا أمیرا أخوك( حرف التمني مثل -2
 .بتقدیر أشبھ) كأنَّ ُحَسْینا راكبا أسٌد( حرف التشبیھ مثل -3
 .بتقدیر استقر أو مستقر) محمُد عنَدَك قائما( الظرف مثل -4
 .بتقدیر استقر أو مستقر) عليٌّ في الدار جالسا( الجار والمجرور مثل -5
 .بتقدیر أرجو) لعلَّ َبْكرا أمیرا قادٌم( حرف الترجي مثل -6
 .بتقدیر أنبھ) ھاأنَت زیٌد راكبا( حرف التنبیھ ھا مثل -7
 .بتقدیر ُأَعظُِّم) یا جارَتا ما أنِت جارة؟( االستفھام المقصود بھ التعظیم مثل -8
 .بتقدیر أنادي) یأیُّھا الرجُل واقفا( النداء مثل -9

 .بتقدیر مھما یذكر أحد في حال علم فالمذكور عالم) عليٌّ أمَّا ِعْلما فعالٌم( أما مثل -10
 

ل على عاملھا ویكون تقدمھا جائزا أو ممتنعا أو  تتقدم الحا:  تقدم الحال على عاملھا-7
 :واجبا بحسب التفصیل اآلتي

 یجوز تقدم الحال على عاملھا إن كان العامل فعال متصرفا أو كان صفة تشبھ الفعل -1
 .المتصرف وھي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبھة

 )جُلُمْخِلصا دعا الر( :  مثال تقدم الحال على الفعل المتصرف-
  )ُمْسِرعا ھذا مغادٌر(  : مثال تقدمھا على اسم الفاعل-
 )واضحا العنواُن مكتوٌب(  : مثال تقدمھا على اسم المفعول-
 )متعاونا محمٌد جمیٌل(  : مثال تقدمھا على الصفة المشبھة-
 : یمتنع تقدم الحال على عاملھا في المواضع التالیة-2
نویة العشرة التي ذكرت سابقا، وذلك لضعفھا في  إذا كان العامل أحد العوامل المع-1

 .العمل فال یتقدم علیھا معمولھا الحال
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 ورد نادرا مجيء الحال متقدمة على عاملھا الظرف أو الجار والمجرور مثل :ملحوظة
وھو عند البصریین یحفظ وال یقاس علیھ، ) سعیٌد مستِقرا في َھَجَر(و) زیٌد قائما عنَدَك(

ى أنھ یجوز مطلقا، وبعضھم ذكر تفصیال فقال إنھ یجوز إذا كان وبعض النحویین یر
 ).أنَت قائما في الداِر(الظرف خبرا مؤخرا والحال بینھ وبین المبتدأ مثل 

وتقدم الحال على الجملة إن كان الخبر مؤخرا ممتنع إجماعا فإن تقدم الخبر على المبتدأ 
، وكذلك )فًدا لَك أِبي وُأمِّي(مثل وكان الخبر ظرفا جاز تقدم الحال علیھ عند البعض 

) ھنالَك الوالیُة هللا الحقِّ(أجازوا تقدیم الحال على الجملة، إذا كانت الحال ظرفا مثل 
 .ھنالك حال وھي ظرف وقد تقدمت على الجملة وعاملھا الجار والمجرور هللا

 أو بالم القسم مثل ،)إنَّ محمدا َلیقوُم طائعا( إذا كان العامل مقترنا بالم االبتداء مثل -2
 .ألن الالم لھا الصدر فال تتقدم الحال علیھا) ألْصِبَرنَّ ُمْحَتِسبا(
لك (أو صلة لحرف مصدري مثل ) أنَت المصلِّي َفذا( إذا كان العامل صلة الل مثل -3

 .ألن معمول الصلة ال یتقدم علیھا) أن َتَتَنفََّل قاعدا
 !).ما أحسَن النسیَم علیال(مثل  إذا كان العامل جامدا كفعل التعجب -4
 ).َبداِر ُمَبكِّرا) (َھُلمَّ ُمَتَقدِّما( إذا كان العامل اسم فعل مثل -5
ألن أفعل ) بكٌر أحسُن من عمٍرو ضاحكا( إذا كان العامل أفعل التفضیل مثل -6

التفضیل ال یشبھ الفعل المتصرف؛ ألنھ ال یثنى وال یجمع وال یؤنث، فال یتصرف في 
 . وال یتصرف في معمولھنفسھ،

 یستثنى من عدم تقدم الحال على أفعل التفضیل ما إذا كان أفعل التفضیل داال :ملحوظة
فإنھ حینئذ یعمل . على تفضیل شيء في حال على نفسھ أو على غیره في حال أخرى

محمُد ُمَعلِّما أحسُن منھ (في حالین إحداھما متقدمة علیھ واألخرى متأخرة عنھ مثل 
وھذا مذھب الجمھور،  ومن ). زیُد منفِردا أحسُن من عمٍرو ُمَعانا(ومثل ) دامساِع

النحاة من رأى أن الكلمة المنصوبة لیست حاال بل ھي خبر لكان المحذوفة والتقدیر 
عندھم محمد إذا كان معلما أحسن منھ إذا كان مساعدا، وزید إذا كان منفردا أحسن من 

 .عمرو إذا كان معانا
 :م الحال على عاملھا في موضعین یجب تقد-3
كیف تكفرون باِهللا وكنتم أمواتا ( إذا كانت الحال اسما لھ الصدارة وھو كیف مثل  -1

 ).كیف ُتْقِدُم على ھذا العمِل غیِر المناسِب؟(ومثل ) فأحیاكم ثم ُیمیُتكم ثم ُیحییكم؟
ء في  إذا كان شيء مفضال في حال على نفسھ أو غیره في حال أخرى كما جا-2

عليٌّ ُمذیًعا (الملحوظة السابقة حیث ورد حاالن یجب تقدیم إحداھما على عاملھا مثل 
 ).أحسُن منھ خطیًبا

 

 قد یحذف عامل الحال ویكون حذفھ جائزا،  وقد یكون واجبا، : حذف عامل الحال-8
 :وقد یمتنع حذفھ، وذلك بحسب التفصیل اآلتي
جوابا ) راكبا( یوجب حذفھ أو یمنعھ مثل یجوز حذف عامل الحال إذا لم یكن ھناك ما

) َبَلى ُمسِرعا(ومثل ) جئُت راكبا(ویجوز أن یكون الجواب ) كیف جئَت؟(لمن سأل 
: ومنھ قولھ تعالى). َبَلى ِسرُت ُمسِرعا(أي ) َبَلى ُمسِرعا(فیقال لھ ) لم َتِسْر: (لمن قال

أي بلى )  أن ُنَسوَِّي َبناَنھبلى قادرین على) (أیحَسُب اإلنساُن أن لن نجمَع عظاَمھ؟(
 .نجمعھا قادرین
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 : یجب حذف عامل الحال في مواضع منھا-2
) أنَت األسُد ِمْقداما(ومثل ) زیٌد أخوك َعطوًفا( الحال المؤكدة لمضمون الجملة مثل -1

أحقھ (وتقدیر العامل في كل ھذه األمثلة ) أنا زیٌد معروفا(ومثل ) ھو الحقُّ َبیًِّنا(ومثل 
 :، ومثل)ثبتھأو أ

 )وھل بدارَة یا َللناِس من عاِر  أنا ابُن دارَة معروفا بھا َنَسِبي(
 .التقدیر حاصل إذا كان قائما) ضربي الُمھمَل قائما( الحال النائبة مناب الخبر مثل -2
تصدقُت بدیناٍر (و) اشتریُتھ بدرھٍم فصاعدا( الحال الدالة على زیادة أو نقص مثل -3

لحال في كل من صاعدا ونازال محذوف والتقدیر فذھب الثمن صاعدا، وعامل ا) فنازال
 .وذھب المتصدق بھ نازال

أي شربت ھنیئا أو اشرب ) ھنیًئا: ( أن تنوب الحال عن العامل كأن یقال لمن شرب-4
 :ھنیئا ومن ذلك قول الشاعر

 )ِتِلَعزَِّة من أعراِضنا ما اْسَتَحلَّ   ھنیَئا مریَئا غیَر داٍء ُمخاِمٍر(
 أي أتظل قاعدا؟ ) أقاِعدا وقد َجدَّ الناُس؟( أن تدل الحال على توبیخ مثل -5
 یمتنع حذف عامل الحال إذا كان العامل معنویا كالظرف واسم اإلشارة وغیرھا فال -3

یحذف شيء من ھذه العوامل، ألن العامل المعنوي ضعیف؛ فال یقوى على أن یعمل 
 .وھو محذوف

 

 حذف الحال باعتبارھا فضلة؛ ولكن ھناك مواضع یجب ذكرھا  یجوز: حذف الحال-9
 :فیھا وال یجوز حذفھا منھا

ما ضربُت عِلیا إال (، )ما سافرُت إال راكبا( أن تكون الحال مقصورا علیھا مثل -1
 ).ُمْذِنًبا

 .أي كل ھنیئا مریئا) ھنیًئا مریًئا( أن تكون الحال نائبة عن عاملھا مثل -2
 ).وما خلقنا السماَء واألرَض وما بینھما العبین(یھا صحة الكالم مثل  أن تتوقف عل-3
 .لمن قال لم تسر) َبَلى مسِرعا( أن تكون الحال جوابا مثل -4
 ).ضرِبي َعْمًرا ُمسیئا( أن تكون الحال نائبة عن الخبر مثل -5
 

 األصل أن یكون صاحب الحال مذكورا، وقد یحذف جوازا : حذف صاحب الحال-10
 .للمسافر أي تسافر راشدا) راِشدا( حذف عاملھ مثل إذا

اشتریُت بدیناٍر (ویحذف وجوبا مع الحال التي تفھم ازدیادا أو نقصا بالتدریج مثل 
 .أي فذھب الثمن صاعدا) فصاِعدا

 

 : تقسیم الحال إلى مبینة ومؤكدة-11
ا دون ذكرھا  الحال المبینة ھي التي تبین ھیئة صاحبھا أو صفتھ وال یستفاد معناھ-1

 ).جاء صدیقي مسرورا(مثل 
 : الحال المؤكدة وھي قسمان-2
 حال مؤكدة لعاملھا وھي كل وصف یدل على معنى عاملھ ویخالفھ في اللفظ وقد -1

) وال َتْعَثْوا في األرِض مفسدین(مثال الحال المؤكدة المخالفة للفظ عاملھا . یوافقھ فیھ
 ).ُثمَّ َولَّْیُتْم مدبرین(و
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وسخََّر لُكُم اللیَل (و) وأرسلناَك للناِس رسوال(الحال المؤكدة الموافقة للفظ عاملھا ومثال 
 ).والنھاَر والشمَس والقمَر والنجوَم مسخراٍت بأمِره

). ھذا أبوك رحیما(ومثل ) ھذا أخوك معینا لك( حال مؤكدة لمضمون الجملة مثل -2
اسمیة، وأن یكون جزءاھا ویشترط في الجملة التي تؤكدھا الحال أن تكون جملة 

 ).زیٌد أخوك َعطوفا(معرفتین جامدین مثل 
 

 األصل في الحال أن تكون مفردة، : تقسیم الحال إلى مفردة وجملة وشبھ جملة-12
 :وقد تقع الجملة موقع الحال، أو تقع شبھ الجملة موقع الحال فتكون أقسام الحال ثالثة

 ).ارأیُت العصفوَر مغرِّد( حال مفردة مثل -1
أو جار ومجرور مثل )  رأیُت العصفوَر فوَق الشجرِة( حال شبھ جملة ظرف مثل -2
 ).رأیُت العصفوَر على الشجرِة(
جاء ( حال جملة وھي تجيء موضع الحال كما تجيء موضع الخبر والنعت مثل -3

 :ولجملة الحال شروط منھا) الرجُل وھو یبتسُم
 ).م ُیْنِشدونسمعُت الطالَب وھ( أن تكون خبریة مثل -1
 . أال تقترن بما یدل على االستقبال مثل السین أو لن ألن ذلك ینافي الحال-2
 : أن ترتبط بصاحبھا أي أن یكون ھناك رابط یربطھا بصاحبھا، والرابط أحد ثالثة-3
الواو في جملة واألبواب مفتوحة ھي ) دخلنا المدرسَة واألبواُب مفتوحٌة( الواو مثل -

ھذه الواو واو الحال، وعالمتھا أن یصح وقوع إذ موقعھا، والتقدیر في الرابط، وتسمى 
 ).دخلنا المدرسَة إِذ األبواُب مفتوحٌة(ھذه الجملة 

جملة یسعى حال وھي تشتمل على ضمیر یعود ) جاء الرجُل َیْسَعى( الضمیر مثل -
 .على صاحب الحال

جملة وھو یحاوره حال ) ُرُهقال لھ صاِحُبُھ وُھَو ُیحاِو( الواو والضمیر معا مثل -
 .ورابطھا الواو والضمیر في وھو

وكل جملة تقع حاال وترتبط بصاحبھا برابط یجوز أن یكون رابطھا الواو أو الضمیر 
أو ھما معا سواء أكانت الجملة اسمیة أم فعلیة وسواء أكانت الجملة االسمیة مثبتة أو 

 ماض أو مضارع، وسواء أكان الفعل منفیة، وسواء أكانت الجملة الفعلیة مبدوءة بفعل
 :مثبتا أو منفیا، ویستثنى من ذلك ما یأتي

 الجملة الفعلیة التي تقع حاال إذا كان فعلھا مضارعا مثبتا غیر مقترن بقد متقدما -1
رأیُت (على كل معموالتھ ال یجوز أن تقترن بالواو، بل تقترن بالضمیر فقط مثل 

رأیت المطر وینزل، : یر فقط وال یجوز أن یقالینزل مرتبطة بالضم) المطَر ینزُل
) جاء عمٌرو ُتقاُد الجنائُب بین یدیھ(ال یجوز ویضحك، ومثل ) جاء خلیٌل یضحُك(ومثل 

وما ورد عن العرب مما فیھ ذلك یؤول على إضمار مبتدأ بعد الواو . ال یجوز وتقاد
تكون الحال جملة اسمیة التقدیر فیھا قمت وأنا أصك عینیھ ف) قمُت وأُصكُّ عینیھ(مثل 
 :ومثلھا

 )َنَجْوُت وَأْرَھُنُھْم ماِلكا  فلمَّا َخِشیُت أظافیَرھم(
 .التقدیر نجوت وأنا أرھنھم مالكا، وتكون الحال جملة اسمیة

 ).ما لَي ال أرى الھدھَد( الجملة الفعلیة التي فعلھا مضارع منفي بال مثل -2
  بما مثل الجملة الفعلیة التي فعلھا مضارع منفي-3
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 )فما لَك بعَد الشَّْیِب َصبا ُمَتیًَّما؟   َعھدُتَك ما تصبو وفیَك َشِبیَبٌة(
جملة ھم ) فجاءھا بأُسنا َبَیاتا أو ھم قاِئلون( الجملة المعطوفة على حال قبلھا مثل -4

 .قائلون معطوفة على بیاتا فلم تقترن بالواو
ال یقال وال شك )  الحقُّ ال شَّك فیھھو( الجملة المؤكدة لمضمون جملة قبلھا مثل -5

 ).ذلك الكتاُب ال ریَب فیھ(فیھ، ومثل 
ما صاحبُت أحدا إال عمٌرو خیٌر ( الجملة التي تقع بعد إال سواء أكانت اسمیة مثل -6
یا حسرًة على (ومثل ) ما أرى رأیا إال رأیُت صوابا(أو فعلیة فعلھا ماض مثل ) منھ

 ).إال كانوا بھ یستھزئونالعباِد ما یأتیھم من رسوٍل 
) ألضرَبنَُّھ َحَضَر أو غاب( الجملة الفعلیة التي فعلھا ماض مسبوق بأو العاطفة مثل -7

 ومثل 
 ).وال َتِشحَّ علیھ جاَد أو َبِخال  كن ِللخلیِل نصیرا جاَر أو َعَدال(
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 : تعدد الحال-13
راكبا وضاحكا )  ضاحكاجاء عليٌّ راكبا( یجوز أن تتعدد الحال وصاحبھا مفرد مثل -1

 .حاالن من علي والعامل فیھما جاء
مصعدا حال من ) لقیُت ِھندا ُمْصِعًدا ُمْنَحِدَرًة( یجوز تعدد الحال وتعدد صاحبھا مثل -2

 :التاء في لقیت، ومنحدرة حال من ھند، والعامل فیھما لقیت ومنھ قول الشاعر
 ) َمْغَنماُمْنِجَدْیِھ فأصابوا  لقَي ابِني أخویِھ خائفا(

خائفا حال من ابني، ومنجدیھ حال من أخویھ والعامل فیھما لقي وعند ظھور المعنى 
ترد كل حال إلى ما یناسبھا، وعند عدم ظھوره تجعل الحال األولى لثاني االسمین، 

مصعدا حال من ) لقیُت زیدا ُمْصِعدا ُمْنَحِدرا(وتجعل الحال الثانیة ألول االسمین مثل  
 .ا حال من التاءفي لقیتزید، ومنحدر

 : یجب تعدد الحال في موضعین-3
 )إنا ھدیناه السبیَل إما شاكرا وإما كفورا( أن تقع الحال بعد إما مثل -1
 )رأیُت َبْكًرا ال ُمستبِشرا وال َفِرحا( أن تقع الحال بعد ال مثل -2
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 تطبیق
)1( 

 :استخرج الحال من كل مما یأتي
 )فأخذتھم الصیحة مصبحین (-2   )فأتبعوھم مشرقین (-1
 )وكل أتوه داخرین (-4 )فأما من جاءك یسعى وھو یخشى (-3
 )وال تتولوا مجرمین (-6 )إنا أرسلناك بالحق بشیرا ونذیرا (-5
  أتاك الربیع الطلق یختال ضاحكا-8  )فخرج منھا خائفا یترقب (-7
 )فلما رآھا تھتز كأنھا جان ولى مدبرا ولم یعقب (-9

 األسد مقیما مكانھ ال یبرحھ؟ ما بال -10
)2( 

 :بین صاحب الحال وعامل الحال في كل مما یأتي
 )ما یأتیھم من ذكر من ربھم محدث إال استمعوه وھم یلعبون الھیة قلوبھم (-1
 )فتلك بیوتھم خاویة بما ظلموا (-2
 )إن اهللا یحب الذین یقاتلون في سبیلھ صفا كأنھم بنیان مرصوص (-3
 )كفروا لوال نزل علیھ القرآن جملة واحدةوقال الذین  (-4
 ـر وإن كنت للملوك حفیدا  لست بالحر إن تعش خامل الذكـ-5
 وجھادا مقدسا ونضاال    ما عرفنا الحیاة إال إباء-6
 وأظھر إفرندا من السیف مغمدا   فللسیف مسلوال أشد مھابة-7
 . ال تقلق على ولدك المتأخر فلعلھ في شغل منھمكا-8
   أمنكمشا وقد انفتح الناس؟-10  . أخاك ظالما أو مظلوما انصر-9

 . طردي التلمیذ من الصف مذنبا-12 . عفیف شاعرا أحسن منھ ناثرا-11
 . ھنیئا لمن یضحي صونا لحریة-14  . ال تسيء من اآلن فصاعدا-13

)3( 
فیما یأتي أحوال خالفت ھي أو صاحبھا األصل فجاءت الحال معرفة أو جامدة أو جاء 

 :صاحبھا نكرة، استخرج الحال وصاحبھا وبین مسوغ المخالفة إن كان لھا مسوغ
 . ال تتدافعوا وادخلوا المتقدم فالمتقدم-1
 . للعمارة منتبھا حارس-2
 وال سد فقري مثل ما ملكت یدي   وما الم نفسي مثلھا لي الئم-3
 . ال یبغ امرؤ على امرئ مستسھال-4
 .امد زھیر شعرا ح-6   . جاءت الخیل َبَداِد-5
 )ولو شاء ربك آلمن من في األرض كلھم جمیعا (-7
 . أنت الرجل أدبا-8
 من القوم طرا بالخسیسة راضیا   ولست بالق ذا حفاظ ونجدة-9

 . انقض النسر على فریستھ برقا-10
)4( 

 :فیما یأتي أحوال جاءت جملة استخرجھا وبین الرابط في كل منھا
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فرطنا فیھا وھم یحملون أوزارھم على ظھورھم أال ساء قالوا یاحسرتنا على ما  (-1
 )مایزرون

 )ثم أدبر یسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم األعلى (-2
 )وما كان اهللا لیعذبھم وأنت فیھم وما كان اهللا معذبھم وھم یستغفرون (-3
 ) وجاءه قومھ یھرعون إلیھ ومن قبل كانوا یعملون السیئات-4
 )ذین كفروا المالئكة یضربون وجوھھم وأدبارھمولو ترى إذ یتوفى ال (-5
 وسیق الذین اتقوا ربھم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوھا وفتحت أبوابھا وقال لھم -6

 )خزنتھا سالم علیكم
 )وضرب لنا مثال ونسي خلقھ قال من یحیي العظام وھي رمیم (-7
  فیسألھم ربھم وھو أعلم بھم كیف تركتم عبادي؟-8
 .ال تتفرقوا وكونوا معا كحزمة العصي:  یوصي أبناءه قال الحكیم-9

 .شكرا لك وجزاك اهللا خیرا:  قال الضیف لمضیفھ وھو یغادر منزلھ-10
)5( 

 :حول الحال الجملة فیما یاتي إلى حال مفردة وغیر ما یلزم
 . سار السائق وھو یضيء مصباح سیارتھ-1
 .ع عاد الرجل إلى منزلھ وھو یحمل ما اشتراه من متا-2
 . تقدم الفائز لنیل الجائزة تبرق أساریره-3
 . تكلم الخطیب فأجاد یدعو للخیر والفضیلة-4
 . حمل الصیاد ما اصطاد من السمك وقد فرح بھ-5
 . رأى الناس المطر ینزل من السماء فاستبشروا بالخیر الكثیر-6
 . استمتع المسافر برحلتھ في الطائرة ینظر إلى األفق والفضاء من حولھ-7
 . مر المذنب أمام الناس ال یرفع عینیھ عن األرض من الخزي-8
 . وقف الطفل أمام السیارة المسرعة تدور عیناه من الخوف-9

 . إن الرجل لیتكلم بالكلمة السیئة ال یلقي لھا باال یھوي بھا في النار-10
)6( 

 :حول الحال المفردة فیما یأتي إلى حال جملة وغیر ما یلزم
 .ي إلى موقعھ حامال سالحھ عاد الجند-1
 . قضى المحامي النزیھ حیاتھ مدافعا عن الحق-2
 . ادع اهللا موقنا باإلجابة-3
 . یبذل أھل الخیر جھدھم ووقتھم ساعین في اإلصالح بین الناس-4
 . تخدم األمھات مجتمعھن قائمات برعایة أوالدھن-5
 .رة على جانب الطریق وقف الشابان منھمكین في إصالح السیا-6
 . ال یخدعنك فاسد الرأي مجادال بالباطل لیصرفك عن الحق-7
 . یوقع الشیطان اإلنسان في الھالك مغریا لھ بمتاع الدنیا الزائل-8
 . یلقى القوي الصعاب مبتسما محاوال التغلب علیھا-9

 . تقضي النحلة نھارھا متنقلة بین الزھور ممتصة رحیقھا لتصنع العسل الشھي-10
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 :لفراغ فیما یأتي بحال مناسبةأكمل ا 
 .0000 أقبل المنتصر -2   .0000 رجع المھزوم -1
 .0000 وصل القطار إلى المحطة -4   .0000 أسرع الطالب -3
 .0000 قدم المحسن المساعدة للفقراء -5
 .0000 یشترك الریاضیون في المباریات -6
 .0000 أحسن منھ 0000 ھذا المحرر -7
 .0000 وإما 0000كون في المستقبل إما  یأمل الطالب أن ی-8
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 :مثل لما یأتي في جمل من عندك

 . حال جملة اسمیة-2    . حال مفردة-1
 . حال شبھ جملة ظرف-4    . حال جملة فعلیة-3
 . حال صاحبھا فاعل-6  . حال شبھ جملة جار ومجرور-5
 . حال صاحبھا مبتدأ-8   . حال صاحبھا مفعول بھ-7
 . حال عاملھا حرف تشبیھ-10   .ا اسم فاعل حال عاملھ-9

 . أكثر من حال في جملة واحدة-12  . حال متقدمة على صاحبھا-11
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 :أعرب ما یأتي 
وإن یونس لمن المرسلین، إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساھم فكان من المدحضین،  (-1

 )ھ إلى یوم یبعثونفالتقمھ الحوت وھو ملیم، فلوال أنھ كان من المسبحین للبث في بطن
 فقلت عالم تنتحب الفتاة؟  مررت على المروءة وھي تبكي  -2

 جمیعا دون خلق اهللا ماتوا   فقالت كیف ال أبكي وأھلي 
 


