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اسم نكرة منصوب يبين هيئة:الحال

.الفاعل أو المفعول به عند وقوع الفعل

حدث الفعل؟[ كيف]أي أنه يقع في جواب 

صافيا  شربت الماء -منتصرا  جاء القائد 



هو االسم الذي تكون الحال وصفا  له في: صاحب الحال 

:والغالب أن يكون , المعنى 

.صافيا  اءشربت الم-منتصرا  جاء القائد, فاعال  أو مفعوال  به. 1

.احكينضاستقبل زيدٌ عليا  : مثل , فاعال  و مفعوال  به معا  .  2

.مفيدة طازجة  الخضروات : مثل , لمبتدأ ا. 3

.  طالعا  هذا الهالل: مثل , لخبرا. 4

.امال  كوصمت الشهر ,  مظلما  سرت الليل : مثل , المفعول فيه. 5

.مظلما  ال تسر في الليل :  مثل , المجرور بحرف. 6



أنواع الحال

الحال المفردة

:ويشترط فيها
...  مكتوب  –منتصر –قائم : مثل , أن تكون وصفا  مشتقا  -أ

.بغتة  هطلت األمطار : مثل , وقد تأتي مصدرا  

ي الحاالت وذلك ف, وقد تأتي اسما  جامدا  مؤوال  بالمشتق

:اآلتية 

.ومالت غصن باٍن قمرا  بدت : مثل , إذا دلت على تشبيه -1

.بيد يدا  بعتك القوس: مثل , إذا دلت على مفاعلة -2
.بابا  بابا  قرأت الكتاب : مثل , إذا دلت على ترتيب -3



ي جامدة غير مؤولة بالمشتق
,وقد تأت 

ي الحاالت اآلتية 
 
:وذلك ف

( .عربيا  قرآنا  أنا أنزلناه : ) مثل , إذا كانت موصوفة -1

.بثالثين قرشا  كيلة بعت القمح : مثل ,إذا دلت على سعر -2

( .ليلة أربعينفتّم ميقات ربه : ) مثل , إذا دلت على عدد -3

.ك وحداجتهد : مثل , وقد تأتي الحال معرفة , أن تكون نكرة-ب

؛ أي يدل على هيئة صاحبه وقت أن يكون الوصف متنقال  -ج

يكم وهو الذي أنزل إل: ) مثل , وقد تكون ثابتة , حدوث الفعل فقط 

.طويلة  خلق هللا رقبة الزرافة –و ( .  مفصال  الكتاب 

أقبل الرجل: مثل . أن تطابق صاحب الحال في النوع والعدد-د

.ضاحِكينـ ـ أقبل الرجال ضاحكَينـ ـ أقبل الرجالن ضاحكا  



:الحال الجملة 

ـ .والشمس ساطعةٌ استيقظت : مثل , اسمية -أ

.يبكي جاء الولد : مثل , فعلية -ب

:ويشترط في جملة الحال 

.أن يكون صاحب الحال معرفة -1

.أن تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال ؛ ليكون المعنى متصال  -2

,أو الضمير فقط , وتسمى واو الحال , وهذا الرابط قد يكون الواو فقط 

. وهو يبكيجاء الطفل : مثل .  أو الواو والضمير معا  



: الحال شبه الجملة 

.السحاب بينرأيت الطائرة :  مثل , ظرف -أ

. على الزهرةشاهدت النحلة :  مثل , جار ومجرور -ب

:ملحوظة 

:  مثل  , قد تتقدم الحال على صاحبها جوازا   

.هبت الريح فجأة–جاء الرجل مسرعا  

,  كأن يكون لها صدر الكالم , وقد تتقدم وجوبا  

.رجعت ؟ كيف:  مثل 



:تعـدد الحال 

(غضبان أسفا  إلى قومه موسىفرجع :) مثل, وقد تتعدد الحال وصاحبها واحد

.مظفرا  وضاحكا  القائد حضر -

: مثل , والحال واحدة , وقد يتعدد صاحب الحال فقط 

( .دائبين الشمس والقمروسّخر لكم ) 


