
 

 

  قواعد: النشاط 
.أحكام الحال والتمييز، وما بينهما من الفروق: الموضوع 

  
  :قال الشاعر إيليا أبو ماضي 

  َأيَُّها الُمشْتَِكي، َو َما ِبَك داٌء       كُْن َجِميالً تََر الُوُجوَد َجِميالً
لظاهرة في المرة الحظ كلمة جميال تجدها وردت خبر كان في المرة األولى، وحاال منصوبة بالفتحة ا

  .فمال الحال ؟ وما أنوعه؟. الثانية 
  : تعريف الحال -أ

  .الحال وصفٌ فْضلةٌ منصوٌب ُيَبيُِّن هيئة صاحبه عند صدور الفعل
  :أنواع الحال -ب
  : الحال المفردة -1

     1".َضِعيفاًَوخُِلقَ اإلنساُن : "الحال المفردة غالبا ما تكون اسما مشتقا، كقوله تعالى 
  :الحال الجملة  -2

  .وهو مسروٌرجاء الطالُب : قد تكون الحال جملة اسمية، مثل 
َوَجاُؤوا :" جملة اسمية في محل نصب حال، وقد تكون جملة فعلية كقول تعالى ) وهو مسروٌر(جملة 

  2"آباُهْم عشاًء  َيْبكُوَن
  .جملة فعلية في محل نصب حال) يبكوُن(   جملة 

  ) .ظرف، أو الجار و المجرورال: (  الحال شبه الجملة-3
  . صفوف التالميذبيَنأحسستُ األمَل بالنجاح :مثل
  .شبه جملة في محل نصب حال: َبْيَن 
  . التالميِذفي النفوِسأكبرتُ االجتهاَد : ومثل

  .في محل نصب حال) في نفوس(الجار والمجرور 
  : صاحب الحال -ج

  .منتصًرااء القائد صاحب الحال هو الذي تبيُِّن الحاُل هيئتُه، مثل ج
  .فصاحب الحال هو القائد

  .واألصُل في صاحب الحال أن يكون معرفة، وقد يأتي نكرة في أربعة مواضع
  . طفٌلمسرعاً أن تتقّدم الحال على صاحبها وهو نكرة، مثل أقبل -1
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  . أن تكون النكرة مسبوقة بنفي، أو استفهام، مثل ما فشَل طالٌب مجتهًدا-2
  . قلُبُهقاسًياان هل تَرضى عن إنس

  .تائًها أن تخّصَص النكرةُ بوصٍف أو إضافٍة، مثل أشْفقتُ على طفل صغير -3
  .حافظتُ على أثاِث الغرفِة منّسقًا

  : أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو، مثل قوله تعالى-4
  3"َأْو كَالِّذي َمرَّ َعلَى قَرَيٍة َو هَي خَاوَيةٌ على ُعُرِشَها" 

  .مسبوقة بواو الحال) وهي خاوية(جاءت نكرة، والحال جملة ) قرية(كلمة فصاحب الحال 
  : ترتيب الحال مع صاحبها -د

  األصل في الحال أن تتأخر عن صاحبها، وقد تتقّدم عليه جواًزا، 
  . عائشةُمسرورةًجاءت : مثل 

  .وقد تتأخر عنه وجوًبا، وقد تتقّدم عليه وجوًبا
  

  : في أربعة مواضع فتتأخر الحال عن صاحبها وجوًبا
  .ما جاء المعلُِّم إالّ ُمربيا:  إذا كانت الحال محصورة، مثل -1
  .يسرُّني قدوُم المعلِِّم مبتسًما:  إذا كان صاحبه مجروًرا باإلضافة، مثل -2
  .َجاِلَسةًَسَرْرتُ بفاطمةَ :  إذا كان صاحبها مجروًرا بحرف جّر أصلي، مثل -3
َوُهْم َألَْم تََر ِإلَى الَِّذيَن خََرُجوا مْن ِدَياِرِهْم : " ترنة بالواو، مثل قوله تعالى إذا كانت الحال جملة مق-4

  4"  َحذََر الَمْوِتُألُوفٌ
  :و تتقّدم الحال على صاحبها وجوًبا في موضعين 

  ا إالّ البليغُخطيًبما فاَز :  إذا كان صاحبها محصوًرا، مثل -1
  .  لُألمِّ َولُدهامنقاًداجاء : ر يعود على شيء له عالقة بالحال مثل  إذا كان صاحبها مضافًا إلى ضمي-2

األصل في الحال أن تتأخر عن عاملها، و يجوز أن تتقّدم عليه بشرط :  ترتيب الحال مع عاملها -هـ
 جاء أحمُد، أو صفة تشبه الفعل المتصرِّف، كاسم الفاعل، و اسم فرًحا: أن يكون فعالً متصّرفًا، مثل 

  . سميٌر منطلقٌُمسرًعا: عول، و الصفة المشبهة، مثل المف
  :تتقدم الحال على عاملها ُوجوًبا في ثالثة مواضع 

   رجعتَ من السفر؟كيفَ: إذا كان لها صدُر الكالم، مثل -1
  .اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال: كيفَ 
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احب إحداهما على صاحب األخرى، إذا كان العامُل فيها اسم تفضيل عامالً في حالين، فُضَِّل ص -2
ا، أو كان صاحبها واحًدا مفضَّالً على نفسه في حالة دون غَني أكرُم من سعيٍد فقيًراعليٌّ : مثل 

 .ساِكتًا أفَْضُل منُه ُمْصِلًحاالعالُم : األخرى، مثل

احب األولى إذا كان العامُل فيها معنى التشبيه دون َأحُرفه عامالً في حالين يراُد بهما تشبيه ص -3
 .غنيا كََسِليٍم فقيًراأنا : بصاحب األخرى، مثل 

، لَمن خاِشًعا: األصل في عامل الحال أن يكون مذكوًرا، و قد يحذف جواًزا إذا دلَّ عليه دليل، كقولك 
  كيفَ صلَّْيتَ؟: سألَك

  :و يجب حذف عامل الحال في أربعة مواضع 
َأكِْلي التُّفَاَحةَ نَاضجةً، فكلمة ناضجة حال سّدت مسّد الخبر :  أن تكون الحال ساّدةً مسّد الخبر، مثل -1

  .َأكِْلي التُّفَاَحةَ حاصٌل إذا كانت نَاضجةً: المحذوف، و التقدير
محمٌد أبوَك أعرفُُه :  أن تكون الحال مؤكّدة مضمون جملة قبلها، مثل محمٌد أبوَك َعطُوفٌ، والتقدير-2

  .َعطُوفًا
  تصدَّقْ : ة على زيادة أو نقص في المقدار بالتدريج، مثل  أن تكون الحال دالّ-3

  .على الفقير بدينار، فصاعًدا
تصّدقْ على الفقير بدينار، فاذهْب : ال تتنَاوْل في اليوم أكثر من ثالث وجباٍت، فنازالً، والتقدير: ومثل

  .ازالًبالعدد صاعًدا، و ال تتناوْل في اليوم أكثر من ثالث وجباِت، فاذهب بالعدد ن
  أتوجُد نائًما؟: أنَائًما وقد قاَم الناُس؟ والتقدير: أن تكون الحال مسبوقة باستفهام يراد به التوبيخ، مثل -4

  :التمييز 
  .، ُيذكُر تفسيًرا للمبهم من ذاٍت أو نسبٍة )ِمْن(التمييز هو اسم نكرة منصوب بمعنى 

  : التميز نوعان 
 وهو الذي يزيل إبهاَم لفٍظ من ألفاظ الكيل أو الوزن، أو تمييز المفرد ويسمى أيًضا تمييز الذات -1

  .كتاباًاشتريت خمسة عشر : المساحة، أو العدد، مثل 
تمييز الجملة و يسمى أيًضا تمييز النِّسبة، و هو الذي يزيل اإلبهام عن المعنى العام بين طرفيها،  -2

  .َأَدًبالبةُ ازدادت الطا: و هو المعنى المنسوب فيها لشيء من األشياء، مثل 
  :أحكام تمييز المفرد 

 .شعيًراعندي حفنةٌ : الممّيز، مثل : عامُل النصِب في تمييز المفرد هو اللّفظ المبهم، أْي  -1

 .عسالًاشتريتُ  رطالً : ال يتقّدم التمييز على العامل إذا كان ذاتًا، مثل -2

 . رجالًِنْعَم محمٌد : أو فعالً َجامًدا، مثل 

يل أو الوزن أو المساحة النّصب على أنه التمييز مباشرة، مثل اشتريتُ رطالً  يجوز في تمييز الك -3
 .عسالً



 

 

 .عسٍلاشتريتُ رطَل :     ويجوز جرُّه على أنّه مضاف إليه، و الممّيز هو المضاف، مثل

 .عسٍلاشتريتُ  رطالً ِمْن : ،  مثل )ِمْن( ويجوز جرُّه بالحرف 

 :أحكام تمييز  الجملة 
  .نفًسافطاَب أِبي خُلُقًا، َحُسَن َأِخي : عامل النّصب في تمييز الجملة هو الفعل أو شبهه، مثل./ 1
 كان العامُل جامًدا ، كِنْعَم وِبْئَس، وأخواتهما من أفعال إذاال يجوز تقديم تمييز الجملة على عامله ، ./ 2

ا ، وِبْئَس االستسالُم خُلُقًا،  وَما َأنفَع المعلَم ِنْعَم المخلُص صديقً: المدح والذّم، وأفعل في التعّجب، مثل 
  .ُمربًيا

طابتْ نَفُْس : ، أْي نفًساطَاَب سعيٌد : يجب نصُب تمييز الجملة إذا كان ُمحّوالً عن الفاعل، مثل./ 3
  .سعيٍد

ي أ. أزهاًراغرستُ الحديقةَ : يجب نصب تمييز الجملة إذا وقع كان ُمحّوالً عن المفعول، مثل ./ 4
  .غرستُ أزهاَر الحديقة 

 فاعالً في المعنى، مثل أي: و يجب نصُب تمييز الجملة إذا وقع بعد اسم التفضيل بشرط أن يكون سببًيا 
  .الفتاةُ أحَسُن َأَدًبا، أْي الفتاةُ َحُسَن َأَدُبها: 

  :الحال و التمييز و ما بينهما من الفروق 
  : الحال و التمييز يتفقان في خمسة أمور 

  .اسم، نكرة، منصوب، فضلة، رافع لإلبهام: هما كال
  : ويختلفان في سبعة أمور 

  .التمييز ال يكون إالّ مفرًدا، أّما الحال فقد تكون جملة، أو شبه جملة./ 1
التمييز ال يكون إالّ فضلة، أّما الحال فقد يتوقف عليها المعنى األساسي؛ كالحال التي تسّد مسّد ./ 2

َداِحي الطفَل ُمَؤدًَّبا؛ فإّن المعنى األساسي في هذه الجملة لم يتم إالّ بذكر الحال التـي ِاْمِت: الخبر، مثل 
، فالمعنى 5... "َو ِإذَا قَاُموا ِإلَى الصَّلَاِة قَاُموا كَُسالَى:" ... ، وكقوله تعالى )ُمَؤدًَّبا(سّدت مسّد الخبر 

  ).كَُسالَى(األساسي ال يتّم لو حذفت الحال 
  .ييز مبّين للذوات أو النسبة، والحال ال تكون إالّ مبّينة للهيئات التم./ 3
أّما الحال فتتعّدُد .  وخلقًا وجاًهاعلًماارتفع الشريفُ : تمييز الجملة ال يتعّدُد إالّ بالعطف، مثل ./ 4

  . أصدقاَءُهمصافًحا ُمسرًعا مسروًراجاء الناجُح : بعطف وبغير عطف، مثل 
  . و مسروًرا و مصافًحا أصدقاَءُهرًعاُمسجاء الناجُح : أو 
  
  .ال يصحُّ تقديم تمييز المفرد على عامله، أّما الحال فيجوُز./ 5

   َرجعتَ من النزهة ؟ كيفَ: مثل 
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  . اسم استفهام في محل نصب حال) كيف(فكلمة 
  . أنشْدتُ القصيَدة الشعرّيةَواقفًا: وكقولك
  .حال وقعت قبل عاملها) واقفًا(فكلمة 

فكلمة  .فارًساِللِّه َدرُّ خالٍد : تمييز في الغالب يكون جامًدا، أّما الحال فتكون مشتقة و جامدة، مثل ال./ 6
  .يصحُّ إعرابها حاالً ؛ الشتقاقها، و يصحُّ إعرابها تمييًزا للنسبة ) فارًسا(
، فكلمة جميًعاناِس اختلف كلُّ ال: مثل . التمييز ال يكون مؤكًِّدا لعامله، و الحال قد تكون مؤكِّدة./ 7
  .ألّن معنى الجمعية هو معنى الكلية) كّل(حال مؤكّدة معنى صاحبها و هو ) جميًعا(
    

  :أسئلة التصحيح الذاتي 
  : عّين الحال و بيِّن صاحبها و عاملها فيما يلي ./ أ

  6" َهْضًماَوَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَا َيخَافُ ظُلًْما َولَا./ " 1
  7"َوَسخََّر لَكُُم الشَّْمَس َوالْقََمَر َداِئَبْيِن َوَسخََّر لَكُُم اللَّْيَل َوالنََّهاَر./ " 2
  .8...."ِلَم تُْؤذُونَِني َوقَْد تَْعلَُموَن َأنِّي َرُسوُل اللَِّه ِإلَْيكُْم ./" ... 3
  .عّين الحال فيما يلي ، وبّين حكم تقّدمها وتأخرها ./ ب
  .ما عاش ُمطمئنًا إالّ العامُل./ 1
  .ما انسحَب العدوُّ إالّ مهزوًما./ 2
  .ما ألَذَّ الفاكهةَ ناِضجةً./ 3
  .التقيتُ بالشاعِر مسافًرا./ 4
  :عّين التمييز و بّين نوع الُمَميَّز فيمايلي ./ ج
  .9" ذَرٍَّة شَرا َيَرُهفََمْن َيْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرٍَّة خَْيًرا َيَرُه َوَمْن َيْعَمْل ِمثْقَاَل./" 1
  "10َوقَالُوا نَْحُن َأكْثَُر َأْمَوالًا َوَأْولَاًدا َوَما نَْحُن ِبُمَعذَِّبيَن./ " 2
  .ِنْعَم َصِديقًا الحاِضُر في الشدائِد./3
  .َحَصْدتُ َسْبَعةَ هكتاراٍت قمًحا./ 4
  :أعرب ما تحته خط فيمايلي ./ د
  11"ُأْبَعثُ َحيا ُوِلْدتُ َو َيْوَم َأُموتُ َو َيْوَم َو  السَّلَاُم َعلَيَّ َيْوَم./ " 1
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  . في أعماِل الخيِرما َأْحَسَن الغنيَّ ُمشاَركةً./2
  :أجوبة التصحيح الذاتي 

  " .أ"اإلجابة عن التمرين األول 
  عامل الحال  صاحب الحال  الحال  الرقم

  يْعَمُل  " يْعَمُل" الضمير المستتر فاعل الفعل   هو مؤمٌن  1
  َسخّر   الشّمَس و القمَر  َدائَبْيِن  2
  تُْؤذُوَن  في تُؤذونَِني) الواو( الضمير المتّصل   تَْعلَُموَن  3

  
  " .ب"اإلجابة عن التمرين الثاني 

حكمها من حيث التقديم             و   الحال  الرقم
  الّسبب  التأخير

  محصور ) العامل(ألّن صاحبها   مقّدمة وجوًبا  مطمًئا  1
  ألنّها محصورة   مؤخرة وجوًبا  مهزوًما  2

ما(منصوب بفعل التعجب ) الفاكهة(ألّن صاحبها   مؤخرة وجوًبا  ناضجة  3
  )ألذّ

  .ألّن صاحبها مجرور بحرف الجر  مؤخرة وجوًبا  مسافًرا  4
  

  " .ج"اإلجابة عن التمرين الثالث 
  التمييز   نوعه   الُمَمّيز   الرقم

  خيًرا   ) ما يشبه الوزن(ملفوظ   مثقال ذّرة   1
  شرا  )ما يشبه الوزن (ملفوظ   مثقال ذّرة  
  أمواالً  )ُمحّول عن المبتدأ(ملحوظ   يفهم من السياق   2
  صديقًا  ) ليس ُمحّوالً عن شيء(ملحوظ   )ِنعم(الضمير المستتر في   3
  قمًحا  ) مساحة(ملحوظ   سبعة هكتارات   4

  
  " .د"اإلجابة عن التمرين الرابع 

، و " أنا" ارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة ، و نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره فعل مض: ُأبعثُ 
  .في محل جر باإلضافة " ُأْبَعثُ" جملة 
  .حال منصوبة بالفتحة الظاهرة : َحيا 
  .نكرة تامة بمعنى شيء مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ: ما



 

 

يعود " هو" لى الفتح، و الفاعل ضمير مستتر تقديره فعل ماض جامد إلنشاء التعّجب، مبني ع: َأْحَسَن 
  ".ما"على 
  ".ما"في محل رفع خبر ) َأْحَسَن الغنيَّ(مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، و الجملة الفعلية : الغنيَّ 
  .تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة: ُمشاركةً

  
  
  
  


