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I - تحديد الظاهرة اللغوية ومالحظتها:  

o يعيش األطفال متشردين.  

o يعيش األطفال حياتهم قاسية.  

o تركت الفتاة جاهلة.  

o الماء صرفا شربا.  

o يعيش األطفال يعانون من ويالت الحروب.  

o يسهم الجاهلون في تدهور البيئة وهم غافلون عن أثرها.  

II  - الوصف والتحليل:  

  :الحالتعريف الحال وصاحب  -  1

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

يرتبط ) األطفال(، وإذا عدنا إلى المثال نفسه نجد أن االسم قبل الحال )النصب(حكمه اإلعرابي  - ) كيف يعيش األطفال؟(جواب السؤال 

  .ب الحالبالحال ويسمى صاح

  :استنتاج

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

  :أنواع الحال والمواقع اإلعرابية لصاحب الحال -  2

  موقعه اإلعرابي  نوعه  صاحب الحال  الحال  التراكيب

  فاعل  مفرد  األطفال  مشردين  .يعيش األطفال متشردين

  مفعول به  مفرد  حياة  قاسية  .حياتهم قاسية يعيش األطفال

  نائب الفاعل  مفرد  الفتاة  جاهلة  .تركت الفتاة جاهلة

  مبتدأ  مفرد  الماء  صرفا  .الماء صرفا شربا

  فاعل  جملة حالية فعلية  األطفال  يعانون  .يعيش األطفال يعانون من ويالت الحروب

  فاعل  جملة حالية اسمية  الجاهلون  وهم غافلون  .يسهم الجاهلون في تدهور البيئة وهم غافلون عن أثرها

  :من معطيات الجدول الواصف نستنتج أن

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

  .كون اسما مفردا منصوبا أو جملة حالية فعلية أو اسمية في محل نصبي :الحال �

  :الجملة الحالية وربطها بصاحب الحال -  3

  الرابط بين الحال وصاحب الحال  التراكيب

  .مير مستتر  .جاء الطالب يركض

  .الواو فقط  .دخل المدير والمدرس يشرح

  .الواو والضمير المنفصل  .دخل المدير وهو يبتسم

 الحال
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  :استنتاج

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

  :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 �

  .ل فاعال أو نائب فاعل أو مفعوال به أو اسما مجرورا أو مبتدأ أو خبرايأتي صاحب الحا �

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


