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حال لکمه ای است که حالت و چگونگی یک امس را هنگام وقوع فعل  : تعریف

 :مانند  .نشان می دهد

 مؤمن مناز را خاضعانه بپا داشت        َة     خاضعا  یَُصِّلی     املؤمُن     الَصلو  

 

 دخرت شادمان به خانه رفت   مرسورا        تی البنُت    ایل     الَبی       َذَهَبت  

 

 ؟به لکامت خاضعا  و مرسورا  توجه کنید چه ویژگی هایی دارند

 :اب دقت در این دو لکمه می بینمی که 

 .در پااین مجهل و بعد از تمکیل اجزاءی مجهل آ مده اند (الف

 (ً   )منصوب هستند  (ب

 (آ مده اند "ال"دارای تنوین و بدون )نکره هستند  (ج

 نتیجه :

 الدّرسُ الثّانی: حال

 حال مفعول فاعل فعل

 حال مجرور جار فاعل فعل

، فاعل که در پااین مجهل می آ ید و حالت و چگونگی نکرهو  منصوبامسی است  حال

.را هنگام وقوع فعل نشان می دهد در فاریس به آ ن ها قید حالت می گوئمی ...و مفعول  



 

2 
   

به لکمه ای که حالت او را بیان کرده و برایش حال آ ورده امی      :  1نکته 

 .می گوئمی "ذو احلال"ای  "صاحب حال"

 البنُت    ایل     البیتی     مرسورا      َذَهَبت  

 

 .صاحب حال مطابقت می کند حال در عدد و جنس اب:  2نکته 

 

 

 مانند:

فری       ساملا   ُر      َعنی   السَّ  َرَجَع         املسافی

 

فری      ساملة  َرَجَع           املسافرُة         عن        السَّ

 

ی  َفری       سالیَمی   َرَجَع           املسافرانی        َعن      السَّ

 

فری        سالیمیَ   َرَجَع           املسافروَن        َعن      السَّ

  

 حال صاحب حال

یعین عدددر   

در مفرد بودن  

در مثین بودن  

 در مجع بودن
 در جنس یعین

 مذکر بودن

 مؤنث بودن

 حال مذکر صاحب حال مذکر

 حال مؤنث صاحب حال مؤنث

 حال مثنی صاحب حال مثنی

 حال جمع صاحب حال جمع
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 .بر وزن های زیر می آ یدمعموال  حال :  3نکته 

ع                 وزن امس فاعل  ُمبَِشی  ،سالیم  ،خاضی

  

 َمظلوم ، َمرسور                وزن امس مفعول

 لمیعَ  ، رمیکَ  ،حمی رَ                 وزن فَعیل

ل ل ، فَریح                 وزن فَعی  کَسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مزید جمرد

 مانند

 مانند

 مانند

 مانند

 انواع حال
...خاضعا  و ،ساملا   :مانند  .یعین حال یک امس است:  مفرد (1  

.حال یک مجلۀ امسیه و ای یک مجلۀ فعلیه است:  مجهل (2  

ویژگی های        

 حال مجهل

امس + مضری +و  +مجلۀ اکمل     :مجهل امسیه   

ک        ُهوَ      و    شاهدُت الطالبَ                   ضاحی  

 

 

یَضَحُک       شاهدُت الطالُب      :مجلۀ فعلیه   

 خبر مبتدا جمله کامل

 فعل  اسم معرفه

 جملۀ حالیه

 جملۀ حالیه
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 ترمجۀ حال

در ترمجه ای حال را به صورت قید حالت معنا  (یک امس) اگر حال مفرد ابشد -1

 .می کنمی

 خاضعانه ،خندان  ،شادان  :مانند 

 .اس تفاده می کنمی "اب"ای در ترمجه از لکمۀ 

 اب خنده ،اب شادی : مانند 

به صورت مجلۀ امسیه یعین اب فعل ربط  مجلۀ امسیه ابشد ،اگر مجلۀ حالیه  -2

 .اس تفاده می کنمی "در حایل که"می شود و از عبارت ترمجه  "است"

ٌک     دانش آ موز را دیدم در حایل که خندان است   رُایُت الطالَب  و   هو   ضاحی

 

 

 . می گویمی واو حالیه ،که در مجهل حالیه امسیه می آ ید واوی به:  4نکته 

مایض  به صورت مضارع  ابشد فعل (فعل مضارع)اگر مجلۀ حالیه مجلۀ فعلیه و  -3

 .اس متراری ترمجه می شود

 دانش آ موز را دیدم در حایل که می خندید     رایُت الطالُب       یَضَحُک         

 

واو  جملۀ اول

 حالیه

 خبر مبتدا

 جملۀ اسمیه

(جمله حالیه)فعل مضارع  جملۀ اول  
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 .می آ ید  "قد"مهراه  اب فعل مایض ابشد گاهی ،اگر مجلۀ حالیه :  5نکته 

     و فعل مایض به صورت مایض بعید معنا شودترمجه منی " قد"در این صورت 

        .  می شود

 دانش آ موز را دیدم در حایل که خندیده بود              رایُت الطالَب  قد  َضـَحـَک 

 

 : سال گذش ته آ موختمی که  در : 6نکته 

 یَضَحُک     رایُت     طالبا                   مجلۀ وصفیه     =فعل  +امس نکره 

 

 :اکنون می آ موزمی 

 َحُک یَض         رایُت       الطالَب                مجلۀ حالیه   =فعل + امس معرفه 

(جمله حالیه)ماضی   

 جملۀ وصفیه

 جملۀ حالیه

 اسم نکره

 جملۀ حالیه اسم معرفه

 جملۀ وصفیه


