
عربی دوازدهم2جزوه درس 
مبحث قواعد

سرکار خانم نیلوفر اسرار: تهیه
گروه آموزشی مکعب: تنظیم



حال
حال یا قید حالت یک اسم مشتق و نکره است که بعد از اسم 

می آید و حالت و چگونگی آن اسم را هنگام انجام ( دارای ال یا علم) معرفه
.فعل جمله مطرح می کند

:مثال 
رفتخندانعلی :  ذَهب علیٌ ضاحکاً 

.دیدمشکرگزارزنان مومن را : شاهدتُ المومنات شاکراتٍ

البته .توجه کنید، در عربی قید حالت معموال در انتهای جمله می آید : نکته 
.این موضوع ضروری نیست

مدرسهانصرف علی مبتسماً نحو المبتسماً              المدرسه انصَرف علی نحو 



:قید حالت به این چهار صورت می آید

اًاً        جاء الرجل عالم:         اسم مفرد . 1

ینِشاهدتُ المُعَلمینَ مسرور«      ینِ»فقط با : اسم مثنی. 2

ینَرجع الطالب مبتسم«    ینِ»فقط با : جمع مذکر سالم. 3

اتٍفرحوصلت المجتهدات «    اتٍ» فقط با : جمع مونث سالم .4



:ذوالحال 
ل به اسمی که قید حالت ، حالت آن را مطرح می کند صاحب حال یا ذوالحا

.می گویند

:مثال
حال: ن ذوالحال     متوکلی: هوالء .          اهللمتوکلینالطلبه هوالءیعیش 

یعنی صاحب حال دارای. نیست( محل اعرابی) صاحب حال بودن نقش *
.محل اعرابی مثل فاعل ، مفعول ، نائب فاعل می باشد

صاحب حال و فاعل جمله: عالماً    علی المثال علیضرب : مثال
صاحب حال و مفعول: محسنین         الرجال الرجالُشاهدتُ 



-مفرد) و تعداد(مذکر –مفرد )صاحب حال و حال باید از نظر جنس *
.با هم مطابقت کنند( جمع-مثنی

.چیزها را ارزان خریدم: رخیصهاألشیاءاشتریتُ :مثال 

الرجال مومنینذهب 
صاحب حال      حال

صاحب حال      حال



:ه نگیریددقت کنید سه مورد زیر که شبیه حال هستند را با حال اشتبا: نکته

( موصوف ان نکره است)صفتی که بعد از اسم نکره می آید . 1

هر دو نکره هستند ولی صاحب حال معرفه و حال عالماً رجالًشاهدتُ : مثال
(پس مواظب باشد که رنگی نشید). نکره است 

ت اگر بعد از فعل های ناقصه ، فعل نداشته باشیم، قطعا حال خواهیم داش. 2
.بعد از آن حال بیایدممکن است اما اگر فعل داشته باشیم 

حال نیست عالماً         الرجل الیوم هناکَ لنا کان : مثال 

یذهب الی المدرسه مسروراًکان علی فی الیوم الماضی 

موصوف      صفت

فعل نداریم

حالفعل 



برخی فعل ها در فارسی هم مفعول می گیرند : مفعول دوم .3
به این فعل ها در عربی، فعل دوم . «مادر به کودک غذا داد» :مثال . هم متمم

دو پس چنین جمالتی. مفعولی می گویند و متمم هم مفعول نام می گیرد 
.ممفعول دارند

.أطعمت األم   الوالد     الطعام: مثال

:نکته جالب 
.گاهی قید حالت بصورت یک جمله اسمیه می آید

:ه این ترتیب ب
خبر( + مبتدا)ضمیر منفصل + واو حالیه + اسم معرفه 

هی عالمهُو المعلمهجاء علی و هوَ عالمُ             شاهدتُ : مثال 

2مفعول 1فعل       فاعل    مفعول

مفعول                  
صاحب حال          حال 

فعل    فاعل    ضمیر       

حال:  صاحب حال    هو عالمُ:علی 



تست های این مبحث



:  عیََّن الخَطأ لِلفراغِ حول أسلوبِ الحالِ
« ...!یَصِلُ المُسافرانِ إلَی المَطارِ  »

مُتأخرینِ( 1
مُتأخَّرتینِ( 2
هُما مُتأخَّرانِوَ ( 3
یَتأخرانِ  هُما (  4



:  عیِّن الحال لیسَت إسم الفاعل

!المؤمنونَ ربَّهم الکَریم خاشِعینَیَذکرُ ( 1
!ترکتُ المَدینة الهادئِة حَزیناً و رکبتُ حافلةً(  2
!حامِدٌ صالةَ اللَّیل مُتکاسالً و یَنامُ فی غُرفتِهیُقیم ( 3
!سیَّاراتِ المُالزمینَ واقِفینَ جانبی الطَّریقِشاهَدنا ( 4



دَخَلَ الضَّیفُ بَیتَ»: یَّن الحالَ الصَّحیحةَ لِإکمالِ الفراغَینِ
« ..................  !وَ خَرَجَ مِنه  .................. صَدیقِهِ 

بفَرِحٍ-حَزینٌ ( 1
الفَرِحَ-الحَزینَ ( 2
فَرِحاً-ظَزیناً ( 3
الفَرِحُ-الحَزینُ ( 4



أيَّ عبارة جاءت الحال؟ فی 

!اُعفُ عَن خَطیئتی حتَّی یَرضَی اهلل مِنَّی! یا اُمَّاه( 1
!المؤمنُ خاضِعٌ و یَعتَصِمُ بِحَبلِ اهللِ( 2
!المُهَندِسُ الشَّابُّ فی المَصنَع وَ هو مَسرورٌیَشْتَغِلُ ( 3
!طفالً باکیاً یَمتَنعُ عَن أکِل الطَّعامِرأیتُ ( 4



فی أيَّ جواب جاءَت الحال جملة؟ 

رأیتُ الطُالب المجدَّینَ وَ هُم یُساعدونَ أصدقاءَ هم فی ( 1
!الدَّرسِ

تخرجُ المؤمناتُ مِن مساجد البالد شاکراتِ علی نعم اهلل( 2
!تعالی

!لِیَشربِ الطفلُ الصَّغیرُ الماء بارداًًَ الِنَّة یبکی کثیراً( 3
!لَم أترک صدیقی وحیداً حتَّی أعمل بِوظیفتی أمامه( 4



:عَیَّن حال مُختلِفة

!رأیتُ زُماَلتی فی المَسجدِ وَ هُم یرکعون( 1
!معلَّمُنا الصَّفَّ و نحنُ مُشاغِبونَدَخَلَ ( 2
!أمَّی إلی القرآنِ و هی خاشعةٌتَسْتمِعُ ( 3
!أبی مَسروراً و تَکَلَّمَ معنا عَن صَدیقِهِ القَدیمجاءَ ( 4


