

التمييز والحال

 الحــال:
نكرة منصوبة مشتمة فضلى (زائدة يمكن االستغناء عنها ) تبين هيئة صاحب
الحال عند ولوع الفعل (ولتها محدود)
 تصح جوابا عن السؤال "كيف" يسبمها اسم معرف هو صاحب الحال يعرب حسب مولعه في الجملة{فاعل ،نائب فاعل ،مفعول به ،مبتدأ ،خبر}
 يمكن أن يكون الحال مفردا أو جملة اسمية أو شبه جملة ،مثل:أتان الربيع الطلك {يختال ضاحكا}
فجملة يختال ضاحكا جملة فعلية في محل نصب حال
 في المفرد يطابك الحال صاحب الحال في النوع والعدد و يخالفه في التعريفوالتنكير ،ويشترط في حال الجملة وجود ضمير يعود على صاحب الحال
و من المواعد المشهورة " الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال"
أمثلة:
لال تعالى( :ال تمربوا الصالة و أنتم سكارى)
ولال عزوجل( :فتبسم ضاحكا من لولها)
و لال تعالى ( فرجع موسى إلى لومه غضبان أسفا )

 التمييز:
هو اسم نكرة منصوب جامد يوضح اسما غامضا لبله ،مثل:
اشتريت رطال تمرا
لال تعالى ( أنا أكثر منن ماال وأعز نفرا )
ينمسم التمييز إلى
 -1تمييز الذات (المفرد):
مثل :اشتريت رطال زيتونا  ،و زرعت هكتارا لمحا ،بعت مترا لماشا ،وفي
المدرسة عشرون طالبا
 -2تمييز الجملة :وفي رفع اإلبهام عن جملة لبله ،مثل:
ازداد التلميذ نشاطا
لال تعالى ( ولل ربي زدني علما )

مالحــــظة:
* في تمييز العدد تمييز األعداد المحصورة ما بين  01-3يكون
اشتريت ثالثة كتب
جمعا مجرورا
* في تمييز ألعداد المحصورة بين  99-00يكون
اشتريت خمسة وأربعين كتابا
مفردا منصوبا
* المئة ومضاعفاتها و األلف ومضاعفاتها يكون تمييزها
اشتريت مئة كتاب
مجرورا
ومن المواعد المشهورة أن كل اسم نكرة منصوب بعد أفعل التفضيل يعرب
تمييزا ،مثال:
السيف أصدق أنباء من الكتب  //في جده الجد بين الجد واللعب

 الفروق بين الحال والتمييز
يتفك التمييز والحال في أمور  ،مثل :كالهما نكرة ،منصوب ،مزيل لإلبهام....
ويختلفان في أمور  ،منها:
 -0التمييز ال يكون إال مفردا أما الحال فمد يأتي جملة أو شبه جملة
 -2التمييز مبين للذوات أو للنسبة أما الحال فيكون مبينا للهيئة (هيئة صاحب الحال)
 -3التمييز غالبا يكون جامدا أما الحال فيكون غالبا مشتما
 -4التمييز يتعدد بالعطف أما الحال فيتعدد دون ذلن ،مثال:
تعدد التمييز بالعطف
* أنا أحسن منن ماال وعلما و أدبا
تعدد الحال بالفاصلة
* جاء الطالب فرحا ،ضاحكا ،منشرحا
ال يصح تمديم التمييز على عامله (اشتريت كتابا عشرين)
أما الحال فيجوز ذلن (فرحا جاء الطفل).

