
 فيه( المفعول)الرابع األسبوع 

لمفعول فيه :هو االسم الدال على زمن وقوع الفعل او مكانه نحو)صمت يوم الخميس (و ا
 )جلست اماَم الباب (

حكمه وعامله :حكم المفعول فيه: النصب وعامله ما يتعلق به من فعل او ما في معناه 
 0لم يكن في الكالم البد من تقدير  كالمصدر واسم الفاعل والمتعلق اذا

وال ينصب مفعوال فيه من 000جميع اسماء الزمان صالخة الن تستعمل مفعوال فيه  شروطه /
 اسماء المكان اال ثالثة انواع 

 المشتقات :كما في قوله تعالى )وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ( -1

 ط(المبهمات كأسماء الجهات :نحو )جلست وراء الحائ -2

 المقادير : نحو )سرت مياًل ( -3

 ما ينوب عن الظروف :

 وينوب عن الظرف بعض المواد فتنصب مفعوال فيه وهي :

 صفة الظرف : نحو )انتظرت طويال شرقي الدار ( -1

 االشارة الى الظرف : نحو )سرت هذا اليوم ( -2

 عدد الظرف المميز :نحو )صمت عشرين يوما ( و )مشيت كل المسافة (-3

 الى الظرف :نحو )مشيت كل المسافة(مضافة  )كل ( -4

 مضافة الى الظرف:نحو ) مشيت بعض المسافة ( )بعض ( -5

 )سرت الليل ( (سرت جميع اليوم ما افيد به كلية الظرف:نحو) -6 

 ما افيد به جزئية الظرف : نحو )سرت نصف اليوم (و)سرت نصف الميل ( -7

 معنى الظرف :نحو )خرجت طلوع الشمس ( المصدرالمتضمن -8

 و)جلست قربك (



 بعد )في (المحذوفة سماعيا ك نحو )احقا انك ذاهب (واصله )افي حق انك ذاهب( -9

 القواعد :

يجوز حذف عامل الظرف اذا اقترن بما يدل عليه كقولك لمن قال لك )كم سرت (قتقول)  -1
 يوم الجمعة(

 التاليه : يجب حذف عامل الظرف في المواضع-2

 و)رايت الذي عندك (اذا وقع الظرف صفة نحو )رايت طائرا فوق الغصن ( -1

 اذا وقع الظرف حاال: نحو  )رأيت الهالل بين السحاب (-2

 اذا وقع الظرف خبرا :نحو )خالد عند نا ( -4

 اذا وقع الظرف مشغوال عنه: نحو ) يوم الخميس صمت فيه -5 

 ف : نحو )حينئذ اآلن( اذا كان مسموعا بالحذ -6

 تطبيقات اعرابيه /

 :(بالرياضة قرب الماء حباً  والشاطيء صباحاً  سائراً   ت إياداً )شاهد

 مطلقسريعا مفعول حال منصوب  (سائرا)ايادا مفعول به منصوب )فعل وفاعل و )شاهدت(
( مفعول معه منصوب )صباحًا( مفعول فيه منصوب منصوب و)الواو( للمصاحبة و)الشاطيء

ليه مجرور )حبًا( مفعول ألجله يه منصوب وهو مضاف )الماء( مضاف إ)قرب ( مفعول ف
   0منصوب ب )الرياضة( جار ومجرور متعلقان بالمصدر حبا 

 


