
      

  
  :النائب عن المفعول فيه – فيه المفعول أنواع: فيه المفعولتعريف 

  :فيه تعريف المفعول
 وقع" متى" أو" أين" على تدل إنھا أي ،الفعل وقوع زمان أو مكان لنا يـبين منصوب اسم ھو فيه المفعول

: وراء ،أحمد وراءَ  إيمان فتوق :، مثلمكان ظرف يسمي فإنه الشيء حدوث مكان على فيه المفعول دلَّ  إذا. الفعل
 :، مثلزمان ظرف يسمى فإنه الفعل حدوث زمن على فيه المفعول دلَّ  إذا أو ،بالفتحة منصوب مكان ظرف

  .بالفتحة منصوب زمان ظرف: شھًرا, شھًرا سأغيب
  :تأمل اIمثلة التالية
  د�لته    فيهالمفعول   التراكيب

   اNثنين يوم صمت -
  النافذة قرب أجلس-

   ميو -
  قرب -

   الفعل وقوع زمان -
  الفعل وقوع مكان -

  
  : استنتاج
 .دائما” في” معنى متضمن وھو ،الفعل وقوع مكان أو زمان على يدل منصوب اسم فيه المفعول

  :مXحظة ھامة
 تقع اIفعالَ  Iنّ  ظروفاً  واIمكنة اIزمنة وسميت الرسالة ظرف مثل لشيءٍ  وعاء ھو لغةً  الظرف مفھوم �

  .الصباح في الطبيب زرت. صباحا الطبيب زرت: ، مثللھا كاIوعية رتْ فصا فيھا
 .الطريق يمين وقفت: ، مثلقبله) في( استعمال صحة ھو) في( معنى يتضمن فيه المفعول بأن المقصود �

  .الطريق يمين في وقفت
  :فيه المفعول أنواع

  :تأمل اIمثلة التالية
  نوعه  إعرابه  فيه المفعول  التراكيب

   ممطر اليوم -
  اIوسط الشرق إلى سافرت -

   اليوم -
  الشرق -

   مرفوع مبتدأ -
  مجرور اسم -

   متصرف ظرف -
  متصرف ظرف -

   قط رأيته ما -
  مساء ذات رأيتك -

   قط -
  ذات -

 محل في مبني زمان ظرف
  فيه مفعول نصب

 للنصب مXزم متصرف غير ظرف
  الظرفية على

 محل في مبني زمان ظرف  بعد  )بعدك من جئت( بعدك جئت -
  فيه مفعول نصب

 للنصب مXزم متصرف غير ظرف
  .الجر أو الظرفي على

  :استنتاج
  : قسمين إلى فيه المفعول ينقسم

  .ظرف غير أو ظرفا استعمل ما وھو: المتصرف .1
  : قسمين إلى بدوره وينقسم: المتصرف غير .2

  )… أيان – بينما – إذ – إذا – عوض – ذات – قط: ( مثل دائما، الظرفية على النصب يXزم ما -أ
  )… متى – عند – لدى – تحت – فوق – قبل – بعد – اqن: (مثل الجر، أو الظرفية على النصب يXزم ما -ب

  :فيه المفعول عن النائب
  :تأمل اIمثلة التالية

  د�لته  نائبه  فيه المفعول  التراكيب
   طويX وقفت -
   يوم كل دروسي أراجع -
   الوقت بعض استرحت -
   متعبا مشيا اليوم ھذا مشيت -
   يوما ثXثين سافرت -
  الطXب انصراف انتظرتك -

   محذوف
   محذوف -
   محذوف -
   محذوف -
   محذوف -
  محذوف -

- Xطوي   
   كل -
   بعض -
   ھذا -
   ثXثين -
  انصراف -

   صفته -
   الظرف إلى مضافة كل -
   الظرف إلى مضافة بعض -
   اuشارة اسم -
   العدد -
  المصدر -

  :استنتاج
 الظرف إلى مضاف العدد – الظرف إلى مضافتين وبعض كل – صفته: عنه فتنوب فيه المفعول يحذف قد

  .المصدر – اuشارة اسم –

 فيه المفعول: مكون الدرس اللغوي


