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 المفعول فیھ: رابعا
ھو كل اسم زمان أو مكان سلط :  تعریف المفعول فیھ، وھو یسمى أیضا الظرف-1

أي صمت في یوم الخمیس، ) صمُت یوَم الخمیِس(علیھ عامل على معنى في مثل 
 .أي جلست في المكان الذي أمامك) جلسُت أماَمك(و

 :ویالحظ في التعریف السابق عدة أمور
المفعول فیھ ھو زمان أو مكان یحدث فیھ حدث وھو یحدد زمان الحدث أو  أن :األول

مكانھ ولذلك سمي مفعوال فیھ، وقد سمي أیضا عند البصریین بالظرف،  ألن الظرف 
في اللغة ھو وعاء الشيء، وبما أن الزمان أو المكان وعاء یحتوي الحدث؛ فقد 

 . وظرف المكاناصطلحوا على تسمیة كل منھما بالظرف، أي ظرف الزمان
 أن المفعول فیھ فضلة في الجملة، كسائر المفاعیل إذ ھو بعد استكمال الجملة :الثاني

 .ركنیھا األساسیین
 أن معنى تسلط العامل على المفعول فیھ أن الفعل قد یكون واقعا فیھ فعال مثل :الثالث

وھذا بخالف ) ما صمُت یوَم الخمیِس(، وقد ال یكون واقعا مثل ) صمُت یوَم الخمیِس(
سائر المفاعیل، فالمفعول بھ على معنى وقوع الفعل علیھ، والمفعول المطلق على معنى 
أنھ ھو الفعل نفسھ، والمفعول لھ على معنى كونھ علة الفعل، والمفعول معھ على معنى 

 .مصاحبة ما بعد حرف المعیة فیھ لما قبلھ
یھ أو ظرفا إال إذا كان منصوبا على  أن اسم الزمان أو المكان ال یسمى مفعوال ف:الرابع

أو كان منصوبا ال على ) یوُم الُجُمعِة یوٌم ُمباَرٌك(معنى في، فإذا لم یكن منصوبا مثل 
 فإنھ ال یسمى مفعوال فیھ أو )إنا نخاُف من ربِّنا یوما َعُبوسا َقْمَطِریرا(معنى في مثل 

لى مبتدأ وخبر، وفي ظرفا، ویعرب بحسب موقعھ في الجملة، فھو في الجملة األو
الثانیة مفعول بھ للفعل نخاف؛ ألن المؤمن ال ینتظر لیخاف في یوم القیامة فقط حتى 

 .تكون ظرفا، بل ھو یخاف یوم القیامة اآلن، ویعمل للنجاة من ھولھ؛ فھي مفعول بھ
 اسم الزمان أو المكان الذي یعتبر مفعوال فیھ أو ظرفا ھو الذي یضمن معنى :الخامس
صمُت في یوِم ( یكون مع لفظھ كلمة في ، فإن كانت في مذكورة لفظا مثل في، وال
فھو لیس من قبیل المفعول فیھ بل ھو جار ومجرور ) جلسُت في مكاِنك(أو ) الخمیِس

 .متعلق بالفعل كبقیة المجرورات
 

 المفعول فیھ حكمھ النصب إذا استوفى شروطھ التي سبقت في : حكم المفعول فیھ-2
 ان مما یصلح للظرفیة بحسب ما سیأتي في أنواعھ، ویكون نصبھ بالفتحة التعریف وك

فبكرة وتحتھا ) َتجِري تحَتھا األنھاُر(ومثل ) وَسبِّحوه ُبْكَرًة وَأِصیال(إذا كان معربا مثل 
وإذا (ویكون في محل نصب إذا كان مبنیا مثل . ظرفا زمان ومكان منصوبان بالفتحة

إذا ظرف للزمان المستقبل مبني على السكون في محل )  عنھَسِمعوا اللَّْغَو َأعَرضوا
حیث ظرف مكان مبني على الضم في محل ) اذَھْب حیُث َذَھَب محمٌد(نصب، ومثل 

 .نصب
 

 :  ینقسم الظرف إلى قسمین: تقسیم الظرف إلى زمان ومكان-3
یوم، وبكرة، وصباحا، : ( ظرف زمان وھو ما یدل على زمان وقوع الفعل مثل-1
 ) .ینا، وساعة، وشھرا، ولحظةوح
أمام، وراء، فوق، تحت، : ( ظرف مكان وھو ما یدل على مكان وقوع الفعل مثل-2
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 ).لدى، عند، بین، خالل، یمین، شمال، مرمى، مجرى، مصیف
 

 :ینقسم ظرف الزمان إلى قسمین:  تقسیم ظرف الزمان إلى مبھم ومختص-4
حین، وزمان، ومدة، : (مقدر مثل ظرف زمان مبھم وھو ما یدل على زمن غیر -1

 ) .ووقت
شھر رمضاَن، : ( ظرف زمان مختص وھو ما یدل على زمن مقدر مثل-2

 ) .ویوم الُجُمعِة، وساعة الشروِق، ووقت الغروِب
 :ویكون الزمان مختصا بواحد مما یأتي

 . إذا كان معلوما یكون مختصا بالعلمیة أو بالتعریف بأل أو باإلضافة-أ
 ) صمُت رمضاَن، اْعَتَمْرُت َرَجَب(رمضان، ورجب : میة مثال العل-
 ) أجیُئَك الیوَم، ألقاَك اللیلَة(الیوم، واللیلة :  مثال المعرف بأل-
أزوُرَك یوَم الُجُمعِة، احتفلنا شھَر (یوم الجمعة، شھر ربیع األول :  مثال المضاف-

 ) ربیع
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 . أو بالعدد إذا كان غیر معلوم وكان نكرة یكون مختصا بالوصف-ب
ِسْرُت َزَمًنا طویال، تحاَوْرنا وقًتا (زمنا طویال، وقتا مریحا :  مثال النكرة الموصوفة-

 ) ُمریحا
 ) ِسْرُت یوًما أو یومین أو ُأسبوًعا( مثال النكرة المعدودة یوما أو یومین -
 

 : ینقسم ظرف المكان إلى قسمین: تقسیم ظرف المكان إلى مبھم ومختص-5
ن مبھم وھو ما لیس لھ صورة أي ھیئة وشكل محسوس وال حدود  ظرف مكا-1

محصورة أي نھایات مضبوطة من جوانبھ، أو ھو ما ال تعرف حقیقتھ إال بما یضاف 
إلیھ، أو ما افتقر إلى غیره في بیان صورة مسماه، مثل كلمة مكان فإنھا ال تعرف 

 :حقیقتھا إال بإضافتھا مثل مكان زید، وھو ثالثة أنواع
أمام ووراء وفوق وتحت ویمین وشمال ومنھا ذات الیمین (ألفاظ الجھات الست وھي  -أ

 ) .وذات الشمال وأعلى وأسفل
ویلحق بأسماء الجھات ما یشابھھا في الشیاع أي شدة اإلبھام واالحتیاج إلى ما یبین 

عند، ولدى، وبین، وناحیة، وجانب، وجھة، ومكان، ووسط، وإزاء، (معناھا مثل 
 ) .ُتجاهوحذاء، و

والغلوة ) ِمیل، وَفْرَسخ، وَغْلَوة، وَبِرید: ( ألفاظ المقادیر أي مقادیر المساحات مثل-ب
ھي رمیة السھم، أي ما یقدر أن یبلغھ السھم، وقد فسرھا المتقدمون بمائة باع والباع 
ھو مقدار ما بین أصابع الیدین إذا ما مدت الیدان محاذیتین للصدر، والمیل عشر 

 .البرید أربعة فراسخ، والفرسخ ثالثة أمیالغلوات، و
ھذا الذي ذكر من أن ألفاظ المقادیر من الظروف المبھمة ھو رأي جمھور : ملحوظة

ومن النحاة من ذھب . النحاة وذلك ألنھا وإن كانت معلومة المقدار فھي مجھولة الصفة
 .إلى أنھا لیست من الظروف المبھمة ألنھا معلومة المقدار

من مصدر الفعل كمجِلس من جلس جلوسا ومرَمى من رمى رمیا ومجَرى  ما صیغ -ج
من جرى جریا، ومنھم من قال ما صیغ من مادة الفعل، وھو على وزن مفٍعل أو مفَعل 

 .ویسمى في المشتقات باسم المكان كما سیأتي
واعتبار  ما صیغ من مصدر الفعل من ظرف المكان المبھم ھو رأي الجمھور وھناك 

جلسُت (إن كان المصدر غیر مضاف وال موصوف مثل : لى التفصیل فقالمن ذھب إ
) َجَلسُت َمْجِلَس زیٍد(فھو مبھم وإن كان مضافا أو موصوفا فھو مختص مثل ) َمْجِلًسا
 ) .جلسُت َمْجِلًسا قریًبا من َمْجِلِس زیٍد(ومثل 

الدار، البلد، ( ظرف مكان مختص وھو ما لھ صورة وحدود محصورة مثل -2
 ) .لمسجد، القاعة، المحرابا
 

 ینقسم الظرف سواء أكان للزمان أم : تقسیم الظرف إلى متصرف وغیر متصرف-6
 :للمكان إلى متصرف وغیر متصرف

 الظرف المتصرف من ظروف الزمان أو المكان ھو ما یستعمل ظرفا وغیر ظرف -1
سرُت یوًما،  (حیث تستعمل كل من الكلمتین ظرفا مثل) مكان(وكلمة ) یوم(مثل كلمة 

فیوم في المثال ) یوُم َعَرَفَة یوُم الحِج(، وتستعمل غیر ظرف مثل ) وجلسُت مكاَن أحمَد
كلمة ) مكاُنك مكاٌن عاٍل(فیوم فاعل، ومثل ) جاء یوُم الجُمعِة(مبتدأ، ویوم خبر، ومثل 

صغُر المیُل أ(مكانك فاعل ومثل ) ارتفَع مكاُنك(مكانك مبتدأ، وكلمة مكان خبر، ومثل 
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قضینا في ( و) مضى شھٌر على سفِر ُأسرِتك( و) ھذه لیلٌة ُمقِمَرٌة( و) من الفرسِخ
فكل كلمات الزمان ) . قضیُت ُثُلَث الیوِم على شاطِئ البحِر( و) الحدیقِة یوًما جمیال

وھذا ھو . والمكان في ھذه األمثلة تعرب بحسب موقعھا حیث خرجت عن الظرفیة
 .معنى تصرف الظرف

 :ظرف غیر المتصرف ھو المالزم للظرفیة وھو نوعان ال-2
 . ما یالزم النصب على الظرفیة وال یفارقھا أصال:األول
 . ما یلزم أحد أمرین النصب على الظرفیة أو الجر بمن:الثاني

وھما ظرفان للماضي ) َقطُّ وَعْوُض( مثال ما ال یستعمل إال ظرفا من أسماء الزمان -أ
 لدھر مخصوص بالماضي أي فیما مضى من الزمانقط بمعنى ا. والمستقبل

 وھي بمعنى قطعا، وعوض ظرف الستغراق المستقبل وقد یستعمل للماضي أیضا 
وھما ال یستعمالن . بمعنى أبدا أو الدھر وسمي بھ ألنھ كلما مضى جزء عوضھ جزء

 أیُت مثَلھ ما ر( ، و) ھل سمعَت ذاك َقطُّ؟( و) ما رأیُتھ َقطُّ(إال بعد نفي أو شبھھ مثل 
فھو ال یستعمل إال ظرفا إذا أرید بھ سحر ) سحر(ومنھا ) . ال أفعُلُھ َعْوَض( و) َعْوُض

فإذا لم یرد بھ سحر یوم معین فإنھ یكون ) جئُتَك یوَم الُجُمعِة َسَحَر(یوم بعینھ مثل 
 ).إال آَل لوٍط نجیناھم بسحٍر(متصرفا مثل 

َبَلى وُرُسُلنا (اء المكان لدى، ووْسط مثل  ومثال ما ال یستعمل إال ظرفا من أسم-ب
ویالحظ أن األلف المقصورة في لدى قلبت یاء مع الضمیر، ومثل ) َلَدْیِھْم َیكُتبون

بإسكان السین، أما إذا كانت السین مفتوحة فتكون الكلمة ظرفا ) جلسُت َوْسَط القوِم(
 .متصرفا

  أسماء الزمان قبل وبعد مثل  مثال ما یلزم النصب على الظرفیة أو الجر بمن من-ج
واتَِّبُعوا أحسَن ما ُأنِزَل إلیكم من ربِّكم من قبِل أن یأتَیُكُم ) (إنھم كانوا قبَل ذلك ُمحِسنین(

والذین عملوا السیئاِت ثم تابوا من ) (فبأيِّ حدیٍث بعَدُه ُیؤمنون) (العذاُب ثم ال ُتنصرون
 ). رحیمبعد ذلك وأصَلُحوا إن ربَّك من بعِدھا لغفوٌر

 مثال ما یلزم النصب على الظرفیة أو الجر بمن من أسماء المكان عند، وفوق مثل -د
وإن ُتصِْبھم سیئٌة یقولوا ھذه من عنِدك قل كٌل من ) (وِعنَدھم قاِصراُت الطَّْرِف َأْتراب(

 إذ) (أفلم ینظروا إلى السماِء فوَقھم كیف بنیناھا وزیناھا وما لھا من فروج) (عنِد اهللا
 ) .جاءوكم من فوِقكم ومن أسفَل منكم

 :ملحوظتان
 الذي یجر بمن من الظروف یشبھ الظروف في أن لھ متعلقا كما للظروف :األولى

متعلق، والمتعلق ھو االستقرار أو الوقوع أو الحصول فیكون تقدیره مستقر أو كائن أو 
 خبرا أو صفة حاصل أو واقع أو استقر أو كان أو وقع أو حصل، ویكون ھذا المتعلق

 .أو صلة أو حاال بحسب موقعھ في الجملة
وبإلى ) حتى متى( الجر بمن ھو الكثیر للظروف، وقد ورد الجر بحتى مثل :الثانیة
 .وھذا قلیل یقتصر فیھ على السماع) إلى أین؟( و) إلى متى؟(مثل 

 : فیما یلي أمثلة لظروف غیر متصرفة للزمان أو المكان-ھـ
على الضم في محل نصب وتكون دائما مضافة إلى الجملة التي  حیُث وھي مبنیة -1

حیث ظرف مكان ) واقُتلوُھم حیُث َثِقْفُتُموُھم وأخِرجوُھم من حیُث َأخَرجوكم. (بعدھا
مبني على الضم في محل نصب وجملة ثقفتموھم في محل جر مضاف إلیھ، من حیث 
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 وجملة أخرجوكم من حرف جر، حیث ظرف مكان مبني على الضم في محل جر بمن،
 .في محل جر مضاف إلیھ
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اآلَن َخفََّف اُهللا ( اآلَن وتأتي ظرف زمان وتكون مبنیة على الفتح في محل نصب -2
 ) .عنكم

َذَھَب أمِس ( أمِس وھي ظرف زمان وھي مبنیة على الكسر وتكون في محل نصب -3
 ) .والعبرُة بما في الغِد

 وھي مبنیة على السكون وتكون في محل نصب  َلُدْن وتكون ظرفا للزمان أو المكان-4
ھْب لنا ) (ھشاٌم ُمِجدٌّ َلُدْن َدَخَل المدرسَة(أو جر بمن وتكون مضافة إلى مفرد أو جملة 

 ).من َلُدْنَك رحمة
 إذ وھي ظرف للزمان الماضي مبني على السكون ویكون في محل نصب ویضاف -5

والفعل یستمعون وإن كان مضارعا ) ىإذ یستِمعون إلیك وإذ ھم َنْجَو(إلى جملة مثل 
إذ َتسَتِغیُثون ربَّكم فاستجاب لكم (لفظا فھو ماض معنى والتقدیر إذ استمعوا إلیك، ومثل 

وواضح ) التقدیر إذ استغثتم ربكم فاستجاب لكم) أني ُمِمدُُّكم بألٍف من المالئكِة ُمْرِدِفین
، وما ورد مما یوھم إضافتھا إلى أن إذ تضاف إلى الجملة االسمیة وإلى الجملة الفعلیة

إذ (فھو لیس من قبیل اإلضافة إلى المفرد بل إلى الجملة والتقدیر ) إْذ ذاك(المفرد مثل 
وقد تأتي إذ مضافا إلیھا فال تكون ظرفا، بل المضاف ) . إذ ذاك كذاك(أو ) كان ذاك

 ) .َتِئٍذ، وَوْقَتِئٍذیوَمِئٍذ، وحیَنِئٍذ، وساَع(ھو الظرف، وتجر في ھذه الحالة وتنون مثل 
:  ما جاء بمعنى إذ أي داال على الزمان الماضي من الظروف المبھمة مثل:ملحوظة

حین، ووقت، ویوم،  وزمن، ومدة، تجوز إضافتھ إلى ما تضاف إلیھ إذ أي إلى جملة 
اسمیة أو فعلیة، فإن كان مضافا إلى جملة فعلیة فعلھا مبني فإنھ یكتسب البناء من الفعل 

) َمْن َحجَّ فلم َیْرُفث ولم َیْفُسق َرَجَع كیوَم َوَلَدْتُھ أمُّھ( یبنى مثلھ للتناسب بینھما مثل أي
كیوَم الكاف حرف جر، یوم مجرور بالكاف وھو ظرف زمان مبني على الفتح في 
محل جر وھو مضاف وجملة ولدتھ أمھ في محل جر مضاف إلیھ وقد بني یوم ألن 

 :ومثل. بعده فعال ماضیا مبنیا
 ) فقلُت َأَلمَّا َأْصُح والشیُب واِزُع  َعَلى حیَن عاتبُت الَمشیَب على الصِّبا(

على حیَن على حرف جر حین ظرف زمان مبني على الفتح في محل جر، جملة 
 .عاتبت في محل جر مضاف إلیھ وقد بني الظرف حین ألن بعده فعال ماضیا مبنیا

فقد بني الظرف حین ألن بعده فعال مضارعا ) لیِمعلى حیَن َیْسَتْصِبیَن كلَّ ح(ومثل 
وإذا كان مضافا إلى جملة اسمیة أو إلى جملة . مبنیا على السكون التصالھ بنون النسوة

فعلیة فعلھا مضارع معرب فإنھ یجوز فیھ اإلعراب والبناء واإلعراب أرجح عند بعض 
قال اُهللا ھذا یوُم ینفُع  (النحویین، والبصریون یوجبون اإلعراب وال یجیزون البناء مثل

والمجیزون . یوم خبر مرفوع بالضمة ألن بعده فعال مضارعا معربا) الصادقین صدُقھم
فیوَم عندھم خبر مبني على ) ھذا یوَم ینفُع الصادقین صدُقھم(للبناء استدلوا بقراءة نافع 

 .رالفتح في محل رفع، وأجیبوا بأن یوم ھنا ظرف منصوب متعلق بمحذوف ھو الخب
فإذا كان الظرف داال على المستقبل فإنھ یشبھ إذا في أنھ ال یضاف إال إلى جملة فعلیة 

 ).َأجیُئَك حیَن یجيُء زیٌد(مثل 
وإن كان الظرف غیر مبھم بل محدودا مثل شھر وحول وعام فإنھ ال یضاف إلى جملة 

 ) .یوم الخمیس، وشھر رمضان، وعام الفیل(بل یضاف إلى مفرد مثل 
وھي ظرف للزمان المستقبل ویكون مبنیا على السكون في محل نصب،  إذا -6

وتضاف إلى جملة فعلیة فإذا ورد ما یوھم أنھا مضافة إلى جملة اسمیة فال بد أن یقدر 
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التقدیر إذا ) إذا السماُء انفطرْت(لالسم في أول الجملة فعل محذوف یفسره المذكور مثل 
ك في موضوع الفاعل، وفي موضوع انفطرت السماء انفطرت، وقد سبق ذكر ذل

فإذا جاء الخوُف رأیَتھم ینظرون إلیك َتدوُر (ومثالھا . أدوات الشرط غیر الجازمة
إذا جئَت ). (أعیُنھم كالذي ُیْغَشى علیھ من الموِت فإذا َذَھَب الخوُف َسَلُقوُكم بألسنٍة حداٍد

 ) .أكرمُتك
فید الشرط، وتكون مضافة  لما وھي ظرف زمان مبني وتربط بین جملتین أي ت-7

والجملة الشرطیة التي بعدھا مضافا إلیھا، وتكون جملة الجواب ھي التي عملت 
وَلمَّا جاَءُھم رسوٌل من عنِد اِهللا (النصب في لما، وتكون في محل نصب بالجواب مثل 

ا أداة لم) مصدٌق لما َمَعُھْم نبَذ فریٌق من الذین أوتوا الكتاَب كتاَب اِهللا وراَء ظھوِرھم
شرط غیر جازمة وھي ظرف للزمان الماضي مبني على السكون في محل نصب، 

 .وجملة جاءھم في محل جر مضاف إلیھ
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) لمَّا رجَع المسافُر خرَج أھُلھ الستقباِلھ(ویغلب أن تكون الجملتان بعد لما ماضیتین مثل 
. 
اب أو وقتھ  مع وھي ظرف زمان أو مكان ویعبرون عنھا بأنھا اسم لمكان االصطح-8

( و) جلَس زیٌد َمَع عمٍرو( و) جاَء زیٌد َمَع عمٍرو(ومثل ) إن َمَع الُعْسِر ُیْسرا(مثل 
والمشھور فیھا فتح العین وأنھا معربة ) ال تحزْن إن اَهللا َمَعنا(و) جئُت َمَع العصِر

ھو ونقل فیھا إسكان العین بالبناء و. لشبھھا بعند في أنھا تقع خبرا وحاال وصفة وصلة
 قلیل مثل 

 ) وإن كانْت زیارُتُكم ِلماما   َفِریِشَي ِمْنُكُم وَھواَي َمْعُكْم( 
وقیل . وقد أجاب سیبویھ عن البیت بأنھ ضرورة شعریة. ریشي معناھا كسوتي أو ثیابي

وھذا إذا اتصل بھا متحرك، أما إذا اتصل بھا . إن إسكان العین لغة قبیلتین من العرب
) جلسُت مِع القوِم(و) جلسُت مَع القوِم(وز فیھا الفتح والكسر مثل ساكن فقد نقل أنھ یج

وقد . فالفتح طلبا للخفة، والكسر على األصل في التقاء الساكنین والتخلص منھما بالكسر
جاء (تفرد َمَع وترد المھا فتكون َمَعى مثل فتى فتخرج عن الظرفیة وتكون حاال مثل 

) وَأْفَنى رجاِلي فبادوا َمعا(مثال السابق وللجمع مثل وتستعمل  للمثنى كال) الرجالن َمعا
 ) إذا حنَِّت األولى َسَجْعَن لھا َمعا(ومثل 

 مذ ومنذ وھما اسما زمان مبنیان ویضافان إلى الجملة االسمیة وإلى الجملة الفعلیة، -9
ما رأیُتُھ ُمْذ ( و) َمُمْنُذ َقِد(أو ) ما رأیُتُھ ُمْذ َقِدَم(وإضافتھما إلى الجملة الفعلیة أكثر مثل 

 ومثل ) ُمْنُذ ھو قادٌم(أو ) ھو قادٌم
 ) ولیدا وكھال حیَن ِشْبُت وَأْمَرَدا  فما زلُت أبِغي الخیَر ُمْذ أنا یاِفٌع( 

ففي إعرابھما ) ما رأیُتُھ ُمْذ یوماِن أو ُمْنُذ یوماِن(فإذا جاء ما بعدھما مرفوعا مثل 
 :وجھان
لسكون في محل رفع، وخبره یومان، والتقدیر أمد انقطاع  مذ مبتدأ مبني على ا:األول

 .الرؤیة یومان
 مذ ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب وھو متعلق بمحذوف خبر :الثاني

متقدم، ویومان مبتدأ مؤخر، والتقدیر مضى على انقطاع الرؤیة یومان أي مذ مضى 
 . یومان أو مذ كان یومان

فأكثر النحاة یعتبرونھما في ھذه الحالة حرفي جر ویكونان وإذا جاء ما بعدھما مجرورا 
أي من یوم الجمعة، ) ما رأیُتُھ ُمْذ یوِم الُجُمعِة(بمعنى من إذا كان المجرور ماضیا مثل 

 .أي في یومنا) ما رأیُتُھ ُمْنُذ یوِمنا(وبمعنى في إذا كان المجرور حاضرا مثل 
بین ظرف مكان ) ليٌّ َبیَن أصدقاِئھجلس ع( بین ھي ظرف مكان في الغالب مثل -10

َبیَن َعِشیٍِّة (وتأتي أحیانا للزمان مثل . منصوب بالفتحة وأصدقائھ مضاف إلیھ
 ومثل ) وُضحاھا

 ) ُیَغیُِّر اُهللا من حاٍل إلى حاِل  ما بیَن َغْمَضِة عیٍن وانتباھِتھا ( 
ال األول ومثل وتضاف بین إلى اسم متعدد أي أكثر من مفرد مثل أصدقائھ في المث

 ) .لھ ما بیَن أیدینا(، ) بیَن المؤمنین(، ) بیَن أصحاِبھ(، ) بیَن الناِس(
وتضاف إلى مفرد فیحتاج بعده إلى معطوف بالواو كما في المثالین عشیة وضحاھا، 

 .وغمضة عین وانتباھتھا
مثل و) ربُّ السمواِت واألرِض وما بیَنھما(وإن أضیفت إلى ضمیر متعدد لم تكرر مثل 
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فإن أضیفت إلى ضمیر غیر متعدد كررت مع العطف مثل ) . یتنازعوَن بیَنھم أمَرھم(
وجعلوا بیَنھ وبیَن (ومثل ) قال ذلك بیِني وبیَنك أیَّما األَجَلیِن قضیُت فال ُعدواَن عليَّ(

 ) .الِجنَِّة َنَسبا
الة تكون وقد تضاف إلى بین ألف زائدة فتصبح بینا وتظل ظرفا إال أنھا في ھذه الح

بینا ) بیَنا ِھشاٌم نائٌم حضَر أخوه(مبنیة على السكون وال تضاف إال إلى جملة مثل 
ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، جملة ھشام نائم في محل جر مضاف 

 .إلیھ
وقد تتصل بھا ما الزائدة فتصبح بینما وتظل ظرفا وتكون مبنیة على الفتح وتعتبر ما 

على السكون ال محل لھ من اإلعراب، وقد تعتبر كلمة واحدة فیقال حرفا زائدا مبنیا 
بیَنما نحُن جلوٌس عنَد رسوِل اِهللا إذ (إنھا مبنیة على السكون وتضاف إلى جملة مثل 

وقد تأتي بین مكررة دون عطف ) طلَع علینا رجٌل شدیُد سواِد الشعِر شدیُد بیاِض الثیاِب
 إنھ لیس بالُحلِو وال ( فتح الجزأین مثل فتكون مركبة َبیَن َبیَن وتبنى على
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لیس الرجُل بالقصیِر وال بالطویِل (أي بین الحالوة والملوحة، ) بالمالِح ولكنھ بیَن بیَن
 .أي بین القصر والطول) ولكنھ بیَن بیَن

سألُت عنھ ( صباح مساء ھذا أیضا ظرف مركب یبنى على فتح الجزأین مثل -11
بحثُت عنھ (ومثلھ لیل نھار ) عامُل إلنھاِء عمِلھ فیعمُل صباَح مساَءَیِجدُّ ال) (صباَح مساَء
 ) .لیَل نھاَر

 ذا صباح وذات صباح وذا مساء وذات مساء ھذه الكلمات كلھا ظروف زمان مثل -12
وتكون ذا ظرفا معربا ) زرُتھ ذا مساٍء أو ذاَت مساٍء) (جئُتھ ذا صباٍح أو ذاَت صباٍح(

 اف إلیھ، وذات ظرف منصوب بالفتحة وما بعدھامنصوبا باأللف وصباح مض
 . مضاف إلیھ

ذات ظرف ) لقیُت َمشقًَّة ذاَت یوٍم( ذات یوم وذات لیلة أیضا ظرفا زمان مثل -13
ذات ظرف منصوب، لیلة ) سھرُت ذاَت لیلٍة ألْكِمَل البحَث(منصوب، یوم مضاف إلیھ 

 .مضاف إلیھ
لمتین فقط ھما الیمین والشمال مثل وقد تستعمل ذات ظرف مكان إذا أضیفت إلى ك

وترى الشمَس إذا َطَلعت َتزاوُر عن كھِفھم ذاَت الیمیِن وإذا َغَربت َتقِرُضھم ذاَت (
 ) .الِشماِل

وأزَلَفنا َثّم ( َثّم تستعمل ظرف مكان وتكون مبنیة على الفتح في محل نصب مثل -14
 ) .اآلَخرین

غلب أن تكون متصلة بما الزائدة مثل  ریَث وریَثما ریث ظرف زمان مبني، واأل-15
ریثما ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب، ما ) انتِظْر ریَثما یحُضُر الجمیُع(

ویجوز إعرابھا على أنھا كلمة . حرف زائد مبني على السكون ال محل لھ من اإلعراب
 .واحدة فیقال ریثما ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب

أي مكان ) سافَر عليٌّ بدَل ُعَمر( مكان ظرف مكان وھو معرب مثل  بدَل بمعنى-16
 .عمر فإن كانت بمعنى بدیل فھي اسم متصرف

أي بدل ھذا فإن ) خْذ ھذا مكاَن ھذا( مكان بمعنى بدل ظرف مكان معرب مثل -17
 .كانت مكان بمعناھا األصلي فھي متصرفة
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ظرف مكان منصوب، ) األشجاِر َتَنزَّْھُت خالَل ( خالَل وھي ظرف مكان مثل -18
 .ظرف زمان منصوب) سآِتیَك خالَل النھاِر(وقد تأتي مفیدة للزمان مثل 

أي ) وقفُت دوَن زیٍد( دون ظرف مكان بمعنى تحت أو أسفل ال بمعنى رديء مثل -19
مستَوى معیشِة كثیٍر من الناِس دوَن ) (الموُت دوَن ذلك(ومثل . في مكان قریب منھ

 ).ناسِبالُمستوى الم
 ).اقُتلوا یوسَف أو اطَرحوه أرَضا( أرض وھي ظرف مكان یكون منصوبا مثل -20
سرُت حوَل ) (داَر الالعُب حوَل الملعِب(حول ظرف مكان مثل :  حوَل وحواَلْي-21

 ).جلَس حواَلْي الِمَنصَِّة(وقد یرد بصورة المثنى حواَلْي مثل ) الشجرِة
 

عمل النصب في المفعول فیھ الفعل أو المصدر أو  ی: عامل النصب في المفعول فیھ-7
وذلك ألن الذي یقع . الوصف المشتق وھو اسم الفاعل وصیغة المبالغة واسم المفعول

فإن الجلوس وھو الحدث ھو الذي وقع ) جلسُت أماَمك(في الظرف ھو الحدث فإذا قیل 
لجلوس كذلك ھو فإن ا) كان ُجلوسي أماَمك(أو ) أنا جالٌس أماَمك(أمامك فإذا قیل 

الحدث، والمصدر یدل على الحدث بداللة المطابقة ألنھ ھو الحدث، والفعل والصفة 
یدالن على الحدث بداللة التضمین، ألن الفعل معناه الحدث والزمان، والصفة معناھا 

 .الذات والحدث القائم بھا أو الواقع منھا أو الواقع علیھا أو الثابت لھا
 ).ضربُت زیدا یوَم الُجُمعِة أماَم األمیِر(في الظرف  من أمثلة عمل الفعل -
 ).عجبُت من ضرِبك زیدا یوَم الُجُمعِة) (السھُر لیال مرِھٌق( من أمثلة عمل المصدر -
أنا قادٌم ) (الُمِجدُّ ُمَؤٍد واجَبھ الیوَم وغًدا) (ھشاٌم مسافٌر غًدا( من أمثلة عمل اسم الفاعل -

 ) .غًدا
 ).الكریُم كریٌم طوَل حیاِتھ( المبالغة  من أمثلة عمل صیغة-
ھو المشھوُر عنَد الشدائِد ) (الَمَحلُّ مفتوٌح صباحا( من أمثلة عمل اسم المفعول -

 ).والمعروُف عنَد القتاِل
یحذف عامل النصب في الظرف، ویكون حذفھ جائزا :  حذف عامل النصب للظرف-8

 :أو واجبا على التفصیل التالي
وازا إذا كان جوابا لسؤال عن تعیین زمان أو مكان أو معدود من  یحذف العامل ج-1

 .الزمان أو المكان
 )متى وصلَت؟(جوابا لمن سأل ) مساًء( مثال حذف العامل في جواب تعیین الزمان -
أین وضعَت (جوابا لمن سأل ) عنَد ھشاٍم( مثال حذف العامل في جواب تعیین المكان -

 ).الكتاَب؟
كم (جوابا لمن سأل ) یومین( في جواب كم للمعدود من الزمان  مثال حذف العامل-

 ).یوما سرَت إلى المدینِة؟
كم (جوابا لمن سأل ) فرسخین( مثال حذف العامل في جواب كم للمعدود من المكان -

 ).فرسخا سرَت في رحلِتك؟
 : یحذف العامل وجوبا في الحاالت اآلتیة-2
ذي ھو العامل فیھ وجودا عاما ویسمیھ النحاة  إذا وقع الظرف خبرا وكان متعلقھ ال-أ

السفر مبتدأ، غدا ظرف زمان منصوب متعلق بمحذوف ) السفُر غًدا(كونا عاما مثل 
وتقدیر المحذوف كائن أو مستقر أو حاصل أو واقع، أو كان . خبر، والحذف ھنا واجب
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ظرف مكان الكرم مبتدأ، عند ) الكرُم عنَد حامٍد(ومثل . أو استقر أو حصل أو وقع
منصوب متعلق بمحذوف خبر، والتقدیر كائن أو مستقر، أو كان أو استقر، حامد 

 .مضاف إلیھ
فوق ) رأیُت عصفورا فوَق الشجرِة( إذا وقع الظرف صفة بأن كان بعد نكرة مثل -ب

ظرف مكان منصوب، الشجرة مضاف إلیھ وھو متعلق بمحذوف في محل نصب صفة 
اشتریُت الكتاَب من مكتبٍة (ومثل . قرا أو كان أو استقرلعصفورا تقدیره كائنا أو مست

 أمام ظرف مكان متعلق بمحذوف صفة لمكتبة، والتقدیر كائنة أو ) أماَم الجامعِة
 .مستقرة أو كانت أو استقرت

عندك ظرف ) ُأْعِجْبُت بالرجِل عنَدك( إذا وقع الظرف حاال بأن جاء بعد معرفة مثل -ج
 .والتقدیر كائنا أو مستقرا، أو كان أو استقر عندكمكان متعلق بمحذوف حال، 

عند ظرف مكان ) قرأُت في الكتاِب الذي عنَد الُمعلِم( إذا وقع الظرف صلة مثل -د
وال . وھو جملة صلة ال محل لھا من اإلعراب. متعلق بمحذوف تقدیره استقر أو كان

 تكون إال جملة فیقدر یقدر المتعلق بعد االسم الموصول إال فعال؛ وذلك ألن الصلة ال
المحذوف فعل تلك الجملة، وال یقدر مفردا مثل كائن أو مستقر ألنھ ال یصلح أن یكون 

 .صلة
وھذا سیأتي في ( إذا كان الظرف مشتغال عنھ أي جاء بعده فعل اشتغل بضمیره -ھـ

 فیقدر قبل الظرف فعل محذوف وجوبا موافقا للفعل المذكور مثل ) موضوع االشتغال
یوم الخمیس ظرف زمان منصوب، ومضاف إلیھ، والعامل )  الخمیِس سافرُت فیھیوَم(

فیھ محذوف وجوبا یفسره الفعل المذكور تقدیره سافرت ویكون تقدیر الجملة سافرُت 
یوَم الخمیِس سافرُت فیھ وإنما وجب حذف األول ألن الثاني الذي یفسره عوض عنھ، 

ر مجرورا بفي ألن ضمیر الظرف ال وجاء الضمی. وال یجمع بین العوض والمعوض
 .ینصب على الظرفیة فال یقال سافرتھ بل یجب جره بفي فیقال سافرت فیھ

أي كان ذلك حینئذ واسمع اآلن، ) حینئٍذ اآلَن( إذا كان الظرف مسموعا بالحذف مثل -و
حینئذ ظرف زمان منصوب متعلق . أو حصل ما تقول حین إذ كان كذا واسمع اآلن

اآلن ظرف زمان مبني على الفتح في محل نصب . قدیره كان أو حصلبفعل محذوف ت
 .متعلق بفعل محذوف تقدیره اسمع

 

  : ما یقبل النصب على الظرفیة من أسماء الزمان والمكان-9
 : یقبل النصب على الظرفیة من أسماء الزمان ما یلي-أ

 ووقت حین( كل اسم دل على الزمان وكان بمعنى في سواء أكان مبھما مثل -1
شھر رمضان، ویوم الجمعة، وزمنا طویال، ویومین، (أو مختصا مثل ) وزمان
أو غیر متصرف مثل ) یوم، وساعة، وشھر(وسواء أكان متصرفا مثل ) وأسبوعا

 ) .حیث، وإذ، واآلن، وقط(
وإذا وقع اسم الزمان المتصرف مسبوقا بحرف جر فإنھ یكون مجرورا بحرف الجر، 

 .رف الجر، وكان متضمنا معنى في فإنھ ینصب على الظرفیةوإذا لم یكن مسبوقا بح
بدَأ ( اسم الزمان المصوغ على وزن مفَعل أو مفِعل إذا جاء متضمنا معنى في مثل -2

 ) .اعتكفُت َمبدَأ اللیِل) (انتظرُتھ مغِرَب الشمِس) (العامُل البناَء َمطَلَع الشمِس
 : یلي یقبل النصب على الظرفیة من أسماء المكان ما-ب
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 ).عند، ولدى، ویمین، وشمال، وأمام، ووراء، وبرید، ومیل( اسم المكان المبھم مثل -1
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وال یقبل اسم المكان المختص النصب على الظرفیة بل یجر بحرف الجر مثل المسجد 
 ) جلسُت في الحدیقِة(وال یقال صلیت المسجد، الحدیقة یقال ) صلیُت في المسجِد(یقال 

 .دیقةوال یقال جلست الح
فإنھ یجوز نصبھ ظرفا، ) عند، ولدن(وإذا كان ظرف المكان المبھم متصرفا مثل 

 ).جئُت من عنِد عمٍرو( و) وقفُت عنَد زیٍد(ویجوز جره بحرف الجر من مثل 
 :ملحوظتان

 إنما كان قبول ظرف الزمان بجمیع أقسامھ النصب، وقبول المبھم فقط من :األولى
 الذي ھو العامل األصلي في نصب الظرف یدل على ظروف المكان النصب ألن الفعل

الزمان بالتضمن؛ حیث إن الزمان أحد مدلولي الفعل اللذین ھما الحدث والزمان، 
. فتضمنھ معنى الزمان جعلھ یقوى على نصب جمیع أسماء الزمان مبھمھا ومختصھا

ذلك لم یقو على أما داللتھ على المكان فھي بااللتزام ألن المكان لیس من مدلول الفعل فل
ومن . نصب جمیع أسماء المكان بل ینصب المبھم منھ فقط لداللتھ علیھ في الجملة

النحاة من أضاف سببا آخر لعدم نصب الفعل لظرف المكان المختص بأنھ قد یلتبس 
اشتریُت (بالمفعول بھ، وظرف الزمان المختص ال یحدث فیھ ذلك اللبس ألنھ إذا قیل 

خطر ببال أحد أن یوم الجمعة مفعول بھ وأن الشراء تم لیوم الجمعة، ال ی) یوَم الُجُمعِة
فإن الدار یمكن أن تشترى وبذلك ال تصلح أن تكون ظرف ) اشتریُت الداَر(أما إذا قیل 

 .مكان منصوبا
سمع نصب ظرف المكان المختص مع الفعلین دخل وسكن والبعض أضاف : الثانیة

) سكنُت الداَر(و) دخلُت البیَت: (ب واألمثلةإلیھما نزل، ونصب الشام مع الفعل ذھ
 :وفي إعراب كلمة البیت أو الدار أو الشام أربعة أقوال للنحاة) ذھبُت الشاَم(و

أنھا منصوبة على أنھا ظرف مكان مثل ظرف المكان المبھم، وأن ھذا النصب : األول
 .لھا شاذ، وھذا رأي المحققین من النحاة

) سكنُت في الداِر(و) دخلُت في البیِت(ع الخافض واألصل أنھا منصوبة على نز: الثاني
 .فحذف حرف الجر فانتصب الظرف) ذھبُت إلى الشاِم(و

أنھا منصوبة على التشبیھ بالمفعول بھ الن الفعل الالزم قاصر عن نصب : الثالث
 .المفعول بھ كالصفة المشبھة التي تنصب الشبیھ بالمفعول بھ

 .ھا مفعول بھأنھا منصوبة على أن: الرابع
ویسمى ) مجِلس ومقَعد( ما صیغ من مصدر الفعل على وزن مفَعل أو مفِعل مثل -2

اسم المكان في المشتقات، وشرط نصبھ على الظرفیة أن یكون عاملھ من لفظھ أي 
فمجلس ومقعد ) قعدُت َمْقَعَد عمٍرو(و) جلسُت َمجِلَس زیٍد(موافقا لھ لفظا في مادتھ مثل 

 .ان منصوبكل منھما ظرف مك
فإذا كان الفعل العامل فیھ من غیر لفظھ فإنھ یتعین جره بفي وال ینصب على أنھ ظرف 

 .وال یقال جلست مرمى زید) جلسُت في َمرمى زیٍد(مكان مثل 
وقد جاء اسم المكان على وزن مفَعل منصوبا على الظرفیة وعاملھ غیر موافق لھ في 

) ھو ِمنِّي َمْزَجَر الكلِب(أي كائن مقعد القابلة، و) ابلِةھو ِمنِّي َمْقَعَد الق(اللفظ في قولھم 
وقد اعتبر جمھور . أي كائن مناط الثریا) ھو ِمنِّي َمناَط الثَُّریَّا( أي كائن مزجر الكلب و

والقیاس عند الجمھور أن یجر مفعل . النحاة ذلك شاذا ال یقاس علیھ وإن أجازه بعضھم
 .بلة، وفي مزجر الكلب، وفي مناط الثریابحرف الجر في فیقال في مقعد القا
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ومعنى مقعد القابلة أنھ في مكان قریب منھ كما تكون القابلة التي تقوم بتولید المرأة 
ومعنى مزجر الكلب أنھ في مكان بعید عنھ كبعد مكان زجر الكلب من . قریبة منھا

بعد مكان نوط زاجره لھ وھذا في مجال الذم، ومعنى مناط الثریا أنھ في مكان بعید ك
الثریا أي تعلقھا من الشخص الرائي، أي ال أدركھ في الشرف كما ال یدرك محل 

 .وھذا في مجال المدح. الثریا
 ینوب عن الظرف كلمات تدل على المكان أو الزمان : ما ینوب عن الظرف-10

 :وتنصب كما ینصب الظرف منھا
قرب ظرف مكان )  زیٍدجلسُت قرَب( المصدر وھو ینوب عن المكان قلیال مثل -1

منصوب، زید مضاف إلیھ، أي جلست مكان قرب زید فحذف المضاف وھو مكان 
. وأقیم المضاف إلیھ وھو المصدر مقامھ فأعرب بإعرابھ وھو النصب على الظرفیة

 .وما ورد من ھذا قلیل ال یقاس علیھ فال یقال آتیك ُجلوَس زیٍد أي مكان جلوسھ
آتیَك (را وشرطھ إفھام تعیین وقت أو مقدار مثل وینوب المصدر عن الزمان كثی

ظھَر النجُم َطْرفَة عیٍن ثم (انصراف ظرف زمان منصوب ومثل ) انصراَف الطالِب
ومثل ) آتیَك طلوَع الشمِس، وُقدوَم الحاجِّ(طرفة ظرف زمان منصوب، ومثل ) اختفى

طالب، ومدة وفي كل ھذه األمثلة األصل وقت انصراف ال) كان ذلك خُفوَق النجِم(
طرفة عین، ووقت طلوع الشمس، ووقت قدوم الحاج، ووقت خفوق النجم فحذف 

أي ) َحْلَب ناقٍة(أو ) انتظرُتھ َنْحَر َجزوٍر(ومنھ . المضاف وأقیم المضاف إلیھ مقامھ
 .مقدار نحر جزور أو مقدار حلب ناقة

الزمان  كلمة كل ویعبر عنھا عند بعض المؤلفین بكلیة الظرف تنوب عن ظرف -2
وتنوب عن ظرف المكان مثل ) یحُضر عليٌّ كَل یوٍم(ومثل ) مشیُت ُكلَّ الیوِم(مثل 

 .، ومثل كل جمیع) َمَشْیُت كلَّ البریِد) (سرُت كلَّ الِمیِل(
 كلمة بعض ویعبر عنھا بعض المؤلفین بجزئیة الظرف تنوب عن ظرف الزمان -3

مشیُت (وتنوب عن ظرف المكان مثل ) تحدثُت بعَض الوقِت) (سرُت بعَض الیوِم(مثل 
 ) .سرُت بعَض الِمیِل) (بعَض الفرسِخ

أي زمانا طویال وصفة ظرف ) جلسُت طویال من الدھِر( صفة ظرف الزمان مثل -4
 .أي مكانا شرقي الدار) جلسُت شرقيَّ الداِر(المكان مثل 

سرُت (، وعدد ظرف المكان مثل ) سافرُت عشرین یوما( عدد ظرف الزمان مثل -5
 ) .ثالثین بریدا

 قد یكون المصدر مضافا إلى اسم عین، ویكون قبل المصدر اسم زمان :ملحوظة
مضاف إلى المصدر، فیحذف اسم الزمان وینوب عنھ المصدر، ثم یحذف المصدر 

أي مدة غیاب ) ال ُأَكلُِّمُھ القاِرَظْیِن(وینوب عنھ المضاف إلیھ الذي ھو اسم عین مثل 
كلمة مدة، فینوب عنھا المصدر غیاب، ثم یحذف المصدر غیاب القارظین، فتحذف 

والقارظان ھما رجالن خرجا یجنیان . في النصب على الظرفیة) القارظین(وینوب عنھ 
 القرظ وھو ثمر شجر السلم أو حب نبات یؤخذ فیعصر ویصبغ بھ أو یدبغ بھ 

مر المیئوس منھ فلم یرجعا، ولم یعلم خبرھما، فضرب بھما المثل،وھو یضرب مثال لأل
أي مدة ) ال آِتیِھ الَفرَقَدْیِن(، ومثل ) حتى یؤوَب القارظان(أو المستبعد حصولھ یقال 

الفرقدین، فمدة ھي الظرف المنصوب، وقد حذف فناب عنھ المصدر بقاء، فصار بقاء 
الفرقدین، ثم حذف المصدر بقاء وأقیم المضاف إلیھ وھو الفرقدین مقامھ فنصب على 
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 .الظرفیة
 

عطف ظرف الزمان أو :  عطف ظرف الزمان على ظرف المكان أو العكس-11
واستدل المجیزون بقولھ تعالى . المكان على مخالفھ أجازه بعضھم، ومنعھ بعضھم

فقد عطف یوم وھو ظرف زمان على في ھذه ) وُأْتِبُعوا في ھذه الدنیا لعنًة ویوَم القیامِة(
 قصود بھذه الدنیا األزمنة السابقة لیوم وھي في محل ظرف مكان وأجیبوا بأن الم

 .القیامة فھو عطف زمان على زمان
فعطف یوم حنین وھو ) لقد نصركم اُهللا في مواطَن كثیرٍة ویوَم ُحنیٍن(واستدلوا كذلك بقولھ تعالى 

وأجاب المانعون بأن معناه في مواطن كثیرة . ظرف زمان على في مواطن كثیرة وھي ظرف مكان
 حنین فھو عطف مكان على مكان، أو بأن معناه في أیام مواطن كثیرة ویوم حنین وفي موطن یوم

رأیُت زیدا (و) ضربُت زیدا یوَم الُجُمعِة وفي داِره(ومن أمثلة الجواز . فھو عطف زمان على زمان
 ). في السوِق ویوَم الُجُمعِة

 
 تطبیق

)1( 
 :للمكاناستخرج مما یأتي المفعول فیھ وبین ما ھو للزمان وما ھو 

 )     واذكر اسم ربك بكرة وأصیال (-1
 ) إنھم كانوا قبل ذلك محسنین (-2
       ) وفوق كل ذي علم علیم (-3
 ) وإذا رأیت ثم رأیت نعیما وملكا كبیرا (-4
 ) یومئذ تعرضون ال تخفى منكم خافیة (-5
        ) والركب أسفل منكم (-6
 ) الیوم أكملت لكم دینكم (-7
 ) ا نعمة اهللا علیكم إذ كنتم أعداء فألف بین قلوبكمواذكرو (-8
 ) وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما (-9

 ) وإذا رأیتھم تعجبك أجسامھم (-10
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)2( 
فیما یلي أسماء تدل على الزمان وأسماء تدل على المكان بعضھا منصوب على أنھ 

سبب في حالة عدم النصب على بین كال منھا واذكر ال. ظرف، وبعضھا لیس كذلك
 :الظرفیة مع ذكر اإلعراب

 ) قالوا أوذینا من قبل أن تأتینا ومن بعد ما جئتنا (-1
 ) إنھم كانوا قبل ذلك مترفین (-2
 ) وقوم نوح من قبل إنھم كانوا قوما فاسقین (-3
 ) ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة (-4
 ) ة إذ قضي األمر وھم في غفلة وھم ال یؤمنونوأنذرھم یوم الحسر (-5
 ) ومن حیث خرجت فول وجھك شطر المسجد الحرام (-6
 ) آآلن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین (-7
 ) یوم یأتیھم العذاب من فوقھم ومن تحت أرجلھم (-8
 ) إن یوم الفصل كان میقاتا، یوم ینفخ في الصور فتأتون أفواجا (-9

 ) ت حین مناصفنادوا وال (-10
)3( 

 :بین فیما یلي الظروف المختصة أو المبھمة للزمان أو للمكان
 ) هللا األمر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون (-1
 ) وأصحاب الیمین ما أصحاب الیمین (-2
 ) یوم تبدل األرض غیر األرض والسموات وبرزوا هللا الواحد القھار (-3
 . احفظ اهللا تجده تجاھك-4
 )أفأمنتم أن یخسف بكم جانب البر أو یرسل علیكم حاصبا ثم ال تجدوا لكم وكیال (-5
  بعد أن أنھى المحامي مرافعتھ انتحى جانبا ثم اخذ یتلمس أثر كالمھ في المحلفین -6

 .والسامعین
 ) وأنا كنا نقعد منھا مقاعد للسمع فمن یستمع اآلن یجد لھ شھابا رصدا (-7
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)4( 
ول فیھ في كل مما یأتي، وفي حالة حذفھ بین إن كان حذفھ جائزا أو بین عامل نصب المفع
 :واجبا واذكر إعرابھ

 ) قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتیك بھ قبل أن یرتد إلیك طرفك (-1
 ) قال قائل منھم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا یوما أو بعض یوم (-2
 ) ا علیھم ریحا وجنودا لم تروھااذكروا نعمة اهللا علیكم إذ جاءتكم جنود فأرسلن (-3
 ) إذ یغشیكم النعاس أمنة منھ وینزل علیكم من السماء ماء (-4
 ) الملك یومئذ الحق للرحمن (-5
 ) فإنك ال تسمع الموتى وال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرین (-6
 متى یوفى الناس أعمالھم بالقسط؟: جوابا لمن سأل.  یوم القیامة-7

)5( 
 : اآلتیة كلمات نابت عن الظروف بینھافي الجمل

 . یبدأ تحلل الحجاج انصرافھم من رمي جمرة العقبة-1
 . یصوم بعض الناس بعد رمضان ستة أیام من شوال-2
 ) وذرني والمكذبین أولي النعمة ومھلھم قلیال (-3
 .قضینا طویال ممتعا ونحن نؤدي المناسك:  تحدث بعض من عاد من الحج فقالوا-4
طیع اإلنسان أن یخدع كل الناس بعض الوقت، وأن یخدع بعض الناس كل الوقت،  یست-5

 . ولكنھ ال یستطیع أن یخدع كل الناس كل الوقت
)6( 
 :أورد الظروف اآلتیة في جمل تامة من عندك

 - مساء- وْسط- بین- ذات صباح- وراء- یمین- مذ أو منذ- لدن- ساعة- أمس- حیث-لدى
 . إزاء- مكان- مجلس-قط

)7( 
 :أعرب ما یأتي

 ولیس مستحسنا صفو بال كدر    أصفو وأكدر أحیانا لمختبري-1
 نت قلوبا والیوم صارت ترابا    حدثیني عن القلوب التي كا-3
 إن السماء ترجى حین تحتجب   لیس الحجاب بمقص عنك لي أمال-4
 


