
 اللغة العربیة  : المادة 
  لنحویةالقواعد ا  : المجال 

  البدل   :الموضوع 
  
  

 المراحل نشاط المعلم نشاط التلمیذ

 یستمعون 
 یجیبون

 

: أیكم یعرب لنا الجملة التالیة   
 جاء الطبیب خالد 

 إذن عنوان درسنا ھو البدل 

 التقدیم 

 قراءة فردیة
یناقشون 
 یستنتجون

: األمثلة   
ـ سأل التلمیذ محمد معلمھ       ـــ   جاء أخوك عمر 1  
ـ قرأت الكتاب نصفھ          ـــ   أكلت الخبز ثلثھ  2  
ـ أعجبني محمد جمالھ           ــــ    أعجبني المعلم علمھ  3  
ـ أكلت خبزا لحما             ــــ    شربت ماء لبنا  4  
قراءة األمثلة    

 قراءات فردیة 
: ة المناقش  

أظھرت المعنى من '' محمد''تجد أن كلمة ,تأمل الجملة األولى من األمثلة 
ألن , فكلمة التلمیذ غیر مقصودة لذاتھا , ألن التالمیذ كثر , " تلمیذ "كلمة 

ویمكن " محمد" وإنما جاءت لتمھد للكلمة التي بعدھا , تتم بھا  الفائدة ال
. والتلمیذ بدل منھ  االستغناء عنھا بكون محمد بدال من التلمیذ  

: نالحظ   
البدل , بدل منھ في المعنى ویسمى ھذا النوع من البدل مأن البدل مطابق لل

أو بدل الكل من الكل , المطابق   
بدل بعض من الكل والھاء ضمیر رابط '' نصفھ''كلمة : ــ وفي المثال الثاني 

بعض من الكل الولذا سمي بدل   
بدل اشتمال ألن الجمال من مشتمالت '' جمالھ ''كلمة : ــ وفي المثال الثالث ـ

ولھا رابط, محمد   
فسمي , عن الخبر واختار اللحم مكانھ المتكلم عدل  : ـــ وفي المثال الرابع 

 بدل الغلط 
, ومما سبق یتضح لنا أن البدل بأنواعھ یتبع المبدل منھ في اإلعراب رفعا 

وجرا , ونصبا   
 إذن فما ھو البدل ؟ 

اھي أنواعھ ــ م  
 ــ ماھو البدل الذي یجب اتصالھ بضمیر یعود على المبدل منھ ؟ 

:  القاعدة   
البدل اسم تابع یمھد لھ بذكر اسم قبلھ غیر مقصود لذاتھ : تعریف البدل 

.یسمى المبدل منھ   
: أنواع البدل   

مطابق وھو بدل الكل من الكل البدل الا ــ   
 ب ــ بدل البعض من الكل 

تنمیة 
 التعلم 



 ج ــ بدل االشتمال 
 د ــ بدل الغلط 

. وفي بدل البعض واالشتمال البد من ضمیر یعود على المبدل منھ   
"بعد اسم إشارة فقل فیھ بدل   إذا أتاك اسم معرف بأل: "ھناك قاعدة تقول   

نموذج *
إعراب   

 التلمیذ محمد مجتھد في دروسھ 
مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمة : التلمیذ   
بدل من التلمیذ مرفوع ألنھ تابع وعالمة رفعھ الضمة : محمد   

خبر مرفوع وعالمة رفعھ الضمة : مجتھد   
حرف جر : في   

ضمیر متصل : والھاء , دروس اسم مجرور وعالمة جره الكسرة : دروسھ 
قبلھ  مبني على الكسرة في محل جر مضاف إلیھ ما  

: إعراب مایلي    
سعیدارفع العلم التلمیذ   

 التطبیق

   

 


