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 مثل: عدل الخلٌفة عمر. ،هو تابع ٌذكر بعد اسم قبله ٌوضحه وٌبٌن مقصوده 

ساءل من الخلٌفة؟ أهو أبو إذا قلنا عدل الخلٌفة كان هذا الكالم تاما ولكن السامع ٌشعر بنقص فٌه وٌت    

 .   واتضح المقصود الخلٌفة عمر زال النقصعمر؟ أم علً؟ أم عثمان؟ فإذا قلنا عدل  بكر أم

 .المبدل منه: هو االسم الذي ٌأتً قبل البدل

  إعرابه:

 ٌتبع البدل المبدل منه فً اإلعراب رفعا ونصبا وجرا.

 ٌأخذ البدل حكم المبدل منه اإلعرابً رفعا ونصبا وجرا. ، و ٌعرب المبدل منه حسب موقعه فً الجملة

 ملحوظة:  

 إذا تقدم البدل على المبدل منه أعرب المبدل منه المؤخر نعتا وأعرب البدل المقدم حسب موقعه فً الجملة.  -

 فمحمٌد: بدل من الرسول.  مثال: أمْنُت بما جاَء به الرسولُ محمٌد: 

 فالرسول: نعت لمحمد، ومحمد: فاعل مرفوع           أمْنُت بما جاَء به محمٌد الرسولُ:      

 أقسام البدل 

  البدل المطابق(من كل كل: بدل أوال( 

هو البدل الذي ٌساوي المبدل منه فً المعنى وٌطابقه بحٌث إننا إذا حذفنا المبدل منه ال ٌتأثر المعنى وال 

 الخلٌفة.بدل من  عمرف فتحت مصر فً عهد الخلٌفة عمرمثل: ،  ٌتغٌر

 مالحظات مهمة:

 الغالب فً بدل الكل من الكل أن ٌقع بعد ما ٌدل على لقب أو مهنة أو كنٌة بأب أو أم  -

 عالمة بدل الكل من الكل: جواز حذف المبدل منه وإحالل البدل محله.  -

 

 أشكال البدل المطابق 

 .مصرالنبً محمد خٌر األنبٌاء. الملك فاروق آخر ملوك ، مثل: وظٌفة أو مهنة + اسم = بدل مطابق -1

 أعز هللا اإلسالم بالفاروق عمر. أعطى هللا الصدٌق ٌوسف الجمال. ، مثل: لقب + اسم = بدل مطابق -2

 أم المؤمنٌن خدٌجة أول زوجات النبً.، مثل:  كنٌة + اسم = بدل مطابق -3

 تلك الفتاة مسلمة.   هذا المعلم مجتهد.، مثل : اسم إشارة + اسم معرف بأل = بدل مطابق -4

 أٌها الرجل غض بصرك.  أٌتها المرأة احفظً كرامتك. ، مثل:أٌتها + اسم جامد = بدل مطابق -ها أٌ -5

( )كلمة تطابق ما قبلها فً الداللة على المعنى وهً عادة ما اإلبهام)مبدوء بنفس كلمة  توضٌح+  إبهام -6

  .الذٌن أنعمت علٌهم" صراطمثل: "اهدنا الصراط المستقٌم  ،من نفس حروف المبدل منه(  تكون

 مثل: هذه عسجد أي ذهب.،  اسًما بعد أي التفسٌرٌة   -7
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 ا: بدل بعض من كل ًٌ  ثان

مثل: قرأت الكتاب ، وهو إبدال الجزء من كله سواء أكان الجزء أصغر من باقً األجزاء أم أكبر أم مساوٌا 

 .نصفه 

ُجِرَح الجنديُّ  ،مثل  وٌطابقه فً النوع والعددٌشترط فٌه أن ٌشتمل على ضمٌر ٌعود على المبدل منه  - 

 صدُره

 مالحظات مهمة:

 ، مثل:بـدل البعض من كل من الممكن أال ٌرتبط بضمٌر )بشرط أن ٌأتً معطوًفا علٌه(  - 1

 مصري بدل بعض من كل مرفوع بالضمة .       فاز سباحان مصري و سعودي  -   

 خشٌة هللا وعٌن باتت تحرس فً سبٌل هللا عٌنان ال تمسهما النار عٌن بكت من  -   

 مثل:  ،ٌعرب االسم الواقع بعد )إال( فً االستثناء التام المنفً، بدل بعض من كل - 2 

 ـ ما حضَر الطالُب إال سعٌٌد. ـ سعٌٌد: بدل )بعض من كل( مرفوع، وعالمة رفعه الضم الظاهرة على أخره.    

 ثالًثا: بدل االشتمال 

هو ما كان البدل فٌه شًء متعلق بالمبدل منه ولٌس جزءا منه، وٌتصل بالبدل ضمٌر ٌعود على المبدل منه، 

: أعجبنً الطالب أخالقه. فالشًء الذي أعجبنً هو أخالق الطالب ولٌس ذات مثل والعدد، النوعوٌطابقه فً 

 الطالب.

 مالحظات مهمة:

 ٌشترك بدل )البعض من كل( وبدل )االشتمال( فً أمرٌن هما:  

 كالهما ٌشتمل على ضمٌر ملفوظ أو مقدر ٌطابق المبدل منه.  -1     

 كالهما ٌمكن تحوٌل البدل إلى مضاف والمبدل منه إلى مضاف إلٌه على النحو التالً:  -2     

 تمتعُت بالبستاِن أرٌِجِه. تمتعُت بأرٌِج البستاِن. -كتبُت الدرَس نصفه. كتبُت نصَف الدرِس.         

 ات على البدلتدريب

د«......  ذكاء ذات عائشة السٌدة كانت»   -1  .السابقة الجملة فً البدل نوع حدِّ

 .مطابق بدلׄ    .كل من بعض بدلׄ     .اشتمال بدلׄ  

د«.........  براءته الطفل ٌسرنً»   -2  .السابقة الجملة فً البدل نوع حدِّ

 .مطابق بدلׄ   .كل من بعض بدلׄ   .اشتمال بدلׄ  

 بدل؟ فٌها ورد التً الجملة ما  -3

 النحو حصة المتفوقٌن الطالب حضرׄ      النحو حصة كلهم الطالب حضرׄ  

 النحو حصة معظمهم الطالب حضرׄ     النحو حصة والطالبات الطالب حضرׄ  

 . عدا مطابق بدل فٌها ورد اآلتٌة الجمل كلُّ   -4

 معانٌها القصٌدة بهرتنىׄ    .اإلنسان به ٌنتفع حتى الكون هذا فً ما  هللا ذللׄ  

 القطرٌن موحد  مٌنا الملكׄ      ومٌتا حٌا الناس المتنً الطٌب أبو شغلׄ  
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 . عدا.كل من بعض بدل فٌها ورد اآلتٌة الجمل كلُّ   -5

 أرصفتها الشوارع ازدانتׄ      . وراحم قاسٍ :  القلبان ٌستوي الׄ  

 ثلثها القصة قرأتׄ        أسلوبه بالجاحظ تأثرتׄ  

 . عدا اشتمال بدل فٌها ورد اآلتٌة الجمل كلُّ    -6

 رائحتها الوردة أحبׄ       إنشاده للشاعر طربتُ ׄ  

ا: } تعالى قالׄ   َها ٌَ ٌُّ كَ  َما اإْلِنَسانُ  أَ كَ  َغرَّ  خلقه محمد أعجبنًׄ    {.  اْلَكِرٌمِ  بَِربِّ

َراطَ  اْهِدَنا:} تعالى قال   -7 ِهمْ  أَْنَعْمتَ  الَِّذٌنَ  ِصَراطَ  اْلُمْسَتقٌِمَ  الصِّ ٌْ رِ  َعلَ ٌْ ِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغ ٌْ نَ  َواَل  َعَل الٌِّ {.  الضَّ

د.....   .السابقة اآلٌة فً ونوعه البدل حدِّ

 كل من بعض بدل/الذٌنׄ        مطابق بدل/الصراطׄ  

 اشتمال بدل/ غٌرׄ        مطابق بدل/ صراطׄ  

 صتتتتتتتتت     رجتتتتتتتتت  رجلتتتتتتتتت   كتتتتتتتتت ي وكنتتتتتتتتت   -8

  
 ال تتتتتتتتتتتتت  ا  صتتتتتتتتتتتتتا   رماهتتتتتتتتتتتتتا ورجتتتتتتتتتتتتت  

 
د   :السابق البٌت فً البدل نوع حدِّ

 .مطابق بدلׄ   .كل من بعض بدلׄ   .اشتمال بدلׄ  

 أزهار) كلمة إعراب" ....أزهارها الحدٌقة نسقت ،" أزهارا الحدٌقة نسقت"  ،"الحدٌقة أزهار نسقت"  -9

 :الترتٌب على السابقة الجمل فً

 بدل/  به مفعول/ تمٌٌزׄ        تمٌٌز/ بدل/ به مفعولׄ  

 بدل/  تمٌٌز/  به مفعولׄ        تمٌٌز/  به مفعول/ بدلׄ  

 :المثالثن فً خط تحته ما إعراب" عمر الفاروق الخالفة تولى"   ،" الفاروق عمر الخالفة تولى"   -11

 بدل/  نعتׄ   نعت/ بدلׄ   نعت/  نعتׄ   بدل/  بدلׄ  

د".....  أخوك إال أحد البٌت فً ما"  -11  .السابقة الجملة فً البدل نوع حدِّ

 .مطابق بدلׄ   .كل من بعض بدلׄ   .اشتمال بدلׄ  

 .ُمناِسب اشتمال ببدل السابقة الجملة أكمل«................  الطبٌب أعجبنً»  -12

 علَمهׄ   علًماׄ   علُمهׄ   علِمهׄ  

ِ : }  تعالى قال  -13 تِ  ِحجُّ  النَّاسِ  َعلَى َولِِلَّ ٌْ هِ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  اْلَب ٌْ  الجملة فً البدل حدد{. .....  َسبٌِاًل  إِلَ

 :السابقة

 سبٌالׄ   منׄ    حجׄ   الناسׄ  
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 و ناؤ تتتتتتتتتتتتتا مجتتتتتتتتتتتتت  ا الستتتتتتتتتتتتت ا  بلغنتتتتتتتتتتتتتا  -41

  
 مظهتتتتتتتتتتترا ذلتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتى  لنرجتتتتتتتتتتتى وإ تتتتتتتتتتتا 

 
ٌِّن  .السابق البٌت فً منه والُمبَدل البدل ع

 .السماء: منه والمبدل / مجدنا: البدلׄ   ".بلغنا"  فً المتكلم ضمٌر: منه والمبدل مجدنا/ : البدلׄ  

 مظهرا: منه والمبدل ذلك/ : البدلׄ       .مظهرا: منه والمبدل السماء/ : البدلׄ  

ًِّ  َعنْ :  -15 بِ ُ  َصلَّى النَّ
هِ  هللاَّ ٌْ هُ  َوَسلَّمَ  َعلَ ا: }  َقالَ  أَنَّ ٌَ ْن ْوَمانِ  الدُّ ْومُ :  ٌَ ْومُ  َفَرحٍ  ٌَ ٌَ  َوِكاَلُهَما ، َهم   َو

 :خط تحته ما إعراب....{َزائِلٌ 

 خبر - بدل -خبرׄ   خبر – بدل -نعتׄ   نعت -خبر - ظرفׄ   نعت -ظرف -خبرׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3903اضغط الرابط    والتأكد من اإلجابات ) للتدرٌب اإللكترونً  
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