
                                بسم ال الرحم الرحيم 
 . القواعد: المادة 

الصف الخامس العلمي 
( البدل (  الموضوع 

_______________________________________________________

   البدل :. تابع  مسبوق باسم يسمى المبدل منه يقسم   
البدل 
      

       انواع البدل :.
 وهو ما كان البدل مطابقا� للمبدل منه - بدل كل من كل (بدل مطابق)1

 .ومساويا� له ف العن

 )اهدنا الصراط الستقيم صراط الذين أنعمت عليهم(
ملحظة

 

- اسم معرفة + اسم نكرة (مضاف اليه )1
  بدل                     

  + اسمبناسم + - 2
بدل     

                 

- اسم اشارة  + اسم معرفة 3
 بدل مطابق                           

  .وهو ما كان البدل جزءا� وبعضا� من البدل منه    - بدل بعض من كل2   

                

كل __ جزء منه 

 



:  سرن العامل خ�لقه�

 فعل ماض مبن على الفتح ل مل له من العراب والنون للوقاية والياء مفعول به مق00دم: سرن
.مبن على السكون ف مل نصب

.فاعل مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره: العامل

 بدل اشتمال من العامل تابع له ف الرفع وعلمة رفعه الضمة الظاهرة والضمي مضاف: خلقه
.إليه مبن على الضم ف مل جر

.أزهارRها الشجرةPاعجبتن  

Tهقرأت الكتابVنصف.

Wهامررت بالقريةWمسجد.

 أو... وهو ما كان البدل منه مشتمل� على البدل- بدل الشتمال:. 3  
 .ما كان بي البدل والبدل منه علقة بغي الكلية والزئية: بتعبي آخر

 )فيهقتال يسألونك عن الشهر الرام : (قوله تعال  

 Rهأعجبن الكاتبRأسلوب  .  
 Vهسعت البلبلTصوت  .  

 Wعجبت بالرجلPهأWخلق.



    

         

:عي/ن البدل والبدل منه فيما يلي ث اذكر نوع البدل

:قال تعال

.}ال; الك0ع8ب1ة0 الب1ي8ت1 الرام1 قياما6 للن5اس3)2(ج1ع1ل0{أ 

.}لمت5قي1 م1ف0ازا6 ح1د1ائ3ق1 و1أ0ع8ناب1ال)3(إن{ب

.}بالن5اص3ية3 ن1اص3يةG كاذ3ب1ةG خ1اط3ئ0ةG )4(لن1س8ف0ع1ن8{ج0 

.}الص/راط0 الPس8ت1قيم1 ص3ر1اط0 الNذين1 أنعم8ت1 علي3هم8)5(اه8د3نا{د



 إل ص3ر1اطG م�س8ت1قيمG صراط3 ال3 الNذي ل0ه ما ف الس5م1وات3 و1م1ا ف)6(وإن5ك1 لتهدي{ه0 
.}الWر8ض1

.}عن الش5ه8ر3 ال0ر1ام3 ق3ت1الG فيه)7(يسألPون1ك1{و

.الرص والمل: يشيب ابن آدم ويشب معه خصلتان وقال الرسول الكري

 حلم يرد فيه جهل الاهل،: ثلث من ل تكن فيه ل ينفعه إيانه:وقال عمر الفاروق يعظ أبنه
."وعلم ينعه عن الارم، وخلق يداري به الناس

:وقال النابغة العدي

ـWا الس5م5اءW مد�نا وسناؤ�ناوإن5ا ل0ن1ر8ج�و8 ف0و8ق1 ذلك م1ظهرا  ب1ل0غ8ن



اتمانى قد تعرفتم  اكثر على البد ل ( ونسالكم الدعاء)

SAJ_AD@YAHOO.COM






