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البدل

نواتج التعلم:
 – يتعرف المتعلم البدل وع�به ويوظفه �1

سياقات مختلفة.

يستغرق
تنفيذ هذا
الدرس
حصتين
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أوالً : نتدارس

 -اقرأ النصوص اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تقابل كل نص منها1
منتبهاً إ� الكلمات الملونة

النص السؤال اإلجابة

ِألَِخيِه َهاُروَنَوَقاَل موسى  من أخو
موسى؟

ُهوٍد ل�َعاٍد َقْوِم أََال بُْعًدا  من عادٌ ؟

َراَط اْهِدنَا  الص�
 ال�ِذيَن أَْنَعْمَتِصَراَط (6اْلُمْسَتِقيَم (

َعَلْيِهْم

ما الصراط
المستقيم ؟

َهاُرو
ن

َقْوِم
ُهوٍد

ِصَراَط
ال�ِذيَن أَْنَعْمَت

َعَلْيِهْم
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اختر اإلجابة الصحيحة : يمكن وصف العالقة بين◘

االسمين الملونين  بأن :
الثا� هو األول نفسه : فهي عالقة مطابقة ._
الثا� جزء من األول : فهي عالقة بعضية ._
الثا� أمر معنوي يشتمل عليه األول : فهي عالقة_

اشتمال .
 -اقرأ النصوص اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تقابل كل نص منها2

منتبهاً إ� الكلمات الملونة
النص السؤال اإلجابة

 االتفاق ،بنودوافق على 
.معَظمها 

ما العالقة بين بنود االتفاق ،
ومعظم بنود االتفاق ؟

الكتاَب نصَفُه .قرأت  ما العالقة بين الكتاب ونصفه
؟

 �الطالُبشارك 
كثرُهم المسابقة ،  .أ

كثر ما العالقة بين الطالب وأ
الطالب ؟

معظم بنود االتفاق جزء
من االتفاق .

النصف جزء وبعض
الكتاب .

كثرهم جزء من أ
الطالب .
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اختر اإلجابة الصحيحة : يمكن وصف العالقة بين◘

االسمين الملونين  بأن :
الثا� هو األول نفسه : فهي عالقة مطابقة ._
الثا� جزء من األول : فهي عالقة بعضية ._
الثا� أمر معنوي يشتمل عليه األول : فهي عالقة_

اشتمال .
 -اقرأ النصوص اآلتية ثم أجب عن األسئلة التي تقابل كل نص منها3

النصمنتبهاً إ� الكلمات الملونة السؤال اإلجابة

واإلحساسالليَل ظلمته كانت تخاف 
بالوحدة فيه

ما العالقة بين الليل
وظلمته ؟

شجاعتهم طالبه بموقفتأثر كثيراً 
وتعاونهم

ما العالقة بين الموقف
والشجاعة ؟

 والتزامهنشاطه الجديد الموظفأعجبه 
وأدبه الجم

ما العالقة بين الموظف
ونشاطه؟

الظلمة أمر اشتمل
عليه الليل

الشجاعة أمر اشتمل
عليه الموقف.

النشاط أمر اشتمل
عليه الموظف .
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اختر اإلجابة الصحيحة : يمكن وصف العالقة بين◘

االسمين الملونين  بأن :
الثا� هو األول نفسه : فهي عالقة مطابقة ._
الثا� جزء من األول : فهي عالقة بعضية ._
الثا� أمر معنوي يشتمل عليه األول : فهي عالقة_

اشتمال .
ثانياً : نستنتج

 – البدل تابع مقصود بالحكم يُمهد له بذكر1
 – يأ� البدل على ثالثة أنواع :2المتبوع قبله .

بدل كل من كل [ يسمى مطابقاً ]↲
من كل .بدل ↲
بدل↲
 – يتبع البدل المبدل منه �3

جز
اشتمء

حركةال
اإلعراب
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 – يكثر البدل � لالسم المعرف بأل الواقع بعد اسم اإلشارة : كقولنا :4
تطلب هذا العمل وقتا تطويالً .                            [ العمل : بدل من●

اسم اإلشارة " هذا"
تذكر تلك األيام وهو يسير � الطرقات المهجورة.     [ األيام : بدل من●
هذه األفكار رائعة .                                         [ األفكار : بدل من●
 – يكثر البدل بعد األلقاب والوظائف : الشيخ ، الو�ير ، القاضي ، األستاذ .....5

اسم اإلشارة
اسم اإلشارةتلك .
هذه.
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ثالثاً : نطبق
اقرأ النصوص اآلتية وعين البدل والمبدل منه ،⌑

الجملةثم بين نوع البدل . البدل المبدل
منه

نوع البدل

َوَشَرْوُه بَِثَمٍن بَْخٍس َدراِهَم َمْعُدوَدٍة

َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم ألَبِيِه آَزَر

يِن َغْرًسا يَْسَتْعِمُلُهْم ال يََزاُل هللا�ُ يَْغرُِس �ِ َهَذا الد�
�ِ َطاَعِتِه 

أَْصَبْحَنا َعَلى ِفْطَرِة اإلِْسالَِم ، َوكَلَِمِة اإلِْخالَِص ،
ٍد  َنا ُمَحم�  ، َوِمل�ِة أَبِيَنا إِْبَراِهيَم َحِنيًفاَوِديِن نَِبي�

مسلماً ، َوَما كَاَن ِمَن اْلُمْشرِِكيَن.
ـَناُء ْكَمُلُه، ولك الث� َ الل�ُهم� لك الَحْمـُد أ

دراه
م

ثم
ن

مطا
بق

آز
ر

أ�
ه

مطا
بق الدي

ن
ه
ذا

مطا
بق

مح
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ا

مطا
بق

كم أ
له

الح
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ال

أجم
له أحك

مه
أقو
مه أعظ

مه

الثنا
ء الع

لم
السل
طان الجما

ل
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رابعاً : نتبصر

مطر
يا له من حنين! حنين السماء

إ� نفسها !
مطر

يا له من أنين !
أنين الذئاب

على جنسها !
                           محمود درويش مطر فوق

برج الكنيسة


