
   
 

 

 

جاَز أن يكوَن بدَل الكلِّ  كلُّ ما جاَز أن يكوَن َعطَف بيانٍ  -3
إذا لم يُمكن االستغناُء عنو أو عن متبوعِو، فيجُب  من الكلِّ 

 .بيان حينئٍذ أن يكون عطفَ 
"فاطمُة جاء حسيٌن فمثاُل عدِم جواز االستغناء عن التابع قولَك: 

  .ألنَك لو حذفَت "أخوىا" من الكالم لفسد التركيبُ  ؛أخوىا"
 :ِء عن المتبوِع قوُل الشاعرومثاُل عَدم جواز االستغنا

ُر تَ ْرقُ ُبوُ   وُقوعا أَنا ابُن التَّاِرِك اْلَبْكِريِّ ِبْشٍر * َعَلْيِو الطَّي ْ
فبشر عطُف بياٍن على "البكري"، ال بدٌل منو؛ ألنَك لو حذفت 

البكري" لوجب أن تضيَف "الّتارك" إلى "بشر"، " المتبوَع، وىو
ْل" إذا كان ليس ُمثنى أو فيو "أ وىو ممتنٌع؛ ألّن إضافَة ما

غيُر  -ُمجرًَّدا عنها مجموًعا جمَع مذكٍر سالًما، إلى ما كان
 :ومن ذلك قول اآلخر .جائزة

 ُتْحِدثا َحربا أَيا َأَخَويْنا َعْبَد َشْمٍس ونَ ْوَفاًل * ُأِعيُذ ُكما بِاهلِل َأنْ 
فعبَد شمس معطوٌف على "أخوينا" عطَف بيان، و"نوفاًل" 

شمس"، فهو مثلو عطف بيان. وال  و على "عبدمعطوف بالوا
المتبوع؛ إذ ال يصحُّ أن  تجوُز البدليَُّة ىنا؛ ألنو ال ُيستغنى عن

ونوفُل" " :يقال: "أيا عبَد شمٍس ونوفاًل"، بل يجُب أن يقال
 بالبناِء على الضم؛ ألن المنادى إذا ُعطف عليو اسٌم ُمجرَّد من

إن ناديَتُو كان كذلك، نحو أْل" واإلضافة، وجَب بناؤه؛ ألنك "
فالحارث  "يا زيُد الحارث"؛ومن ذلَك أن تقول: .""يا نوفلُ 

يجوز أن يكون بداًل منو؛ ألنك لو  عطُف بيان على "زيد"، وال
لقلَت: "يا الحارُث"،  -حذفَت المتبوع، وأحللَت التابَع محلَّوُ 

لفظ  وذلك ال يجوز؛ ألنَّ "يا" و "أل" ال يجتمعان إال في
 .جاللةال
 

 
 

 :الفعلبدل -7
} َوَم   ْن يَ ْفَع   ْل َذلِ   َك يَ ْل   َ  أَثَام   اً، ُيَض   اَعْف لَ   ُو الَع   َذاُ  الفرقان  
(68..69) 
 :بدل الجملة-8

 - 132الّش  عراء  {ْعَلُم  وْن َأَم  دَُّكْم بعنْ َع  اٍم وبَنِ  ينَ } َأَم  دَُّكْم ِبَم  ا ت َ 
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 َعْطُف البيان 2-
 :عريُفو                                               تَ 

الَجاِم   ُد الُمش   ِبو للصِّ   َفة ف   ي إيَض   اِن َمْتُبوِع   و إن ك   ان  ى   و التَّ   ابعُ 
ال بَمعن  ًى ف  ي َمتُبوع  و،  وَتْخِصيِص  و إن ك  اَن َنِك  َرًة بنَ ْفِس  و، َمْعرِف  ًة،
َس    َبِبو، وبَه    ذا َخ    َرَو النَّع    ُت، وال يج    ُب في    و أن َيك    وَن  وال ف    ي

َمْتُبوِع     ِو، ب     ل يج     وُز أن َيُك     وَن َمَس     اِوياً أو أق     لَّ،  أوض     َح ِم     ن
 "ِحيَنئِ    ٍذ باْجتَماِعهم    ا، نح    و "ق    ال أب    و بك    ر َعِتي     ٌ  والتَّوِض    يحُ 

 واضعو:                                            م
  ."نح     و "عل     َي زي     ُن الَعاب     دين اللََّق     ُب بع     د االس     م (1) 

  ."نح  و "َأقَس  َم ب  اهلل أَب  و َحف  ٍ  ُعم  ر االس  ُم بع  د الُكني  ة (2)
  ."نح    و "الَكل    يُم ُموس    ى الَموُص    وف بع    د الص     فةِ  (4)

 د أي الذَّىبُ نحو "الَعْسجَ  التَّفسيُر بعد الُمفسَّر (5)
 الفرق بين البدل و عطف البيان :

المقص  وَد  ين الب  دِل وعط  ف البي  ان أنَّ الب  دَل يك  وُن ى  والف  رُق ب  
ب     الحكم ُدون الُمب     دِل من     و، وأّم     ا عط     ُف البي     ان فل     يس ى     و 

ب  ل إنَّ المقص  ود ب  الُحكم ى  و المتب  وُع، وإنم  ا ج   يَء  المقص  وَد،
 .َتوض  يًحا ل  و وكش  ًفا ع  ن الم  راد من  و (بالت  ابع )أي عط  ف البي  ان

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 البدل -1
ى  و التّ  ابع المقص  ود ب  الحكم الّ  ذي ُنس  ب إل  ى الُمب  َدل من  و ب  ال 

 .واسطة لفظّية بين البدل والمبدل منو
 أنواع                                                                                                                                                                                                   و : -
 : لمطاب بدل ا-1

كانت عدالة أمير المؤمنين عمر ب ن عب د العزي ز مض ر  المث ل. 
 )َوقَ                  اَل ُموَس                  ى أَلِخي                  ِو َى                  اُروَن( )األع                  راف : 

   بدل البعض من الكّل:-2
ِح   ُّ اْلبَ ْي  ِت َم  ِن  َوِللّ  ِو َعلَ  ى النَّ  اسِ ) .ظه  ر الكت  ا  ج  زؤه األّول

  (اْس                             َتطَاَع ِإلَْي                             ِو َس                             ِبياًل() ل عم                             ران 
 ال:بدل اشتم-3
قُتِ     َل )أعجبتن    ي القص     يدة فكرته    ا          َس    رَّني الح     اِكُم إنَص    اُفوُ  

           04َأْص         َحاُ  اأْلُْخ         ُدوِد، النَّ         اِر َذاِ  اْلَوقُ         وِد( )الب         روو
  بدل اسم االستفهام:-4

 َم                                   ْن ِعْن                                   َدَك أَس                                   عيٌد َأْم َعل                                    َي 
)َويَ ُقولُ    وَن َمتَ    ى َى     َذا اْلَوْع    ُد ِإن ُكن    ُتْم  ب    دل اس    م اإلش    ارة:-5

 (48ِدِقيَن( )ي                                                                             ونس َص                                                                             ا
:} وأَس رُّوا النَّْج َوى الَّ ِذين ظََلُم وا  بدل الظّ اىر م ن المض مر-6

 (03)األنبي                                                                                                                                                                                            اء
  

 

 البدل و عطف البيان 

 و الفرق بينهما
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 مطوية مراجعة دروس السنة

 الثالثة يف مادة األدب العربي
 "األدبية الشعب  "

 

  
  
  

 
  
  
  
  
   
   
   
   

 

                    

 

 
 

 
 : عطف بيان منصو .. * علّياً 
 : عطف بيان مرفوع ..* عبدُ 

 . : بدل الجزء من الكل منصو  * بعضَها
 : بدل اشتمال مرفوع..* ساحاتُها

 : بدل مطاب  مرفوع ..* ابُن باديسَ 
 التمييز بين البدل و عطف البيان :-2
 : عطف بيان مرفوع..علّي ٌ  -1
 بدل  منصو  : صراطَ  -2
 عطف بيان مرفوع.. زينُب : -3
 : بدل مرفوع ... علّي ّ  -4

 

 إدخال الكلما  في جمل مفيدة ، بحيث تكون مبدال منو-3
 

 محّمداً للناس كافةً  . الرسولَ بعث اهلل  -
 ُعَمَر في العيادِة. الطبيبَ التقْيُت  -
 الوزيُر وأعوانُو . السّيدُ يحضر إلى الحفل  -
 الضعيُف بالُل إلى اإلسالم فاشتدْ  قوتُو  العبدُ دخل  -
 عياُض فقيٌو وعاِلٌم . القاضي -
 

 إعرا  ما تحتو خط في اآلية الكريمة : -4
 اسم مجرور، مبدل منو. لشهر:ا -
 : نعت مجرور.. الحرامِ  -
 بدل مجرور .. قتاٍل : -
 

 
 

 :تدريبات 
 : أعرب ما تحته خط  في الجمل اآلتية -

 . ىذا* أدُع الشاَ  
 علّياً .* عدنا المرَض 

 الحميد . عبدُ * أيمُن كّرَم أخوه 
 بعَضها .* حفظُت القصيدَة 

 .ساحاتُها * تستهويني العاصمةُ  
 رائد اإلصالن في الجزائر . ابن باديس* العالمة 

 مّيز بين البدل و عطف البيان، فيما يلي : -
 خطب أبو الحسن علّي ٌ . -1
 "عليهم  اىدنا الصراط المستقبم صراط الذين أنعمت"-2
 سافرْ  أّم الفضل زينُب . -3
 . واضع النحو اإلماُم علّي ُ  -4
أدخل الكلما  اآلتية في جمل مفيدة، بحيث تكون مبدال  -

 منو :
 القاضي . -بد عال -السّيد  -الطبيب  -* الرسول 

 اآلية الكريمة اآلتية : ما تحتو خط غي أعر ْ  -
 217البقرة/" فيو  قتالٍ  الحرامِ  الشهرِ يسعلوَنَك عن  "
 

 اإلجابة :

 اإلعرا  : -1
اسم إشارة مبني على السكون في الهاء للتنبيو، ذا:  * ىذا :

 محل نصب عطف بيان .
 
 
 

  :من إعداد األستاذ
 مصطفى بن الحاج        

 :للتواصل مع األستاذ
http://daifi.montadarabi.com/ 

  

 الرحيم بسم اهلل الرمحن  
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 بناء لغويط :النشا

 البدل و عطف البيان 

 و الفرق بينهما         

 

 

            

 

 ثانوية قاديري خالد بالسوقر


