
 

 

 داء والبدل(ورقة عمل )الن  

 اريخ::                              الص ف:                                  الت  ة/اسم الط الب

 الن داء:

 به إعراباً صحيحاً.راد نوع المنادى مع إعأن يتذكّر أسلوب النّداء ويحدّ :الهدف

 صّححها:أأمام العبارة الخاطئة وx)الّصحيحة وخطأ )أمام العبارة ( √)إشارة صح  ضع  أ -1

 )       ( المنادى العلم المفرد يكون منصوباً.     ______________________ -

 )       ( االسم المعّرف بأل الي نادى عليه.        ______________________ -

 ___________)       ( المنادى النّكرة غير المقصودة ي قصد بها شخص معيّن. ___ -

 )       ( ي شترط بالمنادى الشّبيه بالمضاف أن يكون مشتقّاً. ________________ -

 صنّف المنادى وفق الجدول :أقرأ األمثلة التّالية، ثمّ أ -2

 

 ماتحته خط: أعرب   -3

 السّيارة انتبه . _____________________________________________يا سائَق  -

- ،  إّن هناك أرضاً على مرمى البصر. _________________________________ يارجال 

 عمالً وفّقكم هللا. __________________________________________يا مخلصيَن  -

 أنجْز. _________________________________________________  يا خالد  -

 تقدّْم. ____________________________________________  يا ثائراً -

 

 معرب / مبني نوع المنادى  الجملة 

   يا طالب العلِم أقبل

   يا قدس يا محراب يامسجد

   يا بائعاً اتِّق هللا  

   أفاِطم  فكّري في مستقبلك

   يا معلّمين أخالقاً أقبلوا



 .مفيدة وظّفه في جملذكّر البدل وأنواعه ويأن يتالهدف:   البدل:

 صّححها:أأمام العبارة الخاطئة وx)أمام العبارة الّصحيحة وخطأ )( √)ضع إشارة صح أ -1

 )      ( البدل من المشتقّات. ___________________________ -

 )      ( ي عرب البدل مرفوعاً دائماً. _______________________ -

 __________ )      ( من شروط بدل البعض من كل أن يكون فيه ضمير يعود على المبدل منه -

 ر يعود على المبدل منه. ____________)      ( الي شترط في بدل االشتمال أن يكون فيه ضمي -

 

 حدّد البدل ونوعه في الجمل اآلتية:أ -2  

 نوعه البدل

  أعجبني  أحمد أخالقه

  زرت  المعرض معظمه

  جاء الوزير  أحمد

  إّن قائد الجيش خالداً شجاعٌ

  هذا التّلميذ  مجتهدٌ

 

 ضع بدالً مناسباً فيما يأتي وأعربه:أ -3

 __________ رفاعة الطهطاويأعجبني  -

________________________________________________________

________________________________________________________ 

ى الخليفة __________ بالفاروق -  يسم 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 قرأُت القرآن ____________ -

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 أدهشني المعل مُ ____________ -

 ________________________________________________________

 ________________________________________________________ 

 : ن نوعهبيّأفيما يأتي بدالً و ماتحته خط جعل  أ  -4       

 __________________________، نوعه_________    :جواً  لبنانطابت 

 

 


