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 العربية في العدد

 : والمعدود العدد بين والمخالفة المطابقة

 : المفردة األعداد - أولً 

 .وتأنيثاً  تذكيراً  المعدود يطابق ان( ٕ،ٔ) العددان -

 مؤنثاً  المعدود كان واذا ،( اثنان طالبان نجح – واحدٌ  طالبٌ  نجح)  مذكران العددين ف إن مذكراً  المعدود كان إذا أي
 ( . اثنتان طالبتان نجحت – واحدةٌ  طالبةٌ  نجحت)  مؤنثان العددين ف إن

 .وتأنيثاً  تذكيراً  المعدود تخالف(  ٜ-ٖ)  من األعداد -

 العدد ف إن مؤنثاً  المعدود كان وإذا ،(  أق الم وثمانية كتب ثالثة عندي) مؤنث العدد ف إن مذكراً  المعدود كان إذا أي
 ( . درجات وسبع درجات خمس على تحصلت)  مذكر

 : حالتان لو(  ٓٔ)  العدد -

 ( طالٍب  عشرة جاء)  المعدود يخالف ف إنو مفرداً  جاء إذا -ٔ

 ( طالباً  عشر ثالثة جاء)  المعدود يطابق ف إّنو مركباً  جاء إذا -ٕ

 : المركبة األعداد – ثانياً 

 .جزأييما في المعدود يطابق ان( ٕٔ،ٔٔ) العددان -

 مؤنثا المعدود كان ،وإذا(  ق لماً  عشر واثنا كتاباً  عشر أحد)  الجزأين ِكال في مذكر ف العدد مذكراً  المعدود كان إذا أي
 (. درجة عشرة واثنتا درجة عشرة إحدى)  الجزأين كال في مؤنث ف العدد

 (:ٔٔ) العدد -أ



 " . كوكبا عشر أحد رأيت إني أبت يا ألبيو يوسف ق ال إذ: "  تعالى قولو مثل عشر احد للمذكر* 

 (.معلمة عشرة إحدى المدرسة في)  مثل عشرة إحدى للمؤنث* 

 وتنصب باإللف فترفع. للمؤنث(  واثنتي اثنتا)  ويكون ، للمذكر(  اثني او اثنتا)  يكون:  األول الجزء(: . ٕٔ) العدد -ب
 بالمثنى ملحق ألنو بالياء وتجر

 إن:"  تعالى وقولو"  نقيبا عشر اثني منيم وبعثنا:"  تعالى قولو مثل وتأنيثا تذكيرا التميز توافق ىنا( العشر � الثاني الجزء. 
 شيراً  عشر اثنا هللا عند الشيور عدة

 (. متسابقة عشرة اثنتا ف ازت) و(  مسألة عشر اثنتي حللت: ) ومثل ،" 

 

 . يطابق والثاني ، المعدود يخالف األول الجزء(  ٜٔ -ٖٔ) األعداد -

 . والتأنيث التذكير حيث من المعدود يخالف:  األول الجزء

 : مث       ل  والتأنيث التذكير حيث من المعدود يوافق:  الثاني الجزء

 (. القرآن من سورة عشرة تسع حفظت(. )  طالباً  عشر ثالثة الرحلة في اشترك) 

 كان وإذا ،(  كتاباً  عشر سبعة)       مذكر الثاني والجزء مؤنث العدد من األول ف الجزء مذكراً  المعدود كان اذا أي
 (. درجة عشرة سبع)  مؤنث الثاني والجزء مذكر العدد من األول ف الجزء مؤنثاً  المعدود

 : المعطوفة األعداد – ثالثاً 

 : العقود ألف اظ عدا ما(  ٜٜ إلى ٕٔ)  من وىي

 وبين بينيا العالقة إن أي. وتأنيثاً  تذكيراً  المعدود مع تتغير ل(  ٜٓ، ٓٛ، ٓٚ، ٓٙ، ٓ٘، ٓٗ، ٖٓ، ٕٓ) ىي العقود ألف اظ:  ملحوظة
 ( درجة وعشرون كتاباً  عشرون)  واحدة حالة تلزم أي تتغير ل ثابتة المعدود

 إذا التميز عن النظر بصرف بالياء وتجر وتنصب بالواو فيرفع.  لفظيا من ليا مفرد ل ألنو ؛ السالم المذكر بجمع ملحق اً  تعد  
 (. يوماً  ثالثين عن يزيد ل العربي الشير( )  سائحاً  ثالثون المتحف زار: )  مثل. مؤنثاً  أم مذكراً  كان

 وعشرون واحد)  العقود ألف اظ حكم يأخذ والمعطوف المفردة اإلعداد حكم عليو المعطوف يأخذ أنْ  المعطوفة األعداد حكم
 (. درجة وعشرون وسبع رجالً  وعشرون وسبعة درجة وعشرون واثنتان درجة نعشرو  و وإحدى ق لماً  وثالثون واثنان كتاباً 

 

. وتأنيثاً  تذكيراً  المعدود مع تتغير ل أي ، المعدود مع العقود ألف اظ حكم تأخذ(  ومضاعف اتيا ألف و مئة) األعداد:  ملحوظة
 ( . طالبةٍ  وألف طالٍب  ألف ، طالبةٍ  ومئة طالٍب  مئة) 

 ( األلف)  ومثليا مؤنث و مذكر تمييز أي مع الشكل بيذا تكتب( :  المئة) 



:  ألفين أو ، رفعاً :  ألف ان)  وحراً  نصياً :  مائتين أو ، رفعاً :  مائتان)  ۰۳۳(  خمسمائة)  ۰۳۳ ،(  ثالثمائة)  ۰۳۳:  المائة مضاعف ات) 
 ( . وجراً  نصباً 

 

 :العدد تميز

 اشتريت)  مثل وتأنيثا تذكيرا والمعدود العدد على يدل الذي المفرد بذكر عنو ُيستغنى ألنو ؛ لو تميز ل(  ٔ) العدد -ٔ
 ( كتابا

 قرأت)  مثل تأنيثا و تذكيرا والمعدود العدد على يدل الذي المثنى بذكر عنو ُيستغنى ألنو ؛ لو تمييز ل( : ٕ) العدد -ٕ
 (. كتابين

 ( :ٓٔ -ٖ)  المفردة األعداد -ٖ

 ( . مسائ لٍ  سبع عن أجبت)  مثل باإلضافة مجروراً  جمعا تمييزه يكون

 (:ٜٜ -ٔٔ) العقود وألف اظ والمعطوفة المركبة األعداد -ٗ

 ( . مجلّة وعشرين وخمساً  ، كتاباً  عشرَ  أحدَ  اشتريت)  مثل النصب واجب منصوباً  مفردا تميزىا يكون

 (. دينارٍ  ألف صرفت: ) مثل باإلضافة مجرورا مفردا التميز يكون:  ومضاعف اتيما األلف و المائة -٘

 

 : متنوعة أمثلة

 (ٕٕٓٓٔ  ، ٕٖٖٚ ، ٕٔ٘ٔ ،ٖٗٔ ، ٕٓٓ ، ٜٚ)  اإلعداد كتابة

 . درجة وتسعين سبع على حصلت( :  ۷۹)  -

 ( اإلضافة عند النون حذف لحظ)  ، لاير مائتا معي( :  ۰۳۳)  -

 طالباً  وعشرون وأربعة مائة الفصل في يوجد( : ٖٗٔ) -

 طالبا عشرون و وواحد وخمسمائة ألف المدرسة طالب عدد ( : ۱۰۰۱)  -

 « ريال وثالثين واثنين وثالثمائة آلف سبعة صرفت( :  ۹۰۰ٗ)  -

 عامل ومائتا ألف اً  عشر اثنا المشروع في يعمل( : =  ۱۰۰۳۳)  -

 : بالحروف التواريخ كتابة -

 :ذلك ومن الشير اسم إلى باإلضافة(  ف اعل)  وزن على بأن معرف اً  اليوم يأتي



 األسئلة بعض ا(  ميالدية وسبعة ألفين السنة يونيو شير من عشر الحادي اليوم في( ٕٚٓٓ/   ٙ/  ٔٔ يوم المتحانات ستبدأ)
 . العربية اللغة في وإعرابو وتمييزه الرقم عن واألمثلة

 

 : وتنكره العدد تعريف

 والالم؟ باأللف العداد نعرف كيف

 (الواحد الطالب جاء)  والمعدود العدد على تدخل( :  ٕ - ٔ)  العددان  -

 : العدد وليس المعدود ىو(  أل) ب  يعرف الذي أن أي إليو المضاف على(  أل)  تدخل(  ٓٔ -ٖ)  األعداد -

 األبيات سبعة حفظتُ  -       الطالب ثالثةُ  حضر -

 الصورِ  خمسَ  رأيت -      المسافرين ثالثُ  جاء -

 الواحدة الكلمة حكم في إليو والمضاف المضاف ألن ؛ فقط منو األول الجزء على(  أل)  تدخل(  ٜٔ -ٔٔ) األعداد -

 . ف ائزاً  عشرَ  الثاني ترتيبي كان -   مسافراً  عشرَ  األحد حضر -


