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 :التاسعةاحملاضرة 
 ددعالكتابة 

 :ة أقسامعدد إىل أربعينقسم ال
 رة, ومائة وألف ومليون ... .شعداد من ثالثة إىل عدد املفرد: األعال -1
 شر .عة عشر إىل تسعداد من أحد عدد املركب: األعال -2
 ني.عن إىل التسشريعداد من عألقود: اعألفاظ ال -3
 ني .عة وتسعشرين إىل تسعداد من واحد و عطوفة: األعداد املعاأل -4

 
 :رابعاألو  دد من حيث التذكري والتأنيثعأحكام ال

 , حنو: تاً عرابن نعدود دائماً, ويعددان )واحد واثنان(: يوافقان املعال -1
 وامرأة واحدة. حضر رجل واحد

 رأيت رجلني اثنني وامرأتني اثنتني.
إليه,  ررواً مضافاً اً جمعكس(, وأييت التمييز مجع)وابل دد مؤنثاً عدود مذكراً كان العدود؛ فإذا كان املع(: ختالف املشرةعداد من)ثالثة إىل عاأل-2
 ه من الكالم, حنو:عرب حسب موقعدد يعوال

 حسوماً( أايم   ليال ومثانية   ع  ليهم سبعاىل)سخرها عقوله ت
      نساء   ومخس   رجال   جاء ثالثة           

 رأيت ست حدائق         
تكون فة( عداد )من واحد إىل تسعاأل عمركباً م شرةعدد عال نيكو : ة(عداد من واحد إىل تسعاأل عم اً مركب يكون شرةعدد عاملركب)ال ددعال-3

أو نصب او جر  على فتح اجلزئني يف حمل رفعدد مركب مبين عراهبا: عويكون إ, خمالفة (ةعداد )من واحد إىل تسعدود وتبقى األعموافقة للم
 حنو:ضافاً إليه ,راب املثىن ألهنا ملحقة به واجلزء الثاين يبقى معرب اجلزء األول إعشر يعدا اثنا عما

 مرأةً اشرة عرجاًل وإحدى  شر  ع رأيت  أحد  
 شرة امرأةً ع رايت  اثنيتشر رجالً و عجاء اثنا 
 .طالبةً  شرة  ع طالباً ورأيت  مثاين   شر  ع لى ثالثة  عسلمت  

املدكر السامل ألهنا ملحقة به,  عراب مجعرب إعوت ,ني(: تبقى بلفظ واحد يف التذكري والتأنيث وال تتغيريعشرين إىل التسعقود )من عألفاظ ال -5
 , حنو :منصوابً  اً رب متييز عييكون مفرداً و دها عدود بعوامل

 مخسون طالباً ومخسون طالبًة. جنح
  امرأًة.رأيت  ستني رجالً وثالثني

   املةً عني عامالً واربعني عمررت بسب
ددان)واحد عبقى الية و عداد املفردة من واحد إىل تسعقود األعلى ألفاظ العطف عني(: يعوتس عشرين إىل تسعطوف )من واحد و عدد املعال-6

يز يرب متعأييت مفرداً وي دهاعب دودعقود, واملعلى ألفاظ العطوفة عداد معة خمالفة( وتكون هذه االعثة اىل التسداد)من ثالعواالدود عللمواثنان(موافقة 
 منصوب, حنو :

 شرون امرأةعشرون رجاًل وإحدى و عجاء واحد و    
   ني طالباً عة وتسعوتس رأيت ثالث وثالثني موظفةً    
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دد حسب عإليه وال اً رب مضافعدود مفرداً جمروراً ويعاملذكر واملؤنث, ويكون امل على حاهلا معداد مائة وألف ...: ال يتغري لفظها, تبقى عاال-7
 ه من الكالم, حنوعموق

 جاء مائة رجل 
 ندي ألف كتاب ع

 عب ألف مشجعيف املل
دود يف التذكري والتأنيث, عيطابق املو شر( ع عشر, اتسع,... اثمن ع: )اثين, اثلث, رابدد الرتتييب(ع)الويسمى بـ لعلى وزن فاعد املصاغ دعال-9

 حنو:
 جاء زائٌر واحدٌ 

 رأيت  البنت  اخلامسة  والولد السادس  
 شرة   عشاهدت  احللقة  السادسة  

 
 


