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: ةعساتالاحملاضرة   

 اْلَعَدد  
 حكم األعداد من ثالثة إىل عشرة ابعتبار التذكري, والتأنيث وحكم متييزها 

ِِ قـ ْل لِْلَعَشَرْْ     ثَـالَثٌَة ابِ                               ْ   م ذَـكَرْْ           لتــا  يف َعــد َمـا آَحاد 
 اْجر ِر          ََجْعـاً بَِلْفـِظ ِقـلٍة يف اأَلْكَثرِ يف الـضــد َجـرْد َواْلم َميــَز                             

 :وحكم متييزهاحكم األعداد من ثالثة إىل عشرة, 
لتًتءاللداالدعلد العداد د لدة دعلدد الل كيد ، دد  ادا  املعدادد ختالف املعدادد ادا 10-3دعااد ن  األ ًَ ، فدن  ادا  املعدادد ادا نَّداًاأراْ ًَدت

دداْ حافًتءاللا ٍُ دةدد َّ كُدداٍا ،        الد لددة دعلددد اللدداا ، يددوال َة ددت  و ددًة اددوٍت د ددوً  اال دداٍ    اددا نًَّنكًأ دعنددامخ ةُددةَّ ة ددا
 اشرت ت دعشرًة اَّلٍَّب ددعشًر سادعاٍ   

هٍَّر، يف املُجِا َةبعة َدعتِمًاة فيكون َجَع ِقـلٍة جمروراً ابإلضافة، دهو اللمييز املعدود هباَنا   . ، يوال الصيفَّ  و ة ًَشت
 ، هيالالِقـلة أربعة وأوزان َجع

ُ    فددن  اددا  للمعددادد رددف أِللأددة، دًاًددرة فدداألاًر د ددافة العدداد د  رددف ا ًفدتًعددا ًفدتعَّددو ، دِفعتلًددة ، َد لِقلأددة، امددا يف األنًلددة الُددابقة، ًَفتِعلًددة ، َد

ف َّ ديتتء و ةلد   دد دد دد دد د   دننه ألوله تعا الشَّهَّوةٍ ال الصيف  و ة د قوُّ ألولك
ددلدَّعتِمًو رددف الرًددرة يف ا  ددة الُددابقةق أل  رددف الِقل ددةءَألراالألليو ا سددلعماُ  فددن      رددف الرًددرة نددف د ددود رددف الِقلأددة، دهوءَألدترًاالداست

، ديوال َةبعة اَّلٍَّب   ٍُ   ر  للمعادد د  رف اًرة تعَّيأ د افله دليه، يوال  و ة ة ا
 ما آحاد ْ مذـكْر : ؟له: "ما الذي ي فَهم من قو 

ال  و  حقائب، َدةبعة فنادق، دذلك أل   امل - ترد يف املًاُ  تهم َ أ التمَّعتلًد ًدًر تاا  الواحا دأتكيًه،   تاا  اجلمف دأتكيًهق فلقُو

 د د د د دد ديف الًاين املترد ناا ر، دهوءفدَّنتاَّقلدننه ألوله تعا ال األُد ننك ، دهوءحقي ةل

مال  وم  د ال ليلة، دنترد ََّيأ ٍُ  فُ فال نااأر، دمثاكيةال ننكأ ق ذلك أل  نترد ليا
 دذاْ فالامخ  دَّعتًلاُّ به هو املترد   اجلمف  

 , والتأنيث وحكم متييزها حكم العددان مائة, وألف ابعتبار التذكري                           
 َوِمـائٌَة اِبْْلَْمِع نـَْزراً َقْد ر ِدفْ        َوِمـائًَة َواألَْلَف ِلْلَفـْرِد َأِضْف   

 :ذكري والتأنيث, وما حكم متييزمها, وألف ابعتبار التحكم العددان مائة
ال يف الت صِو نائةَّ االٍب العادا  نائة، َدلف   قيا  دعلد لتظهما،    لغ ا  نف املعادد اما سواا اا  نااراْ، َم ننكًاْق تقُو

ال ًدًصًو نرًة َلفَّ حاجًّ َدلفَّ ًحا أٍة   َنا متييزمها دتقدنائةَّ اال ٍة    ، اما يف األنًلة الُابقة   فهو مفرد جمرور ابإلضافةُو
"، دنًاُ ذلك ألرااة محزة ، دالرُائيال  -ددةد د افةءنائةلد  اجلمف ألليو   دهاا هو نعىن ألولهال "دنائة ابجلمف كزةاْ ألا ةَِّدفت

 نائة د  سنَّيءنائِة سنًَّيل  إب افة   د د د د د د
 َ أ العاد املضاف دعلد ألُمَّي ال واخلالصة:
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    10د   3نا    َّضاف د   د  رف، دهو األدعااد ن   -1
 نا    َّضاف د   د  نترد، دهوال نائة َدلف، دتًنيلهماق تقُو ال  -2

لتا ًة و   َدنا د افة نائة د  اجلمف فقليو    نائلا الاٍت، َد
 

 العدد املرـكب ابعتبار التذكري , والتأنيث أحكام
 واللغات يف ِشنِي َعْشَرة

 م رَـكبـاً قَاِصَد َمْعد وٍد ذََكـرْ       َوَأَحـَد اذْك ـْر َوِصَلْنه  ِبَعَشـْر            
 ْسَرْْ َوق ْل َلَدى الـتْأنِيِث ِإْحَدى َعْشَرْْ          َوالـشني  ِفيَها َعْن متَيـٍم كَ          
 َما َمْعه َما فـََعْلَت فَافْـَعْل َقْصـَدا               َوَمـَع غَـرْيِ َأَحـٍد َوِإْحـَدى         

َبا َمـا ق ـدَمـا            َولِثَـالَثَـٍة  َوِتْســَعٍة  َوَمـا                                     نَـه َما ِإْن  ر كِ   بـَيـْ
 :أحكام العدد املرـكب
 ، مها الالعاد املراأب ألُما 

ددرًة اال ددْة، حكمهمــا12 -11العدادا ال -1 ال َددر َحددًا دًعًشدًر اال دداْ ددحدا  دًعشت ال  طابقدا  املعددادد امددا يف اللداا ، دالل كيدد ق تقدُو
، دالًدداين  ددرًًة انددَرْة   دألددا َشدداة النددابم د ءَحددًا دعشددًرليف ال يلددَّي األُد دسددي ب بيددا ءا ر دعشددرليف  -سددافر ا نددا دعًشددًر ة ددوْ دا نلددا دًعشت

شدداة َ ضدداْ د  َ أ بددر متدديم  رُددرد  حددرف الش ددَّي يف الل كيدد ق فيقولو ءدًعِشرًةلداألفصددر اللُددرَّي  -األبيددا  اللاليددة هِلدداا األبيددا  َد
 دهو لغة احلجا، دبعضهم  تلحها  

ءال يدددحكمهـــا 19د   13األدعدددااد نددد   -2 ، دهدددو ِنددد ت لفًديَّطدددابمل املعددداددق 10زؤهدددا الًددداينءاملعدددادد، َندددا  ل9 -3الف  زؤهدددا األُد
رًة انَرْة   رة اال ْة، سافر ةُة دعشر ة ْو دة  دعشت ال َر  و ًة دًعًشر اال اْ د و  دًعشت  تقُو

داا"ءَمخال افعدوت  يف العشدرة ندا  دهاا هو نا َشاة دليده يف ال يلدَّي األَد   ق فقولدهال "دندف دد  َحدا ددحدا  ندا نعهمدا فعلدت فافعدو أًلصت
ديف ال يت األَ  ذار َ   لًو ة دتُعة دندا بينهمدا ند  األدعدااد "د  كي  نف املنك  ن  اللاا  نف املاار، دالل ل12 د11فعلله نفء

 ةَّاأ ا نا ألَّاأنا"ءَمخال هلا احلرم الامخ تقا م ذارا يف اإلفراد، دهو خمالتة املعادد يف اللاا ، دالل كي ل  
                 

 


