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: ةاشر عالاحملاضرة   

 تبار التذكري, والتأنيثابع(12حكم العدد املركَّب)
 وحكم األعداد املركَّبة ابعتبار اإلعراب, والبناء

 َوَأْوِل َعْشـَرَة اثـْنَـََتْ َوَعَشـَرا          اثـََْنْ  ِإَذا أُنـَْثى َتَشـا  َأْو ذََكَرا
 ُجْزَأْي ِسَواُُهَا أُِلفْ  َواْلَيا ِلَغرْيِ الرَّْفِع َواْرَفْع اِبألَِلْف          َواْلَفْتُح ىف

 حكم العدد املركَّب اثين عشر:
 البًة .سبق اإلشارة إىل حكمه، وهو: أنه يطابق املعدود يف التذكري، والتأنيث؛ فتقول: جاء اثْ َنا َعَشَر طالباً، وجاءت اثْ نَ َتا َعْشرََة ط

 احلكم اإلعرايب لألعداد املركَّبة :
ج اء  أح َد عش َر طالب اً، ورأي َ ث رَة عش رَة طالب ًة، و هب َ  ، فه   ببني ة عل ت ف تز ان  أيو؛  ق ول:البنـاء: حكمهـااألعداد املركب ة 

ب  ة ّكل ه  ا ببني   ة عل  ت الَ  تز َا  ْدرّها، وَعّك ّه  ا؛ ّيس  تتا ب  و  ل  اثن  ا عش  ر، واثنت  ا عش  رة  فإن إىل مخس  َة عش  َر رج  رً . فاألع  داد املركه
، رفعا لاألل،، ونببا وجراا لالياء، وأبا عك مها فّيبا علت الَتز؛ فتقول: جاء اثن ا عش َر رج ر ادرمها اثنا، واثنتا يعرب إعراب املتا

َّ اثين عشَر رجرً   عشَر رجر واثنيت عشرَة ابرأًة . واثنيت عشرَة ابرأة، وبررت لاثين واثنتا عشرَة ابرأة، ورأي
 

 , والتأنيث وحكم متييزها بار التذكريكم ألفاظ العقود ابعتح                                  
 َوَميَّـِز اْلِعْشرِيَن لِلتَّْسِعينَـا          ِبَواِحـٍد َكَأْربَِعـنَي ِحينَـا

 حكم ألفاظ العقود, و حكم متييزها :
 بلَظ واحد للمذكر، واملؤنث .   كون -ألَاظ العقود: وه  األعداد املَردة ِبْو: عشريو ... حىت  سعني

 طالباً، يف املدرسة مخسون طالبًة، جاء سبعون رجرً ومثانون ابرأًة . ثرثون يف الَبل: حنو ال أييت إال بَرداً بنبولاً، ومتيي ها
   قول: جاء  ثرثة وعشرون رج رً وث رة وعش رون 9 - 3و كون ألَاظ العقود بعطوفة إ ا  ِّكَر قبلها الن هيه،، وهو األعداد بو  

 رون طالباً وإحدى وعشرون طالبًة .ابرأة، جنز واحد وعش
 ، وبعطوفة .أمساء العدد أربعة أقسام: بضافة، وبركهبة، وبَردة ِبْو ّكلِ  با سبق أن ويتلّخص

 
 حكم متييز العدد املرّكب

ُهَمـا  وَميَّـُزوا ُمرَكَّبـاً ِبِْثِل َمـا          ُمـيـََّز ِعْشُروَن َفَسوَّيـَنـْ
، حن و: ج اء أح َد عَش َر رج رً وإح دى عش رَة اب رأًة، جن ز ثرث َة يكون مفرداً منصـوابً ، كتميي  ألَاظ العقود حكم متييز العدد املركَّب

 عشَر طالباً وأربَع عشرَة طالبًة .
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 حكم إضافة العدد املركب إىل غري متييزه وبيان حكمه اإلعرايب

 ُجٌز َقْد يـُْعَربُ َوِإْن ُأِضيَف َعـَدٌد ُمرَكٌَّب          يـَْبَق اْلِبنَـا َوعَ 
جيوز إضافة العدد املركب إىل غري متيي ه؛  قول: هذه مخسَة َعَشَرَك، وأحَد عشَر زيٍد . ف  كاف املخاطب، وزي د   بض اف إلي ه  -    

ب  و املت  ا، ، ومه  ا ليس  ا التميي    . وّيس  تتا ب  و  ل  اثن  ا عش  ر فإنه ال ّيض  اف؛ ف  ر يّق  ال: اثن  ا َعَش  َرك؛  ألن عش  ر فيها  ن ل  ة الن  ون 
 وهذه النون ال جتتمع بع اإلضافة .

     واعلم أن  إ ا أضََ العدد إىل غري متيي ه وجب أاله َ ْذّكَر التميي  بعد  ل  أار .م 
 احلكم اإلعرايب للعدد املركَّب املضاف إىل غري متييزه ؟

 له ثرثة أحكام ، ه  : -
"يب َق البن ا" وه و األكت ر . وه و  مخس َة عش َرك، وب ررت ةمس َة عش َرك . وه ذا بع ا قول ه؛  ق ول: ه ذه بـََقاُء الِبَناِء بفتح اجلـزأين -1

 رأي الببريني .
؛  قول: هذه مخسَة عشرِك، وبررت ةمس َة عش رِك. وه ذا بع ا بقاء الصدر على البناء, وإعراب الَعُجز على أنه مضاف إليه -2

 قوله: " وَعّك  قد يّعرب ".
 عوامل , مث ُيضاف الصدر إىل الَعُجز . إعراب الصدر حبسب ال -3

وق  د ج  وهز  ل    الكوفي  ون، ورفض  ه البب  ريون؛  ق  ول: زار  مخس  ّة عش  رِك، لاعتبار مخس  ة فاعل وه  و بض  اف، وعش  ِر: بض  اف إلي  ه 
 جمرور .

 ) م ( هل ختتّص اإلضافة إىل غري التمييز ابلعدد املركَّب فقط ؟
، حن  و: ثرث  ّة زي  ٍد، وثرثتن  ا، وحن  و: عش  روك، وعش  رو زي  ٍد، أم ك  ان س  واء أك  ان بَ  رداً  الع  دد بطلق  ا ق  د يض  اف إىل غ  ري متيي   ه -11ج

 كما علمَ . بركبا با عدا اثا عشر 
 
 


