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 المحاضرة السابعة
 .1الَعَدُد َوأحَكاَمهُ 

 

1 ،2 3- 9 11 
 ( بعد المعدود.2، 1يأتي العدد ) .1
 ليس لهما تمييز. .2
ُيطابقان المعدود في التذكير  .3

 والتأنيث.
 ( مؤكدان لممعدود.2، 1يكون ) .4

 مثل:
 كتاٌب واحٌد. (1
 طالبٌة واحدٌة. (2
 ثنان.ٱكتابان  (3
 طالبتان اثنتان. (4

( 9 -3يكون العدد من ) .1
ًفا لممعدود من حيث مخال

 التذكير والتأنيث.
يعرب العدد حسب  .2

 موقعه من الجممة.
تمييزها أي المعدود يكون  .3

 جمًعا مجروًرا باإلضافة.
 مثل:

 نجح ثالثُة طالٍب. (1
 قرأُت سبَع مجالت. (2
سممَت عمى أربعِة  (3

 أصدقاَء.

 ( له حالتان11العدد )
وتكون مثل  مفردة( 11تأتي ) .أ 

 ( تخالف المعدود.9 -3)
 :مثل
 نجَح عشرُة طالٍب. (1
 حضرت عشُر طالباٍت. (2
 أكرمت عشرَة متميزين. (3
أثنيت عمى عشرِة طالٍب وعشِر  (4

 طالباتٍ 

 مالحظة: 
( 12، 11العدددددددددددددددددددددددددددان ) .1

يطابقددددان المعدددددود تددددذكيًرا 
مدددر فدددي  وتأنيثًدددا كمدددا فدددي

 .2، 1 العددين
( يكددون الجددزء 12العدددد ) .2

األول معرًبدددددددددددددا ويعدددددددددددددرب 
إعدددددددراب المثندددددددى والجدددددددزء 

 عمى الفتح.الثاني مبني 
 فاز اثنا عشر طالًبا

 نجحت اثنتا عشرة طالبةً 
 وهكذا في النصب والجر

 (19 -11( مركبة )11ب. تأتي )
 . تطابق المعدود.1
( مددددددع الجددددددزء األول 11. تكددددددون )2

مبنيدددة عمدددى فدددتح الجدددزأين فدددي محدددل 
 رفع أو نصب أو جر.

 . تمييزها مفرد منصوب.3
 مثل:

 جاَء أحَد عشَر ضيًفا. .1
 عشرَة مجمًة.قرأت إحدى  .2
 أكرمت سبَع عشرة متميزًة. .3
 اثنيت عمى سبعَة عشر متفوًقا .4
 

                                                           
 .ألقسام غير االختصاصالمغة العربية العامة شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك؛  1
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 1111، 111 (91 -21ألفاظ العقود ) 19 -13

الجزء األول يخالف المعدود  .1
 والعشرة تطابق المعدود.

( فيطابق الجزأين كما 12و 11أما )
 سبق.

 تمييزها يكون مفرًدا منصوًبا. .2
( مبنًيا 19 -11يكون العدد من ) .3

ى فتح الجزأين في محل رفع عم
أو نصب أو جر باستثناء العدد 

( يعرب الجزء األول إعراب 12)
المثنى، والجزء الثاني يبنى عمى 

 الفتح في محل جر باإلضافة.
 مثل:

 زار المعرض أحَد عشر سائًحا .1
 نجح اثنا عشَر طالًبا .2
 أكرمت اثنتي عشرَة متميزةً  .3
 قرأت سبَع عشرة ورقة من القصة .4
شارك تسعَة عشر العًبا في  .5

 السباق
شاركت خمَس عشرة شاعرة في  .6

 المهرجان

تكون بمفظ واحد لممذكر  .1
 والمؤنث

تكون ممحقة بجمع  .2
المذكر السالم فُترفع 

بالواو وتنصب وتجر 
 بالياء

تمييزها يكون مفرًدا  .3
 منصوًبا

 مثل:
زار عشرون سائًحا  .1

 شمال العراق
اشتركت خمسون طالبًة  .2

 في االمتحان
 ت ثالثين متميًزاأكرم .3
يحتوي القرآن الكريم عمى  .4

 ثالثين جزًءا

تأتي بصيغة واحدة مع المذكر  .1
 والمؤنث

 تعرب حسب موقعها من الجممة .2
 تمييزها مفرد مجرور .3

 مثل:
 شارك ِمئُة شاعٍر في المهرجان .1
 قرأت مئَة ورقٍة من الكتاب .2
 زرعت الدولة ألَف شجرةٍ  .3
 اشترَك في المعركة الُف رجلٍ  .4
الت التمقيح ألُف شاركت في حم .5

 ممرضةٍ 
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 تعريف العدد 
 نقصد بتعريف العدد إدخال ))ال(( التعريف عمى العدد وكاآلتي:

. تدددخل أل التعريددف عمددى المعدددود ولدديس عمددى العدددد المفددرد )المضدداف(، الملددة، ا لددف .1
 العدد مثل:

 نجح ثالثة الطالب (1
 أكرمُت مئَة المتسابق (2
 شارك ألُف الجنديُّ في المعركة (3
 . تدخل أل التعريف عمى الجزء األول من العدد مثل:19 -11العدد المركب من  .2
 استقبمت األحَد عشَر زائًرا (1
 قرأت التسَع عشرة ورقة من الكتاب (2
 شاَرك الخمسة عشر شاعًرا في المهرجان (3
 . تدخل أل التعريف عمى ألفاظ العقود مباشرة مثل: ألفاظ العقود .3
 زار الثالثون سائًحا المتحف. (1
 ت العشرين جزًءا من القرآن الكريم.قرأ (2
 . تدخل أل التعريف عمى المتعاطفين مثل:العدد المعطوف .4
 وصل الخمسة والعشرون مسافًرا. (1
 أكرمت الدولة التسع والستين عاممة. (2
 وصمت إلى الصفحة المئِة والسبِع والثالثين من الكتاب. (3


