
 العدد
 سبعةُ كل لفظ ٌدل على مقدار محدد من شًء قابل للعد والحساب . فلو قلت : عندي : تعريفه

 ثالثةاقالم ٍ . فاللفظ )سبعُة( دل على قدر من المعدود  القابل للعد وهو )اقالم( .. وفً هذا الباب 
 مباحث : 

 انواع العدد:  المبحث االول :

 العدد المفرد  -1

  واحدةٌ  ، مللة ٌ  ٌواحد( ٌوافقان المعدود فً التذكٌر والتأنٌث فنقول : كتاب ٌ 2، 1العددان ) -أ

 ن ثنتا،  مللتان ا  اثنانكتابان ِ    

 وهنا ٌتقدم المعدود على العدد ، وٌعرب العدد نعتا )صفة( 

 ( 9-3االعداد ) -ب

 نساء ٍ خمسرلاٍل ، ولاءت  خمسةاء ٌخالف العدد المعدود فً التذكٌر والتأنٌث . نقول : ل -1

  تسعُة طالبٍ ٌكون المعدود بصٌغة اللمع ملرورا على انه مضاف الٌه . مثل : نلَح  -2

 تسعة ُ : فاعل مرفوع مضاف   

 طالب : مضاف الٌه ملرور  

  ثالُث طالباتٍ تفوقت  

 ثالث ُ : فاعل مرفوع مضاف .  

 طالبات ٍ : مضاف الٌه ملرور 

 مهندسات  رَ عش  مهندسٌن و رةَ عش  اما العدد )عشرة( فاذا لاء مفردا خالف المعدود كقولنا راٌُت 

 احدىطبٌبا ً و شرَ َدعَ احَ اما اذا لاء مركبا فٌطابق المعدود فً التذكٌر والتأنٌث مثل : حضر َ 
تسكٌنها مع طبٌبة ً . وٌالحظ فً هذه الحالة فتح حرف )شٌن( العدد )عشرة( مع المذكر و ةَ رَ ش  ع

 المؤنث . 

 ( 19-11العدد المركب ) -2

 ( ٌطابقان المعدود فً التذكٌر والتأنٌث مثل :  12، 11العددان )

 اَحَد عَشر َ طالبا ً          اثنا عَشَر طالبا    ) المعدود مذكر( 

رة َ طالبة ً ) المعدود مؤنث(  رَة طالبة ً      اثنتا عش   احدى عش 

التذكٌر ( فٌخالف لزؤها االول المعدود وٌطابق الثانً المعدود من حٌث 19 -13اما االعداد ) 
 والتانٌث مثل : 



َرةَ موظفاً  و  سبعَة عَشرَ سافر َ   موظفة  سبع َ عش 

ٌكون المعدود بصٌغة المفرد منصوبا على التمٌٌز ، وٌعرب العدد المركب حسب محله من 
 أٌن . االعراب مبنٌا على فتح اللز

 : اعراب الشاهد

 سافَر : فعل ماض مبنً على الفتح . 

 : عدد مركب مبنً على فتح اللزأٌن فً محل رفع فاعل .  سبعة عشر

 موظفا : تمٌٌز منصوب 

( يعرب جزؤه االول اعراب المثنى ، فيرفع بااللف وينصب ويجر 12العدد المركب )فائدة : 
 بالياء ، اما الجزء الثاني فيكون مبنيا على الفتح ال محل له من االعراب . 

( : وهً بلفظ واحد مع المذكر والمؤنث و معدودها مفرد منصوب على 92-22العقود : ) -3
ب لمع المذكر السالم النها ملحقة به . فترفع بالواو وتنصب التمٌٌز ، وتعرب هذه االعداد اعرا

 وتلر بالٌاء . نقول : 

 النه ملحق بلمع المذكر السالم مة رفعه الواو: خمسون : فاعل مرفوع وعال ن زائراخمسولاء 

زائرا :  خمسٌن : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الٌاء النه ملحق بلمع المذكر  خمسٌنراٌُت 
 السالم . 

 زائرا : خمسٌن : اسم ملرور وعالمة لره الٌاء .  خمسٌن سلمت ُ على

(  الواحد واالثنان ٌطابقان المعدود فً التذكٌر والتانٌث وماتبقى 99-21االعداد المعطوفة : ) -4
( فٌخالفان المعدود بذلك . اما اللزء الثانً اي العقود فتكون بلفظ واحد مع المذكر 9-3من )

 سبعة وعشرٌنفرد منصوبا على التمٌٌز مثل : درست ُ المعدود بصٌغة الم والمؤنث ، وٌكون
 طالبة ً  وسبعا وعشرٌنطالبا 

  :االعراب 

 ول به عدد مركب منصوب مفع :سبعة وعشرين  

 تمٌٌز منصوب  :طالبا 

لفظ واحد مع المذكر والمؤنث وٌكون معدودها ب( وتكون 1222222، 1222، 122االعداد ) -5
 بصٌغة المفرد ملرورا باالضافة مثل : مئة فارس ٍ  والُف نخلة ٍ ومٌلون ُ دٌناٍر 

 

 

 

 



 تعرٌف العدد بـ)ال(  : المبحث الثاني

 دخلت )ال( التعرٌف على المعدود )المضاف الٌه( مثل اذا كان مفردا  -1

  الطالبات ِ نلحت عشر ُ     الطالب ِنلح َ عشرة ُ 

 ( دخلت )ال( التعرٌف على لزئه االول فقط مثل : 19 -11اذا كان العدد مركبا )  -2

رطالبا و  االَحَد عَشرَ نلَح   طالبة ً  ةاالحدى عش 

 لخمسة( دخلت )ال( التعرٌف على اللزئٌن مثل: قرأت ا99-21اذا كان العدد معطوفا ) -3
 كتابا  والعشرٌن

 حالة ً  الستونحالا و لثمانون)ال( التعرٌف على العقود فنقول : عادَ  اتدخل  -4

 

 : صياغة العدد على وزن )فاعل( المبحث الثالث 

 ٌصاغ العدد على وزن )فاعل ( وكما ٌاتً : 

  لخامسة والدرس ُ اسابعالعدد المفرد : ٌطابق المعدود فً التذكٌر والتانٌث فنقول : الحلقة ال -1

 قدٌم المعدود على العدد وٌعرب العدد نعتا ٌالحظ هنا ت

( ٌبنى لزءاه على الفتح فٌصاغ اللزء االول منه على وزن )فاعل( 19-11العدد المركب ) -2
 موعدنا .  الخامسة َ عشرةَ الساعة 

 الحادياما اذا كان العدد منتهٌا بـ)ٌاء( فٌبنى اللزء االول على السكون دائما . مثل : الفصل 
 .َعَشَر مهمان  نًلثااوعَشَر 

  الحادي عشر : اللزء االول مبنً على السكون والثانً مبنً على الفتح . 

 


