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أقسام العدد

األعداد العقوداألعداد المضافةاألعداد المفردة األعداد المعطوفة األعداد المركبة
على العقود

(90-20)األعدد (2-1)األعدد  (12-11)األعدد 
(19-13)األعداد 

(10-3)األعدد 
(99-21)األعدد 

ترتيب درس أحكام العدد

األعداد مائة 
وألف ومليون 

ومليار

كنايات العدد

كذا•
(كأين/كأي)•
(بضعة/بضع)•
نيف•
/الخبرية)كم•

(االستفهامية
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التأنيث والتذكيرإعراب المعدودالمعدودإعراب العددالعددالمثال

فاعل مرفوع بالواو ألنه ملحق بجمع عشرونحضَر عشروَن طالبا

.المذكر السالم

حة بالفتمنصوبتمييزطالبا  

.الظاهرة في آخره

ود التتغير ألفاظ العق

تذكيرا  وتأنيثا  

مع مفعول به منصوب بالياء ألنه ملحق بجثالثينامرأة  ثالثينرأيت

.المذكر السالم

حة بالفتمنصوبتمييزامرأة  

.الظاهرة في آخره

ود التتغير ألفاظ العق

تذكيرا  وتأنيثا  

لدى سعيد مكتبة تضم 

.خمسين كتابا  

مع مفعول به منصوب بالياء ألنه ملحق بجخمسين

.المذكر السالم

حة بالفتمنصوبتمييزكتابا  

.الظاهرة في آخره

ود التتغير ألفاظ العق

تذكيرا  وتأنيثا  

(90-20)ألفاظ العقود

:الخالصة

مفردا  المعدود يأتي وتأنيثا  تذكيرا  ألفاظ العقود التتغير (90-20)األعداد 
منصوب دائما  على أنه 

.تمييز ذات

إعراب جمعألفاظ العقود تعرب 
هالمذكر السالم ألنها من ملحقات

يأتي العدد قبل المعدود
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التأنيث والتذكيرإعراب المعدودالمعدودإعراب العددالعددالمثال

واحد رجال  واحدٌ وعشرونَ جاء

عشرون

حرف عطف، : والواوفاعل مرفوع، : واحد

مرفوع ( واحد ) معطوف على : وعشرون

.بالواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالم

تحة بالفمنصوبتمييزرجال  

.الظاهرة في آخره

واحد تأخذ حكم األعداد 

المفردة وعشرون تأخذ 

.حكم ألفاظ العقود

بتسعٍ مررت  

مدرسة  وستينَ 

حرف عطف، : والواواسم مجرور، : تسعينبتسع وست

مجرور ( تسع ) معطوف على : وعشرون

.بالياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم

تحة بالفمنصوبتمييزمدرسة  

.الظاهرة في آخره

تسع تأخذ حكم األعداد 

المفردة وستين تأخذ 

.حكم ألفاظ العقود

(99-21)المعطوف على  العقود

:الخالصة

دة المعطوف عليه يأخذ حكم األعداد المفر(99-21)األعداد 
.والمعطوف يأخذ حكم ألفاظ العقود

مفردا  المعدود يأتي 
منصوب دائما  على أنه 

.تمييز ذات

يعرب العدد األول حسب موقعة في 
معطوفألفاظ العقود الجملة وتعرب 

نها ويتبعه إعراب جمع المذكر السالم أل
من ملحقاته يأتي العدد قبل المعدود
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التأنيث والتذكيرإعراب المعدودالمعدودإعراب العددالعددالمثال

مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة مائةفي الصندوق مائة  قلمٍ 
مضاف إليه مجرور بالكسرة قلمٍ .الظاهرة في آخره وهو مضاف

.الظاهرة في آخره
أنيثا  اليتغير تذكيرا  وت

مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة مليونمليون ايرٍ 
مضاف إليه مجرور بالكسرة ايرٍ .على آخره وهو مضاف

أنيثا  اليتغير تذكيرا  وت.الظاهرة في آخره

مفعول به منصوب بالفتحة ألفرأيت  الَف طالبٍ 
مضاف إليه مجرور بالكسرة طالبٍ .الظاهرة في آخره وهو مضاف

أنيثا  اليتغير تذكيرا  وت.الظاهرة في آخره

األعداد
(مليار–مليون –ألف -مائة )

:الخالصة

/ألف/مائة) األعداد 
(مليار/مليون

العدد يبقى بلفظ واحد واليتغير
تذكيرا  وتأنيثا  

مفردا  المعدود يأتي 
مجرورا  ويعرب مضافا  

.إليه

حسب موقعه من العدد يعرب 
.الكالم

يأتي العدد قبل المعدود
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التأنيث والتذكيرإعراب المعدودالمعدودإعراب العددالعددالمثال

مبنية على السكون في محل كذااشترك في هذا العمل كذا رجال  
به تمييز منصوب وعالمة نصرجال  .رفع فاعل

.الفتحة الظاهرة على آخره
وتلزم صورة تدل على عدد مبهم
.واحدة

بضعةاشتريت بضعة أقالم
مفعول به منصوب وعالمة 
نصبه الفتحة الظاهرة على 

.آخره
تمييز مجرور بالكسرة أقالم

.الظاهرة في آخره

لعدد بضع أو بضعة تأتي كناية عن ا
وتأخذان حكمه في حالة ( 9-3)من 

.اإلضافة أو التركيب أو العطف

كناية عن العدد مبنية على كأينوكأين من قرية أهلكناها
تمييز مجرور بعد من قريةٍ .السكون في محل رفع مبتدأ

.وعالمة جر الكسرة
تدل على عدد غير محدد وتفيد 

.اإلخبار عن الكثرة

عشرون نيففي مكتبي عشرون كتاب ا و
ونيف

فاعل مرفوع : عشرون
بالواوالنه ملحق بجمع المذكر 

اسم معطوف :ونيفالسالم، 
.مرفوع بالضمة

به تمييز منصوب وعالمة نصكتابا  
.الفتحة الظاهرة على آخره

وهي ( 9-1)تدل على األعداد من 
ا معطوف على لفظ من ألفاظ دائم 
العقود وتلزم حالة واحدة مع 

.المذكر والمؤنث

ا قضيته؟ في محل نصب ظرف زمان كمكم يوم 
به تمييز منصوب وعالمة نصيوما  مبنية على السكون

الفتحة
ت ستخدم : كم االستفهامية

.لالستفسار عن المجهول
كم مؤمٍن وقف خاشع ا في 

اء حيث جمبتدأكم في محل رفعكم!الصالة
ى ت ستخدم لتدل عل: كم الخبريةتمييز مجرور باإلضافةمؤمنٍ .بعدها فعل الزم

.الكثرة

(االستفهامية/الخبرية)، نيف، كم(بضعة/بضع)، (كأين/كأي)كذا، كنايات العدد
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مثالحكم المعدودحكم العددفئة العدد
ب يكون المعدود قبلهما ويعر.ا له، ويعربان نعت  يوافقان المعدود في التذكير والتأنيث(1-2)

.حسب موقعه من اإلعراب
.امرأة واحدة/ رجل واحد
.امرأتان اثنتان/رجالن اثنان

(3-10)
تكون مذّكرة مع المؤنث، ومؤنثة مع)تخالف جنس المعدود 

وتعرب بحسب موقعها في الجملة، وكذلك بقية ( المذكر
.األعداد

يكون المعدود بعدها جمعا 
مجرورا، ويعرب مضافا 

.إليه

.ثالث بناتٍ / ثالثة أطفالٍ 
.سبع ورقاتٍ / سبعة أقالمٍ 

(11-12)

.يطابقان المعدود في التذكير والتأنيث
فيكون " راثنا عش"على فتح الجزأين، أما " أحدَ عشرَ "وي بنَى 

صب جزؤه األول باأللف في حالة الرفع وبالياء في حالتي الن
.والجر، ويبنى جزؤه األخير على الفتح

يكون المعدود بعدهما مفردا
.امنصوبا، وي عرب تمييز  

.إحدَى عشرةَ امرأة  / أحد عشر رجال  
اثنتا /صحفيًّا( اثني عشر)اثنا عشر 
صحفية  ( اثنتي عشرة)عشرة 

.يخالف الجزء األول منها المعدود، ويطابقه الجزء الثاني(13-19)
.وت بنَى على فتح الجزأين

يكون المعدود بعدها مفردا 
.امنصوبا، وي عرب تمييز  

ا .ةَ دولة  ثالَث عشر/ ثالثةَ عشَر وزير 
ا خمَس عشرةَ / خمسةَ عشَر خبر 
.مقالة  

.تأتي على صورة واحدة مع المذكر والمؤنث(20-90)
.والجروتكون بالواو في حالة الرفع وبالياء في حالتي النصب

يكون المعدود بعدها مفردا 
.امنصوبا، وي عرب تمييز  

.عندي عشرون كتاب ا
.قرأت عشرين قّصة  

المعطوف عليه يأخذ حكم األعداد المفردة والمعطوف يأخذ (21-99)
.حكم ألفاظ العقود

يكون المعدود بعدها مفردا 
.امنصوبا، وي عرب تمييز  

رجال  واحدٌ وعشرونَ جاء
مدرسة  بتسعٍ وستينَ مررت  

المائة 
واأللف 
والمليون 
والمليار

.تأتي على صورة واحدة مع المذكر والمؤنث
يكون المعدود بعدها مفردا 
مجرورا، ويعرب مضافا 

.إليه

.مائة طاِلبةٍ / مائة طالبٍ 
.ألف امرأةٍ / ألف رجلٍ 
.مليون أوقيةٍ / مليون ايرٍ 
.مليار روبية/ مليار درهم
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