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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

alm
an
ah
j.c
om
/om

almanahj.com/om



التأنيث والتذكيرإعراب المعدودالمعدودإعراب العددالعددالمثال

مرفوع بالضمة نعت واحدجاَء رجٌل واحدٌ 
مرفوع بالضمة فاعل رجلالظاهرة في آخره

الظاهرة في آخره
يوافق العدد المعدود 

في التذكير

اثنتيننِ رأيت امرأتيِن اثنتي

بالياء نعت منصوب
ألنه ملحق بالمثنى ، 
والنون عوض عن 
التنوين في االسم 

.المفرد 

امرأتين

مفعول به منصوب 
بالياء ألنه مثنى ، 
والنون عوض عن 
التنوين في االسم 

.المفرد

يوافق العدد المعدود 
في التأنيث

:الخالصة

العدد المعدود من حيث يوافق(2-1)األعداد 
التذكير والتأنيث

حسب المعدود يعرب 
.موقعة في الجملة

نعتالعدديعرب 
(ويتبع المعدود بالحركة اإلعرابية)

األعداد المفردة
(1-2)

يأتي العدد بعد المعدود
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التأنيث والتذكيرإعراب المعدودالمعدودإعراب العددالعددالمثال

فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة ثالثةائرةَ صعد ثالثةُ أطفاٍل الط
مضاف إليه مجرور بالكسرة أطفال.في آخره وهو مضاف

.الظاهرة في آخره
يخالف العدد المعدود 
في التذكير والتأنيث

تسعحدائقتسعَ رأيت
مفعول به منصوب وعالمة 
ه نصبه الفتحة الظاهرة على آخر

.وهو مضاف
مضاف إليه مجرور بالكسرة حدائق

.الظاهرة في آخره
يخالف العدد المعدود 
في التذكير والتأنيث

عشرةرجالٍ عشرةُ 
مبتدأ مرفوع وعالمة رفعة 

الضمة الظاهرة على آخره وهو 
.مضاف

مضاف إليه مجرور بالكسرة رجال
.الظاهرة في آخره

يخالف العدد المعدود 
في التذكير والتأنيث

األعداد المضافة
(3-10)

:الخالصة

العدد المعدود من حيث يخالف(10-3)األعداد 
التذكير والتأنيث

جمعاً المعدود يأتي 
 ً مجروراً ويعرب مضافا

.إليه

حسب موقعه من العدد يعرب 
الكالم

يأتي العدد قبل المعدود
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التأنيث والتذكيرإعراب المعدودالمعدودإعراب العددالعددالمثال

فع اسم مبني على فتح الجزئين في محل رأحد عشرنجَح أحدَ عشَر طالبا
ة الفتحمنصوبتمييزطالبا  .فاعل

.بالظاهرة في آخره
يوافق العدد المعدود 

ثفي التذكير والتأني

اثنتا عشرةة  نجحت اثنتا عشرةَ طالب

فاعل مرفوع باأللف ألنه ملحق : اثنتا
.بالمثنى

ح ال بدل نون المثنى مبني على الفت: عشرة
.محل له من اإلعراب

ة الفتحمنصوبتمييزطالبة  
.بالظاهرة في آخره

يوافق العدد المعدود 
ثفي التذكير والتأني

مررُت باثنتْي عشرةَ 
اثنتي عشرةمدينة  

اسم مجرور بالباء وعالمة جره : اثنتي
الياء ألنه ملحق بالمثنى ، وشبه الجملة

‘مررت ‘ متعلق بالفعل 
ح ال بدل نون المثنى مبني على الفت: عشرة

.محل له من اإلعراب

ة الفتحمنصوبتمييزمدينة
.بالظاهرة في آخره

يوافق العدد المعدود 
ثفي التذكير والتأني

(12-11)-1األعداد المركبة

:الخالصة

العدد والمعدود من حيث يتوافق(12-11)األعداد 
التذكير والتأنيث

مفرداً المعدود يأتي 
منصوب دائماً على أنه 

.تمييز ذات

:  العدديعرب 
.ئينبالبناء على فتح الجز( أحد عشر)
نى، يعرب اثناء إعراب المث( اثنا عشر)

.وعشر على فتح الجزئين يأتي العدد قبل المعدود
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التأنيث والتذكيرإعراب المعدودالمعدودإعراب العددالعددالمثال

أربعة عشرأربعةُ عشر عاما  
محل اسم مبني على فتح الجزئين في

.مبتدأرفع 
عاما  

الفتحةمنصوبتمييز

.بالظاهرة في آخره

الجزء األول يخالف 

والثاني يوافق المعدود

ست عشرةست عشرة شجرة  
محل اسم مبني على فتح الجزئين في

.رفع مبتدأ
شجرة  

الفتحةمنصوبتمييز

.بالظاهرة في آخره

الجزء األول يخالف 

والثاني يوافق المعدود

رجال ماتواخمسةَ عشرَ 

بسبب صندوق
خمسة عشر

محل اسم مبني على فتح الجزئين في

.رفع مبتدأ
رجال  

الفتحةمنصوبتمييز

.بالظاهرة في آخره

الجزء األول يخالف 

والثاني يوافق المعدود

(19-13)-2األعداد المركبة

:الخالصة

ل الجزء األوالعدد عبارة عن جزئين (19-13)األعداد 
يخالف والثاني يوافق المعدود

مفرداً المعدود يأتي 
منصوب دائماً على أنه 

.تمييز ذات

ح بالبناء على فتالعدد يعرب 
.الجزئين

يأتي العدد قبل المعدود
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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 "ويُبنَى 

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

يكون المعدود بعدهما مفردا
.امنصوبا، ويُعرب 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)
.وتُبنَى على فتح الجزأين

يكون المعدود بعدها مفردا 
.امنصوبا، ويُعرب تمييز  

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

األعداد المركبة
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