
 

 

 
 
: ْٓافكاٌ املعدّد يف التركري ّالتأىٔح ضْاٛ كاىا مفسدًٓ أو مسكبني أو معطْفًا علَٔنا(2-1) العدداٌ -1

.  ّاحدٗآٓ٘   -ّاحدإلُ : اإلفساد -أ                        
 .دزج٘ إحدٚ عػسٗ -كْكبا  أحد عػس: الرتكٔب -ب                        

. عٔيًا اثيتا عػسٗ -غَٔدًا اثيا عػس                               
 .ضي٘ إحدٚ ّعػسٌّ -عاما  ّاحد ّعػسٌّ: العطف -ج                       

ً٘ اثيتاٌ ّمخطٌْ -غَٔدًا اثياٌ ّأزبعٌْ                              .مدٓي
ضْاٛ كاىت مفسدٗ أو مسكب٘ أو معطْفًا علَٔا  ّ التأىٔحختالف املعدّد يف التركري  (9-3)األعداد مً  -2

( اخلنط٘ السٓاالت  -الطبعاملعلكات  -غجساتتطع  يف البطتاٌ ) :اإلفساد -أ           
. امسأٗ عػسٗ ّتطع -زجال عػس تطعّ٘صل متأخسًا : الرتكٔب -ب          
( عاماًل  ّثالثٌْ ّٗتطع -آل٘ أزبع ّعػسٌّيف املصيع )   : العطف -ج          

طالبات  ّعػسطاّلب عػسٗ متّٔص ) (أمجاهلا  بعػسٗ احلطي٘ :) خيالف يف حال٘ اإلفساد     :ٗالعدد عػس -3
 (طالبا تطع٘ عػسدزج٘ ّصافح عػسٗ  ضبع ىال الطالب: )  ْٓافل يف حال٘ الرتكٔب ّ                     

: تأخر صٔغ٘ ّاحدٗ ّالتتبّدل ّاملٝ٘ ّاأللف ّامللٌْٔ( اخل..  60 – 50 – 40-30مً )ألفاظ العكْد  -4
( أّ ٓصٓدٌّ مٝ٘ ألف ّأزضلياِ إىل   ) (طالب٘  مٝ٘طالب ّ مٝ٘ -مطلن٘ أزبعٌْمطلنا ّثالثٌْ  )   

 

: فىائد يف العدد

( اخل ..... -مثامنٝ٘  - مخطنٝ٘ -أزبعنٝ٘  -ثالمثٝ٘) 9-3تكتب مٝ٘ مّتصل٘ مع األعداد  -1
. ّغني عْػسٗ تكٌْ ضاكي٘, تكٌْ مفتْح٘ غني عَػس  -2
 فٔطابل املعدّد يف التركري ّالتأىٔح يف مجٔع احلاالتدااًل علٙ الرتتٔب  إذا جاٛ العدد علٙ ّشٌ فاعل  -3

 الجامً ّالعػسًٓقسأت اجلصٛ  - الجالح عػساىتَٙ املػَد   -السابع حضست املػَد .ّٓعسب صف٘ ملعدّدِ
 

 :معدوده وإعراب   العدد متييز

( غالبا صف٘ )ال متٔٔص هلنا، ألىَنا ٓتبعاٌ ما قبلَنا إذا كاىا مفسدًٓ ( 2، 1)العدداٌ 
 ّاحدا زغٔفا ّ،  اثيتني بٔضتني أكلت 



 

 

  ً(مضاف إلُٔ دلسّز )  ٓأتٕ متٔٔصٍا مجعًا دلسّزًا( 10 < <  3)األعداد املفسدٗ م 
 . بالكطسٗدلسّز مضاف إلُٔ متٔٔص العدد  /  دزٍّع مخط٘حفظت 

 ً(متٔٔص ميصْب ) ٓأتٕ متٔٔصٍا مفسدًا ميصْبًا 99 << 11: األعداد املسكب٘ م 
 كْكبًا عػَس أحَدإىٕ زأٓت 

 (مضاف إلُٔ دلسّز ) مفسدًا دلسّزًا ٓأتٕ متٔٔصٍه املٝ٘ ّاأللف ّامللٌْٔ ّامللٔاز 

 

 :ملحىظة هامة

  ُالتنٔٔص ٓتبع آخس زقه يف العدد الرٖ تكتب
لاير  1325العدد نقول في تمييز ف

 .متٔٔص العدد مفسد دلسّز ألٌ متٔٔص األلف ٍكرا( = زٓال: )مخظ ّعػسٌّ ّثالمثاٜ٘ ّألف زٓال. أ 
 .( عػسٌّ) متٔٔص العدد مفسد ميصْب ألىُ متٔٔص( = زٓااًل: )ألف ّثالمثاٜ٘ ّمخط٘ ّعػسٌّ زٓااًل. ب 
 

 


