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I : العدد األصلي

ال حظ األمثلة التالیة
اشتریت قلمین اثنین-
ربح الفالح ثمانیة أبقار-
حفظ التلمیذ اثنا عشر درسا-
قرأت تسعة عشر كتابا-
كتبت ثالثین صفحة في ساعة واحدة-
و تسعون قصیدةألف الشاعر تسع-
كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة -
لیلة القدر خیر من ألف شھر-
أكلت عشر كعكات-

استنتاج
.مقداره و ال تدل على رتبتھ , إن األعداد الواردة في األمثلة تدل على كم المعدود أ

ة و منھا ما یتكون من كلمتین من األعداد ما یتكون من كلمة واحد
الرابط بین ما یتكون من كلمتین مزج
أي یحمل . ومنھا ما ھو مبني . بحیث تحمل العالمة اإلعرابیة المالئمة لموقعھ . یوجد من ھذه األعداد ما ھو معرب 

عالمة إعرابیة واحدة بصرف النظر عن موقعھ اإلعرابي 
ھ اإلعرابیة مع صیغة الصرفیة ان ما ھو معرب تتناسب عالمت-
یفتح حرف الشین في لفظ عشر إذا كان المعدود مذكرا -
و یمكن إذا كان المعدود  مؤنثا-
إذا رجعنا و تأملنا األمثلة السابقة نجد أن -
ورد المعدود بعد العدد إال مع العددین واحد وا ثنین -
.و اثنا عشر بجزأیھ .و اثنین . واحد . طابق العدد مفرد معدودة في الجنس بالنسبة لألعداد -
7.8.10خالف العدد مفرد معدودة في الجنس بالنسبة لألعداد -
30.100ال عالقة  بین العدد ومعدوده في الجنس بالنسبة لألعداد -
.تلزم صورة واحدة في كل الحاالت ألنھا 100-
معدودة في الجنس ) تسعة و تسعون(خالف الجزء األول من العدد -
.أما الجزء الثاني المعطوف فیلزم صورة واحدة أیا كان جنس المعدود -
.معدودة في الجنس وطابقھ في الجزء الثاني) تسعة عشر(الجزء األول من العدد خالف-
طابق المعدود عدده في التثنیة بالنسبة للعدد اثنتي -
1000.100.99.19.12ورد المعدود مفردا بعد األعداد -
.99.30.12ورد المعدود منصوبا على التمییز بالنسبة لألعداد -

II : العدد الترتیبي
ال حظ المثال التالي 

كنت دوما الثانیة في القسم
استنتاج

العدد یأتي بعد معدوده فیصفھ و یدل على ترتیبھ
)أول(أنھ یرد على صیغتھ فاعل باستثناء لفظ -
.أنھ یطابق معدوده في جمیع األحوال -
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