
العدد
:أصناف ھي 4یصنف العدد األصلي من حیث صورتھ اللفظیة إلى -1

...و ملیون و ملیارا  1000و100وما بینھما و 10و1أعداد مفردة یضم 
.وما بینھما 19و11أعداد مركبة تركیبا مزجیا و تضم 

90إلى ...............................................و 40و30ألفاظ العقود و تضم األعداد 
. و نظیر ذلك مع باقي للعقود 19.21أعداد معطوفة و تضم األعداد  المحصورة بین 

األحكام اإلعرابیة -2
.تعرب األعداد المفردة بالحركات الظاھرة إال ما كان ملحقا بالمثنى فیعرب إعرابھ 

فإن جزاء األول ) اثنا عشر و اثنا عشر  (و یثنى من ذلك العدد . تبني األعداد المركبة على فتح الجزأین 
.یعرب إعراب المثنى و جزاء الثاني یبني على الفتح دائما 

.ألنھا مالحقة بھ . ألفاظ العقوء تعرب إعراب المذكر السالم في جمیع أحوالھا 
.إذا كان المعدود مذكرا و یمكن إذا كان المعدود  مؤنثا ) عشرة(لفظ یفتح حرف الشین في -
تأتي ألفاظ العقود على صیغة جمع المؤنث السالم لتفید التعبیر عن مضاعفاتھا فعشرینات في ھذا -

تدل على األعداد الواقعة بین . وحیث تلحقھا باء النسبة و تجمع جمع مؤنث سالما . العدد من عشرین 
و كذلك الشأن في الثالثینات و التسعینات و ) 29إلى 21(عقد و آخر فعشرینات ندل على األعداد من 

.ما بینھما 
تذكیر العدد و تأنیثھ    -3
.یطابقان المعدود مفردین أو مركبین أو معطوفا علیھما 2و1العددان -
ود مفردة أو مركبة أ معطوفا علیھا تخالف مفرد المعد9إلى 3األعداد من -
.ویطابق مركبا . العدد عشرة یخالف المعدود مفردا -
و ألفاظ العقود تلزم صورة واحدة سواء كان المعدود مذكرا ام مؤنثا . مائة و ألف -
األحكام اإلعرابیة للمعدود-4
2و1یؤكد العدد معدودة بالنسبة للعددین -
وما بینھما 10و3یرد المعدود جمعا مضافا إلى العدد بالنسبة لألعداد -
...وملیون وملیار 1000و100یكون المعدود مفردا مضافا إلى العدد بالنسبة لألعداد -
.و ألفاظ العقود یكون المعدود مفردا منصوبا على التمییز بالنسبة لألعداد المركبة و المعطوفة-
العدد الترتیبي-5
على وزن . سواء كانت مفردة أم مركبة  أم معطوفا علیھا ) اثنین إلى عشرة(تصاغ األعداد من -

.وتدل على ترتیبھ .لتصف ما قبلھا ) فاعل(
.وحكم ھذه الصیغة مطابقتھا للمعدود الموصوف في جمیع أحوالھ -
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