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استعماالت العدد والمعدود في التَّعبير الكتابي لدى 
 .متوسِّطالتالميذ السَّنة الثَّالثة من التَّعميم 



 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم



 
مقدمة 

 



 مقدمة
 

 أ
 

 :مقّدمة
         شيد حقل الدراسات المُّغوية تطّوًرا ممحوًظا، خاّصة في مجال الّمسانّيات، وما ُيعنى بتعميم 

الّمغات وتعّمميا، في حين ابتعدت كثيًرا عن مجال النحو باعتباره ماّدًة مدروسًة بكثرة، حيث أنَّ 
أغمب الدراسات الّمغوية قديًما انصبَّت حولو، إالَّ أنَّ ىذا ال يمنع االىتمام بيما مًعا، أو باألحرى 

الجمع بين أحد عناصر كلٍّ منيما، وليذا ارتأيت أن يكون ذلك بين التعبير الكتابي الذي من جية 
عمم المغة، والعدد والمعدود الذي ىو أحد عناصر عمم النحو، فكان أن اقترحت موضوع بحثي 

استعماالت العدد والمعدود في التعبير الكتابي لدى تالميذ السنة الثالثة من التعميم : بعنوان
المتوسط، باعتبار ىذه الفئة من المتعّممين قد درسوا ىذا الموضوع، إضافًة إلى اكتمال ممكة التعبير 

 .           لدييم

العدد )  ويتمّثل سبب اختياري لمموضوع في قّمة الدراسات الجامعّية حول ىذا الموضوع
في أغمب )باإلضافة إلى االستعمال غير الصائب لدى الطالب وحتى الجامعّيين (والمعدود
عند كتابة العدد في الجممة، ما يجعل البعض يمجأ إلى كتابة األرقام بدل الحروف، وكان  (األحيان

ىذا رغبًة مّني في اإلسيام في تقويم المسان وحفظو من الخطأ المرتكب في ىذا المجال، والتعبير 
 .بأسموب عربي فصيح

إلى أيِّ مدى يطبق تالميذ الطور الثالث متوسط قواعد :         وعميو نطرح اإلشكال التالي
وأحكام العدد والمعدود في تعبيرىم الكتابي؟ وىل يتم ذلك دونما عودة إلى تمك القواعد وقت 

 الحاجة؟                                                             

         ولإلجابة عن ىذه األسئمة، اتّبعت في ذلك المنيج الوصفي التحميمي؛ الذي يقوم عمى 
 .               وصف  الظاىرة المغوية ثم تحميميا من حيث الخطأ والصواب، والتعميق عمييا

مقّدمة تناولت فييا تمييًدا لمموضوع، وسبب :          وعمى ىذا األساس قّسمت بحثي إلى
اختياري لو، مع طرح اإلشكالّية، وأتبعت ذلك بالفصل النظري الذي تطّرقت فيو إلى تحديد المفاىيم 

العدد والمعدود وأحكاميما باإلضافة إلى التعبير الكتابي أنواعو، ويميو : األولّية لمبحث، والتي ىي
الفصل التطبيقي الذي بدأتو بتعريف العيِّنة، ثم رصد استعماالت العدد والمعدود من تمك التعابير، 



 مقدمة
 

 ب
 

والتعميق عمييا، وأتبعنا ذلك بحوصمة لمنتائج، ويمي ذلك خاتمة البحث التي جاء فييا بعض النتائج 
ل إلييا، ُأتبع كلُّ ذلك بقائمٍة لممصادر والمراجع، عالوًة عل بعض المالحق  .األساسية الُمتوصَّ

قمَّة الدراسات حول ىذا الموضوع ال يعني انعداميا، بل ىناك دراسات سابقة بالرغم :       وقولنا
لنازنين عمر عبد " العدد في القرآن الكريم: "من ابتعادىا قميال عن موضوعنا، والتي نذكر منيا

لمدكتورة زاىدة عبد اهلل محمد، والمالحظ من " داللة العدد النحوية في القرآن الكريم: "الرحمان، وكذا
ىذا أّنيما مختصان بالعدد دون المعدود في القرآن الكريم وليس في التعبير الكتابي، وىذا ما يضفي 

أخطاء العدد في : "لمسة االختالف بينيما، باإلضافة إلى مذّكرة الّطالبة ىنية عريف المعنونة ب
، والتي ىي األخرى ابتعدت عن المعدود، عالوًة "مذكرات الميسانس أنموذًجا-األبحاث األكاديمية

 .عمى دراستيا لالستعماالت الخاطئة فقط دون التفاتٍة لالستعماالت الصائبة لمعدد

القرآن الكريم، معجم :     وإِلنجاز ىذا البحث اعتمدنا عمى جممة من المصادر والمراجع نذكر منيا
النحو الوافي لعباس : العين لمخميل، لسان العرب البن منظور، باإلضافة إلى كتب أخرى من مثل

 .حسن، المرجع في تدريس المُّغة العربية إلبراىيم محمد عطا، وغيرىا

صعوبة :     وَكُكلِّ بحث لم يخُل بحثنا من الصعوبات، التي عرقمت سير ىذا البحث، أىّميا
الحصول عمى المرجع أو المصدر في الوقت المناسب باإلضافة إلى صعوبة البحث في بعضيا، 

 .عالوة عمى كثرة اآلراء حول موضوع واحد، ما صعَّب االختيار بينيا

:     وعمى كلِّ حال تّم ىذا البحث بفضل اهلل تعالى الذي نحمده ونشكره، وبمعونة األستاذ المشرف
مقداد حواالم الذي نشكره جزيل الشكر عمى توجيياتو وتحّممو عناء القراءة والتصحيح، كما أشكر 
كل من ساىم في إنجاز ىذا البحث من قريب أو بعيد حّتى لو كان ذلك بكممة طيِّبة أو ابتسامة 

 . ُمفِرحة
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 :تمهيد

شارات أو  ظير العّد  والحساب منذ الِقدم، نتيجة الحاجة اإلنسانية لذلك، وكان في بدايتو رموًزا وا 
ما يسمى باألرقام، وبعد ذلك ُترجمت إلى لغة الحروف، وكان الشعر العربي القديم والقرآن الكريم 

َضاِتيما جاءت المعاجم  من أوائل من َحِفَل بذلك، واستعماله عمى أصحّْ صورٍة لو، وعمى َتَمخُّ
 .العربية لتضع تحديًدا دقيًقا لمعدد عمى غرار المصطمحات األخرى

 :مفهوم العدد والمعدود: المبحث األول

 :مفهوم العدد-1

يقول فيو . معجم العين: في كثير من معاجم المُّغة، من بينيا" عدد" وردت لفظة :للةًة - 1-1
 يعني أّن [84:مريم] ﴾َنُعّد لهم عدَّا﴿:قال عزَّ وجلَّ . حسبتو وأحصيتو: َعَدَدُت الشَّْيَء َعدِّا:"الخميل

 أي العدد ىو مقدار معموم من األشياء ُأحِصي (1)"األنفاس ُتحصى إحصاًء وليا عدد معموم
 .وُحِسب

الَعدُّ إحصاُء الشَّْيِء، َعدَُّه َيُعدُُّه عًدا وَتْعَداًدا :" وىذا المفيوم نجده أيًضا عند ابن منظور بقولو
 بمعنى أنَّ لفظ العدد مأخوذ من (2)"والجمع أعداد…والعدد ِمقَداُر ما ُيَعد…واالسم العدد والعديد…

 .أعداد: وىو إحصاء مجموعٍة من األشياء، وُيجمع عمى" العدّ "المصدر 

، (3)"إحصاء الشيء عمى سبيل التفضيل: "باإلضافة إلى ىذا نجد الجرجاني يرى أنَّ العّد ىو
الذي ُيقصد بو المفاضمة بين شيئين، فعند " التفضيل"َفعالوًة عمى اإلحصاء والحساب نجده يضيف 

قرأت خمسة كتب في النحو؛ يعني أنَّنا : إحصائنا لشيء ما، فإّننا ُنفّضمو عمى غيره، فمثاًل نقول
 .فّضمنا تمك الكتب الخمسة عمى غيرىا

                                                           

عبد الحميد ىنداوي، :قيقوتحتيب ، تر3:مج كتاب العين مرّتًبا عمى حروف المعجم،: دييالخميل بن أحمد الفراه(1)
. (عدد)، مادة 108: ، ص2003 -1424، بيروت لبنان،1ط
، دار صادر لمطباعة 9لسان العرب، مج:  اإلفريقي المصريابن منظورأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (2)

 .(عدد)، مادة 56:، بيروت لبنان، ص4والنشر، ط
 .151: ، ص2003، بيروت لبنان، 2مية، طلالتعريفات، دار الكتب الع: الشريف الجرجاني(3)
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 َفَضَرْبَنا﴿:وعمى غرار المعاجم المُّغوية، نجدىا مذكورًة في آيات كثيرة من الذّْكر الحكيم منيا
 َوَ دََّر ُ ﴿، [28:الجن] ﴾َعَدَدا َ ْي ٍء  ُللَّ  َوَأْحَصى﴿، [11:الكيف] ﴾َعَددًةا ِ ِنينَ  الَلْه ِ  ِفي  َآاِنِهمْ  َعَلى
 ال ِّسِنينَ  َعَددَ  َوِلَتْعَلُموا َرِبُلمْ  ِمنْ  َفْض ًة  ِلَتْبَتُلوا﴿، [5:يونس] ﴾َوالِحَ اب ال ِّسِنينَ  َعَددَ  ِلَتْعَلُموا َمَناِالَ 

 .عمى اإلحصاء والحساب" عدد"،وغيرىا من اآليات، في كلٍّ منيا تدّل لفظة [12:اإلسراء] ﴾َوالِحَ اب

ا-1-2 الكّمّية المتألّْفة من الوحدات فال يكون الواحد : " ُيعّرف العدد عند البعض بأنَّو:اصط حًة
أي كّل ما يتشكَّل من ( 1")عدًدا، وأّما إذا ُفسّْر العدد بما يقع بو مراتب العدد دخل فيو الواحد أيًضا

وحدات، فيو عدد، وىنا ُأقِصَي الواحد نظًرا لكونو وحدة واحدة لم تجتمع مع أخرى، وىنا يقصد 
فيذه األلفاظ لم تتشكل من وحدات إاّل أنَّيا …بنت، كتاب: األلفاظ الّدالة عمى معدود، كأن نقول

 . دالة عمى معدودات، لكن إذا قمنا بنتين اثنتين وكتابين اثنين فيذه األلفاظ ىي أعداد

الكتاب األوَّل، : أّما إذا ُفسّْرت مرتبة شيء ما بعدد معين، فينا يدخل الواحد أيًضا، نقول
ل أو الثَّاني…الثَّاني وعمى ىذا .، وىو ما يسمى بالعدد التَّرتيبي… يعني أنَّ ترتيب الكتاب ىو األوَّ

العدد : اسم غير متصرّْف يدلُّ عمى الكّمّية والّترتيب، وىو قسمان: "األساس، يمكن القول أنَّ العدد
 .وىو ما سنفّصل فيو الحًقا( 2)"والعدد الّترتيبي…األصمي

و مساواتو لنصف -أي األفراد-ما ُوضع لكّمّية اآلحاد: "وُيحدَّد العدد أيًضا بأنَّو وأنَّ من خواصّْ
ىو ما يتقّدم وما يتأّخر عن " حاشيتيو المتقابمتين"والمقصود ب ( 3)"مجموع حاشيتيو المتقابمتين

العدد، فالواحد ىو حاشية االثنين وكذلك الثالثة وىذا األخير حاشية األربعة وكذلك 
 «ثمانية»فالعدد "وىكذا، ويكون نصف مجموع ىاتين الحاشيتين ىو ذلك العدد المقصود؛ …الخمسة

                                                           

 .151: التعريفات، ص: الشريف الجرجاني-(1)
                                            :، ص2006ط، عين مميمة الجزائر، .قصة اإلعراب، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، د: ابراىيم قالتي-(2)

155.      

،     13، دار المعارف، ط 4النحو الوافي مع ربطو باألساليب الرفيعة والحياة المغوية المتجّددة، ج: عباس حسن-(3)
. 517: القاىرة، ص
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َفِبجمع العددين سبعة وتسعة نحصل ( 1)"8(=7/2+9)يساوي نصف مجموع السبعة والتسعة …مثاًل 
 .ىو ثمانية، وىو المقصود (16)عمى سّتة عشر، ونصف ىذا العدد

 :مفهوم المعدود-2

في القرآن الكريم في آيات كثيرة، وبصيٍغ مختمفة، فمثاًل في صيغتيا ىذه، " معدود"وردت لفظة 
: ، وفي صيغة المؤنَّث، قولو في سورة يوسف[104:ىود] ﴾معدود ألأللٍء  إإّ  نؤّخر  وما﴿:قولو تعالى

، أمَّا في صيغة جمع [20:يوسف] ﴾معدودة ولانوا فيه من الااهدين و رو  بثمن بخس دراهم﴿
يؤّنُث " معدود"، فمفظ [203:البقرة] ﴾واآلروا اهلل في أّيامٍء معدودات﴿:المؤنَّث السَّالم، ففي قولو تعالى

 .، ولممذّكر معدودون؛ وكّميا تعني التحديد والتعيين"معدودات"، أو "معدودة"

وما ُعدَّ "الذي ىو اإلحصاء " عدَّ "مشتقَّة من الفعل " معدود" نجد لفظة : معاألم الللة في-2-1
 بمعنى أنَّ كلَّ ما (2)"وكلُّ عدٍد َقّل أو َكُثَر فيو معدود…وَعدَّه فاعتّد أي صار معدوًدا…فيو  َمْعُدودٌ 

ُيعّد وُيحصى ِلغرض ما فيو معدود، قمياًل كان أم كثيًرا، فال تفريق بين ذلك إاّل في أحكام كلٍّ منيا 
عرابيا " ضيف"زارنا ضيف واحد أو ضيفان اثنان، فال يمكن القول أنَّ لفظتي : فإذا ُقمنا. وا 

 . ليسا بمعدودْين نظرا لكونيما ال يداّلن عمى الكثرة " ضيفان"و

ىي األخرى ألفاظ معدودة، " نسوة"و"رجال:"رأيت ثالثة رجال وأربع نسوة، فإن لفظتي: وقولنا أيضا
 .وىمم جّرا

قمم،  يمكن أن يكون : أشياء يسُيل عدُّىا وقابمة لمعد، فمثاًل : " المعدود ىو:اإصط ح وفي-2-2
 بمعنى أنَّ المعدود ىو كّل ما َسُيل إحصاؤه وَقِبل العدَّ من (3)"إلخ. لدينا قمم، قممان، ثالثة أقالم

ًكا، فإذا قمنا خمسة أوالد نكون : األشياء سواء أكان ذلك الشَّيء عاقال أم غير عاقل، جامًدا أو متحرّْ
ذا ُقمنا (اإلنسان)قد عددنا األشياء العاقمة  : خمس بقرات، فقد عددنا األشياء غير العاقمة، وقولنا:، وا 

خمسة أحجار قصدنا األشياء الجامدة ، وخمس سيَّارات يتبادر إلى الذىن شيء متحرّْك وغير 
 .عاقل، وىكذا

                                                           

 .517: ، ص4النحو الوافي، ج: عباس حسن-(1)
 ".عدد: "، مادة56: ، دار صادر لمطباعة والنشر، ص9لسان العرب، مج: ابن منظور-(2)

                                                 http// :shabakat-noor∙com/ contable-nouns/-(3) 
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بمعنى أنَّ االسم الذي يأتي بعد العدد أو يأتي مميًّْزا لعدد (1)"واالسم المعدود يسمى تمييز العدد "
 .معين فيو تمييٌز لذلك العدد، ويمكن القول أنَّ تمييز العدد مرادف لممعدود

 :تعري  التمييا-3

ِمْزُت الشَّْيَء َأِميُزُه : التميّْيُز بين األشياء، تقول: الميز: "من الفعل ميَّز: التميّيا في اللُّلة-3-1
 بمعنى التفريق بين (2)"اْمَتاَز القوم، واْسَتَمازَ : وُيقال... َمْيًزا، وقد اْنَماَز بعضو من بعض، وَميَّْزتو

األشياء، وتْبيين بعضيا من بعض، وتمييز قوم عن آخر َتَميُُّزُه بعدد من الصفات، وكل ما ُيبّين 
ح األشياء فيو ُمَميّْز وتمييز  .وُيوضّْ

: ما يرفع اإلبيام المستقّر عن ذات مذكورة نحو" ُيعرَّف التميّْيز عمى أنَّو :وفي اإصط ح-3-2
مير في : َمَنوان سمنًا، أو مقدرة، نحو  وىو ال يرجع «دّره»لّمو دّره فارًسا، فإنَّ فارًسا تمييز عن الضَّ

 . بمعنى أنَّ كلَّ ما ُيزيل إبيام اسم مذكور أو مقدَّر فيو تمييز(3)"إلى صادق معين

وزن »:  ُمبيٌّْن إلبيام اسم أو نسبة قبمو، مثل«ِمن»اسم نكرة بمعنى " وُيعرَّف أيًضا عمى أنَّو 
 فباإلضافة إلى إزالة اإلبيام عن اسم ما، فإنَّو ُيزيل أيًضا إبيام نسبٍة قبمو ، (4)"«اإلناِء رطٌل ُنحاًسا

 .وىو ما يسمى بتمِييز الجممة، وىذا التميّْيز يأتي اسًما نكرة

تمِييز المفرد وتمييز الجممة، وما ييمُّنا ىنا ىو : من خالل ما سبق يتبيَّن لنا أنَّ التميّْيز نوعان
الذي يكون ُمَميّْزه لفًظا دااًل عمى العدد أو عمى شيء من المقادير، أو ما كان فرًعا "النوع األول 

( 5)" ومثل حميب الولد بقدٍح ماءً ،[4:يوسف] «إنِّسي رأيت أحَد ع َر لولبًةا»: لمتميّْيز، مثل قولو تعالى

فتمييز المفرد إذن يكون لفظو إّما داالِّ عمى عدد أو عمى مقدار معيَّن كالوزن والمساحة والكيل، 
 .وبالتَّالي ىو اآلخر لو أنواع يتمحور اىتمامنا حول ما دلَّ عمى عدد

                                                           

جورج ميتري عبد المسيح، مكتبة لبنان : ، راجعوفرنسي-  عربيمعجم لغة النحو العربي: أنطوان الدحداح-(1)
 .368: ، ص1994 لبنان، -بيروت ،1ناشرون، ط

 ".ميز"، مادة 175: ، ص4كتاب العين مرّتًبا عمى حروف المعجم، مج : الخميل بن أحمد الفراىيدي-(2)
 . 70: التعريفات، ص:الشريف الجرجاني-(3)
 .104:س، ص.لبنان، د-ط، طرابمس.معجم اإلعراب، المؤسسة الحديثة لمكتاب، د: إميل بديع يعقوب-(4)
 .104: ، صنفس المرجع(-5)
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يجب جّره جمًعا مع الثَّالثة والعشرة وما بينيما، ونصبو مفرًدا " وأمَّا عن حكم تمييز العدد ف 
يعني أنَّ تميّْيز العدد ( 1)."مع أحد عشَر وتسعٍة وتسعين وما بينيما، وجّره مفرًدا مع المائة واألْلف

يأتي في ثالث حاالت، وىي أن يكون جمًعا مجروًرا إذ كان مميًّْزا لعدد مضاف كالثَّالثة والعشرة 
-لمتكسير-واألصل في تمييز ىذا النوع من العدد أن يكون جمًعا"واألعداد التي بين ىذين العددين، 

 فالجمع ىو األعّم واألغمب من أجل  تطابق العدد مع المعدود (2)"…مجروًرا باإلضافة- مفيًدا لمقمَّة
في الداللة عمى الكثرة، ويكون ىذا الجمع لمتكسير ويفيد القمَّة، عالوًة  عمى جرّْ ذلك التمييز 

ويكون التمييز مفرًدا منصوًبا مع األعداد المركَّبة والمعطوفة، فال يصحُّ اإلتيان بجمعين . باإلضافة
ومع . داّلين عمى شيء واحد، باعتبار أنَّ العدد ىنا سواًء المركب أو المعطوف يدل عمى الجمعية

 .المائة ومضاعفاتيا يجب جرُّ التمييز مع إيراده مفرًدا

 :أنواع العدد، أ  امه، وأحلامه: المبحث الثاني

 :أنواع العدد وأ  امه-1

يتفق الكثير من القدماء والمحَدِثين، في كون أنواع العدد نوعين اثنين، العدد األصمي والعدد 
 .الترتيبي

  (:(Numeral cardinal(3)العدد األصلي -1-1

يَّة األشياء المعدودة:"ُيعرَّف العدد األصمي عمى أنَّو أي أّننا نطمق عمى العدد اسم ( 4)"ما دلَّ عمى كمّْ
يَّتيا " األصمي" مع نقل األرقام في المُّغة العربيَّة "إذا ما دلَّ عمى عدد األشياء في مجموعٍة معيَّنة وكمّْ

 ويتجّسد ذلك في كتابتيا بالحروف العربيَّة أثناء الكتابة،( 5)"إلى ما يالئميا من الّمفظ العربّي السميم

 
                                                           

                                   والنشر ، دار اليوسف لمطباعة1النحو الواضح في قواعد المغة العربية، ج: عمي الجارم ومصطفى أمين-(1)
 .324:م، ص1988-ه1408بيروت، –، لبنان 1والتوزيع، ط

 .526: ، ص4النحو الوافي، ج: عباس حسن-(2)
                   ،1 مكتبة لبنان ناشرون، ط، في جداول ولوحاتمعجم قواعد المغة العربية :أنطوان الدحداح-(3)

 .18م :ص، 1981بيروت، 
 .213: م،  ص2003لبنان، -، بيروت1معجم األسماء، دار المدار اإلسالمي،ط: ايمان بقاعي-(4)
 .106: ، ص المرجع السابق:أنطوان الدحداح-(5)
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أن يكون المعدود مذكوًرا في الكالم وأن " مع مراعاة أحكام كّل نوع منيا، وُيشترط في ىذه األعداد 
، فال يرد العدد بدون معدود إاّل في (1)"… ستَّة رؤوس سبع رقاب…يكون متأّخًرا عن لفظ العدد نحو

 .األمور الرياضيَّة

 :(2)( Numéral ordinal )لعدد الترتيبي ا-1-2

فإذا ( 3)"يدّل عمى ُرتب األشياء"يتبيَّن المعنى المقصود من ىذا المصطمح من خالل اسمو، فيو 
وصل المتسابق : ، نقول"ترتيبيّ "ورد عدد في موضٍع ما، دّل عمى رتبة شيٍء معيَّن فيو إًذا عدد 

الخامس؛ يعني أنَّ رتبة المتسابق ىي خمسة، فيذا العدد ترتيبّي ألنَّو جاء ليوّضح رتبة شيء ما 
 .                                                                                    (المتسابق)

ُيعرب حسب "من شروط ىذا النَّوع أنَّ العدد يأتي بعد المعدود ويكون عمى وزن َفاِعْل، كما أّنو 
إذ يجيء أحياًنا في محّل ( 4)"موقعو في الجممة إذا حذف معدوده، أّما إذا ُذكر المعدود فُيعرب نعًتا

رفع أو نصب أو جّر وذلك عندما يحذف معدوده، أّما إذا ُذكر ىذا األخير، فيكون العدد نعًتا لو، 
 .                                                         يتبعو في التعريف وفي الحركة اإلعرابيَّة

 .المفرد، الُمَركَّب، المعطوف، العقود: ينقسم كّل نوع إلى أربعة فروع ىي*

ما دلَّ عمى واحد لممذّكر، أو واحدة لممؤنَّثة، مثل محّمد، عمّي، " ُيعّرف المفرد عمى أّنو :المفرد-(أ
 .يعني أّن كّل اسم ورد لوحده، دّل عمى معنى اإلفراد فيو مفرد( 5)"…كتاب،  فاطمة، حجرة

 

         

                                                           

.537:، ص4النحو الوافي، ج :عباس حسن-( 1(  
.18م: معجم قواعد المغة العربية، ص: أنطوان الدحداح-( 2 ( 
 .223: معجم اإلعراب، ص: إميل بديع يعقوب-(3)
 .223: ، صنفس المرجع(-4)
لبنان، -، بيروت1معجم القواعد النحوية، دار الكتاب المبناني طباعة نشر توزيع، ط: مجدي إبراىيم يوسف- (5)

 . 169: ، ص1999- ه1420



 مفاهيم أولية :                                                  الفصل األول

 

10 
 

ما ال ُيقصد بجزٍء منو الداللة عمى جزء معناه، وىو الكممة، وُيراد بو االسم غير "وُيراد بو أيًضا 
أي كّل كممة وردت في غير صيغة المثّنى أو الجمع، وال يدّل جزؤىا عمى ( 1)"المثّنى وغير المجموع

العدد »: العدد المفرد، وُيسمَّى عند البعض ب: جزء معناىا فيي من صنف المفرد، من أمثمة ذلك
تسمية شائعة، لكنَّيا غير دقيقة، ألّنيا ال تشمل إاّل عمى األعداد المضافة من " وىي «المضاف

، وحّجتيم في ذلك أّنيما ينفردان بأحكام (2 و1)ثالثة إلى عشرة وما بينيما، دون غير المضافة
 .               ليدّل عمى جميع أجزاء المجموعة" المفرد" واألرجح أن نستعمل مصطمح (2)"خاصة

وقولنا العدد المفرد ال يعني أنَّو مفرُد الصيغة، بل يقصد بو أنَّ اسم العدد جاء بمفٍظ واحد، ليس 
 .                     بمرّكٍب وال بمعطوٍف وال ِبعقٍد، باختصار ليس من األصناف العددّية األخرى

دون استعمال حرف …ما ترّكب من كممتين أو اسمين ُجعال اسًما واحًدا" ُيراد بو :الُمرّلب-(ب
 أي تركيب كممتين مًعا دون رابط بينيما لتصبح كممة جديدة ليا معنًى جديد، ولو عّدة (3)"العطف

ما ُرّكب من األعداد "أنواع، ييّمنا منيا في ىذا البحث ما تعّمق بالعدد، وىو المرّكب العددي، أي 
المالحظ ىنا أّنيا نفس (4)"(التاسع عشر)إلى  (الحادي عشر)ومن  (تسعة عشر)إلى  (أحد عشر)

األصمّي : األعداد لكنيا بصيٍغ مختمفة، ىذا إن دّل عمى شيء فإّنما يدّل عمى نوعي العدد
والترتيبّي، فاأُلَول من نوع األعداد األصمية، أّما الّثواني فمن صنف األعداد الترتيبية التي جاء 

 .                                                                         الجزء األّول منيا عمى وزن َفاِعل

ثالثة : يرد العدد المرّكب أصمًيا وىو سابق لمعدوده، في حين ُيخالف ذلك وىو ترتيبي، نقول
ذا أردنا الترتيب قمنا  .                       النوع الثالث عشر: عشر نوًعا، فالعدد ىنا أصمي، وا 

 ُيقصد بيا األلفاظ المضاعفة لعشرة باعتبارىا العقد األّول، ُيقال جاوز الطفل عقده :العقود-(ج
األوَّل؛ أي أكمل العشرة أعوام من عمره، وتأتي ىذه األلفاظ عند الكالم بمفظ واحد، ال ُترّكب مع 
ذا حصل أن ُعطفت عمى عدد آخر فيي من نوع األعداد المعطوفة  .                                                                       عدد آخر وال ُتعطف أيًضا، وا 

                                                           

، القاىرة، 2معجم مصطمحات  النحو والصرف والعروض والقافية، مكتبة اآلداب، ط: عبادة محمد ابراىيم-(1)
.193: م، ص2001  

 .518: ، ص4النحو الوافي، ج: عباس حسن-(2)
 بتصّرف. 122:، صالمرجع السابق: عبادة محمد ابراىيم-(3)
 .166: معجم القواعد النحوية، ص: مجدي ابراىيم يوسف-(4)
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 تأخذ ىذه األعداد شكاًل واحًدا، سواًء أكانت أصمّية أم ترتيبّية؛ ُترفع بالواو وتُنصب وُتجرُّ 
: إذا كانت ترتيبيَّة، مثال ذلك قولنا" ال"بالياء، أي ُتمحق بجمع المذّكر السالم، إالَّ أنَّيا ُتعرَّف ب 

ثالثون يوًما، أو اليوم الثالثون، والمالحظ ىنا أنَّ المعدود في كمتا الحالتين مفرد منصوب، ُسبق 
 .                                                                  بالعدد وىو أصمّي، وسبقو إذ ىو ترتيبيّ 

وتمحق مجموعة األعداد الترتيبيَّة لفظتي المائة واألِلف، باعتبارىما تمزمان صيغًة واحدًة ميما 
 .                                                                                اختمف المعدود

ىناك من يرى أنَّ ألفاظ العقود ليس ليا اسم فاعل وبالتالي ال يكون منيا العدد الترتيبّي، أمثال 
ال يوجد اسم فاعل من ألفاظ  "أنَّو " تيسير اإلعراب: "ظاىر شوكت البّياتي الذي أورد في كتابو

 ما يعني أنَّيا ال  تحتمل الترتيب، وىذا الرَّأي تجاوزه الكثير من النُّحاة قديًما وحديثًا، إذ (1)"العقود
 .                 أوردوا لو أحكاًما خاّصة بو

 العطف يكون بين شيئين أو اسمين بأداة تربط بينيما، وفي األعداد ال تكون ىذه :المعطو -(د
ألّننا إذا عطفنا بحرٍف آخر يتغّير المعنى، إذ قد تدّل عمى األسبقّية أو التعقيب " واًوا"األداة إالَّ 
 .                                                                                       وغيرىما

تتكّون األعداد المعطوفة من جزأين، أّوليما من قسم المفرد، والثاني من ألفاظ العقود، وال يصّح 
احتمل المعنى أنَّ الخمسة  (رأيت خمسة عشرين  رجاًل )فمو  قمت مثاًل "أن نحذف حرف العطف، 

نَّما قد يكون المعدود شيًئا آخر، كأن تكون خمسة كتب لعشرين رجاًل  فالخمسة …ليست رجااًل، وا 
 .             ما يعني أنَّ العطف بالواو لو دور في توجيو المعنى( 2)"ممك العشرين، وليست رجااًل 

خمس وثالثون سنة، : يجيء العدد المعطوف أصميِّا وىو سابق لممعدود المفرد، كأن نقول
ًفا في جزأيو، ويرد الجزء األوَّل منو عمى وزن َفاِعل، نقول : ويجيء لمّترتيب مسبوًقا  بالمعدود، ُمعرَّ

ورد معّرًفا في جزأيو،  (27)تكون ليمة القدر في المَّيمة السَّابعة والعشرين من شير رمضان، فالعدد 
 .                                                           كما أنَّ الجزء األوَّل جاء عمى وزن َفاِعل

                                                           

         -، بيروت1تيسير اإلعراب، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، ط: ظاىر شوكت البياتي-(1)
 .166: م، ص2004-ه1425لبنان،

 . 236: م، ص2002-ه1423، عّمان، 2، دار الفكر، ط3معاني النحو، مج: فاضل صالح السامرائي-(2)
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 :أحلام العدد والمعدود-2

واآلن سنتطّرق إلى أحكام العدد والمعدود من كلّْ  (أصمي وترتيبي)تطرَّقنا سابًقا إلى أنواع العدد 
 .نوع

 :قمنا سابًقا أّنو ينقسم إلى أربعة أقسام، سنتعّرف عمى أحكام كلٍّ منيا: األصلي-2-1

معنى " وتندرج ضمنو األعداد من واحد إلى عشرة باإلضافة إلى المائة واألْلف، و:المفرد-2-1-1
 وبالتمّعن في أعداد ىذا القسم نجده ينقسم بدوره إلى (1)"إفراد ىذا القسم أّنو غير مثّنى وغير جمع
 .ثالثة أقسام لكّل واحد منيا حكميا الخاص

 (:1،2)العددان واحد واثنان: أّوإ

يستعمالن لممذّكر، نقول رجل واحد ورجالن اثنان، أّما المؤّنث فنقول امرأة واحدة وامرأتان 
جاء واٌحد رجٌل، ولكّنيما : ُيكتفى بالمفرد وبالمثّنى لمدَّاللة عمييما؛ فال ُيقال"اثنتان، وفي الغالب 

ألن " والمالحظ في ىذا الّنوع أّنيما ال يستعمالن مع تمييز ليما (2)"يستعمالن عدًدا مؤّخًرا لموصف
ُيغني عن ِذكر العدد قبمو، إذ ُيبيّْن الّنوع مع الّداللة عمى الوحدة أو الزوجّية المحّددة …ِذكر التمييز

 .والمالحظ من كّل ىذا أنَّ ىذين العددين يطابقان معدودْييما في الّتذكير والتّأنيث( 3)"باثنين

 (:10-3)األعداد من ث ثة إلى ع رة :ثانيا

ن "ىذه األعداد تخالف المعدود في الّتذكير والتّأنيث  فإن كان المعدود مذّكًرا كان العدد مؤّنثًا، وا 
َ اَل  َيُتَك أَإَّ ُتللِّسَم النَّاَس …﴿: والّدليل عمى ذلك قولو تعالى(4)"كان المعدود مؤنثًا كان العدد مذكًرا

لكن يختمف  (أّيام) ونفس العدد يرد في موضع آخر مع معدود مذّكر.[10:مريم] ﴾َثَ َث َلَيالٍء َ ِويِّا
 [41:ال عمران] ﴾ َيُتَك َأإَّ ُتَللِّسَم النَّاَس َثَ َثَة َأيَّامٍء ِإإَّ َرْماًةا﴿:في صيغتو عن سابقو، وذلك في قولو

والُمتَّضح من ىاتين اآليتين أّن المعدود الذي يأتي بعد ىذه األعداد يكون جمًعا مجروًرا باإلضافة 

                                                           

 .518:، ص4 النحو الوافي، ج :عباس حسن-(1)
 .454:م، ص2004-ه1426لبنان، -، بيروت1التطبيق النحوي، دار النيضة العربية، ط: عبده الراجحي-(2)
 .525: ، ص4ج ، المرجع السابق:عباس حسن-(3)
 .454: ، صالمرجع السابق: عبده الراجحي-(4)
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، ثمانية أقالم، ( وىو مذكر«مشروع»ألن المفرد  )تقول ثالثة رجال، ثالث نساء، ثالثة مشروعات"
 ومن ىذا نستنتج أنَّ المعدود إذا كان جمًعا (1)…" ( وىي مؤنثة«درجة»المفرد  )ثماني درجات

 .يجب إرجاعو إلى المفرد ثم كتابة العدد ِوْفَقو، فإذا كان مذّكًرا وجب تأنيث العدد والعكس صحيح

 :وعمى ِذكر العدد ثمانية، وجب التفصيل في حاالتيا، إذ يأتي عمى أربعة أشكال

ب، اشتريت ثمانية : وىو خاّص بالمعدود الُمذّكر، تقول (ثمانية)-األول*" حضر ثمانية ُطالَّ
تاًء في آخره ويكون في حالتين إمَّا   (8) بمعنى أنَّو إذا كان المعدود مذكًَّرا ألزمنا العدد(2)…"كتب

 جاء من الرجال ثمانيٌة، … جاء ثمانية رجاٍل، أو غير مضاف ُيقصد بو معدوًدا مذكًَّرا…مضاًفا"
إذا ورد مع  (ثمانية)، وما ُيفيم من ىذا أنَّ العدد(3)"ورأيت من الرجال ثمانيًة، مع بقاء يائو وتأنيثو

المذكَّر؛ مضاًفا أو غير مضاف تُثبت ياؤه مع تأنيثو، والمثال عمى ذلك قولو عزَّ وجلَّ في سورة 
ْأِن اْثَنْيِن َوِمَن الَمِعِا اْثَنْين ﴿: األنعام " زوج"فاألزواج جمع  [143:األنعام] ﴾َثَماِنَية َأْاَواجٍء ِمَن الضَّ

 .وىو مذّكر، لذلك جاء العدد مؤّنثًا

 :أّما األشكال الّثالثة األخرى فيي خاصة بالمعدود المؤنَّث

ليا* ُيحذف ياؤه في حالتي الرفع  ": يكون غير مضاف وُيعامل معاممة االسم المنقوص أي: أوَّ
: في إحدى الحاالت (8)فإذا ورد العدد ( 4)"ومررت بثماِن نساء-جاء من النّْساء ثمانٍ : والجّر نحو

ويكون …قاٍض : الرَّفع أو الجّر، مع معدود مؤنَّث ُتحذف ياؤه، ويجري مجرى االسم المنقوص مثل
 (5)غير مضاف، يقول أحد الّشعراء

َل ُذو                                           َخِصيٌف َتْبِرِميَن َلُو ُجَفااَل َثَمانٍ    َسَيْكِفيَك الُمَرحَّ

 .في حالة الجّر محذوف الياء والتاء مًعا (8)فالشَّاعر ىنا استعمل العدد

                                                           

فوائد لغوية، مؤسسة - النحو الوظيفي-الكتابة اإلمالئية والوظيفية.في أساسيات المغة العربية :عبد العزيز نبوي-(1)
 . 171: مصر، ص-، القاىرة2المختار لمنشر والتوزيع، ط

 .172-171: ، صنفس المرجع(-2)
 .، بتصرف455:  التطبيق النحوي، ص: عبده الراجحي-(3)
. 215: معجم األسماء، ص: ايمان بقاعي-(4)

.154: م، ص2006، بيروت، 1،  دار نوبميس، ط4لسان العرب، ج: ابن منظور-( 5(  
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عند اإلضافة أو التعريف " وىذا الشَّكل يكون « ثماني»: ومن جية أخرى نجدىا ُتكتب بشكل*
 أمَّا في حالة …حضرت الطَّالبات الثماني-  حضر ثماني طالبات: رفًعا وجًرا ونصًبا، مثل" ال"ِب 

في شكمو  (8) فالعدد(1)"استغرقت الرّْحمة ثمانَي ساعاتٍ :الّنصب فتُثبت الفتحة عمى الياء مثل
:  مخّصص لممعدود المؤّنث، ويكون في حالة الّرفع أو الجّر، إمَّا مضاًفا أو معرًَّفا ب«ثماني»ىذا
 (2): الّتعريف، وفي ىذا الّشكل نضرب مثااًل قول األخطل في وصف الّسباق"ال"

ِريِح    َثَماِنيَأَتاِني، وَأْىِمي ِباأَلَزاِغِب، َأنَُّو                                       َتَتاَبَع ِمْن آِل الصَّ

أنَّ يزيًدا بن معاوية قد   (مكان لتغمب)والمعنى من ىذا البيت أنَّ األخطل بمغو وىو في األزاغب 
 .أجرى سباًقا بين ثماٍن من أفراسو

 في حالة « ثمانًيا»فتأتي بإثبات الياء مع األِلف في األخير أي (8)أمَّا الحالة األخيرة لمعدد*
، مثل استغرقت الرحمة ثمانًيا وأربعين "ال"عند عدم اإلضافة أو التعريف ب "الّنصب فقط، ويكون 

 .أدركت ثمانًيا من الحصص: ، مثل "من" وغالًبا ما يأتي معدودىا مجروًرا ب (3)"ساعةً 

فيناك رأي في " عشرة"وأشكالو المختمفة، أّما ما يتعّمق بالعدد " ثمانية"ىذا فيما يخّص العدد 
فُتسكن "تشكيل حرف الّشين، إذ يجعمو البعض ساكًنا في كلّْ حاالتو، وىناك من ُيفّرق بين ذلك، 

رأيُت َخْمَسَة َعَشَر طائًرا وِستَّ َعْشَرَة : شينو مع المؤنَّث، ويكون بثالث فتحات مع المذّكر نحو
                                                                                               (4)"طائرة 

ذا ورد مع معدود مذّكر فيو  (10)أي إذا جاء العدد  داالِّ عمى معدود مؤّنث ُتسكن شينو، وا 
 .مفتوح

وىنا يجب أن ننتبو إلى أنَّ ىذا العدد إذا ورد مفرًدا خالف معدوده في النَّوع، فُيذّكر مع المؤنَّث 
 .وُيؤنَّث مع المذكَّر، أمَّا إذا ورد مركًَّبا مع عدد آخر،  وافق معدوده في  الّتذكير والتّأنيث

                                                           

 .172: في أساسيات المغة العربية، ص: عبد العزيز نبوي-(1)
14:م، ص2004- ه1425راجي األسمر، دار  الكتاب العربي، بيروت، : ديوان األخطل، شرحو-( 2(  
 .172: ، صالمرجع السابق: عبد العزيز نبوي-(3)
 . 168: س، ص.ط، الجزائر، د.قاموس اإلعراب جميع المستويات، دار الحديث لمكتاب، د: مناد حكيمي-(4)



 مفاهيم أولية :                                                  الفصل األول

 

15 
 

 (:1000-100)األعداد مائة وأْل  : ثالثًةا

 (1):ُتضاف األعداد مائة وألف إلى قسم المفرد، وفي ىذا يقول ابن مالك في ألفيَّتو

 وِمَئًة َواألَْلَف لمَفْرِد أضف                                            َوِمَئٌة ِبالَجْمِع ْنْزٌر ُرِدفْ 

ُتدرج في قسم المفرد ويكون معدودىا مفرًدا، إالَّ  (1000 -100)والمعنى من ىذا أّن ىذه األعداد 

َوَلِبُثوا ِفي َلْهِفِهْم َثَ َث ﴿يأتي بعده جمع، وىذا نادر، والمثال عمى ذلك قولو تعالى  (100)أنَّ العدد

ال تتغّير وفًقا لممعدود ذكًرا كان أم " وُتعرف أيًضا بالّنيايات الكبرى، فيي [25:الكيف] ﴾ َمَئَة ِ ِنينَ 

مئة رجل ومئة امرأة الفرق، كذلك نقول ألف رجل وألف امرأة ال فرق، ومميون ليرة : أنثى، فنقول

 (2)"يبقى المعدود في كل األحوال مفرًدا مجروًرا...ومميون دوالر

وُيعرب كلّّ "ىذه األعداد تأتي بصيغة واحدة سواًء أكان المعدود مذّكًرا أم مؤنَّثًا، : مختصر القول

  (3)"مفرًدا مجروًرا باإلضافة (تمييزه): منيا حسب موقعو في الجممة، في حين ُيعرب معدوده

فُيمكن أن تأتي مرفوعة عمى الفاعميَّة أو منصوبًة عمى المفعوليَّة أو غير ذلك، أمَّا معدودىا فيأتي 

 .بصيغة  المفرد المجرور باإلضافة دائًما

 : المرلب2-1-2

ما تركَّب تركيًبا مزجيِّا من عددين ال فاصل "أي  (19)إلى  (11)يتضّمن ىذا القسم األعداد من 

معًنى واحًدا جديًدا لم يكن لواحدٍة منيما قبل ىذا -بعد تركيبيما وامتزاجيما-بينيما، يؤدّْيان مًعا

                                                           

.130: ،ص2013-1434، القاىرة، 1األلفية في النحو والصرف، دار ابن  الجوزي، ط: ابن مالك األندلسي(- 1( 
-،عّمان1فن الكتابة والتعبير، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، ط: وامتنان الصامدي-إبراىيم خميل-(2)

 .40: م، ص2006-ه1428األردن، 
، اإلسكندرية، 1تنمية الميارات المغوية والكفاءة التربوية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط: نخبة من الخبراء-(3)

 .، بتصرف90:م، ص2010
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 وبما أنَّ ىناك جزأين في تركيب (1)"واألولى تسمَّى صدر المركَّب، والثَّانية تسمَّى عجزه. التركيب

ة بكٍل منيما، ويمكن تناوليما في قسمين  :ىذه األعداد، َفَمُيَما قواعد خاصَّ

 (: 12( )11)العددان : أوإًة 

يوافقان "، وىذان العددان (عشرة)ثمَّ العدد (اثنان)أو (واحد)العدد: يترّكب كّل منيما من جزأين

اشتريت أحَد عشَر : ومعدودىما مفرد منصوب عمى التمييز، نحو. المعدود في التَّذكير والتَّأنيث

يعني أنَّ تمييزىما يأتي مفرًدا منصوًبا دائًما ويوافقانو في التَّذكير ( 2)"كتاًبا واثنتي عشرَة محبرةً 

إحدى عْشرة واثنتا عْشرة لممؤنَّث، وما يؤكّْد ىذا :والتَّأنيث، نقول أحد عَشر  واثنا عَشر لممذكَّر، و

 (3):قول ابن مالك

 َوَأَحَد اْذُكْر َوِصَمْنُو ِبَعَشْر                                              ُمَركًَّبا َقاِصَدا َمْعُدوٍد َذَكْر 

 َوُقْل َلَدى التَّْأِنيِث ِإْحْدى عْشَرْه                                      والشّْيُن ِفيَيا َعْن َتِميٍم َكْسَرهْ 

إحدى  :  فتقول…لغة تميم كسٌر لمّشين" أّن في " والّشين فييا عن تميم كسره"…: وُيقصد بقولو

∙  وىذا شاّذ والّشاّذ ُيحفظ وال ُيقاس عميو( 4)"عِشرة امرأةً 

في محّل - مبنّية عمى فتح الجزأين في كّل أحواليا "كون فتةعداد ىذه المجموعأأمَّا عن إعراب 

 ؛ فُيعربان إعراب الُمثنَّى،«اثنين واثنتين» ماعدا ∙عمى حسب الجممة– جرّ  نصب أو رفع، أو

                                                           

 .520: ، ص4النحو الوافي، ج: عباس حسن-(1)
 169: قاموس اإلعراب جميع المستويات، ص: مناد حكيمي-(2)

.130: األلفية، ص: ابن مالك-( 3(  
راشد  فاطمة: ، تح2شرح المكودي عمى ألفية ابن مالك،ج: صالح المكودي أبو عبد  الرحمان بن عمي بن-(4)

.254: والتوزيع، القاىرة، ص الراجحي، الدار المصرية السعودية لمطباعة والنشر 4    
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 :عمى فتح الجزأين أي يعني أّن العدد ىنا يكون مبنيِّا( 1)"…المرّكب المضاف وحده وماعدا عجز

الذي يُعرب جزؤه األّول إعراب المثّنى؛ ُيرفع  (12)ئو، باستثناء العدد اخر كّل جزء من أجزآفتح 

اسًما " : فُيعربُ (أي عشرة)، أمَّا الجزء الثّانيهخرآباألِلف، وُينصب وُيجرُّ بالياء، مع حذف الّنون من 

بداًل من النون المثّنى  - عند البعض- ُيعرب من اإلعراب، أو محّل لو مبنيِّا عمى الفتح ال

 .راء في ذلك، لكن كلّّ منيما جائزآ  بمعنى أّن ىناك (2)"ةالمحذوف

(: 19إلى13)األعداد من : ثانيًةا

ويكون تمييزىا مفرًدا منصوًبا، لكن ال  تُبنى عمى فتح الجزأين،ى  ىذه األعداد ىي األخر

نَّ ًيايتوافق كّل جزء منُيما كلّْ  ل المعدود في الّتذكير والتّأنيث "ا م مع المعدود، وا  ُيخالف جزؤىا األوَّ

ا وسبَع عشرَة حاّجةً : والثّاني يوافقو نحو فإذا كان المعدود مذكًَّرا طابقو في ( 3)"سافر سبعَة عشَر حاجِّ

فيكون بكتابة  التّاء  (صدره )في حين ُيخالفيما الجزء األوَّل  ذلك الجزء الثَّاني من العدد أي عجزه،

 .، والعكس إذا كان المعدود مؤّنثًا إذا كان المعدود مذكًَّراخرهآفي 

ة، فإذا كان معدوده مذكًَّرا ُطبّْقت عميو  (18)وبما أنَّ العدد  من ىذه المجموعة، َفَمُو حاالت خاصَّ

،أمَّا إذا كان المعدود مؤنَّثًا،  (ثمانية عشر:الجزء األّول مؤّنث والثّاني مذكَّر أي)القاعدة السابقة 

إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة ، وحذفيا مع فتح  يجوز فيو أربع لغات؛ "(:8)فالجزء األّول منو أي 

                                                           

 .547 ،ص 4النحو الوافي، ج : عباس حسن -(1)
 .89: تنمية الميارات المغوية والكفاءة التربوية، ص: نخبة من الخبراء-(2)
 169: قاموس اإلعراب، ص: مناد حكيمي -(3)
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وعند إثبات الياء ساكنًة يكون الفتح عمييا مقّدًرا ، وعند إثبات الّنون مكسورة تكون . أو كسرىا الّنون

:   أي تتمحور حاالتيا في(1)"  بفتحٍة ظاىرة أو مقّدرةةالياء بعدىا محذوفة لمتخفيف، مفتوح

 ؛يكون الفتح عمييا ُمقّدًرا  (ثماني)إثبات الياء وىي ساكنة -

 ؛وىذه الحالة ىي األكثر شيوًعا (ثمانيَ )إثبات الياء مع فتحيا -

 ؛ (ثماًنا)أحياًنا ُتختم باأللف  (ثمانَ )حذف الياء مع فتح الّنون -

وتكون مفتوحة بفتحة إمَّا ظاىرة أو  وىنا ُتحذف الياء لمتخفيف (ثمانِ )حذف الياء مع كسر الّنون - 

  (2):األعشىقول والمثال عمى ذلك  ،مقدَّرة

  َواْثَنَتْيِن َوَأْرَبَعاَوَثَماِن َعْشَرةَ                                           َوَلَقْد َشِرْبُت َثَماِنًيا َوَثَماِنًيا

. محذوف الياء من آخر جزئو األّول مع كسر الّنون(18)إذ اسَتعمل العدد 

و الذي  (10)يعني أنَّنا نستغني عن الجزء الثَّاني من العدد أي  ال (8)وِبكالمنا عن العدد 

. ليطابق معدوده المؤّنث (عشرة)يأتي في كل الحاالت مؤّنثًا أي 

 :العقود-2-1-3

 والعقود ما اجتمع فيو عقدان أو أكثر، وىذا القسم يشتمل عمى  ألفاظ «عشرة» ربّيةعال العقد في

وىي كّميا معربة  (عشرون، ثالثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون): "من مثل

فيو مفرد منصوب، ويبقى العدد ىنا دون تغيير، سواًء …أمَّا تمييزىا…إعراب جمع المذكَّر السالم

                                                           

 .548-547: ص ،4النحو الوافي، ج: عباس حسن-(1)
.154: ، ص2006، بيروت،  1، دار نوبمس، ط5لسان العرب، مج:  ابن  منظور-( 2(  
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، (مذكَّر أو مؤنَّث)أي ال داعي لمنظر إلى المعدود من حيث الّنوع( 1)"مع المعدود المذّكر أو المؤنَّث

فصيغة ىذه األعداد التتغيَّر حسبو، ويكون ذلك المعدود مفرًدا منصوًبا، والمثال عمى ذلك قول 

 (2):حمزة بن عبد المطمب في وصف  لقائو أبا جيل وأصحابو

  َراِكًبا                                      َوُىْم ِمَئَتاِن َبْعَد َواِحَدٍة َفْضلٍ َثاَلِثينَ َوَما َنْحُن ِإالَّ ِفي 

وعالمة جّره الياء ألنو ممحق بجمع المذكَّر السالم، " في"مجروًرا بحرف الجر(30)فقد جاء العقد 

ثمَّ ِفي ِ ْلِ َلةٍء ِآْرُعَها َ ْبُعوَن ِآرَاعًةا ﴿:مفرًدا منصوًبا، وكذلك في قولو تعالى" راكًبا"وجاء المعدود 

ورد مرفوًعا بالواو ألنَّو خبر، والخبر ُيرفع بالواو إذا كان جمًعا  (70)، فالعدد[32:الحاقة] ﴾َفاْ ُلُلو 

 .لممذكَّر السالم أو ممحًقا بو

والمالحظ ىنا أنَّ شأن ىذه األعداد شأن المائة واألْلف التي ىي األخرى ال تتغيَّر صيغتيا ميما 

تغيَّر نوع المعدود، غير أنَّ تمييزىما يكون مفرًدا مجروًرا، أمَّا ألفاظ العقود فتمييزىا مفرد منصوب 

وليذا السبب؛ يرى البعض أنَّ المائة  واألْلف ُيدرجان ضمن صنف العقود، وتتمثل ىذه  األخيرة 

سواًء أكانت مفردًة أم …وألفاظ المائة واألْلف ومضاعفاتيما (90…،20،30،40): "عند البياتي في

نفيم من ىذا أنَّ ىذه األعداد سواًء استعممت بمفردىا أو مركَّبًة ( 3)"مستعممًة في تركيب أعداد أخرى

 .مع عدد آخر فيي من ألفاظ العقود عمى رأي البّياتي

 
                                                           

:      م، ص2001-ه1422، مكتبة نانسي ديمياط، ديمياط، 2النحو العربي،ج: أحمد مصطفى أبو الخير-(1)
102   . 

 النبوي عبد الواحد شعالن، مكتبة  الخانجي، :تح ،1العمدة  في صناعة الشعر ونقده، ج :ابن رشيق القيرواني-(2)
  .36:ص، 2000-1420القاىرة،  ،1ط
لبنان، -، بيروت1تيسير اإلعراب، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، ط: ظاىر شوكت البياتي-(3)

 .164: م، ص2004-ه1425
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 :المعطو -2-1-4

من المعموم أنَّ المعطوف ىو ما ُعطف عمى ما قبمو بحرف عطف، أي أنَّ األعداد المعطوفة 

( 21)وىذه األعداد ىي من" الواو"ىي التي تترّكب من جزأين، ُيربط بينيما بحرف عطف ىو 

الجزء األّول منيا ُيذكَّر مع المؤنَّث وُيؤنَّث مع المذكَّر "،-رأي أغمب النُّحاة-، ما عدا العقود(99)إلى

: باستثناء الواحد واالثنين عمى أسموب المفرد، الجزء الثّاني مشترك بين المذكَّر والمؤنَّث كالعقود

جاَء واحٌد وعشرون رجاًل، ورأيُت اثنيِن وعشريَن رجاًل، ومررُت بثالثٍة وعشريَن بمًدا، أو جاءْت 

 بمعنى أنَّ الجزء (1)"واحدٌة وعشروَن فتاًة، ورأيُت اثنتيِن وعشريَن فتاًة، ومررُت بثالٍث وعشريَن قريةً 

ُيعامل معاممة األعداد المفردة؛ بمخالفتو ِلنوع معدوده  (المعطوف عميو)األّول من ىذه األعداد

فحالو حال ألفاظ العقود؛ ُيرفُع  (المعطوف)باستثناء الواحد واالثنين المَّذين يطابقانو، أمَّا الجزء الثّاني

رأيُت : فيكون مفرًدا منصوًبا، تقول"بالواو وُينصُب وُيجرُّ بالياء، ىذا بالنسبة لمعدد، أمَّا المعدود 

 (2)"ثالثًة وأربعين غالًما

ورد مفرًدا " نعجة"، فالمعدود [23:ص] ﴾َلُه ِتْ  ٌع َوِتْ ُعوَن َنْعأَلةًة ﴿: وما يؤيّْد ىذا، قولو تعالى

منصوًبا، وبمجيئو مؤنَّثًا، جاء الجزء األوَّل من العدد مخالًفا لو، بحيث حذفت تاء التّأنيث منو، 

 . والجزء الثّاني جاء مرفوًعا بالواو ألنَّو ممحق بجمع المذكَّر السالم

 

 

    
                                                           

 . 366-365: عربي فرنسي، ص-معجم لغة النحو العربي: السفير أنطوان الدحداح-(1)
 .236: ، ص3معاني النحو، مج: فاضل صالح السامرائي-(2)
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: العدد الترتيبي-2-2

 يعني أّننا "ىذا ىو الكتاب الثّالث:" فقولنا (1)"يدل عمى رتب األسماء المعدودة"ُيفيم من ىذا أّنو 

كما أّنو جاء بعد " ال"جاء ُمعرًفا ب  (3)أعطينا الّرتبة الثّالثة ليذا الكتاب، والمالحظ ىنا أّن العدد 

" ال "العدد الذي يمي المعدود دائًما، ُيعرَّف ب "، نستنتج أنَّ العدد الّترتيبّي ىو (الكتاب)المعدود 

نجح أسامة في الّصف الّسابع، احتّمت سممى الّرتبة العاشرة  : ُيقال...الّتعريف و ُيعرب نعًتا لمعدوده

َفا ب  (السابع، العاشرة)فالعددان ( 2) "…في الّصف ىما عددان ترتيبّيان، جاءا بعد المعدود، وُعرّْ

 ".ال"

 .وينقسم ىذا الّنوع ىو اآلخر إلى أربعة أقسام مثمما ىو الحال في العدد األصمي

 :المفرد-2-2-1

 والمثال عمى (3)"عاشر...أّول، ثاٍن، ثالث، رابع: من األّول إلى العاشر"يضّم ىذا القسم األعداد 

 (4):ذلك قول أبي نّواس

  َخاِمْس                                      َوَيْوًما َلُو َيْوَم التَّْرِحيِل ثَاِلثًاَأَقْمَنا ِبَيا َيْوًما َوَيْوًما َو 

. ففي ىذا القول ذكر الشاعر األيام التي أقاميا في إحدى القرى مرتًّبا إيَّاىا عمى حسب تسمسميا

من العدد، " َفاِعل"يجوز إشتقاق صيغة "إذ " َفاِعل"يتبّين لنا أّن ىذه األعداد تأتي عمى وزن 

الكتاب الخامس و المقالة : صفة، ويتوافق مع موصوفو تذكيًرا أو تأنيثًا_في األغمب_لنستعممو 

                                                           

 .367:معجم لغة النحو العربي، ص: السفير أنطوان الدحداح-(1)
 . 42-41: فن الكتابة  والتعبير، ص: ابراىيم خميل وامتنان الصامدي-(2)
 .156: قصة اإلعراب، ص: ابراىيم  قالتي-(3)

.75: ، ص2004، األردن، 1معجم نحوي لغوي، دار وائل لمنشر، ط: لطفي عثمان الدبس-( 4(  
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، "ال" ومن ىذا األخير نفيم أّنو يجوز االستغناء عن أداة التعريف (1)"التاسعة، جاءت بنٌت خامسة

 .كما أنَّ ىذه األعداد توافق معدوداتيا في الّتذكير و التّأنيث

 :المرلَّب--22-2

حادي عشر، ثاني عشر )الحادي عشر إلى التاسع عشر"يندرج ضمن ىذا القسم األعداد من 

 أي أنَّيا نفس األعداد الُمدرجة ضمن العدد المركب األصمي، إالَّ أنَّيا ىنا (2)"(تاسع عشر...

يجري مجرى "مصاغة عمى وزن َفاِعل في جزئيا األّول أما الثّاني فبقي عمى حالو، وىو أيًضا 

وصمُت إلى الفصل الرابَع عشَر : المركَّب من العدد األصمي، الجزءان منو مبنيان عمى الفتحة

( 11) أي أنَّ جزأي العدد مبنّيان عمى الفتح، وُيْسَتْثَنى من ىذا العدد (3)"والرّْسالة الرابعَة عشرةَ 

 والمالحظ ىنا أنَّنا (4)"الفصل الحادي عَشرَ : فالمنتيي ِبَياء يكون مبنيِّا عمى السكون  دائًما نحو"

استعمال الواحد والواحدة استعمال  "استعممنا حادي عشر بدل أحد عشر أو واحد عشر، وذلك ألنَّ 

 فبالرَّغم (5)"بعد العشرة، أو بعد ألفاظ العقود يكون بمفظ الحادي والحادية، عمى القمب...اسم الفاعل 

عمى وزن فاعل إالَّ أنَّو ال يدلُّ بمفظو عمى اسم الفاعل، لذلك عمد النُّحاة إلى  " واحد"من كون العدد 

حتى تؤدي كلّّ منيما المعنى " واحدة"و" واحد"المنقمبتين عن " حادية"و" حادي"استعمال لفظتي 

 .المراد من اسم الفاعل

 

                                                           

 .465: التطبيق النحوي، ص: عبده الراجحي-(1)
 .156: قصة اإلعراب، ص: ابراىيم قالتي-(2)
 .367: معجم لغة النحو العربي، ص: السفير أنطوان الدحداح-(3)
 .171: قاموس اإلعراب، ص: مناد حكيمي-(4)
 .240: ، ص3معاني النحو، مج: فاضل صالح السامرائي-(5)
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 :العقود-3-2-2

في ىذا  القسم، يختمف البعض حول وجود العدد الّترتيبي منو من عدمو، فيناك من يرى أنَّ 

 أي بإضافة المائة واألْلف إلى مجموع (1)"من  العشرين إلى الّتسعين ويتبعيا المائة واأللف"ألفاظو 

 إذ (2)"َوَرَوْيَت ِلي ِلْمَمرَِّة الَخْمِسينَ : "ألفاظ العقود األصمية، وىنا نضرب مثااًل قول محمود درويش

، كما أنَّو جاء مجروًرا، تبع موصوفو في العالمة (المرَّة)معّرًفا وجاء بعد المعدود (50)استخدم العدد

 .اإلعرابّية

وذلك ( 3)"ال يوجد اسم فاعل من ألفاظ العقود"إالَّ أنَّ ىناك من يرى غير ذلك، فالبّياتي ُيقّر بأنَّو 

نظًرا لكونيا التتغيَّر صيغتيا، باإلضافة إلى أنَّ ابن مالك لم يذكر ذلك في ألفيتو، بحيث ذكر كّل 

 .األقسام ما عدا العقود، إالَّ في  حال ما إذا كانت معطوفة

 :المعطو -2-2-4

العدد المعطوف الّترتيبي مثمو مثل العدد المعطوف األصمي، يتكوَّن من عددين معطوفين بحرف 

ليما يكون من قسم المفرد، والثّاني من قسم العقود،   (واحد إلى تسعة)ويأتي من األعداد"الواو، أوَّ

الشارع )بعطف العقود عمييا، مع بقاء ألفاظ العقود كما ىي دون تغيير، فنقول" َفاِعل"عمى وزن 

ُيراعى فييا تطابق المعطوف عميو مع المعدود في  (الحجرة التاسعة والثالثون-الثامن والعشرون

 يعني أنَّنا نصوغ أوَّاًل األعداد المفردة عمى وزن َفاِعل ثمَّ نعطفيا عمى العقود (4)"الّتذكير والتّأنيث

                                                           

 .156: قصة اإلعراب، ص: ابراىيم قالتي-(1)
 .56: ، ص1994، بيروت، 14، دار العودة، ط1ديوان محمود درويش، مج-(2)
 .166: تيسير اإلعراب، ص: ظاىر شوكت البياتي-(3)
 . 103-102: النحو العربي، ص: أحمد مصطفى أبو الخير-(4)
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مطابًقا لممعدود من  (أي الجزء األول من العدد)التي تبقى بصيغة واحدة، ويكون المعطوف عميو 

 (1):حيث الّنوع، وما يؤّكد ذلك قول ابن مالك

 َوَقْد َشاَع االْسِتْغَنا ِبَحاِدي َعَشَرا                                        َوَنْحَوُه َوَقْبَل ِعْشِريَن اْذُكَرا

 َوَباِبِو اْلَفاِعَل ِمْن َلْفِظ اْلَعَدْد                                               ِبَحاَلَتْيِو َقْبَل َواٍو ُيْعَتَمْد 

بمعنى أنَّ اسم الفاعل الُمصاغ من العدد إذا جاء مع ألفاظ العقود ُيذكَّر مع المذكَّر وُيؤنَّث مع 

 .المؤنَّث

 :ملخَّص المبحث-3

أصمي وترتيبي، لكلٍّ منيما عناصره  : من كلّْ ما سبق، نستنتج أنَّ العدد ينقسم إلى قسمين

 .وأحكامو الخاصة

 :ينقسم بدوره إلى أربعة أقسام: األصلي-1

 . من واحد إلى عشرة إضافة إلى المائة واألْلف:المفرد-(أ

يطابقان المعدود في الّتذكير والتّأنيث، وغالًبا ما يأتيان وصًفا،                                                    : (2)و(1)العددان*

 .  وال يحتاجان إلى تمييز

تخالف المعدود من حيث الّنوع، أي ُتذكَّر مع المؤنَّث وُتؤنَّث مع : (10)إلى(3)األعداد من*  

 .المذكَّر، معدودىما جمع مجرور باإلضافة

                                                           

.133-132: األلفية، ص: ابن مالك-( 1(  
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لو أربع حاالت؛ مع المذكَّر ُيكتب بالتاء في آخره، ومع المؤنَّث يكتب بإحدى                     (8)العدد ~

ثمان، : األشكال الثالثة األخرى حسب حاالتيا من رفع أو جر أو نصب، وىذه األشكال ىي

 .ثماني، ثمانيا

 .تبقى بصيغة واحدة، وال تتغّير ميما تغيَّر المعدود تذكيًرا أو تأنيثًا: مائة وأْلف: األعداد*

 (.19-11) من أحد عشر إلى تسعة عشر :المرلَّب-(ب

يوافقان المعدود دائًما في الّتذكير والتّأنيث، والمعدود يأتي مفرًدا        : (12)و(11)العددان*

 .منصوًبا عمى التمييز

 .  ُيبنى عمى فتح الجزأين: (11)العدد~          

، (ُيرفع باألِلف، وُينصب وُيجرُّ بالياء)ُيطبَّق عمى جزئو األوَّل قاعدة المثنَّى: (12)العدد~

 .أمَّا جزؤه الثاني فُيبنى عمى الفتح

الجزء األوَّل يخالف المعدود، والثّاني يطابقو في الّنوع، وِكال : (19)إلى(13)األعداد من *  

 .الجزأين ُيبنى عمى الفتح، أمَّا المعدود فيكون مفرًدا منصوًبا

 (:90-20) من عشرين إلى تسعين :العقود-(ج

تمزم صورة واحدة سواًء أكان المعدود مذكًَّرا أم مؤنَّثًا، ُتمحق بجمع المذكَّر السالم؛ ُترفع بالواو،  

 .وتُنصب وُتجرُّ بالياء، أمَّا المعدود فيكون مفرًدا منصوًبا دائًما

 (99-91...39-29،31-21) من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين ما عدا العقود:المعطو -(د
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توافق في جزئيا األّول معدودىا الذي يكون مفرًدا : (92-91...32-22،31-21)األعداد*

 .منصوًبا، أمَّا الجزء الثّاني فُيرفع بالواو وُينصب وُيجرُّ بالياء

ل ُيخالف المعدود، والجزء الثّاني يتبعو في : ما عدا السابقة (99)إلى(23)األعداد * الجزء األوَّ

ذا كان منصوًبا أومجروًرا  ُينصب أو  الحركة اإلعرابّية، فإذا كان األوَّل مرفوًعا ُيرفع الثاني بالواو، وا 

 .ُيجر ىو اآلخر بالياء

 .إلى أربعة فروع- عمى األغمب - ىو اآلخر يتفرَّع: الترتيبي-2  

ًفا في أغمب األحيان، ُيعرب صفة،  :المفرد-(أ ل إلى العاشر، يأتي عمى وزن َفاِعل ومعرَّ  من األوَّ

 .ويسبقو المعدود في الترتيب، كما أنَّو يوافقو من حيث التذكير والتأنيث

 . أعداده من الحادي عشر إلى التاسع عشر:المرلَّب-(ب

ل يأتي عمى وزن َفاِعل، والثّاني يبقى عمى حالو مثمما في األصمي   -  . الجزء األوَّ

" عشر"، ُيعرَّفان وُيركَّبان مع العدد "واحد"، مقموبان عن لفظ العدد " حادية"مؤنَّثو "  حادي"لفظ    -

 .ِلينُتج عدد بمعًنى جديد

 .المعدود يسبق العدد وُيوافقو من حيث الّنوع   -

 . من العشرين إلى التسعين ويتبعيما في المائة واألْلف:العقود-(ج

 ".ال"يأتي العدد بعد المعدود، ويكونان معرَّفين ب    -

 .حال ىذه األعداد حال العقود في األصمي؛ ُترفع بالواو وتُنصب وُتجر بالياء  -
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 . من الحادي والعشرين إلى التّاسع والتسعين:المعطو -(د

 .الجزء األّول عمى وزن فاعل، والثّاني ُيعامل معاممة جمع المذكَّر السالم ألنَّو ممحق بو  -

 .يسبقو المعدود، وُيوافقو في النَّوع  -

 .مفهوم التعبير اللتابي وأنواعه :المبحث الثالث

نٍة لمتطبيق، وبما أنَّنا تناولنا موضوع :تمهيد  من طبيعة البحوث األكاديمّية أن تعتمد عمى مدوَّ

نٍة كتابّيٍة، وىذه األخيرة قد تكون مطبوعًة  العدد والمعدود، فيذا يستوجب الّتطبيق عمى مدوَّ

، أو تكون مكتوبًة بخطّْ اليد كالّتعابير الكتابّية، لكن وقع اختياري (الكتب)كالمذكّْرات أو المؤلَّفات 

 :عمى ىذه األخيرة دون غيرىا العتبارات كثيرة نذكر منيا

أنَّ المذكّْرات ال تعتمد عمى األعداد بكثرة، كما أنَّيا تتعرَّض لمتصحيح سواًء من األستاذ المشرف -

أو التصحيح اإللكتروني، أو حتى الّرجوع إلى الكتب وقت الحاجة، بخالف الّتعبير الكتابّي الذي ال 

 .يمكن لممتعمّْم الرجوع إلى الكتب من أجل التقيُّد باألحكام إالَّ بعد نياية الكتابة

كما أنَّو ال يمكننا الرجوع إلى كلّْ المذكّْرات وتفحُّص استعماالت العدد والمعدود فييا نظًرا لعدم -

 .القدرة عمى حصرىا كمّْيا، بينما الّتعبير الكتابّي يمكن تحديد العيّْنة ودراستيا

ن كان بكثرة، ال - عالوًة عمى ىذا، يمكن القول أنَّ استعمال العدد والمعدود في المذكّْرات حتَّى وا 

الّصحيح والخاطئ، نظًرا لمّتصويب الذي يطرأ عمييا، في حين  : يمكن أن نجد فييا االستعمالين

 .نجدىما مًعا في الّتعبير الكتابّي، وىو ما يجعل لمبحث قيمًة وأىميَّة

 .وبعد كلّْ ىذا، عمينا أن نحدّْد مفيوم الّتعبير الكتابّي وأنواعو
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 :مفهوم التعبير اللتابي-1

ليما الّتعبير والثّاني الكتابيّ   .   يتكوَّن مصطمح الّتعبير الكتابّي من شقَّين؛ أوَّ

 :التعبير-1-1

ْؤَيا َتْعِبيًرا: "، يقول الخميل"عبَّر" مصدر، من الفعل :في اللُّلة 1-1-1 َوَعَبَرَىا . َعبََّر ُيَعبُّْر الرُّ

والمعنى نفسو .  أي تحدَّث عمَّا رآه في منامو واستفسر في معناه(1)"إذا َفسََّرىا: َيْعُبُرَىا َعْبًرا َوِعَباَرةً 

ْؤَيا َيْعُبُرَىا َعْبًرا وِعَباَرًة َوَعبََّرَىا: "جاء في المّْسان َوَعبََّر …فسَّرىا وأخبر بما يؤول إليو أمرىا: َعَبَر الرُّ

 (2)"تكمَّم عنو؛ والمّْسان ُيَعبّْر عمَّا في الضمير: وَعبََّر عن ُفالن…أعرب وبيَّن: َعمَّا في َنْفسو

ؤيا، ُيضيف اإلعراب واإلبانة أي اإلفصاح والتحدُّث عن شيء  َفِباإلضافة إلى ااِلستفسار في الرُّ

 (3):بواسطة المّْسان، باعتباره األداة األولى لمّتعبير، وفيو قال المتنبي

نََّما                                      ُجِعَل اْلمَّْساُن عمى اْلُفَؤاِد َدِلياَل   إنَّ الَكاَلَم َلِفي اْلُفَؤاِد َواِ 

قصد بو الشاعر أنَّ المّْسان ىو الدَّليل والمعبّْر عمَّا في الّنفس من أقوال وأفكار، فإذا ما لم يتحرَّك 

 .المّْسان ما ُأدِرك تفكير اإلنسان

                                                           

 . 84: ، ص3كتاب العين مرتًَّبا عمى حروف المعجم، مج: الخميل بن أحمد الفراىيدي-(1)
 .19-18: ، ص2006، بيروت، 1، دار نوبميس، ط12لسان العرب، مج: ابن منظور-(2)

.46: ، ص2004-1425، 4المُّغة العربية معناىا ومبناىا، عالم الكتب نشر توزيع طباعة، ط: تمام حسان-( 3(  
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اإلفصاح عمَّا في النفس من أفكار ومشاعر، بالطرق المُّغويَّة، " ىو :وفي اِإصط ح-1-1-2

 بمعنى الكشف عمَّا يجول في خاطر اإلنسان، واإلبانة عن أفكاره (1)"وخاصًة بالمحادثة أو الكتابة

 .ومشاعره، بطرٍق مختمفٍة أبرزىا الكالم والكتابة

َكَتَب الشَّْيَء َيْكتُُبُو َكْتًبا وِكَتاًبا ":"كتب"الّتي من الفعل " الكتابة"مصدر منسوب إلى : اللتابي-1-2

ياغِة والخياطةِ …خطَّوُ : وِكَتاَبًة وَكتََّبوُ  اكتتب ُفالٌن : وُيقال…والكتابُة ِلمن تكون لو ِصناعًة، مثل الصّْ

، بخالف الكالم والقراءة،  بمعنى التدوين والتوثيق(2)"ُفالًنا أي سألو أن يكتب لو كتاًبا في حاجةٍ 

وىي من خواص …المقابل لمقراءة من حيث األىمّية…تمثّْل فنِّا من فنون المُّغة "(الكتابة)والتي

 ، فالكتابة ىي الجانب الذي تبرز فيو شخصّية اإلنسان (3)"اإلنسان الّتي يتميَّز بيا عن الحيوان

ويتَّضح مكنونو الداخمي، كما أنَّيا تعتبر جسًرا من جسور التواصل بين األفراد عمى اختالف 

 .جنسياتيم ومواطنيم، وَمْعَبًرا بين الماضي والحاضر والمستقبل أيًضا

كالم مكتوب ُيعبّْر بو اإلنسان عن حاجاتو :"بأنَّو وُيعرَّف التعبير الكتابي: التعبير اللتابي-1-3

يتطمَّب االلتزام بقواعد الرَّسم المتعارف عمييا، وعالمات الترقيم، زيادًة عمى …ومشاعره واستجابتو،

 من ىنا نستخمص أنَّ (4)"االلتزام بما يقتضي المقام وسياق الكالم من أساليب واستراتجيات الخطاب

كلَّ  كالم مكتوب معبّْر عن خمجات اإلنسان فيو تعبير كتابّي، وىذا األخير ُيشترط فيو االلتزام 

بقواعد الكتابة المختمفة، سواًء المتعمّْقة بالرسم واإلمالء، أو النحوية والصرفية وغيرىا، باإلضافة إلى 
                                                           

 أساليب تدريس المغة العربية بين النظرية والتطبيق، دار المسيرة لمنشر: راتب قاسم عاشور ومحمد فؤاد حوامدة-(1)
.   199:م، ص2003- ه1424األردن، -، عمَّان1والتوزيع والطباعة، ط   

 ".كتب: "، مادة26: ، دار نوبميس، ص24:لسان العرب مج: ابن منظور-(2)
م،       2005-ه1425، القاىرة،1المرجع في تدريس المغة العربية، مركز الكتاب لمنشر، ط: ابراىيم محمد عطا-(3)

 .    217: ص
األردن، -، عمان1ميارات اإلتصال المغوي وتعميميا، دار المناىج لمنشر والتوزيع، ط: محسن عمي عطية-(4)

 . 160: م، ص2008-ه1428
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توظيف عالمات الترقيم عند الكتابة، باعتبارىا تنوب عن اإليماءات والتّنغيم والّنبر المستعممة عند 

 .الكالم، كما أنَّيا تزيد من إيضاح المعنى

وعالوًة عمى ذلك يجب االلتزام بمقتضى المقام وسياق الكالم، وىذا ما يحقّْق فصاحة ذلك 

الّتعبير وبالغتو، بحيث  يساعد ذلك عمى عدم الخروج عن الموضوع، ويكون ذلك وفق أساليب 

 .الخطاب واستراتجياتو المرتكزة عمى الّترتيب المنطقي لألفكار والدّْفاع عنيا بالحّجة والبرىان

العمل المدرسّي المنيجّي الذي يسير وفق خّطة متكاممة، "والّتعبير عمى الّصعيد الّتعميمّي ىو 

شفاًىا وكتابًة بمغٍة سميمٍة، وفق …لموصول بالّطالب إلى مستوى ُيمكّْنو من ترجمة أفكاره ومشاعره

فيو يتطمَّب منيًجا معيًَّنا، باإلضافة إلى المُّغة الّسميمة واألفكار الّدقيقة، ذات ( 1)"نسٍق فكرٍي معيَّن

وذلك ( 2)"وىو آخر الميادين  تناواًل في األسبوع بحجم ساعي يساوي ساعة واحدة"الّتسمسل المنّظم، 

 .في المنظومة التربوية الجزائرية

وعمى كلّْ حال، ميما تعّددت الّتعريفات، إالَّ أنَّيا تصبُّ في معًنى واحد، وىو أنَّو كالم مكتوب 

ُيترجم أفكار صاحبو وفق شروط معيَّنة، وُيؤدّْي أىداًفا تعمُّميَّة مختمفة أبرزىا أنَّ المتعمّْم يستطيع أن 

  (3)"ُيوظّْف قواعد الّنحو والّصرف المدروسة وُيدمجيا أثناء التحرير مع احترم قواعد اإلمالء"

 .فالتعبير إذن ىو ممتقى جميع المواد الدراسية، إذ يوّظف فيو المتعّمم جميع مكتسباتو القبمية

 
                                                           

اتجاىات حديثة في تدريس المغة العربية، عالم الكتب          : طو عمي حسين الدليمي وسعاد عبد الكريم الوائمي-(1)
 .437: م، ص2009-ه1429األردن، -، اربد1الحديث لمنشر والتوزيع، ط

دليل استخدام كتاب المغة العربية السنة الثالثة من التعميم المتوسط، أوراس لمنشر،      : أحمد سعيد مخزي وآخرون-(2)
 .44: ص
منياج السنة الثانية من التعميم المتوسط، الديوان الوطني لممطبوعات المدرسية،           : المجنة الوطنية لممناىج-(3)

 .         12: م، ص2013
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 :أنواع التعبير اللتابي-2

ُيقسَّم الّتعبير الكتابّي حسب مضمونو وغرضو، وفي ىذا يختمف عدٌد من المؤلّْفين، إذ ىناك من 

يرى أنَّو نوعان، الّتعبير الكتابّي الوظيفّي ، واالبداعّي، في حين يرى البعض اآلخر أنَّو ثالثة أنواع 

 .بإضافة االبتكاري إلى الّنوعين الّسابقين، مفرّْقين بينيم  جميًعا

 :   التعبير اللتابي الوظيفي-2-1

من الوظيفة وىي المينة والعمل، ومنو يتَّضح المقصود بالّتعبير الكتابّي الوظيفّي " الوظيفي"

 ، فيو ما تتطمبو (1)"يؤّدي وظيفة خاصة في حياة الفرد والجماعة من مثل الفيم واإلفيام"الذي 

 .وغيرىا…الحياة العممية كالّرسائل والتّقارير والخطابات والّتمخيصات

فإذا أراد الواحد منَّا أن يكتب في مجاالت الحياة والمجتمع وما يتعمَّق بيا، أو يكتب تقريًرا معيًَّنا 

و إلى مدير مدرسة من أجل  سمَّينا تعبيره بالوظيفّي ومن أمثمة ذلك كتابة طمب خطّي موجَّ

- كان في إحدى المؤسسات(Rapport de stage)الّتوظيف، أو كتابة تقريٍر حول ترّبص 

وتأتي "والتي تندرج ضمن ىذا النَّوع من الّتعبير، -واألمثمة عمى ذلك كثيرة ال يسعنا أن نذكرىا

فالّتعبير ( 2)"أىمّية ىذا الّنوع انطالًقا من أنَّ الوظيفة الرئيسية لمُّغة في حياة المجتمع ىي التفاىم

الوظيفّي إًذا يخدم الّمغة، والتفاىم ىو األساس في كلّْ عمميٍة تعبيريٍة شفييَّة كانت أم كتابّية، فاّلذي 

يكتب طمًبا لمّتوظيف يحاول أن ُيفيم المتمّقي عن طمبو، مستعيًنا بما يممك من قدرات وخبرات لكي 

 .يصل إلى إقناع ذلك المتمقي باستحقاقو لتمك الوظيفة

 
                                                           

 .204: أساليب تدريس المغة العربية بين النظرية  والتطبيق، ص:  راتب قاسم عاشور ومحمد فؤاد حوامدة-(1)
 .220: المرجع في تدريس المغة العربية، ص:ابراىيم محمد عطا-(2)



 مفاهيم أولية :                                                  الفصل األول

 

32 
 

 :الّتعبير اللتابّي اابداعيّ - 2-2

ِكَية. أنَشَأُه وَبَدَأهُ : َبَدَع الشَّيَء َيْبَدُعُو َبْدًعا َواْبَتَدَعوُ ": "بدع"اإلبداع من الفعل  استنبطيا : َوَبَدَع الرَّ

     (1)"اخترعتو ال عمى مثال: وَأْبَدْعُت الشَّْيءَ …الشَّْيُء الذي يكون أوَّاًل : والَبِديُع الِبْدعُ …وأحدثيا

فاإلبداع إًذا ىو إنشاء الشَّيء ألوَّل مرَّة أو إحداثو واستنباطو والبدء فيو، ومنو؛ فالتعبير الكتابي 

اإلبداعي ىو ذلك الّتعبير الذي ُيبتدع فيو الموضوع أو األفكار أو حتى الكممات، فيو يخالف 

الّتعبير الكتابّي الوظيفّي، الذي ييتّم بمتطمَّبات الحياة المادّية واالجتماعّية، فيذا الّنوع ييتّم 

 (2):بالمستجدَّات من األشياء واألفكار، يقول امرؤ القيس

   َأَيْقُتُمِني واْلَمْشِرِفيُّ ُمَضاِجِعي                                      َوَمْسُنوَنٌة ُزْرٌق َكَأْنَياِب َأْغَواِل    

 فالّشاعر أبدع حين شبَّو السَّيف بأنياب األغوال الذي ال يعمم أحد ما ىي صفاتو، وىو بذلك أحدث 

 .شيًئا جديًدا، وفكرة لم يسبق ليا مثيل، وىي تشبيو شيء معموم بشيء غير معموم

بأسموٍب بميٍغ، …يتّم الّتعبير فيو عن العواطف والخمجات النَّفسّية"ويرى بعضيم أنَّ ىذا النَّوع 

 َفِباإلضافة إلى استحداث (3)"ونسٍق جميٍل ينقل الّسامع أو القارئ إلى المشاركة الوجدانّية لممؤلّْف

الّشيء نجد صياغة األفكار بأسموب بميغ، وذلك عن طريق اختيار الكممات المناسبة بِعناية حتى 

تؤّدَي غرض االبداع، كما  فعل امرؤ القيس في قولو الّسابق، َفَبدل أن يقول الوحوش أو األسود 

 .مثاًل، اختار األغوال كي تؤدّْي غرض االبداع، وتنقل المتمقي إلى مشاركتو  األفكار واألحاسيس

                                                           

 .(بدع)، مادة 60: ، ص3لسان العرب، مج: ابن منظور-(1)
.47:، ص2004، محمد االسكندراني ونياد رزوق، دار الكتاب العربي، بيروت: ديوان امرؤ القيس، شرحو-( 2(  
 .452: اتجاىات حديثة في تدريس المغة العربية، ص:طو عمي حسين  الدليمي-(3)
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 (1)"وتتجمَّى أىمّية الّتعبير االبداعّي عمى الّصعيد المدرسّي في نمو شخصّيات الّطمبة وتكامميا"

 . إذ تبرز شخصّية الّطالب فيو، ويتبيَّن مدى إبداعيم في مواضيع مختمفة من إنشائيم

 :أمَّا الّنوع الثّالث الذي ُيضيفو البعض فيو

 :الّتعبير اللتابّي اإبتلاررّ - 2-3

َلْيِو َيْبَتِكُر ُبُكًرا ": "بكر"االبتكار من الفعل  َأَتاُه : َواْبَتَكَر وَباَكَرهُ …َبَكَر َعَمى الشَّْيِء َواِ 

ليا: َواْبَتَكرَ …ُبْكَرةً  َل وقتيا…َأدرك الخطبة من أوَّ بمعنى اإلقبال عمى ( 2)"وَأمَّا اْبِتَكاُرَىا فأن ُيدرك أوَّ

لو، وىذا الّشيء موجود من قبل، لكن اإلدراك يكون فيما بعد، وعميو يمكن  دراكو في أوَّ الّشيء وا 

القول أنَّ الّتعبير الكتابّي االبتكارّي ىو تعبير عن موضوع موجود مسبًقا، لكن أفكاره وأسموب طرحو 

، فالموضوع موجود من قبل؛ مدح "صوت صفير البمبل"جديد، كما فعل األصمعي في قصيدتو 

الخميفة، لكن األسموب الذي جاء بو جديد، لدرجة أنَّ الخميفة لم يستطع حفظ ما قالو من أوَّل وىمة، 

 .كما فعل مع سابقيو، الذين لم يجدّْدوا شيًئا عمَّا كان سائًدا من قبل

يتميَّز بالِجدة في  "وتقريًبا نفس المفيوم  نجده عند ابراىيم محمد عطا، الذي يرى أنَّ ىذا الّتعبير 

يتطمَّب اتّْباع أساليب غير مألوفة …الفكرة، والعمق في التّناول، والّتجديد في إبراز الصور واألخيمة

- فالِجّدة في الّطرح واألسموب غير المألوف ىما األساس في ىذا الّتعبير(3)"لحّل المشكالت الطارئة

 .وىو ما يميّْز ىذا عن ذاك- حسب رأي محمد عطا

                                                           

 .452: المرجع السابق، ص: طو عمي حسين الدليمي-(1)
 .بكر: ، مادة221-220: ، ص3لسان العرب، مج: ابن منظور-(2)
 .221: المرجع في تدريس المغة العربية، ص: ابراىيم محمد عطا-(3)
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فميس كّل واحد منيما منفصاًل أو "وبالّرغم من اختالف المسمَّيات، إالَّ أنَّيا تتداخل فيما بينيا، 

نَّما من الممكن أن يكون الّتعبير وظيفيِّا وفيو إبداعّية أو ابتكارّية، والِعبرة في  مستقالِّ عن اآلخر، وا 

  فإذا استعممنا األسموب البميغ (1)"النياية بفنّْية األداء، وقوّْة الّتعبير، وسالمة العرض، وتوصيل الفكرة

ذا تناولنا موضوًعا  في  تعبير وظيفيٍّ نكون قد جمعنا بين الّتعبير الكتابّي الوظيفّي واإلبداعّي، وا 

قديًما بأفكار جديدة وِبنسٍق فكريٍّ جميل مع انتقاء الكممات والعبارات؛ نكون قد جمعنا بين الّتعبير 

والعبرة في طريقة العرض وكيفيَّة توصيل الفكرة إلى المتمقي . الكتابّي االبداعّي واالبتكارّي، وىكذا

 .         والتّأثير فيو

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .221: المرجع في تدريس المغة العربية، ص: ابراىيم محمد عطا-(1)



 

 الفصل الثاني
رصد استعماالت العدد والمعدود من 
 التعابير الكتابية مع التعميق عميها
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ل  :التعريف بالعيِّنة: المبحث األوَّ

نة تتمثل في التعبير الكتابي لتالميذ السنة الثالثة متوسط،          اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى مدوَّ
الذي ُوظّْف فيو العدد والمعدود، وكان سبب اختيارنا ليذا الطور التعميمي ىو دراستيم ليذا 

 .الموضوع سابًقا، بالتحديد والشرح

ابن )      وقد جمعنا عيّْنة البحث من سبع متوسطات مختمفِة المواقع، أربٌع منيا من مدينة البويرة 
–خالص حموش )واثنتين من بشمول  (عقو محند امزيان- حدوش سعيد- أيت سعيد عمر- خمدون

بحيث وصل عدد التعابير الكتابية التي ( دحماني سميمان)واألخيرة من العجيبة  (شراراق حسين
 :تحصمنا عمييا أكثر من مائتي تعبير كتب فييا التالميذ عن مواضيع مختمفة منيا 

 .(الحرب العالمية، الثورة التحريرية)التاريخية -

 .(…موقع الجزائر،  موقع إفريقيا، المجرَّات، الكوكب األزرق)الجغرافية -

 .(إعصار، فيضان، زالزل، طقس) الطبيعية -

 .(…شير رمضان، كيفية الوضوء، مولد النبي) الدينية-

 .(…غالء المعيشة، الفايسبوك، السياحة) االجتماعية-

: األم، الوطن، الصداقة، الرياضة، الحيوانات، التعريف بالشخصيات)ومواضيع أخرى متنوّْعة 
 (…العربي بن مييدي_األمير عبدالقادر

 .  البحث ولنا عيّْنات منيا أدرجناىا ضمن المالحق في آخر
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 :رصد استعماالت العدد والمعدود والتعليق عليها: المبحث الثاني

رقم 
التعبير 

 التعميل التصويب حكمو االستعمال

استعمال  .يوٍم واحدٍ  01
 .صحيح

جاء  (واحد)ألن العدد  
 .(يوم)كوصف لممعدود 

 استعمال .يبقى ثالثة أشيرٍ 
 .صحيح

مؤنَّثًا لُيخالف  (3)العددورد  
. المعدود، وىذا صحيح

استعمال  .الوالية العاشرة
 .صحيح

ألنَّ العدد من صنف األعداد  
في لمعدود ل قةطاب المالترتيبية
. النوع

خمٌس وثمانون 
 .قطعةً 

العدد من فئة األعداد   .صحيح
المعطوفة، جزؤىا األول 

 (قطعة)خالف المعدود 
والثاني مرفوع بالواو ألنَّو 
. ممحق بجمع المذكر السالم

وجاء التمييز مفرًدا منصوًبا 
. وىذا صحيح

ما يقارب السبعون 
 .تذكاًرا

السبعين  .خاطئ
 تذكاًرا 

العدد ممحق بجمعالمذكَّر 
السالم منصوب بالياء عمى  

 .المفعولية
العدد مركب، جاء جزؤه األول   .صحيح .خمس عشرة طمبيَّةً 

مخالفا لممعدود المؤنث 
، الذي جاء مفرًدا (طمبية)

منصوًبا، أمَّا الجزء الثاني 
. فجاء مطابًقا لو

تسعة : ُقدّْرت بـ 
ماليين دينار 

مؤنث خالف  (9)العدد   .صحيح
الذي جاء " ماليين"معدوده 

 .بصيغة الجمع، وىذا صحيح



 رصد استعماالت العدد والمعدود من التعابير مع التعليق عليها:       الفصل الثاني

 

38 
 

في ظرف ثالثِة 
أسابيَع 

 مؤنثًا (ثالثة)جاء العدد  صحيح 
وىو )ليخالف معدوده أسابيع 

وىذا األخير جاء  (مذكر
 ألنو ممنوع من اجمًعا منصوبً 

. الصرف
عند بيع إثنيان بجمع  2

، وعند بيع 2000
... 3000الثالثة 

يكسب في اليوم 
10000 ...

استعمال 
خاطئ 

ألفين، ثالثة 
آالف، عشرة 

 .آالف

 استعمل األرقام بدل الحروف
. وىذا خطأ

  ،أباريق جمع إبريق وىو مذكر صحيح باع خمسة أباريق  3
جاء و نوعخالفو العدد في ال

. (خمسة)مؤنثًا 
باعتبارىما متعمّْقتين بالفعل  زربيتين اثنتين خاطئزربيتان اثنتان  و 

يكون كّل من  يجب أن" باع"
العدد والمعدود منصوبين 

. بالياء عمى المفعولية
باع أربعة عشر 

طاجينا 
العدد من فئة المركب، جزؤه  صحيح 

خالف المعدود  األول مؤنث
، أما الجزء (طاجينا)المذكَّر 
 طابق ذلك  فقد(عشر)الثاني 

. المعدود في التذكير
سبع صينيات 

 ة تسع،نحاسية
 سبع لوحات ،خالخيل

في كٍل منيا جاء العدد  صحيح 
لمعدود باعتباره من لمخالًفا 

قسم المفرد، وجاء المعدود 
. جمعبصيغة الفييا 

يطابق  (11)ألن العدد  صحيح أحد عشر برواًزا 
المعدود جاء ومعدوده دائًما، 

. مفرًدا منصوًبا وىذا صحيح
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 مخالًفا "عشرة"جاء العدد  صحيح عَشرة صحون 
 الذي جاء بصيغة دمعدولل

الجمع، وجاءت شين عشرة 
 المعدود  أنَّ مفتوحة، باعتبار

. مذكر
ثالثة عشر كوًبا، 
سّت عشرة منيا 

. (لوحة فنية)

في كمتا الحالتين جاء العدد  صحيح 
 األول جزء خالف الا،مركبً 
في  (كوبا، لوحة فنية) همعدود

التذكير والتأنيث، أما الجزء 
الثاني فقد طابق كل واحد 

. منيما معدوده
 قطعة 100بيعت 4

صورة كبيرة 20و
 صورة صغيرة، 35و

مزىرية 30
... صحنا200و
صحنا من 90و

 لوحة 25الفخار، 
 30انباع ... زيتية
.  قطعة47... قطعة

استعمال 
 .خاطئ

 مائُة قطعة،
وعشرون 
 صورة،
وخمس 
ن ووثالث
 ،صورة
 ثالثون
ا  مائت،مزىرية
 ،صحن
 نوتسع

  خمس،صحًنا
 نووعشر
 نو ثالث،لوحة
  سبع،قطعة
 نووأربع
 .قطعة

 
 

ألن األعداد مكتوبة بالرموز 
 .فوليس بالحرو (األرقام)
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استعمال إحدى األيام  5
 .خاطئ

 وىو "يوم" جمع "األيام"ألن  أحد األيَّام
مذكَّر، يجب أن يطابقو العدد 

. نَّوعفي ال
استعمال خمسة عشر فاكية 

 .خاطئ
خمس عشرة 

 فاكية
 (فاكية)باعتبار المعدود 

مؤنث، يجب أن يكون الجزء 
األول من العدد المركب 
مخالًفا لو والجزء الثاني 

. وعيطابقو في النَّ 
وصندوق فيو خمسون 

حبة خضر 
 استعمال
 .صحيح

من فئة  (50)ألن العدد  
ر العقود، جاء  مبتدأ مؤخَّ

. مرفوًعا بالواو، وىذا صحيح
ألن العدد مائة يمتزم نفس   .صحيحمائة صندوق 

كان المعدود أالصيغة سواًء 
.  مذكرًا أو مؤنثًا

األوَّل عشرة أيام ...  أيَّام10
خاطئ 
والثاني  
 .صحيح

استعمال نفس العدد مع نفس  
المعدود إال أن األول كان 
باألرقام، والثاني بالحروف، 

. وىو األحسن
 إلى ما فوق 400من  6

ويوجد حتى ... 600
2000DA إلى 
3000DA 

استعمال 
 .خاطئ

أربعمائة 
  ستمائة،دينار
  ألفي،دينار

 دينار إلى
 آالف ثالثة
 .دينار

كتبت األعداد بالرموز أي 
 األرقام ولم تذكر المعدودات

حيًنا وُذكرت حيًنا آخر بالمغة 
 .األجنبية

أنَّ عدد األكواب  7
الفخارية تسع وثالثين 

. كوًبا

تسعة وثالثون  .خاطئ
 .كوًبا

يجب مخالفة الجزء األول من 
أما الجزء لمعدود، العدد ل

الثاني فيجب أن يكون مرفوعا 
بالواو باعتباره في محل رفع 

. خبر أنَّ 
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واألكواب النحاسية  
خمسة عشر كوبا 

استعمال 
صحيح 

العدد مركب من جزأين، األول   
مؤنث خالف معدوده المذكر 

والجزء الثاني طابقو  (كوبا)
في النوع إذ جاء مذكرا، وىذا 

. صحيح
كان يتواجد أربعين 

صحًنا نحاسًيا 
 فاعاًل لمفعل يتواجد جاء العدد .أربعون خاطئ

. لذا يجب أن ُيرفع بالواو
ولو إحدى عشر  

إبريًقا 
استعمال 
خاطئ 

أحد عشر 
 .إبريًقا

يطابق معدوده  (11)العدد 
 وىنا ،والتأنيثأفي التذكير 

 في جزءه األول هجاء مخالًفا ل
. وىذا غير صحيح

 مزىرًيا، 30عندنا  8
 مزىرًيا 20وبعت 
األرائك ... 10وبقي 
 5 بعت 15عددىم 
...  منيم10وبقيت 
 فقط 10بعت 

 (طاوالت بالكراسي)

استعمال 
خاطئ 

 نوثالث
 ىرية وبعتزم

، منيا عشرين
 عشر وبقي

  األرائك،خرأُ 
  خمساعدده
 ،  بعتعشرة
 وبقيتا خمًس 
 ،منيا عشر
 عشرت بع

 طاوالت
 .بالكراسي

ألنيا مكتوبة باألرقام وليس 
بالحروف، كما أن ىناك 
أخطاء في كتابة المعدود 

. (ىرًيامز)

يحتوي محل أبي  9
عمى خمس عشر 

عمبة طماطم مصبرة، 

استعمال 
خاطئ 

خمس عشرة 
 .عمبة طماطم

مؤنث، والعدد " عمبة"المعدود 
مركب من جزأين أوليما يجب 

أن يخالف المعدود وىو 
كذلك، أما الثاني فيجب أن 
يطابقو، وىنا جاء مخالفا لو 

 .وىذا خاطئ
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ألنو معطوف عمى ما قبمو  صحيح وعشرين من القيوة 
الذي ىو " خمس عشرة عمبة"

  اآلخر، فيو"عمى"مجرور بـ 
. يجر بالياء

مائة وسبعة وثمانين 
. عمبة سكر

مائة وسبٍع خاطئ 
 .وثمانين عمبة

" ثمانين"والعدد " مائة"العدد 
صحيحان كتابًة، أما العدد 

 هفيو خاطئ باعتبار" سبعة"
". عمبة" لممعدود وافقم

خمس وأربعون عمبة و
. من الشكالطة

خمس وأربعين خاطئ 
 .عمبة

 ، عمى ما قبموالعدد معطوف
. يجب أن يتبعو في الحركة

يحتوي عمى خمسون 
حبة 

باعتبار العدد من العقود،  .خمسين حبَّةخاطئ 
يجب أن ُيجرَّ بالياء ألنَّو 

". عمى: "مسبوق بأداة جر ىي
تحتوي عمى مائتين 

... من زريعة
 يأتي عمى صيغة 200العدد  صحيح 

ر المعدود، يَّ واحدة ميما تغ
وعالمة " عمى"وجاء مجرورا بـ 

.  وىذا صحيح،جره الياء
أكثر من مائة  10

وخمسون تحفة فنية 
استعمال 
خاطئ 

مائة وخمسين 
 .تحفة

صحيح  (مائة)العدد األول 
أما الثاني فيجب أن ُيَجرَّ 
". من"بالياء لكونو مجروًرا بـ 

لم يتبقَّ منيا إال 
خمسة وعشرون 

خاطئ في 
جزئو األول 

خمٌس 
 .وعشرون

لم يذكر المعدود ىنا، إال أن 
تعود عمى " منيا"الياء في 

التحفة، وىي مؤنثة، يجب أن 
 ،يكون العدد األول مخالًفا لو

والجزء الثاني منو صحيح ألنو 
. فاعل مرفوع بالواو

كان عددىا ثالثون 
قطعة  

جب  ي،كانل ا خبرً جاء العدد .ثالثين قطعةخاطئ 
.  بالياءنصبَ يُ  أن
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أصبحت خمسة عشرة  
 (أي قطعة)

توحي الجممة أن المعدود  .خمس عشرةخاطئ 
مؤنث، لذا يجب أن يكون 

الجزء األول من العدد مذكًرا 
. والثاني مؤنثًا

مفرده )جاء المعدود مذكًرا  صحيح أربعة فناجين  11
في ه والعدد مفرد خالف (فنجان

. النوع، وىذا صحيح
خمسة عشر من 
. صحون النحاس

 في جزئو همعدود العدد خالف . صحيح
األول وطابقو في جزئو 

. الثاني
ستة من صحون 

الفخار 
العدد من قسم المفرد، جاء  صحيح 

، مؤنثًا خالف معدوده المذكر
. وىذا صحيح

ثالث  خاطئثالثة سينيات منقوشة 
 .صينيَّات

باعتبار العدد من فئة المفرد، 
يجب أن يخالف معدوده، إال 
 إذ ،أن كتابتو اإلمالئية خاطئة
. يكتب بالصاد بدل السين

عشرة قطع من الحبر 
مع الريشة وعشرة 

أوراق خاصة 
. بالريشة

استعمال 
خاطئ 

 ...عشر قطع
وعشر أوراق 

... 

في كمتا الحالتين كان المعدود 
=  أوراق/قطعة= قطع)مؤنثا 
والعدد عشرة يجب أن  (ورقة

، إذ يجب أن نستغني مايخالفو
. عن التاء في آخره

حوالي تسعة عشر  12
من لوحة مؤكالت 

 عشرة تسعخاطئ 
لوحة 

" من"المعدود جاء مجرورا بـ 
وىذا خطأ بالرغم من مجيئو 
مفرًدا منصوًبا، والعدد مركب 
يجب أن يخالفو في جزئو 
األول ويطابقو في جزئو 

. الثاني
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باع خمس لوحات 
منيا 

المعدود مؤنث خالفو العدد  صحيح 
.  وجاء مذكًرانَّوعفي ال (5)

وثالثة وعشرين من 
لوحة المجاىدين 

خاطئ في  
 جزئو األوَّل

وثالثًا 
وعشرين 

 .لوحة

نفس المالحظة السابقة عمى 
المعدود، أما العدد فيجب أن 

. ويأتي مذكًرا يخالف المعدود
ثالثة عشر من 

لوحات المجاىدين 
ثالث عشرة  خاطئ 

 ...لوحة
العدد مركب يجب أن يأتي 
الجزء األول مذكًرا والثاني 
مؤنثًا بالنظر إلى المعدود 

. المؤنث
باع أربعة جرات  13

بعدما كان ... صينية
في الدكان عشرة 
جرات صينية بقي 

. منيا ستة

استعمال 
خاطئ 

 ،جرات أربع
 ،جرات عشر

بقي منيا 
 .ستّّ 

األعداد جاءت مطابقة 
وىذا  (جرة) المؤنث ودلمعدل

 خطأ، إذ يجب أن تخالفو
. باعتبارىا من قسم المفرد

عشرة صحون من و
الفخار 

مؤنثا خالف  (10)جاء العدد  صحيح 
والذي  (حون)معدوده المذكر 

جاء جمعا مجرورا وىذا 
. صحيح

عشرين خاطئ عشرون فنجان و
 .فنجاًنا

 من المفروض أن يكون العدد 
منصوًبا بالياء لكونو مفعواًل 

، كما أن "باع"بو لمفعل 
المعدود يجب أن يكون 

. منصوبا
يجب أن يكون العدد منصوًبا  .ممعقة ثالثينخاطئ ثالثون ممعقة و

. بالياء
جاء المعدود جمًعا السم  . جفانخمسخاطئ خمسة جفان و

، لذا يجب أن (جفنة)مؤنث 
. يأتي العدد مذكًرا
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عشرة أطباق   14
ساّلت  ثالث

من  (03-10)كال العددين  صحيح 
ىما يقسم المفرد، َخالفا معدود

 وع،في النَّ  (أطباق، ساّلت)
. وىذا صحيح

إحدى عشرة إناء  
اثنتا عشرة كأس 

استعمال 
خاطئ 

أحد عشر 
 .إناءً 

إثنا عشر 
 .كأًسا

ُيطابقان (12و11)العددان 
المعدود دائما وىنا خالفاه وىذا 
خطأ، كما أن المعدود يجب 

. أن يكون منصوًبا
سبعة عشرة ممعقة 

نحاسية 
وتسعة عشرة ممعقة 

. فضية

استعمال 
خاطئ 

سبع عشرة 
 ممعقة نحاسية

 
تسع عشرة 
 .ممعقة فضية

المعدود في كمتا الحالتين 
مؤنث، والعدد جاء مركًبا 

طابقو في جزأيو وىذا خطأ، 
يجب أن يخالف الجزء األول 

 .منو المعدود
بعنا خمس وثالثين  15

قطعة 
الخطأ في 

ل  الجزء األوَّ
 من  العدد

خمًسا 
 .وثالثين

جزء األوَّل من اليجب أن يرد 
العدد منصوًبا، ألنَّو مفعول بو 

 ".بعنا"لمجممة 
سبع وثالثين من حمي 

الفضة 
أ في خطال

الجزء  
األوَّل من 

 العدد

أن ُيكتب الجزء  األوَّل يجب  .سبًعا وثالثين
من العدد باأللف في أخره  

. ألنَّو منصوب

ما يقارب العشرين 
قطعة 

ألن العدد من صنف العقود،  صحيح 
جاء منصوًبا بالياء لكونو 

. مفعواًل بو
ألن المعدود مذكر خالفو  صحيح عشرة صحون 

. في النَّوعالعدد 
منيا ست وعشرون 

قطعة 
ورد العدد مبتدأ، ُرفع بالواو  صحيح 

في جزئو الثاني، وىذا 
 .صحيح
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المعدود جاء جمًعا السم  صحيح بقيت ثالث قطع 
خالفو العدد في  (قطعة)مؤنث 

. وع وىذا صحيحالنَّ 
قتناء خمسين ايجب  

... قطعة
بو  جاء العدد مفعواًل  صحيح 

، عالمتو الياء وىذا بونصم
. صحيح

 
وخمس عشرة من 

البرانيس 
خمسة عشر خاطئ 

 .برنوًسا
البرانيس جمع برنوس وىو 
مذكَّر، يجب أن ُيذكَّر معو 

الجزء الثاني من العدد 
المركب، وُيؤنَّث جزؤه األول، 

مع االستغناء عمى حرف 
، وصيغة الجمع "من"الجر 

. التي جاء بيا المعدود
وأربعون سواًرا من 

الفضة 
من المفروض أن يكون العدد  أربعينخاطئ 

ا بالياء ألنو اسم رً وجرم
. معطوف عمى المضاف إليو 

بعنا ىذا الشير مائة  16
وخمسة وثالثين تحفة 

مائة وخمًسا خاطئ 
 .وثالثين تحفة

يجب أن ُيذكر  (5)العدد 
وتحذف تاؤه ألن المعدود 

. مؤنث (تحفة)
وثالثة وتسعون قطعة 

نحاسية 
 وتسعين ثالثًاخاطئ 

قطعة 
المعدود مؤنث، لذا يجب أن 
ُيذكَّر الجزء األول من العدد، 
كما أن الجزء الثاني معطوف 

. يجب أن ُينصب بالياء
ألن العدد ال تتغير صيغتو أيِّا  صحيح أكثر من مئتي تحفة  

. كان المعدود
وكذلك مائة قطعة 

نحاسية 
 يأتي عمى صيغة "مائة"العدد  صحيح 

. واحدة ميما تغير المعدود
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وجدت خمسة وستين 
تحفة 

خمًسا وستين خاطئ 
 .تحفة

 يجب ،التحفة اسم مؤنث
تذكير الجزء األول من العدد 
أما الجزء الثاني فيو معطوف 
عميو منصوب بالياء، ِلَكون 

. األول مفعوال بو
جمع السم مؤنث  المعدود صحيح وسبع قطع نحاسية 

، لذا ُذكَّْر العدد، (قطعة)
. ليخالف ذلك المعدود المؤنث

 
17 

قام بشراء خمسون 
حبة 

مضاف إليو، (50)ألن العدد  .خمسين حبَّةخاطئ 
. يجب أن يجر بالياء

فاعل،  (20)ألن العدد  صحيح وبقي منيا عشرون 
والفاعل يرفع بالواو، إذا كان 
 اجمًعا لممذكر السالم أو ممحقً 

. بو
أما األكواب 

المصنوعة من 
بقي منيا ...الفخار

. خمسة وثالثون

استعمال 
صحيح 

العدد من صنف االعداد  
المعطوفة، جزؤه األول جاء 
مؤنثا ليخالف معدوده المذكر 

 والجزء الثاني منو (أكواب)
مرفوع بالواو ألنَّو معطوف 
. عمى فاعل، وىذا صحيح

 
العدد مركب، جزؤه األول  صحيح خمسة عشر نوًعا  

مؤنث خالف المعدود المذكر 
  فيو  جزؤه الثاني أمَّا،(نوًعا)

. مطابق لو وىذا صحيح
 

 مجروًرا بالباء، العددجاء  صحيح فتقدر بسبعين لوحة ..
. عالمتو الياء، وىذا صحيح
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منذ ثالث وثالثون 
. يوًما

ثالثٍة وثالثين خاطئ 
 .يوًما

  األول الجزءيجب أن يخالف
، أما الجزء همعدودمن العدد 

الثاني فيتبع ما سبقو ويكون 
 ألنَّو معطوف مجروًرا بالياء

. عمى مضاف إليو
إثنتي عشر مميون ... 18

. جزائري
 عشر إثناخاطئ 

جزائري  مميون
( 12)يجب أن يطابق العدد

 ويكون ، المذكَّرمعدوده
جاء في ألنَّو  ورفوًعا باأللف،

. بداية الكالم
إلى أكثر من ...

سبعمئة وخمسة 
. وثمانون عاًما

 

سبعمائة خاطئ 
وخمسٍة 

 وثمانين عاًما

، لذلك "من"العدد مجرور ب 
 (80)يجب أن يرد العقد 

 .مجروًرا بالياء
 

يبيع حوالي خمسة  
. قطع في األسبوع

ألن العدد مفرد، يجب أن  .خمس قطعخاطئ 
.  في النوعيخالف معدوده

 
 مؤنَّث، يجب أن  معدودال مفرد .وعشر قطعخاطئ وعشرة قطع 

. في النَّوع (10)يخالفو العدد
باع خمس عشرة 

زربية 
 جاء ،مؤنث (زربية)المعدود  صحيح 

مخالًفا لو (15)العدد المركب 
في جزئو األول ومطابًقا لو 

. في الثاني
في ثالثين خاطئ في ثالثون يوما 

 .يوًما
يجب أن العدد من العقود، 

 ايجر بالياء باعتباره مسبوقً 
. "في":بحرف جر ىو

تراوح سعرىا ما بين 
أربعون ألف ومئة 

. وعشرون دينار

استعمال 
خاطئ 

 أربعين ألف
مائة  وعشرين 

 .ديناًرا

في محل ( 20-40)داالعدا
، بالياءُتكتب جر، يجب أن 

 والمعدود ىنا يجب أن
. ينصب
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ينقصنا أربع عشرة 
قطعة 

المعدود قطعة مؤنث خالفو  صحيح 
في ذلك صدر المركب، 

.  وىذا صحيح،وطابقو عجزه
باع حوالي سبع  

وستون صحن 
سبعٍة وستين خاطئ 

 .صحًنا
طابق   العدد مناألولء جزال

وىذا  (صحن)المعدود المذكر 
، والثاني ُكتب بالواو خاطئ

 باإلضافة إلى أن بدل الياء،
ب المعدود يجب أن ُينص

. باأللف
في خمسة ...

وعشرون يوًما 
 خمسةخاطئ 

يوًما  وعشرين
، يجب "في"العدد مجرور ب 

.  بالياء(20)كتب العددأن يُ 
ينقصنا أربع وخمسون 

ممعقة 
  العددالجزء األوَّل من ورد   صحيح

 مرفوًعا، والثاني تبعو اًل فاع
. في الحركة، وىذا صحيح

وستون صحن 
وعشرون قدر 

الخطأ في 
 .المعدود

ستون صحًنا، 
 .عشرون قدًرا

  المعدود يردأنيجب 
. ابً ونصم

فباع خمسة خواتم، 
. ثالثة أقراط

من صنف  (3)و (5)األعداد  صحيح 
وداتيا التي د خالفت مع،المفرد

وردت بصيغة الجمع، وىذا 
. صحيح

يطابق معدوده في  (2)العدد  صحيح عقدين اثنين  
التذكير والتأنيث وىو ما 

. حصل ىنا
سبع عشرة خاطئ سبعة عشرة قطعة ...

 .قطعة
المعدود مؤنث، يجب أن 

في جزئو األول العدد يخالفو 
.  في الثانيويطابقو

ثمانية عشر ...
برنوًسا 

ورد صدر المركب مؤنثا  صحيح 
خالف معدوده المذكر، طابقو 

. عجزه وىذا صحيح
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خالف صدر المركَّب معدوده  صحيح خمسة عشر فنجاًنا 
. ووافقو عجزه  وىذا صحيح

وفي الصندوق الكبير 
 .خمسون قطعة

مبتدًأ  ( 50)جاء العدد   صحيح
ًرا ُرفع  بالواو، وىذا ، مؤخَّ
. صحيح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

تنقسم إلى واحد 
 .وعشرين ممعقة

صحيح في 
جزئو الثاني 
وخاطئ في 

األول  

إحدى 
وعشرين 

 ممعقة

جاء المعدود مؤنثا، لذا يجب 
أن يطابقو في ذلك الجزء 
األول من العدد، أّما الجزء 
الثاني فقد ورد مجروًرا بالياء 

، باعتباره معطوًفا وىذا صحيح
. عمى اسم مجرورٍ 

وأربع زىريات، عشر 
 .جّرات

 الذي دالعدد من صنف المفر صحيح 
وىو في النوع يخالف المعدود 
. ما حصل ىنا

خمسة عشر مندياًل 
 .مطرًزا

مذكَّر، طابقو  (منديل)المعدود  صحيح 
في النوع الجزء الثاني من 

. العدد، وخالفو في ذلك صدره
لم يرد المعدود ىنا إاّل أنو  صحيح  .أربعة باألحمر

 وبالتالي ،"المنديل"يعود عمى 
ُمخالفة العدد لو في النوع كان 

. ئًباصا
 معدوده في (11)وافق العدد صحيح  .وأحد عشر باألزرق

.  وىذا صحيحالنوع،
المتجر لفظ مذكر، والعدد  .أربعة متاجرخاطئ  .أربع متاجر

مفرد، يجب أن يخالف ذلك 
. المعدود

ألف وخمس مائة 
 .دج

الخطأ 
 .إمالئي

ألف 
وخمسمائة 

 .دينار

( 5)العدد يجب أاّل ُيفصل 
". مائة"عن 
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تسعو مائة دينار ...

ستو مائة دج ...
تسعمائة خطأ 

 .دينار
 .ستمائة دينار

ال ُيختمان (6)و (9)العدد 
بالواو، كما أنيما ال يفصالن 

(. 100)عن العدد 
ثمان عشرة خاطئ ثمانية عشر ساعة  21

 .ساعة
 مؤنث، يجب أن دالمعدو

يخالفو صدر المركب ويطابقو 
. عجزه

نحو خمسة وسبعين  
. بالمئة، تسعين بالمئة

خمسة خاطئ 
وسبعين من 

 المائة
تسعين من 

 .المائة

من األحسن أن يكتب العدد 
كما ( مائة)باألِلف  (100)

وليس " من"أنو ُيَجرَّ ب 
. بالباء

إلى ثالثين أو ...
عشرين زبوًنا 

 مجرورة (20)و(30)األعداد صحيح 
وعالمة " إلى"بحرف الجر 
. جرىا الياء

اقتنينا عشرة زرابي  22
تقميدية 

جمع لمؤنث،  (زرابي)المعدود  .عشر زرابيخاطئ 
يجب ان يخالفو في ذلك العدد 

. ألنو مفرد (10)
بثمن ألف دينار 

لواحدة ل
العدد ألف ال يتغير ميما  صحيح 

( 1)تغير المعدود، والعدد 
وافق معدوده زربية وىذا 

. صحيح
بسعر مئتي دينار    

 .حدةالوا
 

صحيح 
 
 
 

 
 

محذوف (200)جاء العدد  
النون ومجرور بالياء ألنو 

. مضاف إليو
، طابق معدوده (1)والعدد 

 .حوىذا صحي

وعشرة قشابيات 
عشرة زرابي ...

استعمال 
خاطئ 

مفرد، يجب أن  (10)العدد  .عشر
. يخالف المعدود المؤنث
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بسعر عشرين ألف 
دينار 

مضاف إليو  (20)العدد  صحيح 
مجرور بالياء، واألْلف ال 

. المعدودتغيَّر  ميمايتغير 
األواني الفخارية 

بسعر مئتين وخمسون 
. دينار

مائتين خاطئ 
وخمسين 

 .ديناًرا

يجب أن ُيجر  (50)العدد
بالياء والمعدود يجب أن 

. ُينصب
: أواني فخارية 23

 خمس وعشرين 
صحًنا فخارًيا 

خمسة خاطئ 
وعشرين 
 .صحًنا

مذكر، لذا  (صحن)المعدود 
يجب أن يخالفو الجزء األول 
من العدد المعطوف ويكون 

. مؤنثًا
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

الشير لفظ مذكر، يجب أن  .أحداألشيرخاطئ ففي إحدى األشير 
. يطابقو العدد واحد

أربعة آالف من 
التحف 

الخطأ  في 
 .المعدود 

أربعة آالف 
 .تحفة

يجب أن يرد المعدود مفردا، 
وال يكون مجرورا بحرف الجر 

". من"
جاء العدد مطابقا لممعدود في  صحيح أحد عشر ألف دينار 

. النوع وىذا صحيح
وخمسة وعشرون 

 .ةقطع
استعمال 
خاطئ 

وخمس 
وعشرون 

 .قطعة

( 5)الجزء األول من العدد 
جاء مؤنثا طابق معدوده 

. وىذا خاطئ (قطعة)المؤنث 
وعشرة من األواني 

الفخارية 
إذا كان المعدود مقدر ب   .صحيح

( 10)فإن العدد " نوعا"
. صحيح ألنو مفرد

سبعة عشر من 
القطع التقميدية 

سبع عشرة خاطئ 
 .قطعة تقميدية

، "من"جاء المعدود مجرورا ب 
كما أن صدر المركب طابقو 
 في حين خالفو عجزه وىذا

. خطأ
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فكان عنده ثالثة  26
وثالثين كوبا فخاريا 

ثالثة ثالثون  .خاطئ
 .كوًبا

 من الجزء الثانييجب أن يرد 
 مرفوًعا بالواو ألنَّو العدد

 .معطوف عمى اسم كان
ثنا عشر صحنا  وا 

فخاريا 
معطوف ( 12)العدد باعتبار  صحيح 

عمى اسم كان ورد مرفوًعا 
. باأللف، وىذا صحيح

أزيد من خمس ...
مائة تحفة فنية 

خمسمائة خاطئ 
 .تحفة

( 5) أالَّ ينفصل العدد رجحاأل
 .(100)عن 

أصدقاء جمع صديق وىو  صحيح أنا وأربعة أصدقاء  27
 مؤنث، وىذا (4)مذكر، والعدد

. صحيح
الساعة السادسة 
وخمس دقائق 

عدد ترتيبي طابق (6)العدد صحيح 
، والعدد الثاني (ساعة)معدوده 

أصمي خالف معدوده دقائق 
. وىذا صحيح

يحمل كل واحد منا 
. خمسون شجرة

خمسين خاطئ 
 .شجرة

مفعول بو، يجب  (50)العدد 
أن ينصب بالياء باعتباره 
 .ممحق بجمع المذكر السالم

عمى الساعة السابعة 
مساًء 

ترتيبي، وافق معدوده (7)العدد صحيح 
 . في النَّوع وىذا صحيح

( سنة)جاء نعًتا ل  (1)العدد   .صحيح .سنة واحدة 28
 وىذا ،طابقو في النوع

. صحيح

في الواحد والعشرين  
من الشير الثالث 

الحادي  .خاطئ
 .والعشرين

  يجب،لمترتيب( 21)العددورد 
ن يأخذ صيغة اسم الفاعل أ

العدد الثاني .في جزئو األوَّل
،وىذ طابقو معدوده (3)

 .صحيح
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في يوم واحد  29
وعشرون مارس 

 اليوم فيخاطئ 
 الحادي

 من عشرينالو
مارس 

ورد العدد لمترتيب يجب أن 
يكون جزؤه األوَّل عمى وزن 

لياء، ابالثاني فاعل وُيكتب 
كما يجب أن ُيعرَّف كل من 

. العدد والمعدود
واشترينا مائة ...

شجيرة 
يبقى بصيغة  (100)العدد  صحيح 

. واحدة ميما تغير المعدود
 

 ثالثخاطئ ثالثة شجيرات 
 .شجيرات

مؤنث،  (شجيرات)المعدود 
 في يجب أن يخالفو العدد

. النَّوع
المعدود محذوف تقديره  صحيح حتى السابعة ليال 

، طابقو العدد (الساعة)
. ايً باعتباره ترتيب

مفرد مذكر، خالف  (5)العدد  صحيح خمس دقائق 
. معدوده المؤنث

، طابق بترتيللورد العدد ىنا  صحيح في اليوم الثاني  30
 وىذا ،معدوده في النوع

 .صحيح
يجب أن تحذف النون من  .مائتي شجرةخاطئ لشراء مئتان شجرة ...

وُيَجرَّ بالياء  (200)العدد 
. نظًرا لكونو مضاًفا إليو

أن يغرس أحَد ...
عشرة شجرًة 

إحدى عشرة خاطئ 
 .شجرة

يطابق معدوده، (11)العدد 
وىنا ورد جزؤه األول مخالًفا، 

. والثاني مطابق وىذا خطأ
مفرد، يجب أن  (10)العدد  .عشر أشجارخاطئ  .عشرة أشجار

. يخالف معدوده المؤنث
ورد العدد ىنا ترتيًبا، طابق  صحيح في اليوم الواحد 

 . وىذا صحيح،معدوده
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ألف شجرة   31
 .آالف األشجار

 ال العدد ألف ال تتغير صيغتو صحيح 
 ،مع المؤنث مع المذكر وال

 يمكن أن ترد بصيغة الجمعو
. لمداللة عمى الكثرة

في اليوم الثاني عشرة  32
  مارسمن شير

 .خاطئ
 
 

اليوم الثاني 
 .عشر

يطابق معدوده  (12)العدد 
.  ترتيبًيامسواًء كان أصمًيا أ

 مفرد مؤنث، (10)ددالع صحيح مع عشرة من أساتذتنا  
خالف المعدود المذكر 

. وىذا صحيح" أساتذة"
فغرسنا مائة وثالثون 

شجرة صنوبر 
مائة وثالثين خاطئ 

 .شجرة
صحيح باعتباره  (100)العدد 

يمزم صيغة واحدة، أما 
 فيو خاطئ، إذ (30)عددال

 ،يجب أن يرد منصوًبا بالياء
. مفعول بومعطوف عمى ألنو 

وتسعة وثمانون شجرة 
 وتسعة وتسعون ،أرز

شجرة سرو، وخمسة 
وتسعون شجرة 

 .عرعار

استعمال 
خاطئ 

 تسًعا وثمانين
 تسًعا وتسعين

خمًسا 
 .وتسعين

األعداد المعطوف عمييا 
طابقت المعدود المؤنث (9،5)

شجرة وىذا خطأ، واألعداد 
يجب أن  (90،80)المعطوفة 

. ترد منصوبة بالياء
ومائة واثنان وأربعون 

شجرة زيتون 
مائة واثنتين  خاطئ 

وأربعين شجرة 
 .زيتون

مذكر خالف  (2)العدد 
 (شجرة)معدوده المؤنث 

ومعطوفو ورد بالواو بدل 
. الياء، وىذا خطأ

 .مرات ثالث .خاطئ .اتثالثة مر
 
 
 

مؤنُث المفرد، لذا " مرات"لفظ 
(. 3)يجب أن يخالفو العدد 

ورد العدد مؤنثًا ليخالف   .صحيحفي ستة أشير  
 .ذكَّر، وىذا صحيحمعدوده الم
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ووجدنا اثنان ... 33
. وأربعون فأًسا

اثنين وأربعين  .خاطئ
 .فأًسا

العدد بجزئيو يجب أن يرد 
ل باعتبار،بالياء   مفعول األوَّ
.  والثاني معطوف عميوبو
 

في يوم عشرون  34
 ألفين وثمنية مارس
 .عشر

في اليوم  .خاطئ
العشرين من  

 مارس
ألفين وثمانية 

 .عشر

لمترتيب إال  (20)ورد العدد 
ّر جيجب يُ وأنو لم ُيعرَّف، 

فيجب أن  (8) أمَّا العدد.بالياء
 .ُيكتب باأللف بعد الميم

في كل قسم خمسة 
 .وعشرون تمميًذا

معطوف (20)باعتبار العدد   .صحيح
ورد مرفوًعا بالواو ، مبتدأعمى 

وىذا صحيح 
استعمال سيأخذ خمسون شجرة 

 .خاطئ
خمسين 
 .شجرة

ورد مفعواًل بو، لذا (50)العدد 
. يجب أن ُينصب بالياء

باعتبار العدد ورد لمترتيب،   .صحيحالقسم األول 
.  فيذا صحيح،طابق معدوده

يغرس خمسون 
أشجار 

خمسين   .خاطئ
 .شجرة

يجب أن ُينصب العدد 
بالياء باعتباره مفعواًل بو، (50)

كما أنَّ المعدود ورد بصيغة 
. الجمع وىذا خطأ

عمى الساعة الثامنة  
صباًحا 

 الساعة الثالثة مساًء 

معدود ال (3و8) األعددتطابق  .صحيح
 باعتباره ،وىذا صحيح

. لمترتيب
خمسة وأربعون غرس 
شجرة 

خمًسا وأربعين  .خاطئ
 .شجرة

العدد األول طابق معدوده 
ورد فقد وىذا خطأ، أما الثاني 

مرفوًعا بالواو، بدل النصب 
. بالياء

إلى أربع ... 35
مجموعات 

المعدود جمع لمؤنث، خالفو   .صحيح
. وىذا صحيح (4)العدد 
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... المجموعة األولى
... المجموعة الثانية

الثالثة  
 .الرابعة

وردت األعداد ىنا لمترتيب،   .صحيح
طابقت معدوداتيا في التأنيث 

 .وىذا صحيح

الخطأ في  .في الواحد والعشرين 36
الجزء األول 

 .من العدد

الحادي 
 .والعشرين

ورد العدد لمترتيب، جزؤه 
الثاني صحيح باعتباره 

، معطوف عمى اسم مجرور
 لكونو ،أّما األول فيو خاطئ

. لم يتَّخذ صيغة اسم الفاعل
 

في ظرف خمس  
 .عشرة يوًما

خمسة عشر  .خاطئ
 .يوًما

مذكر، طابقو  (يوًما)المعدود 
الجزء األول من العدد وخالفو 

 .الجزء الثاني وىذا خطأ
 

شارك فييا واحدة  37
 .وثالثون

الخطأ في 
الجزء األول 

. 

واحد 
 .وثالثون

لم ُيذَكر المعدود، إاّل أنَّ 
 يدل عمى "شارك"الفعل 

ن ُيطابق أالمذكَّر، لذا يجب 
الجزء األول من العدد ذلك 

في التذكير، ، المعدود المقدر
أّما الجزء الثاني فيو صحيح 

. فاعلمعطوًفا عمى باعتباره 
 

شارك فييا واحد  38
 .وثالثون تمميذ

الخطأ في 
 .المعدود

 

واحد وثالثون 
 .تمميًذا

منصوًبا، وىذا  المعدودلم يرد 
. خطأ

إلى عشرة ... 
 .مجموعة

عشر  .خاطئ
 .مجموعات

( 10)طابق العدد المفرد 
 ،(مجموعة)معدوده المؤنث 

 .وىذا خطأ
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جمعنا حوالي أربعون  39
 .طفاًل وستون شجيرة

 
استعمال 
 .خاطئ

 ،طفالً  أربعين
وستين 
 .شجيرةً 

ورد مفعواًل بو  (40)العدد 
 والعدد ،يجب أن ُينصب بالياء

معطوف عميو يتبعو في (60)
. الحركة

مساحة واحد كمم 
 .مربع

 يأتي بعد المعدود  (1)العدد كيمومتٍر واحدٍ  .خاطئ
 .دائًما ويوافقو في الحركة

أربعة وستين خاطئ وأربع وستون فأس 
 .فأًسا

العدد معطوف عمى الجممة 
لذا يجب  (...جمعنا)األولى 

 هأن ُينصب الجزء الثاني من
بالياء، أما الجزء األول فيجب 
أن ُيخالف معدوده المذكَّر، 

وىذا األخير، يجب أن ُينصب 
.  التنوينعباأللف م

سنة، : نعًتا ل (1)ورد العدد  صحيح سنة واحدة  40
وتبعيا في النوع والحركة، 

. وىذا صحيح
العشرة لفظ مفرد مؤنث،  صحيح عشرة آالف شجرة 

في " آالف"خالف معدوده 
. النوع وىذا صحيح

األعدد مئة وألف تمزم شكاًل   .صحيح .مئة ألف شجيرة 41
 .واحًدا ميما تغير المعدود

حوالي مئة ألف أو 
 .أكثر من الناس

األعداد الواردة ىنا ال تتغير   .صحيح
بتغير المعدود 

كان عدد ... 42
األشخاص عشرون  

 .شخًصا

عشرين  .خاطئ
 .شخًصا

ىنا خبًرا ل (20)ُيعرب العدد 
كان، وىذا األخير ُينصب 

. بالياء
سيتم غرس حوالي 
 .مئة وخمسون شجرة

مائة وخمسين  .خاطئ 
 .شجرة

يجب أن ُيجرَّ (50)العدد 
 باعتباره معطوف عمى بالياء

 .مفعول بو
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الخطأ في  َخْمَسَة َعَشَر أفريل  43
 .المعدود

 من العدد األولالجزء خالف  من أفريل...
ه في جزئو الثاني وافقو معدوده

لكن يجب أن ُيجرَّ المعدود ب 
. ". من"

نو مئتان مواشترينا 
شجيرًة 

استعمال 
خاطئ 

ن ُيحذف النون من أيجب  .مائتي شجيرةٍ 
العدد، كما أنَّو ُيجرُّ بالياء، 

أّما بالنسبة لممعدود فيجب أن 
. يرد مجروًرا

يطابق معدوده  (12)العدد  .الثانية عشرةخاطئ الساعة الثانية عشر 
أًيا كان نوعو وىنا خالف 
جزؤه الثاني ذلك المعدود 

. (ساعة)المؤنث 
سيتم غرس حوالي ... 44

 .مئة وخمسون شجيرة
 
 

مائة وخمسين  .خاطئ
 .شجيرة

يستحسن أن  (100)العدد 
ويجب  (مائة)ُيكتب باأللف 

بالياء  (50)جرَّ العدد أن يُ 
باعتباره معطوًفا عمى 

. المضاف إليو
الصيريج لفٌظ ُمذكَّر، خالفو   .صحيح .ثالثة صياريج

 . وىذا صحيح،العدد
جمعنا حوالي عشرون  45

 .طفاًل ومئتا شجيرة
 

استعمال 
 .خاطئ

 عشرين طفاًل،
 

 .مائتي شجيرة
 

يجب أن ُينصب كل من 
بالياء لكونيما  (200)و (20)

مفعولين بيما لمجممة 
 .(جمعنا)

وعشرين  أربعةً  .خاطئ .وأربع وعشرون فأًسا
 .فأًسا

الجزء األول من العدد طابق 
المعدود في التذكير وىذا 

 أّما الجزء الثاني فيجب ،خطأ
أن ُينصب بالياء ألنَّو 
. معطوف عمى ما قبمو

 



 رصد استعماالت العدد والمعدود من التعابير مع التعليق عليها:       الفصل الثاني

 

60 
 

ثنا عشرة مجرفة اثنتي عشرة  .خاطئ .وا 
 .مجرفةً 

ُيطابق معدوده  (12)العدد 
في التذكير أو التأنيث، وىنا 

. خالفو في جزئو األول
كل ثالثة يغرسون 

 .شجرة
 لم ُيذكر المعدود لكنو يحيل   .صحيح

 وىو مذكر "األطفال"إلى 
. خالفو العدد، وىذا صحيح

األول يحفر والثاني 
... والثالث...

وردت األعداد لمترتيب،   .صحيح
 (األطفال)طابقت معدودىا 

. وىذا صحيح
اشترينا مئة وثمانية  46

 .عشر شجرةً 
وثماني  مائة .خاطئ

 .شجرة عشرة
إذ  (18)الخطأ في العدد 

ذكَّر الجزء األوَّل ن يُ أيجب 
 نَّ ؤنََّث الجزء الثاني ألويُ منو 
. معدود مؤنثال

غرسنا في اليوم 
 .األول

طابق العدد معدوده ألنو   .صحيح
 . وىذا صحيح،لمترتيب

ُأنَّْث ِلُيخالف  (7)العدد   .صحيح .سبعة أشير
 . وىذا صحيح،معدوده المذكَّر

نمْت بفارق متر وأثني  
 .عشر سنتمترا

يطابق معدوده  (12)العدد   .صحيح
. في النوع، وىذا ما حصل ىنا

أكثر من عشرة  47
 .أشخاص

مفرد  (10)بما أن العدد   .صحيح
مؤنث، خالف المعدود، فيذا 

. صحيح
يتم سقييا بحوالي  

 .عشرين لتر
لخطأ في ا

 .المعدود
العدد مجرور بالياء وىذا  .لتًرا...

صحيح، أّما المعدود فيجب 
. بأن ُينص

بإعطاء خمسة ... 
وسبعون بالمئة من 

 .اليواء النقي

خمسة  .خاطئ
وسبعينمن 

 .المائة

يجب أن ُيجرَّ  (70)العدد 
( 100)بالياء، كما أن العدد 

 .ُيكتب باألِلف
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رت مع خمسٍة  48 قرَّ
 .وعشرين تمميذ

الخطأ في 
 .المعدود

لكنَّ المعدود ، صحيحالعدد  .تمميًذا...
 .يجب أن ُينصبإذ  ئ،طاخ

الخطأ في  .غرس سبعين شجرتا
 .المعدود

العدد ىنا ورد مضاًفا إليو  .شجرةً ...
مجرور بالياء وىذا صحيح 

لكن المعدود ُلِحَن في كتابتو، 
 بالتاء ردإذ يجب أن ي

. المربوطة وُيضبط بفتحتين
الخطأ في  .أربعَت أيَّام

كتابة آخر 
 .العدد

بالتاء المفتوحة  (4)ورد العدد  .أربعة أيامٍ 
. بدل المربوطة، وىذا خطأ

مفرد المعدود مؤنث، يجب أن  .ثالث حدائقخاطئ ثالثة حدائق 
. النَّوعيخالفو العدد في 

 
 
 

49 

أنو نعت " الواحد "نقول عن  صحيح خالل أسبوٍع واحٍد 
تبعو في النوع " أسبوع"ل 

. والحركة وىذا صحيح
 

أكثر من تسعون ...
 .سنة

، "من" مجرور ب (90)العدد  . سنةتسعين .خاطئ
  .لذا يجب أن ُيجرَّ بالياء

اقل من خمسة 
 .وثالثون درجة

خمٍس وثالثين  .خاطئ
 .درجة

لذا " من"العدد مجرور ب 
ن ُيكتب جزؤه الثاني أيجب 

بالياء، كما أنَّ الجزء األول 
يجب أن ُيَذكَّر لكون المعدود 

. مؤنثًا
 
 
 

50 
 
 

إلى اثنان انقسمنا 
 .مجموعات

 
 .اثنان شجيرات...

مجموعتين  .خاطئ
 .اثنتين

شجيرتين 
 .اثنتين

 المعدودبب أن ُيسَبق العدد جي
 باعتباره ويتبعو في الحركة

. وصفا لو

بعممية حفر ...
 .خمسون حفرة

استعمال 
 .خاطئ

العدد ىنا مضاف إليو، يجب  .خمسين حفرة
 .أن ُيجر بالياء
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51      

حوالي عشرين فرًدا 
يقومون بغرس حوالي 

 .خمسين شجرة

( 50)و (20)العددان  .صحيح
 وىذا صحيح ، بالياءينمجرور

ا باعتبار كل منيما مضافً 
 .إليو

 
52 
 
 

ىي موطن آلالف 
 .الحيوانات

لف بصيغة الجمع أجاء العدد   .صحيح
لمداللة عمى عدد غير محدد، 

  أيًضا،جمعومعدوده بصيغة ال
 .وىذا صحيح

كثر من ألألشجار 
سبعة وتسعون 

 .وظيفة

سبع وتسعين  .خاطئ
 .وظيفة

ن ُيذكَّر الجزء األول أيجب 
 من العدد، وُيجر الثاني بالياء

  ".من"باعتباره مجروًرا ب 
تحمي حوالي خمسون 
بالمئة من المزروعات 

 .المجاورة

خمسين من  .خاطئ
 .ئةاالم

( 50)العدد   ُينصبأنيجب 
مَّا أبو،  مفعولألنَّو بالياء 
ن ُيجرَّ أَيجب فَ ( 100)العدد 
نَّو أاء، كما بوليس بال" من"ب 

.     بعد الميمُيكتب باأللف
في كل حي حوالي 

و ثمانية أسبعة 
 .شجرة

ثمان  سبع أو .خاطئ
 .أشجار

المعدود مؤنث، جاء مفرًدا 
 باعتبار األعداد أ،ىذا خطو

التي قبمو من صنف المفرد، 
 وردت مؤنثة طابقت اكما أنو

. المعدود وىذا خطأ
يطابق معدوده،  (1)العدد  .أحداأليَّام .خاطئ .في إحدى األيام 53

. وىنا خالفو وىذا خطأ
من تسعة سنوات إلى  

 .ثمنية عشر سنة
  سنوات تسع .خاطئ

 
 ثماني عشرة

 .سنة

مؤنث، يجب  (سنة)المعدود 
، كما (9)أن يخالفو العدد 

يخالفو صدر المركب ويطابقو 
. (18) في العددالعجز

كان ىناك ثالثة 
 .وثالثون طفالً 

خالف الجزء األوَّل معدوده    .صحيح
 .وورد معطوفو مرفوًعا بالواو
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انقسمنا إلى ثالث  
 .فرق

خالفو مفرد المعدود مؤنث،   .صحيح
. وىذا صحيح، العدد

األول يحفر الثاني 
 .يغرس والثالث يسقي

األعداد الواردة ىنا لمترتيب،   .صحيح
طابقت معدودىا في التذكير، 

. وىذا صحيح
غرسنا مئتان من 

 .األشجار
يجب أن ُتحذف النون من  .شجرة مائتي .خاطئ

 ألنَّو ، بالياءهالعدد مع نصب
مفعول بو، كما أن المعدود 

وىذا " من"جمع مجرور ب 
. خطأ

54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخالًفا (10)العدد ورد  .صحيح .مع أصدقائي العشرة
. ىذا صحيحمعدود ولل

قمنا بشراء ثالثين 
 .شجرة

مضاف إليو،  (30)العدد   .صحيح
.  وىذا صحيح، بالياءورجرم
 

نغرس عشرة ...
 .أشجار

مفرد المعدود مؤنث، والعدد  .عشر أشجار .خاطئ
. مؤنث أيًضا وىذا خطأ

انضم إلينا ثالثة ...
 .عشر طفالً 

 صدره مؤنَّث ،العدد مركَّب  .صحيح
 ووافقو ،خالف معدوده المذكَّر

.  وىذا صحيحه،عجز
قاموا بغرس خمسة 

 .وأربعون شجرة
خمٍس وأربعين  .خاطئ

 .شجرة
المعدود مؤنث، طابقو الجزء 
األول من العدد وىذا خطأ، 

كما أن الجزء الثاني يجب أن 
 .ُيَجرَّ بالياء

وأعطي لنا خمسة 
 .ماءمن الخراطيم 

مفرد مؤنث خالف  (5)العدد   .صحيح
. معدوده، وىذا صحيح

ثالث  .خاطئ .ثالثة ساعات...
 .ساعات

مفرد المعدود مؤنث، والعدد 
.  وىذا خطأ،كذلك
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55 

سبعة عشر طالًبا 
 .وثالث عشرة طالبةً 

خالف صدر المركَّب معدوده،   .صحيح
.  وىذا صحيح،وطابقو عجزه

أنا وأصدقائي  56
 .الثمانية

 معدوده وىذا (8)العددخالف   .صحيح
. صحيح

بين فئة من أفراد ... 57
المجتمع حوالي 
. عشرون شخص

عشرين  .خاطئ
 .اشخًص 

مضاف إليو،  (20)العدد 
بالياء، أمَّا  يجب أن ُيكتب

َيجب أن ُيكتب فَ لمعدود ا
. خرهآباأللف في 

باستطاعتو غرس 
 .خمسون شجرة

خمسين  .خاطئ
 .شجرة

يجب ، العدد ىنا مضاف إليو
. أن  ُيجرَّ بالياء

ممة غرس حب... 58
حوالي ثالث مائة 

 .شجرة

ثالثمائة  .خاطئ
 .شجرة

( 3)يجب أالَّ ُيفصل العدد 
(. 100)عن العدد 

ن ُتحذف النون من أيجب  .شخصٍ  مائتا .خاطئ .شارك مئتان شخص
. العدد لإلضافة

ألفين وستَّة  .خاطئ .2016عام  60
 .عشر

 اْسُتْعِممت األرقام بدل الحروف
. وىذا خطأ

ورد ذكر الشجرة في 
 تالقرآن الكريم س

 .وعشرين مرة

خاطئ في 
جزئو 
 .األوَّل

ستِّا وعشرين 
 .مرَّة

جزء األوَّل اليجب أن ُينصب 
باأللف، ألنَّو مفعول عدد من ال

. بو
 

61 
عن طريق غرس 

المئات من 
 .الشجيرات

ورد العدد ىنا بصيغة الجمع   .صحيح
 لمداللة عمى عدد غير

. محصور
 طن من 100 62

 .الخشب
 طٍن من مائة .خاطئ

الخشب 
ُكِتَب العدد باألرقام وليس 

. بالحروف
يتجاوز طوليا ثالثين  64

 .متًرا
 مفعواًل بو (30)باعتبار العدد   .صحيح

 صحيح، و فو،منصوًبا بالياء
 ،والمعدود ورد مفرًدا منصوًبا

. وىذا صحيح أيًضا
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 عشرةَ  خمَس  .خاطئ .وخمسة عشر أستاذة 65
 .ةً أستاذ

المعدود مؤنث يجب أن 
يخالفو صدر المركب ويطابقو 

. عجزه
خمسة أمتار في 

 .ثالثة أيام
مفرد المعدود في كمتا الحالتين   .صحيح

مذكَّر، والعدد مؤنَّث وىذا 
. صحيح

َفِثمارىا تبمغ خمسون 
 .كيموغرام

خمسين  .خاطئ
 .كيموغراًما

العدد ىنا ورد مفعواًل بو، يجب 
أن ُينصب بالياء، كما أنَّ 
المعدود يجب أن ُينصب 

. باأللف في آخره 
عدد المشاركين ىو 
 .ستة وسبعون مشارًكا

المعدود مفرد منصوب، وىو   .صحيح
مذكر، خالفو الجزء األول من 

ورد قد العدد، أّما الثاني ف
مرفوًعا بالواو، وىذا صحيح 

. ألنَّو خبر
يصل إلى خمسين  66

 .شجرة
عالمتو ،"إلى"العدد مجرور ب  .صحيح

. الياء، وىذا صحيح
جاء العدد لمترتيب، طابق   .صحيح .العدو األول لمبيئة...

معدوده في التذكير، وىذا 
. صحيح

جاء العدد بصيغة الجمع دااًل   .صحيح .فاآلالف من الناس
. عمى عدد غير محدد

عشرات اآلالف من  67
 .الشجيرات

 .آالف الغابات...

 .ماليين األشجار...

 وردت األعداد ىنا بصيغة   .صحيح
الجمع لمداللة عمى الكثرة مع 
معدودات مجرورة وبصيغة 

.  وىذا صحيح،الجمع
ينقص عدد األشجار 

بحوالي سبعون 
 .بالمائة

  منسبعين .خاطئ
 .المائة

  إليو،امضافً  (70)العدد ورد 
والعدد يجب أن ُيكتب بالياء، 

 .ِمنبيجب أن ُيجرَّ  (100)
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ىذا حدث الحادي ... 68
أفريل  من عشر

 
 .ألفين وثمانية عشر

 .صحيح
 
 

 .صحيح

يوافق معدوده في  (11)العدد  
التذكير أو التأنيث وىذا ما 

. حصل ىنا
ألن العدد مضاف، فيو 

مجرور بالياء في العدد األوَّل 
، والجزء األوَّل من (ألفين)

العدد خالف معدوده المقدر 
 وىذا ، والثاني وافقو"عام"ب 

. صحيح
مت مكاتب   سجَّ

التحقيق مئتان وسبعة 
 .وخمسين شييًدا

خاطئ في 
العدد االول 
وصحيح 
 .في الباقي

مائتين وسبعة 
وخمسين 

 .شييًدا

جاء العدد مفعواًل بو، يجب أن 
 وىذا ما حدث ،ُينصب بالياء

في الجزء الثاني من العدد 
المعطوف والجزء األول منو 
ورد مؤنثًا خالف المعدود 

( 200)المذكر، لكن العدد 
. ورد باأللف وىذا خطأ

استشيد سبعة 
 .أشخاص

... وأربعة شبان...

" شبان"و" أشخاص:" كل من  .صحيح
مذكر المفرد، والعدد مؤنث 

. الصيغة، وىذا صحيح
المعدود مفرد منصوب،   .صحيح .تسعة عشر شاًبا

وبصيغة المذكر، وافقو العدد 
 ،في عجزه وخالفو في صدره

. وىذا صحيح
  أم إثنا عشر من

 .البواقي
 
 
 

لم ُيعطف العدد عمى ما قبمو،   .صحيح
لذلك فيو مبتدأ، جزؤه األول 
مرفوع باأللف ألنو مثنى، وقد 
: وافق العدد معدوده المقدر ب

. شاًبا وىذا صحيح
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في صباح يوم  69
األربعاء الحادي 
عشر من أفريل 

ألفان وثمانية عشر 
. ميالدي

 .صحيح
 
 

 .خاطئ

ألفين وثمانية 
 .عشر

معدوده  (11)وافق العدد 
في التذكير " شير"المقدر ب 
. وىذا صحيح

 لذلك  إليوا العدد مضافً درو
. يجب أن ُيجرَّ بالياء

صنعت سنة ألف 
وتسعمائة وواحد 

. وسبعون

خاطئ في 
جزئو 
 .األخير

ألف  سنة
وتسعمائة 

وواحد 
 .وسبعين

 يجب أن ، العدد مفعواًل بوجاء
. (70)ُينصب بالياء في لفظ

خمفت ىذه الحادثة 
وفاة مئتان وسبعة 

 .وخمسون شييد

مائتين وسبعٍة  .خاطئ
وخمسين 

 .شييًدا

 يجب أن ،العدد مضاف إليو
 إضافة إلى أن ،ُيجّر بالياء

. المعدود يجب أن ُينصب
ثنان وعشرون ... وا 

مغربيا وتونسًيا 
... وليبًيا

وعشرين اثنين  .خاطئ
 .شخًصا

 ، يجب أن العدد مضاف إليو
. جرَّ بالياءيُ 

استشيد أربعة من  
 .واليتنا

ُحذف المعدود، إاّل أنَّ الجممة   .صحيح
( 4)تحيل أنَّو مذكَّر، والعدد 

. ، وىذا صحيحمؤنَّث
وسبعة عشر شييًدا 

من مسيمة 
طابقو  المعدود مفرد منصوب،  .صحيح

عجز المركب في التذكير 
. وخالفو صدره، وىذا صحيح

ثنا عشر من تيزي  وا 
وزو 

 وجاء معدوده (2)وافق العدد  .صحيح
 . باأللف ألنَّو فاعلمرفوًعا

ىنا مفرد خالف  (10)العدد   .صحيحوعشرة من العاصمة 
، وىذا اءشيد: المقدر معدوده
. صحيح
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70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11في األربعاء 
 .        2018فريل أ

 
 
 

 

عشر  الحادي .ئخاط
أفريل  من

ألفين وثمانية 
 .عشر

ُكتبت األرقام بدل الحروف 
 .وىذا خطأ

 
 

 
 8:00عمى الساعة 

 .صباًحا
 
 

 .خاطئ
 

 
 

الساعة عمى 
الثامنة 
 .صباًحا

ُكتب العدد باألرقام وليس 
 .بالحروف

 
 

بمغ عدد الشيداء  
مئتين وسبعة 

 .وخمسون

صحيح في 
جزئو األول 
وخاطئ في 

 .األخير

مائتين وسبعة 
 .وخمسين

العدد مفعول بو منصوب، 
فاألول صحيح فقد ورد بالياء، 

فيو معطوف عميو  مَّا الثانيأ
. يجب أن يتبعو في الحركة

 من 5 من البويرة و3
 .المسيمة

 من ثالثة .خاطئ
 البويرة وخمسة

   المسيمةمن

ن ُيؤنَّث العدد ألنَّ أيجب 
. مذكر (شيداء)المعدود 

الخطأ في  .عمى ساعة الثامنة 71
 .المعدود

الساعة  عمى
 .الثامنة

يجب أن ُيعرَّف المعدود ىو 
اآلخر، ألنَّ العدد جاء 

. لمترتيب
من يوم األربعاء 
 .الحدية عشرة أفريل

الحادي عشر  .خاطئ
 .فريلأ

 وخالف (11) ُأنّْث العدد
 .أمعدوده المذكَّر، وىذا خط

ألفين وثمانية عشرة 
 .ميالدي

الخطأ في 
ء جزال

األخير من 
 .العدد

 نيةاألفين وثم
 .عشر

 مذكَّر بالرغم (عام)المعدود 
من عدم وروده، يجب أن 
. ُيَذّكر معو عجز المركب

 
وثالثة وثالثون من 
الصحراء الغربية 

ُعطف العدد عمى ما قبمو،   .صحيح
مرفوع  (مات)فيو فاعل لمفعل 

 الضمة في الجزء توعالم
 والواو في ،األول من العدد
. الجزء الثاني منو
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 18أعمارىم ما بين 
 سنة 30و

عشرة  ثماني .خاطئ
 .وثالثين سنة

بدل األرقام  بُكِتَبْت األعداد
. وىذا خطأالحروف، 

وداخل ىذه الطائرة  72
وكان  ...257

موتى من الجزائر 3
...  13 ...  من7و

33.  ..

وسبعة  نامائت .خاطئ
ن ووخمس
 .شخًصا
 ..موتى ثالثة
 ...وسبعة
.. عشر ثالثة

وثالثة 
 .نووثالث

. كميا أرقام لم ُتكتب بالحروف

يوافق معدوده،  (1)العدد   .صحيحنجا واحد من بينيم 
شييد : وتقدير المعدود ىو

مات مائتين وسبعة  73
. وخمسون شاىًدا

 

مائتان وسبعة خاطئ 
وخمسون 

 .شييًدا

العدد ىنا فاعل يجب أن ُيرفع 
باأللف، كما أنَّ المعدود 

. خاطئ كتابةً 
... أربعة شاىًدا...

... سبعة شاىًدا
 .واحد شاىًدا

الخطأ في 
 .المعدود

 ...شيداء...
 .شييد واحد

 بصيغة  المعدوديجب أن يرد
لين، الجمع  في العددين األوَّ

 .وبصيغة اإلفراد في األخير
و ...شييد30 مات  74

7...15 ...
ن وثالث .خاطئ

 .شييًدا
وخمسة ..سبعة
عشر 

 األعداد بتكتُ يجب أن 
. باألرقامبالحروف وليس 

ال يتجاوزن ثالثين  75
سنة 

 العدد مفعول بو، ُنِصب بالياء  .صحيح
. وىذا صحيح

استشيد مئتان وسبعة 
 .وخمسون شييًدا

 
 

 فاعل، ُرفع  نائبورد العدد  .صحيح
بالواو   و،(200) فيباأللف

( 7) ، أّما العدد المفرد (50)
فقد خالف المعدود المذكر 

. وىذا صحيح
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أربع من مدينة  
 .البويرة

ُيفيم من السياق أن المعدود  .أربعة .خاطئ
وىو " شيداء: "يعود عمى

مذكَّر، طابقو العدد المفرد 
. وىذا خطأ (4)

وسبعة من مدينة 
 .مسيمة

 (شيداء)باعتبار المعدود   .صحيح
ألنَّو مذكَّر، فالعدد صحيح 

.  لوخالفم
حدى عشر من  وا 

  .تيزي وزو
 العددالجزء األوَّل من ورد  .عشر أحد .خاطئ

، خالف معدوده المذكَّر امؤنَّثً 
.  وىذا خطأ،شييد

الخطأ في  .وثمنية من العاصمة
الكتابة 

االمالئية 
 .لمعدد

( 8)يجب أن ُيكَتب العدد  .ثمانية
. مباأللف بعد المي

وخمسة عشرون من  76
... والية

وخمسة خاطئ 
 .وعشرون

يجب أن ُيعطف العددان 
. بالواو

أعمارىم تتراوح ما 
بين ثمانية عشر 

وثالثون سنة 

 .عشرة ثمانيخاطئ 
 .وثالثين سنة

مؤنث، يجب  (سنة)المعدود 
أن يخالفو صدر المركب 

( 30)والعدد ، ويطابقو عجزه
يجب أن ُيجرَّ بالياء ألنو 

. مفعول بو
 

أعمارىم ما بين  77
الثمان عشر وثالثين 

 .سنة

عشرة  الثماني .خاطئ
 والثالثين

 .سنة

يجب أن ُيكتب  (18)العدد
بالياء في آخره ألنَّو معّرف، 

تأنيث عجز باإلضافة إلى 
المركَّب، كما يجب أيًضا 

ىو  (30)تعريف العقد 
 .اآلخر
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بالياء  (2)ال ُيكتب العدد ...واثنين .خاطئ .واثنيان من البويرة
نَّما ُيكتب إمَّا  واأللف مًعا، وا 
اثنين أو اثنان حسب موقعو 

. في الجممة
بمغ عدد الموتى  79

حوالي ثالثة مئة 
 .شييًدا

 ثالثمائة .خاطئ
 .شييدٍ 

ال ُيؤنث العدد المفرد قبل 
المائة وال ُيفصل عنو، كما أنَّ 

يكتب باأللف،  (100)العدد 
المعدود يجب أنَّ لى إإضافة 

. أن ُيَجرَّ بالكسرة
مؤنَّث يجب  (نساء)المعدود نساء  ثالث .خاطئ .ثالثة نساء 80

(. 3)أن يخالفو العدد المفرد
خالف  (5)ألن العدد المفرد   .صحيح .وخمسة رجال

. معدوده رجال في النوع
81 
 
 
 
 
 
 
 

82 

توفي مئتان وسبعة 
. وخمسون شييًدا

يعرب العدد ىنا فاعاًل لمفعل   .صحيح
، مرفوع باأللف في "توفي"

، (50)مئتان وبالواو في العقد
. وىذا صحيح

ال يتعدى عمرىم 
ثمانية وعشرون سنة 

 
 

 .خاطئ
 
 
 
 
 
 

وعشرين  ثمانٍ 
 .سنة

مؤنث يجب أن " سنة"المعدود 
يخالفو الجزء األول من العدد، 
أّما الثاني فيجب أن ُينصب 

. الياء ألنَّو مفعول بو

كان ىناك خمسة 
وسبعة     ...مصابين

 ...من
 .وخمسة وعشرون

 .صحيح
 
 

 
 

 

 

بصيغة  (7)و (5)ألن العدد 
التأنيث، خالفا المعدود 
. المذكر، وىذا صحيح
العدد ورد الجزء الثاني من 

 "كان"  اسممعطوف عمى
، ، تبعو في الحركةرفوعالم

 .وىذا صحيح
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في آحادي عشرة من  83
 .أفريل

 

 في الحادي .خاطئ
 عشر من

 . أفريل

( 11)يجب أن يطابق العدد 
. معدوده في التذكير

 السابعة .خاطئ .عمى السابعة عشر 
 .عشرة

ذا ُقصد  لم ُيذكر المعدود، وا 
فإن العدد خاطئ، إذ " الساعة"

يجب أن يطابق المعدود في 
 .جزأيو، ألنَّو ترتيبي

 ىإن حادثة أحاد 84
من شير  عشر
 .أفريل

سبق التعميل لمثل ىذا الخطأ   .خاطئ
(. 83)في التعبير السابق رقم 

 .خاطئ .الساعة عشرة مساءً 
 
 

الساعة 
 .العاشرة مساءً 

العدد ترتيبي يجب أن ُيعرَّف 
". ال"ب 

وصل عددىم إلى  
مئتان وسبعة 

 .وخمسون

ئتين وسبعة ام .خاطئ
 .وخمسين

ُسبق العدد بأداة جر، يجب 
. رد مجروًرا وليس مرفوًعاأن ي

مؤنثًا في المركَّب جاء العدد  .عشر سبعة .خاطئ... وسبعة عشرة
  .جزأيو وىذا خطأ

يوم الحادي عشر ... 85
 .من أفريل

طابق معدود  (11)ألن العدد   .صحيح
 .في التذكير، وىذا صحيح

واألربعة اآلخرين من 
 .طاقم الطائرة

معدوده (4)العدد خالف   .صحيح
. صحيحوىذا  (شييد)المذكَّر 

 .وخمسة وعشرون
 

ألنَّو معطوف عمى ما قبمو   .صحيح
. يتبعو في الحركة

الساعة  عمى .خاطئ .عمى ثامنة صباًحا 86
 الثامنة
 .صباًحا

يجب أن ُيذَكر المعدود 
 كما يجب أن ُيعرَّف ،"ساعة"

 ".ال"العدد ب 
استشيد سبعون 

 .شييًدا
فاعاًل ُرِفع  (70)العددورد   .صحيح

.  وىذا صحيحبالواو
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الخطأ في  .ستة شييًدا
 .المعدود

بصيغة يجب أن يرد المعدود  .شيداء... 
. جمعال

عشرة من طاقم 
 .الطائرة

مفرد خالف   (10)ألن العدد   .صحيح
. معدوده المذكر، وىذا صحيح

في عدد مائة ... 89
وخمس وسبعون 

 .عسكرًيا

مائة وخمسة خاطئ 
وسبعين 
 .عسكرًيا

المعدود مذكَّر، يجب أن 
، باإلضافة (5)يخالفو العدد 
بالياء  (70)إلى جرّْ العقد 

معطوف عمى اسم ألنَّو 
 .مجرور

عمرىم بين ثمانية 
 .وعشر وثالثون سنة

عشرة  ثمانيخاطئ 
 .سنة وثالثين

ال ُيعطف العدد المركب 
اّل تغيَّر المعنى، كما وبالوا ، وا 

يجب أن ُيخالف صدره 
ويوافقو  (سنة)المعدود المؤنث

العجز، باإلضافة إلى جّر 
. ألنَّو مضاف إليو (30)العقد 

في بشار سبعون 
 .عسكرًيا

فاعاًل لمفعل  (70)العدد ورد   .صحيح
، ُرفع بالواو، "استشيد: "المقدر

. وىذا صحيح
الخطأ في  .أربعة عسكرًيا

 .المعدود
 أربعة

 .عساكر
 يجب أن يرد المعدود مع 

 وليس المفرد جمًعا مجروًرا
. مفرًدا منصوًبا

 11في يوم األربعاء  90
... 2018أفريل 

 257واستشيد فييا 
 4منيم ...جندًيا

 7...أشخاص
أشخاص فييا مدة 

.  يوًما20

استعماالت 
 .خاطئة

عشر  الحادي
أفريل ألفين 

عشرة  وثماني
وسبعة  نامائت
ن ووخمس
 . أربعة.جندًيا
 .سبعة

 .يوًما عشرين

يجب أن ُتكتب األعداد 
بالحروف وليس  باألرقام، مع 

 .مراعاة أحكام كلّْ نوع



 رصد استعماالت العدد والمعدود من التعابير مع التعليق عليها:       الفصل الثاني

 

74 
 

كان عددىم مائتان  91
 .وخمس وسبعون

مائتين  .خاطئ
وخمسًة 
 .وسبعين

، "كان"ألن العدد خبر ل 
يجب أن ُينصب بالياء في 

، كما أن العدد (70)و (200)
يجب أن يؤنث، ألّن  (5)

. المعدود مذكر
كان خمسة من 

 .البويرة
  أنَّ لم ُيذكر المعدود، إالَّ   .صحيح

وىو مذكَّر " شيداء"تقديره 
.  وىذا صحيح،خالفو العدد

 .وسبعون من شمف
 
 

، "كان" ل سًماا باعتبار العدد  .صحيح
وىذا بالواو، ورد مرفوًعا 

 .صحيح
 ...وسبعة وثمانون 

 ...وثالثة وخمسون
 

باعتبار العدد معطوف عمى   .صحيح
ما قبمو، تبعو في الحركة، 

. فيذا صحيح
ثناني وأربعون أ في خطال... وا 

ل  الجزءاألوَّ
 .من العدد

يجب أن ُتحذف اليمزة والياء  
 أمَّا باقي العدد (2)من العدد

. فيو  صحيح
بمغ عدد الضحايا  92

مئتان وسبعة 
 .وخمسون

 امئتين وسبعً  .خاطئ
 .وخمسين

يجب أن ُيجرَّ بالياء ألنَّو 
( 7)ه، والعدد المفرد ب فعولم

يجب أن ُيذكَّر ألنَّ مفرد 
. المعدود مؤنث

خمَّفت مئتان وخمسة  93
وعشرون شييًدا 

مئتين وخمسة  .خاطئ
وعشرين 

ألن العدد مفعول بو، يجب 
أن ُينصب بالياء في كل من 

(. 20)و (200)
94 
 
 
 
 

نتج عنو موت مائتين 
وسبعة وخمسون 

 .شييًدا

الخطأ في 
جزئو 
 .األخير

مائتين وسبعة 
 .وخمسين

صحيح ألنَّو  (200)العدد 
( 50) أّما العقد ،مضاف إليو

فيو خاطئ، إذ يجب أن ُيَجّر 
بالياء ىو اآلخر باعتباره 

. معطوًفا 
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95 

منيم ستة عشرة 
 .طفالً 

 عشر ستة .خاطئ
 .طفالً 

يجب أن ُيَذكَّر عجز المركب 
. ليطابق معدوده

مات فيو مائتان 
وسبعة وخمسون 

 .شييًدا
 

، ُرفع "مات" العدد فاعل لمفعل  .صحيح
وبالواو في  (200)باأللف في

 معدوده (7)خالفو( 50)
. وىذا صحيح

ألن المعدود مذكَّر، والعدد   .صحيح .منيم عشرة أوالد 
 ،في النوع لو مخالف (10)

. وىذا صحيح
وصل عددىم إلى  97

مئتان وسبعة 
 .وخمسون شييًدا

مئتين وسبعة  .خاطئ
وخمسين 

 .شييًدا

، يجب "إلى"العدد مجرور ب 
( 200)أن ُيكتب بالياء في 

(. 50)و
استشياد مأتي وسبعة  98

 .وخمسون شييًدا
ن وسبعة يمائت .خاطئ

ن يوخمس
 .شييًدا

ن يُيكتب مائت (200)العدد 
أللف اوليس باليمزة عمى 

. حذف النونو
عمى ساعة الثامنة  99

 .مساءً 
الخطأ في 
 .المعدود

 الساعة
 .الثامنة

يجب أن ُيعّرف المعدود ىو 
. اآلخر، ألن العدد ترتيبي

عشرون ...أخذوا
 .قنبولة

 "أخذوا"ل بو ل وفعمالعدد  .قنبمةعشرين  .ئطاخ
، يجب أن ُيكتب بالياء

يجب أن ُيكتب بدون  المعدود
 .حرف الواو

ومات في ىذه 
الحادثة مائتين وسبعة 

 .وخمسون شييًدا

مائتان وسبعة  .خاطئ
وخمسون 

 .شييًدا

باأللف العدد يجب أن ُيرفع 
باعتباره فاعاًل (200)في 

. لمفعل مات
ًرا، ُرفع   .صحيح .منيم ثالثون امرأة ورد العدد مبتدًأ مؤخَّ

 .بالواو،وىذا صحيح
ألفين وثمانية  .خاطئ .ألفين وثمنيتعشر 100

 .عشر
( 8)يجب أن ُيفصل العدد 

 (.10)عن 
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منيم ثمانية عشر  101
 .امرأة

ثماني عشرة  .خاطئ
 .امرأة

باعتبار المعدود مؤنث، يجب 
أن يخالفو صدر المركب 

  .ويطابقو عجزه
ة اءوسبعون امر 102

 .وخمسون أطفال
الخطأ في 

كتابة 
 .المعدود

 .امرأة...

 .طفاًل ...
 (امرأة)ُتكتب اليمزة في كممة 

عمى السطر، ال عمى األِلف 
أّما المعدود الثاني فيجب أن 

. يرد بصيغة اإلفراد
كان عدد الضحايا  103

مائتان وسبعة 
 .وخمسون شييًدا

مائتين وسبعة  .خاطئ
 .وخمسين

كان، يجب : ألن العدد خبر ل
. أن ُينصب بالياء

من بينيم مئة 
 .وخمسين رجالً 

مائة  .خاطئ
 .وخمسون

ُيكتب باألِلف  (100)العدد
 (50)بعد الميم، أمَّا العدد

فيجب أن ُيرفع بالواو ألنَّو 
 .مبتدأ مؤخَّر

عشر  أحد .خاطئ .إحدى عشر طفالً 
 .طفالً 

( 11)يجب أن يوافق العدد 
. معدوده في التذكير

 .إحدى وخمسين امرأة
 

إحدى   .خاطئ
 .وخمسون

 وافق معدوده المؤنث (1)العدد
( 50)العدد أمَّا ، وىذا صحيح

ُيرفع بالواو ألنَّو  ب أنجف
ر . معطوف عمى المبتدأ المؤخَّ

 عشرة .خاطئ .عشر أشخاص
 .أشخاص

معدوده في  (10)وافق العدد
. التذكير وىذا خطأ

تأثُّر اآلالف من 
 .األميات

 

بصيغة  (1000)ورد العدد   .صحيح
الجمع لمداللة عمى عدد غير 

. محدد، وىذا صحيح
أدى إلى قتل مأتان  107

 .وخمس وخمسون
مائتين  .خاطئ

وخمسة 
 .وخمسين

يجب أن ُيجر العدد بالياء في 
( 50)و (200)كل من 
 كما أنَّ اليمزة ،(5)ويؤنث 

 .ُتكتب عمى النبرة (200)في 
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يجب أن يرد المعدود مفرًدا  .جندي مائة .خاطئ .منيم مئة جنود 
( 100) كما أنَّ العدد ،مجروًرا

. عد الميمبُيكتب باألِلف 
وخمسون أطفال  

.وخمسون بنات  
 

أ في خطال
 .المعدود

طفاًل ...
.بنًتا...  

 

يجب أن يرد المعدود مفرًدا 
. منصوًبا

وخمس وخمسون  
 .ةئامر

أ في خطال
 .المعدود

  .المعدود خاطئ إمالئًيا .امرأة...

مئتاني وسبعة  108
 .وخمسون شييًدا

 بدون (200)كتابة العدديجب  ...مائتانخاطئ 
. الياء في آخره

 
منيم خمسة وعشرون 

 .بنات
الخطأ في 
 .المعدود

يجب أن يرد المعدود بصيغة  .بنًتا...
  .اإلفراد

ثمانية عشر  .خاطئ .ثمانية عشرة أطفال
 .طفالً 

العدد مركب خالف المعدود 
في جزأيو وىذا خطأ، كما أنَّ 
. المعدود ورد بصيغة الجمع

عشرة  ثالث .خاطئ .ثالثة عشرة مرأة
 .امرأة

وافق العدد المركب معدوده 
في جزأيو، كما أنَّ كتابة 

. المعدود خاطئة
أو مائتي  مئتا .خاطئ .ومئتان رجال

 .رجل
المعدود جاء بصيغة الجمع، 

لم  (200)كما أن العدد 
. تحذف منو النون وىذا خطأ

بسبب عدم وضوح الخط    
وردائتو، لم نستطع قراءة ما 

من  (العامل)قبل ىذه األعداد 
النصب )أجل تحديد العالمة 
 .(أو الرفع أو الجر

حيث استشيد مئتين  109
 .وخمسون شييد

ن ائتام . ئطاخ
ن ووخمس

( 200)د د العرفعيجب أن يُ 
فاعل لمفعل  ألنَّو أللفبا



 رصد استعماالت العدد والمعدود من التعابير مع التعليق عليها:       الفصل الثاني

 

78 
 

 كما أنَّ المعدود ،"استشيد" .شييًدا
. يجب أن ُينصب

منيم مئة وخمسة  110
 .رجالً 

وخمسة  مائة .خاطئ
رجاٍل 

ُيكتب باأللف  (100)العدد 
والمعدود يجب أن / بعد الميم

 .يرد بصيغة الجمع
ستة وتسعون و

... طفالً 
 

 معطوف عمى العددباعتبار   .صحيح
تبعو   (المبتدأ المؤخَّر)ماقبمو

. في الحركة، فيذا  صحيح
 ستٌ  .خاطئ .وستة وخمسون امرأة 

 .نووخمس
الجزء األول من العدد وافق 
 .المعدود المؤنث، وىذا خطأ

أ في خطال .اءمنيم خمسون امر 111
 المعدود

.  المعدود خاطئ إمالئًياامرأة ...

خمسة خاطئ وخمس وثالثون طفل 
ن ووثالث
 .طفالً 

المعدود في األعداد المعطوفة 
يكون مفرًدا منصوًبا، ويكون 
الجزء األول من العدد مخالًفا 

.  في النَّوعلو
ن وسبعون يومئة واثن 

عسكري 
ن اواثن مائةخاطئ 

ن ووسبع
عسكرًيا 

العدد معطوف عمى ما قبمو، 
لذا يجب أن يتبعو في  

الحركة، كمَّا أنَّ المعدود يجب 
 .أن يرد منصوًبا

كان عدد الضحايا  112
مئتين وسبعة 

 .وخمسون

ئتين وسبع ام .ئطاخ
 .وخمسين

معطوف عمى  (50)العقد 
 (خبر كان)اسم منصوب 

يجب أن يتبعو في الحركة، 
يجب أن  (7)كما أنَّ العدد

ُيَذكَّر باعتبار المعدود 
. جمع لمؤنث (ضحايا)

ومئتين وستة وأربعون  
 .عسكريا

 

وستة  نامائت .ئطاخ
 .وأربعون

بما أن العدد متعمق بما قبمو، 
 في لفباألرفع يجب أن يُ 

(200). 
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في يوم األربعاء  113
إحدى عشر من شير 

ألفين  (أفريل)الرابع 
 .وثمانو مائة وعشر

الحادي عشر  .خاطئ
من الشير 

 (أفريل)الرابع 
ألفين وثمانية 

 .عشر

( 11)يجب أن يتَّخذ العدد 
صيغة اسم الفاعل ألنَّو 

ترتيبي، كما أنَّ المعدود  شير 
يجب أن ُيعرَّف، عالوًة عمى 

 . والواو زائدان (100)أنَّ العدد
وصل عددىم إلى  114

مئتين وسبعة 
 .وخمسون جند

مائتين وسبعة  .خاطئ
وخمسين 

 .جندًيا

( 50)يجب أن ُيجر العقد 
بالياء، كما يجب أن ُينصب 

  .المعدود
( 6)خالف العدد المفرد   .صحيح .لم يبمغ سن السادسة

 وىذا ،"سن"معدوده المذكَّر 
 .صحيح

األغمبية منيم لم 
يتجاوز سنة الرابع 
 .والعشرين من عمره

وز الم يتج .خاطئ
السنة الرابعة 
والعشرين من 

 .العمر

ورد العدد لمترتيب، يجب أن 
يوافق المعدود في ِكال 

 .الجزئين

مات خمسة من والية  115
 .البويرة

ُيفيم من السياق أن المعدود   .صحيح
ىو شيداء وىو مذكَّر، والعدد 

 .مؤنث، وىذا صحيح
تتراوح أعمارىم بين 
الخامسة والعشرون 
والسادسة والثالثون 

 .سنة

ة الخامس .خاطئ
والعشرين 
 ةوالسادس
 .والثالثين

 كل يجب أن ُيجرَّ بالياء
ىما ، ألنَّ (30()20)من

  . مضاف إليومعطوفين عمى

حيث استشيد مئتين  116
وسبعة وخمسون 

 .شخًصا

الخطأ في 
الجزء األول 

 .من العدد

مائتان وسبعة 
وخمسون 
 .شخًصا

فاعل، نائًبا للباعتبار العدد 
يجب أن ُيرفع باأللف في 

(200).  
معدوده  (10)خالف العدد   .صحيح .منيم عشرة مَدنيين

 .المذكَّر، وىذا صحيح
العدد معطوف عمى ما قبمو،   .صحيح .وأربعون عسكرًيا

 .تبعو في الحركة،وىذا صحيح
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يجب أن يرد المعدود بصيغة أربع نساء  .خاطئ .وأربعة مرأةً 
( 4)الجمع، مع مخالفة العدد

 .لو في النَّوع
من خمسة سنوات  

 .إلى سبعة سنوات
 ...خمس .خاطئ

 ...سبع
مفرد المعدود مؤنث، يجب أن 

  .يخالفو العدد المفرد
117 

 
 
 
 
 
 
 

118 

تتراوح بين عشرين 
 .وثالثين سنة

مضاًفا  (20)باعتبار العدد  .صحيح
إليو، فيو مجرور بالياء، كما 

معطوف عميو  (30)أنَّ العدد
 وىذا ،تبعو في الحركة

 .صحيح
عشرون من الحماية 

 .المدنية
العدد معطوف عمى ما قبمو،  .عشرين .خاطئ

 .يجب أن يتبعو في الحركة
  

ومست ثمانية 
 .وأربعون والية

ثماني وأربعين  .خاطئ
 .والية

المعدود مؤنث، يجب أن 
يخالفو الجزء األوَّل من العدد، 
أّما الثاني، فيجب أن ُينصب 

 ألنَّو معطوف عمى بالياء
 .مفعول بو

واستشيد من والية 
من ... البويرة أربعة
 .غميزان ثمانية

باعتبار أن المعدود مذكَّر،   .صحيح
 ةخالفم، (8)و (4)واألعداد

 .، فيذا صحيحلو
ومن شمف استشيد 

 .واحد وسبعون
ألن العدد فاعل لمفعل   .صحيح

استشيد، ُرفع بالواو في جزئو 
الثاني، واألول وافق المعدود 

 .وىذا صحيح
 ،يجب أن ُيرفع العدد بالواوثالثون خاطئ  .  استشيد ثالثين

 .ألنَّو فاعل
119 
 

الحادي عشر من 
 .الشير الرابع

 ترتيبية  وافقت(4و11)األعدد  .صحيح
 .معدود، وىذا صحيحال
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120 

سنة ألفين وثمنية  
 .عشر

ألفين وثماني  .خاطئ
 .عشرة

باألِلف بعد  (8)ُيكتب العدد 
الميم، وُتحذف منو التَّاء، ألنَّ 
المعدود مؤنَّث في حين يوافق 

  .ذلك المعدود (10)العدد 
ال يتعدى عن ثالثون 

 .سنة
( 30)يجب أن ُيكتب العقد  .سنة ثالثين .خاطئ

  .بالياء بدل الواو
 

عمى الساعة السابعة 
  .وخمسة وأربعون

األول 
صحيح 
والثاني 
 .خاطئ

وخمس ...
ن يوأربع
 .دقيقة

معدوده (7)وافق العدد الترتيبي
وىذا صحيح،  (ساعة)المؤنث 

أّما الثاني باعتبار المعدود ىو 
دقيقة، فيو خاطئ ألنَّ العدد 

يجب موافق لو والثاني  (5)
أن ُيجرَّ بالياء باعتباره 

 .معطوًفا عمى اسٍم مجرور
عرفت موت مئتان 
 .وسبعة وخمسون

خاطئ 
 

ئتين وسبعة ام
 .وخمسين

العدد مضاف إليو، يجب أن 
  .ُيجرَّ الياء

بثمانية ...مّرت 121
 .وأربعون والية

بثماني  .خاطئ
 .وأربعين والية

المعدود مؤنث، يجب أن 
يخالفو الجزء األول من العدد، 

أما الثَّاني فيجب أن ُيجرَّ 
  .بالياء

أسفرت عن مقتل  122
مئتان وسبعة 
 .وخمسون شييًدا

مائتين وسبعة  .خاطئ
 .وخمسين

العدد مضاف إليو، يجب أن 
 .ُيكتب بالياء

استشيد خمسة من 
 .جنودىا

معدوده  (5)خالف العدد   .صحيح
 .المذكَّر، وىذا صحيح

ال يتجاوز عمرىم  123
 .إثنان وثمثون سنة

 
 

ن وثالثين ينتاث .خاطئ
 .سنة

يجب أن يوافق الجزء األوَّل 
 كما أنَّ ،من العدد معدوده

ُيكتب باأللف بعد  (30)العدد 
  .دل الواوبوبالياء  الالَّم،
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المعدود مذكَّر، خالفو العدد   .صحيح .َفَماَت خمسة عساكر 124
 . وىذا صحيح،(5)

باعتبار العدد معطوف عمى   .صحيح .وثالثون من النساء
وىذا  تبعو في الحركة، ما قبمو
 .صحيح

عشرة من أطفال  125
الصغار 

الخطأ في 
المعدود 

يجب أن يرد المعدود بدون أطفال  عشرة
 ".من "أداة الجر

 . سنواتةتسع
 

المعدود مؤنث، يجب أن  .سنوات تسع .خاطئ
  .(9)يخالفو العدد 

وىذا ما جعل ألفين  
وسبع وخمسون 

 .عائمة

خاطئ في 
  جزئو

 .األخير

ن وسبع يألف
ن يوخمس
 .عائمة

خير  الجزء األنصبيجب أن يُ 
عمى  ياء بالمن العدد

  .يةلوفعالم
معدوده  (4)خالف العدد   .صحيح .عمرىا أربعة أشير

 .المذكَّر، وىذا صحيح
أدت إلى استشياد  126

مأتين وسبعة 
 .وأربعون

مائتين وسبعة  .خاطئ
 .ينأربعو

عمى  (200)ُتكتب اليمزة في 
( 40)النَّبرة، كما أنَّ العدد 

معطوف عمى لفظ مجرور، 
  .اآلخر  ُيجرَّ ىونيجب أ

عشرة من طاقم 
 .الطائرة

: إذا قّدرنا المعدود ىو  .صحيح
( 10)أشخاص، فالعدد 

 .المخالف لو صحيح
ىا سبعين فياستشيد 
 .شخص

سبعون  . خاطئ
 .شخًصا

فاعل، يجب أن  (70)العدد 
ُيرفع بالواو، كما أن المعدود 

  .يجب أن ُينصب
تتراوح أعمارىم ما 

بين عشرون وثالوث 
 .وأربعون

عشرين  .خاطئ
وثالٍث 

 .وأربعين سنة

العدد األول مضاف إليو، 
يجب أن ُيجر بالياء، والثاني 

معطوف عميو يتبعو في 
 .الحركة
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عمى ساعة ثمانية  127
 .صباًحا

عمى الساعة  .خاطئ
 .الثامنة

ترتيبي، يجب أن  (8)العدد 
 كما يوافق المعدود في التأنيث

يجب تعريف كل من العدد 
 .والمعدود

بدأت العمل عام مئة  128
وتسعمائة وثالثة 

 .وسبعون

ألٍف وتسعمائة  .خاطئ
وثالثٍة 
 .وسبعين

يجب أن ُيجرَّ العدد األخير 
 .ألنَّو معطوف عمى مضاف

يبمغ من العمر  
 .خمسون سنة

يجب أن  بو،ل وفعمالعدد  .خمسين .خاطئ
 .ُينصب بالياء

لقد خسرنا إْثَرَىا مأتين  129
وسبع وخمسون حاٍم 

 .لموطن

مائتين وسبعة  .خاطئ
وخمسين 

 .حامًيا لموطن

ُتكتب عمى  (200)اليمزة في 
يجب أن  (7)النبرة، والعدد 

ُيؤنَّث لُيخالف المعدود، كما 
يجب أن  (50)أنَّ العدد 

ُينصب بالياء ألنو معطوف 
 .عمى مفعول بو

ُتكتب التاء مربوطة وليست  .ثالثة أيام .خاطئ .لمدة ثالثت أيام
 .مفتوحة

مئاتان وسبعة  130
 .وخمسون سيارة

ئتان وسبع ام .خاطئ
وخمسون 

 .سيارة

تدأ، بألنو م (200)ُرفع العدد 
تو، إذ باتلكن الخطأ في ك

ُيكتب األِلف بعد الميم، والعدد 
يجب أن يخالف المعدود  (7)

 .المؤنث
تخرج إلى ثماني 

 .وأربعون والية
ثماٍن وأربعين  .خاطئ

 .والية
يعامل معاممة  (8)العدد 

( 40)االسم المنقوص، والعدد 
معطوف عمى اسم مجرور، 
 .يجب أن يتبعو في الحركة

في عام ألف  
وثمانمائة وسبعة 

 .وثمانون

 في خاطئ
جزئو 
 .األخير

ألف وثمانمائة 
وسبعة 
 .وثمانين

 ىمعطوف عل (80)العدد
يجب أن ُيجرَّ إليو مضاف 
 .بالياء
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ذىبُت أنا وأربعة  131
 وثالث ءأصدقا

 .صديقات

في كمتا الحالتين خالف العدد   .صحيح
 . وىذا صحيح.المفرد معدوده

رأينا خمسة وعشرون 
 .قرًدا

خمسًة  .خاطئ
وعشرين قرًدا 

معطوف عمى  (20)العدد 
 لذا يجب أن ،مفعول بو

 .ُينصب بالياء
من سبعة إلى عشرة 

جالسين 
المعدود جمع لمذكر، خالفو   .صحيح

 . وىذا صحيح،العدد
  .لعبة واحدة

 .دجاجة واحدة
نعت لكل من لعبة  (1)العدد   .صحيح

، ودجاجة وافقيما في النوع
 .وىذا صحيح

مفرد المعدود مؤنث، يجب أن أربع موزات  .خاطئ .أربعة موزات
 .(4)يخالفو العدد 

أخذنا معنا اثنتا عشر  132
 .كتاًبا

 .خاطئ
 
 

إثني عشر 
 .كتاًبا

يوافق معدوده في  (12)العدد 
التذكير، كما أّنو ُينصب بالياء 

 .إذا كان مفعواًل بو
معدوده  (12)وافق العدد   .صحيح .واثنتي عشرة مجمة 

،  بالياءامنصوبً وجاء  ،المؤنَّث
 .وىذا صحيح

عشرة أشجار كبيرة  133
خمسة أشجار 

 .صغيرة

عشر أشجار  .خاطئ
خمس 
 .أشجار

يجب أن يخالف العدد المفرد 
 .معدوده في النوع

المعدود مؤنث يجب أن ُيذكَّر ثالث فراشات  .خاطئ .ثالثة فراشات
 .(3)العدد

 ماي 29بالتحديد يوم  134
1985. 

التاسع  .خاطئ
 ...والعشرين

ألٍف وتسعمائة 
وخمسة 
 .وثمانين

األرجح أن ُتكتب األعداد 
بالحروف وليس باألرقام، مع 

 .مراعاة أحكام كلّْ نوع
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بين أنصار الفريقين 
 .الثنينا

جاء نعًتا لممعدود  (2)العدد   .صحيح
 وافقو في النوع "فريقين"

 .واإلعراب، وىذا صحيح
 60000وبمغ عددىم 

 .متابًعا
ستّين ألف  .خاطئ

 .متابعٍ 
العدد يجب أن ُيكتب 

، كما أنَّ المعدود بالحروف
 .رد منصوًبايجب أن ي

معدوده في  (1)وافق العدد  .صحيح .بساعٍة واحدةٍ  
 .النوع واإلعراب وىذا صحيح

تسعة وثالثون  .خاطئ . شخًصا39توفي 
 .شخًصا

 "توفي"فاعل لمفعل  (9)العدد 
يجب أن ُيرفع بالضمة، 
 ،وُيؤنَّث لُيخالف المعدود

معطوف عميو  (30)والعدد 
يجب أن يتبعو في الحركة 

 .وُيكتب بالواو
الخطأ في  .وأربعمائة شخًصا

 .المعدود
وأربعمائة 
 .شخصٍ 

يجب أن يرد المعدود مفرًدا 
ا، ألنَّ العدد من رً وجرم

 .(100)مضاعفات العدد 
القارات  .خاطئ  .والست القاراة

 .الست
يجب أن يرد العدد بعد 

فو في النوع، لاخالمعدود، وي
كما أن المعدود ُيكتب بالتاء 

 .المفتوحة
 مميون 800ما يفوق 
 .متابًعا

ثمانمائة  .خاطئ
 .مميون متابعٍ 

( 800)كتب العدديجب أن يُ 
 .بالحروف

أحذنا معنا ثالثة  135
عشرة كتاًبا وثالثة 

 .عشرة مجمة

ثالثة عشر  .خاطئ
كتاًبا وثالث 
 .عشرة مجمة

يجب أن يخالف صدر 
 .المركب معدوده ويوافقو عجزه

أكمنا ثالثة فراولة 
 .وثالثة تفاحة

 تثالث فراوال .خاطئ
وثالث 
 .تُفاحات

( 3)يجب أن ُيخالف العدد 
معدوده كما أن المعدود يجب 

 .أن يرد بصيغة الجمع
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المذكَّر  (10)خالف العدد   .صحيح .قطفت عشر حبات 136
معدوده المؤنَّث، وىذا صحيح 

قطفت خمسة عشر 
 .زىرة

شرَة عخمَس  .خاطئ
 .زىرةً 

المعدود مؤنث يجب أن 
يخالفو صدر المركب ويوافقو 

 .عجزه
 

فقطفت خمَس 
 .وعشرون حبة

خمًسا  .خاطئ
 .وعشرين حبة

يجب أن ُينصب العدد باألِلف 
في جزئو األوَّل وبالياء في 
 .جزئو الثاني لكونو مفعواًل بو

حوالي ست عشر 
 .حبة

ستَّ عشرة  .خاطئ
 .حبة

يجب أن يوافق عجز المركب 
 .معدوده في النوع

رأيت واحد وعشرون  137
 .شجرة تفاح

إحدى  .خاطئ
 وعشرين
 .شجرة

( 1)يجب أن يوافق العدد 
 معدوده المؤنث باإلضافة إلى

بالياء ألنَّو  (20) العدد نصب
 .معطوف عمى مفعول بو

وثالثون شجرة 
 .إجاص

وثالثين  .خاطئ
 .شجرة

( 30)يجب أن ُينصب العقد 
بالياء ألنَّو معطوف عمى 

 .مفعول بو
ورأيت أيًضا تسعة 
وتسعون أشجار 

 .الصنوبر

ِتْسًعا وتسعين  .خاطئ
شجرة 
 .صنوبر

( 9)يجب أن يخالف العدد 
معدوده كما يجب أن ُينصب 

ىو والعقد الذي بعده، 
باإلضافة إلى وجوب كتابة 

 .المعدود بصيغة المفرد
حدا عشرة أشجار  وا 

 .العرعار
إحدى عشرة  .خاطئ

 .شجرة عرعار
باأللف  (1)ُيكتب العدد 

المقصورة في آخره، والمعدود 
 .امفردً د يجب أن ير

ورأيت ستة أشجار 
 .الزيتون

ست أشجاٍر  .خاطئ
 .لمزيتون

( 6)يجب أن يخالف العدد 
 .معدوده في النوع
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 .خمسة عصافير
 

 ،معدوده (5) خالف العدد  .صحيح
 .وىذا صحيح

 ورأيت أيًضا تسعة  
 .وعشرون نعجة

ن ي وعشراتسعً  .خاطئ
 .نعجة

يجب أن يخالف الجزء األوَّل 
،  مع نصبومن العدد معدوده

والثاني يجب أن ُينصب بالياء 
 .معطوف عمى مفعول بوألنَّو 

 وىذا ،معدوده (1)وافق العدد   .صحيح .إحدى الغابات 138
 .صحيح

 لمعدودورد  العدد ُمخالًف ل  .صحيح .خمس توتات
 .في النَّوع، وىذا صحيح

ألعب مع رفاقي الذين 
تجاوز عددىم 

 .الثالثين

مفعول  (30)باعتبار العدد   .صحيح
بو، جاء منصوًبا بالياء، وىذا 

 .صحيح
أربع  .خاطئ .أربعة مجموعات

 .مجموعات
المعدود مؤنث في مفرده، 

 .(4)يجب أن يخالفو العدد 
فاشترينا خمسة عشر  139

 .حبات طماطم
خمس عشرة  .خاطئ

 .حبة طماطم
العدد المركب يخالف المعدود 
في جزئو األول، ويوافقو في 
الثاني، كما أنَّ معدوده مفرد 

 .منصوب
َفَقطفُت خمسة 
 .وعشرون حبة

 
 
 
 

خمًسا  .خاطئ
 .وعشرين حبة

المعدود مؤنَّث، يجب أن 
يخالفو الجزء األول من العدد، 
وىذا األخير يكون منصوًبا 
ألنَّو مفعول بو، أّما الجزء 
الثاني فيجب أن ُينصب 

 عمى بالياء، ألنو معطوف
 .مفعول بو

فقدمت ليم ثالثة 
وعشرون قطعة 

 .حموى

ثالثًا وعشرين  .خاطئ
 .قطعة

 الجزء األوَّل رَ يجب أن ُيَذكَّ 
 ونصب ،صبومع نمن العدد 

 .معطوفو بالياء
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 زىرة ألمي 15فقطفنا  140
 . زىرة لخالتي20و 

 زىرة 30سأقطف ليا 
 زىرات 5وردية و
 .حمراء

خمَس عشرة  .خاطئ
 .زىرة

 وعشرين زىرة
. ثالثين زىرة

 وخمس زىرات 

وردت األعداد باألرقام حيث 
 .يجب أن ُتكتب بالحروف

141 
 
 
 
 
 

معدوده،  (3)خالف العدد   .صحيح .ثالث مّرات
 .وىذا صحيح

خذ كًفا ثانية وكًفا 
 .ثالثة

الكف ممَّا يجوز فيو الّتذكير   .صحيح
 .والتأنيث

معدوده في  (1)وافق العدد   .صحيح .مرة واحدة
 .التأنيث، وىذا صحيح

 
142 

ىنا أعيش، بين ألفي 
 .زىرة أعيش

حذفت النون من العدد   .صحيح
وجاء مجروًرا بالياء  (2000)

 .ألنَّو مضاف إليو
ىنالك خمس وثالثون 

 .زىرة
 .العدد مرفوع عمى االبتداء  .صحيح

عندما تيب عميَّ 
نسمات الصباح، مع 

عشرة أو عشرين 
 .قطرة ندى

 

مع عشٍر أو  .خاطئ
عشرين قطرة 

 .ندى

مفرد يجب أن  (10)العدد 
يخالف معدوده في النوع، 

صحيح ألنو  (20)والعدد 
معطوف عمى اسم مجرور، 

 .وتبعو في اإلعراب
محاطة بأكثر من  

مائة وخمسين عشبة 
 .خضراء

اسم مجرور، ال  (100)العدد   .صحيح
تتغير صيغتو بتغير المعدود، 

معطوف عميو،  (50)والعدد 
جاء مجروًرا بالياء، وىذا 

 .صحيح
وستة عشر زىرة 

 .صفراء
ستَّ عشرة  .خاطئ

 .زىرة
يجب أن يخالف صدر 
المركب معدوده المؤنث 

 .ويوافقو عجزه
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يتكّون من خمسة 
 . عشر طائًرا

خالف الجزء األوَّل معدوده،   .صحيح
 .ووافقو الثاني، وىذا صحيح

 في عيون اثنين من 
 .أغمى األحباب

مضاًفا إليو  (2)جاء العدد   .صحيح
 .مجرور بالياء، وىذا صحيح

 
سقوطي أكبر من 

سقوط األربعة عشر 
 .ممكة

األربع عشرة  .خاطئ
 .ممكة

يجب أن يخالف صدر 
المركب معدوده ويطابقو 

 .عجزه، وليس العكس
شارك فيو سبعة  143

 .ِجمال
معدوده وىذا  (7)خالف العدد   .صحيح

 .صحيح
وثامن جمل كان 

 .أعرج
من األحسن أن ُنَعرّْف العدد  .والثامن .خاطئ

ونستغني عن المعدود لتفادي 
 .التكرار

المعدود مذكَّر، خالفو العدد   .صحيح .آخُر ثمانية متسابقين
 .، وىذا صحيح(8)

وكان عمى الِجمال 
 .تسمق أربعة ِجبال

مفرد المعدود مذكَّر، والعدد   .صحيح
 .مؤنَّث، وىذا صحيح(4)

كان يممك أربعة  144
 .مخازن

معدوده في  (4)خالف العدد   .صحيح
 النوع وىذا صحيح

المعدود مؤنث خالفو العدد   .صحيح .مرَّت ثالث سنوات
 وىذا صحيح

معدوده، وىذا  (4)خالف العدد  .صحيح .المخازن األربعة
 .صحيح

145 
146 

 
147 

 
148 

سنة تسع وعشرين 
وتسعمئة وألف، في 
. الثالث عشر فبراير

سبعة وثالثون 
شخًصا، سبع 

بوصات، نحو مئتي 

كل األعداد 
الواردة في 

ىذه 
التعابير 

صحيحة ما 
عدا العدد 

 
 
 
 
 
 

في موضع مخالفو العدد 
لمعدوده حدث ذلك، وفي 
موضع النصب أو الجر 

بالياء، أو الرفع بالواو حدث 
أيًضا ذلك، وىذا صحيح، وقد 
شذ عن ىذا، العدد األخير 



 رصد استعماالت العدد والمعدود من التعابير مع التعليق عليها:       الفصل الثاني

 

90 
 

 
149 
150 

 

ألف فقير، واحد 
وعشرون قدًما إلى 
خمس عشرة درجة 
تحت الصفر، إلى 
 .واحد وثالثين درجة

إلى إحدى  .األخير
وثالثين درجة 
 .تحت الصفر

، بحيث يجب أن يوافق (31)
معدوده في  (1)العدد 
 .التأنيث

اشتد البرد بأروبا سنة  151
تسعة وعشرون 
 .وتسعمئة وألف

سنة تسع  .خاطئ
وعشرين 
وتسعمائة 

 .وألف

يجب أن يخالف الجزء األوَّل 
من العدد معدوده المؤنَّث، 

( 20)كما يجب جر العدد 
بالياء باعتباره معطوف عمى 
 المضاف إليو، باإلضافة إلى 

 .باأللف (100)كتابة 
بمغ ُسمك الثمج سبع 

 .أمتار
باعتبار المعدود مذكَّر، يجب  .سبعة أمتار .خاطئ

 .أن يخالفو العدد، ويرد مؤنثًا
كانت نسبة الموت  152

اثنان وعشرون 
 .بالمائة

اثنين وعشرين  .خاطئ
 من المائة

( 2)يجب أن ُينصب العدد 
، والعدد "كان"ألنَّو خبر ل 

يجب أن ُينصب بالياء  (20)
كما  (2)ألنَّو معطوف عمى 
من وليس : أن المائة تجر ب

 .بالباء
ىبطت الحرارة إلى 
واحد وثالثين درجة 

 .تحت الصفر

إحدى وثالثين  .خاطئ
 .درجة

يوافق معدوده في  (1)العدد 
 .النوع

في مدرستي أكثر من  153
 .اثنان وعشرون قسًما

اثنين  .خاطئ
 .وعشرين

يجب " من"العدد مجرور ب 
 .أن تكون العالمة ىي الياء

وكل قسم يحتوي عمى 
خمسة وعشرين 

 .تمميًذا

خالف الجزء األول معدوده   .صحيح
المذكر وجاء الثاني مجروًرا 
بالياء، وىذا صحيح باعتباره 

 .معطوًفا عمى اسم مجرور
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يوجد اثنتا عشر 
 .معممة

اثنتا عشرة  .خاطئ
 .معممة

يوافق معدوده في  (12)العدد 
 .النَّوع

المتحصمين عمى  
معدل أكثر من 

 خمسة عشر ونصف

خالف صدر المركب معدوده،   .صحيح
ووافقو في النوع عجزه، وىذا 

 .صحيح
154 

 
 
 
 

المعدود معرَّف باإلضافة،   .صحيح .أمي الثانية
 .وىذا صحيح. وافقو العدد

 3تتكّون المدرسة من 
 19ومن ... ساحات 

 قسًما

ثالث ساحات  .خاطئ
تسعة عشر 

 .قسًما

يجب أن تكتب األعداد 
بالحروف وتأخذ األحكام 

 .الخاصة بكل نوع
 
 

155 

 الساحة األولى 
 الثانية...

... السنة األولى 
... الثالثة...الثانية
 الرابعة

 .المخرج األول

كميا أعداد ترتيبية وافقت   .صحيح
 .معدوداتيا، وىذا صحيح

تتراوح أعدادىم ما  156
.  أساتذة9 و3بين 
 . أقسام5يوجد 

ثالثة وتسعة  .خاطئ
 .أساتذة

 .خمسة أقسام

يجب كتابة األعداد بالحروف 
وليس باألرقام مع اتباع أحكام 

 .كل منيا
ثالث ساحات، أربعة  157

 .أقسام، أربع حافالت
كميا أعداد مفردة، خالفت   .صحيح

 .معدوداتيا، وىذا صحيح
أربعة  .خاطئ .أربع مختبرات

 .مختبرات
مفرد المعدود مذكَّر، يجب أن 

 .يخالفو العدد في النوع
 .ثالث أبواب

 
يجب مخالفة العدد المفرد  .ثالثة أبواب .خاطئ

 .لمعدوده
العدد ترتيبي وافق معدوده،   .صحيح .الطابق الثاني 158

 .وىذا صحيح
 .يجب كتابة العدد بالحروف .أربعة أقسام .خاطئ . أقسام4يتكّون من 
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ثالث  .خاطئ ثالثة ساحات 159
 .ساحات

يجب مخالفة العدد المفرد 
 .لمعدوده في النوع

ويقسم ىذه الساحات 
 .الثالثة

ورد العدد لمترتيب موافًقا   .صحيح
 .المعدود، وىذا صحيح

 
 قسم منيم 21ىناك  160

 لمسنة الثالثة 5
 6متوسط وىناك 

 لمرابعة 5لألولى و
والثانية، وفي كل قسم 

 . نوافذ3ىناك 

استعماالت 
 .خاطئة

واحد وعشرون 
قسًما منيم 

خمسة لمسنة 
الثالثة، ستة 

لمسنة األولى، 
...    خمسة

 .ثالث نوافذ

يجب كتابة األعداد بالحروف 
 واتباع أحكام كل منيا

وىناك اثنان من 
 . المخابر

وىناك مخبران  .خاطئ
 اثنان

ال يأتي المعدود بعد العدد 
 .، وال يكون مجروًرا بِمن(2)

 300يوجد حوالي  161
 500ِقْسًما، ويوجد 
 200تمميذ منيم 

 ذكور، 300بنات و
 تحصموا 290ومنيم 

 .عمى معدل جيد

ثالثمائة قسٍم،  .خاطئ
خمسمائة 
تمميٍذ منيم 
مئتا بنٍت 
وثالثمائة 

ذكٍر، مائتان 
 .وتسعون

ُكتبت األعداد باألرقام وليس 
 .بالحروف، وىذا خطأ

مدرستي ليا أربع  162
 .وعشرون قسًما

خاطئ في 
جزئو 
 .األول

أربعة 
وعشرون 

 .قسًما

الجزء األول من العدد 
المعطوف يخالف دائًما 

 .المعدود
ُيدرّْس فييا واحد 
 وثالثون أستاذ

الخطأ في 
 .المعدود

واحد وثالثون 
 .أستاًذا

المعدود بعد العدد المعطوف 
 .يكون مفرًدا منصوًبا دائًما

ويدرس فييا أربعو 
 .مئة وأربعون تمميذ

أربعمائة  .خاطئ
وأربعون 
 .تمميًذا

( 100)عن(4)ال يفصل العدد
وال ُيكتب بالواو في آخره، 
 .والمعدود يجب أن ُينصب
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تشارك في أربعة 
 .عشر مسبقة

أربع عشرة  .خاطئ
 مسابقة

يجب أن ُيخالف صدر 
المركَّب المعدود وُيوافقو 
العجز، باإلضافة إلى أنَّ 

 .المعدود خاطئ إمالئًيا
فاز فييا أكثر من 

 .واحد وعشرون تمميًذا
أكثر من واحد  .خاطئ

 .وعشرين
، لذا "من"العدد مجرور ب 

يجب أن ُيجرَّ بالياء في جزئو 
 .الثاني

ىناك حوالي ثمانية  163
 .عشر قسم

الخطأ في 
 .المعدود

 .يجب أن يرد المعدودمنصوًبا .قسًما...

ال تتغير  (100)العدد   .صحيح .مائة وثمانية تالميذ 
خالف  (8)صيغتو والعدد 

 .المعدود، وىذا صحيح
وىناك أكثر من 

 .ثالثين أستاذ
الخطأ في 
 .المعدود

 .يجب أن يرد المعدودمنصوًبا .أستاًذا...

 19ويوجد فييا  164
 .قسًما

تسعة عشر  .خاطئ
 .قسًما

األرجح أن نكتب العدد 
 .بالحروف ال باألرقام

وكل اقسامنا فييا أقل 
 تمميذ أو 30من 
 .تمميذة

أقل من  .خاطئ
 .ثالثين تمميًذا

يجب كتابة العدد بالحروف 
 .مع مراعاة عالمة اإلعراب

تتكّون من اثني  165
 .وعشرون قسًما

اثنين وعشرين  .خاطئ 
 .قسًما

المعطوف عمى مجرور، ُيجرُّ 
ىو اآلخر، والياء ىي 

 .العالمة
يفوق عددىم عشرون 

 أستاًذا
عشرين  .خاطئ

 .أستاًذا
جاء العدد مفعواًل بو، يجب 

 .نصبو بالياء
العدد المفرد يخالف معدوده  .ثالثة أبواب .خاطئ .ثالث أبواب

 .في النوع
ثالثة مكاتب، أربعة 

 .مخازن
كال العددين خالف المعدود   .صحيح

 .في النوع، وىذا صحيح
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يتواجد في مدرستي  
نحو خمس مائة 

 .تمميًذا

خمسمائة  .خاطئ
 .تمميذٍ 

عن  (5)ال ُيفصل العدد 
، كما أنَّ المعدود (100)

 .يكون مفرًدا مجروًرا
ىذه المؤسسة واحدة  166

 .من أقدم المؤسسات
موافق  لممعدود، (1)جاء العدد  .صحيح

 .في النوع، وىذا صحيح
ما يقارب ثالثين 

 .تمميًذا
ما يقارب  .خاطئ

 الثالثين تمميًذا
: األرجح أن ُيعرَّف العدد ب

 ".ال"
يبمغ عدد األساتذة 

 .أربعين أستاًذا
باعتبار العدد مفعواًل بو، جاء   .صحيح

 .منصوًبا بالياء، وىذا صحيح
استوجب مكافأة 
ثالثين من أنجب 

 .التالميذ

مفعواًل بو،  (30)جاء العدد   .صحيح
 .لذلك ُنصب بالياء

 قسم، منيم 21ىناك  167
 لمسنة الثالثة 5

 األولى 6متوسط، 
 لمرابعة، في كل 5و

 3 نوافذ و 3قسم 
 .ستائر

 
 
 

استعماالت 
 .خاطئة

واحد وعشرون 
قسًما، خمسة 
لمسنة الثالثة 
ستة لمسنة 

األولى 
وخمسة أقسام 
لمسنة الرابعة، 
ثالث نوافذ، 
 .وثالثة ستائر

يجب كتابة األعداد بالحروف 
بدل األرقام، مع مراعاة 
 .القواعد الخاصة بكل نوع

أمي ىي التي حممتني  168
تسعة أشير، أربعة 

أطفال، خمسة أركان، 
أربع ركعات، ثالث 

ركعات، عشر مرات، 
 .ثالث مّرات

كميا أعداد مفردة، خالفت   .صحيح
معدوداتيا في النوع، وىذا 

 .صحيح

 أحد البمدان،  169
 .إحدى المدن

مع المعدود (1)ُذكّْر العدد  .صحيح
 .المذكَّر وُأنَّْث مع المؤنَّث
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ففي يوم الثالثاء من 
شير ديسمبر سنة 
حدى عشر  ألفين وا 

 .ميالدي

خاطئ في 
جزئو 
 .األخير

سنة ألفين 
حدى عشرة  وا 

 .لمميالد

( 11)يجب أن يوافق العدد 
 .في التأنيث (سنة)معدوده 

تجاوزت مائتان 
 .وثالثون مممتًرا

مائتين  .خاطئ
 وثالثين

مفعول بو  (200)العدد 
معطوف عميو،  (30)والعدد 

يجب أن ُينصب كل منيما 
 .بالياء

خالل أربعة وعشرين 
 .ساعة

أربع وعشرين  .خاطئ
 .ساعة

يجب أن يخالف الجزء األول 
 .من العدد معدوده في النوع

رفعت مستوى المياه 
إلى أكثر من ستة 

 .عشر متًرا

خالف صدر المركب معدوده   .صحيح
في النوع، ووافقو عجزه، وىذا 

 .صحيح
سبع سّيارات وثماني 

 .حافالت
( 7،8)خالفت األعداد   .صحيح

 .معدوداتيا، وىذا صحيح
وخمس  .خاطئ .وخمسة شاحنات

 .شاحنات
يجب أن يخالف العدد المفرد 

 .معدوده في النوع (5)
تسبب في موت أكثر  

من مائة وخمسة 
 .وثالثين شخص

الخطأ في 
 .المعدود

 .يجب أن ُينصب المعدود .شخًصا...

وبقاء ما يقارب 
خمسة عشر ألف 
 .مواطن بال مأوى

معدوده  (5)خالف العدد   .صحيح
، (10)ووافقو العدد  (ألف)

 .وىذا صحيح
ما يعادل ثالثة 
 . ماليين دوالر

مؤنثًا لُيخالف  (3)جاء العدد   .صحيح
معدوده الوارد بصيغة الجمع 

 .ماليين، وىذا صحيح
لنقل سبعة وأربعون 
نقاذ تسعة  جريًحا، وا 

 .وسبعون منكوًبا

سبعة وأربعين   .خاطئ
تسعة 
 .وسبعين

( 70)و (40)كل من األعداد 
معطوفة عمى مضاف إليو، 

 .يجب أن ُتجرَّ بالياء
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سبع لياٍل وثمانيَة  170
أيام، ثالثة أبطال 

 .وثالث بطالت

كل األعداد الواردة ىنا مفردة   .صحيح
خالفت معدوداتيا في النوع، 

 .وىذا صحيح
ألنَّ سبعون بالمائة  171

 .من مساحتو
سبعين من  .خاطئ

 .المائة
ُينصب اسم أنَّ بالياء، كما أن 

 ".من: "المائة ُتجرُّ ب
خمسة  .خاطئ .خمس محيطات

 .محيطات
مفرد المعدود مذكَّر، لذا يجب 

 (.5)أن ُيؤنَّث العدد المفرد 
وتمثل اليابسة ثالثون 

 .بالمائة
ثالثين من  .خاطئ

 المائة
العدد مفعول بو، يجب أن 

 .ُينصب بالياء
 .المعدود مؤنث، خالفو العدد  .صحيح .تشمل خمس قارات

تنقسم بالدنا إلى  
 .ثمانية وأربعين والية

ثماٍن وأربعين  .خاطئ 
 .والية

المعدود مؤنث، يجب أن 
 .يخالفو الجزء األول من العدد

اشتريت َسبعًة  172
وعشرين كراًسا، ما 

يعادل سبعًة وعشرين 
 .غالًفا

خالف الجزء األول من العدد   .صحيح
معدوده في النوع وجاء 

منصوًبا بالفتحة ألنَّو مفعول 
بو، وتبعو في الحركة 
 .معطوفة، وىذا صحيح

أخذت عمبة ألوان 
 .ذات إثنتا عشر لوًنا

إثني عشر  .خاطئ
 .لوًنا

( 12)يجب أن يوافق العدد 
معدوده في جزئيو، ويكون 
مجروًرا بالياء، ألنَّو مضاف 

 .إليو
وألوان مائية ذات 
 .أربعة وعشرون لوًنا

خاطئ في 
جزئو 
 .الثاني

ذات أربعة 
 .وعشرين لوًنا

معطوف عمى  (20)العدد 
مضاف إليو، يجب أن ُيجرَّ 

 .بالياء
بخمسة وعشرون 
ديناًرا ومئزًرا ب 

خمسة وثمانون دج، 
ومحفظة ب خمسة 

 .وتسعون ديناًرا

استعماالت 
 .خاطئة

وعشرين ...

وثمانين ...

 .وتسعين...

في كل الحاالت، األعدد  
المعطوف يجب أن ُتجرَّ 

 .بالياء
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يبمغ طول طائر  173
الكناري اثنا عشر 

 .سنتمتًرا

اثني عشر  .خاطئ
 .سنتمتًرا

يجب أن ُينصب العدد بالياء 
في جزئو األوَّل ألنَّو مفعول 

 .بو
يصل إلى عشرون 

 .سنتمتًرا
، "إلى"مجرور ب  (20)العدد  .عشرين .خاطئ

: يجب أن تكون عالمتو ىي
 ".الياء"

أكثر من خمسة عشر 
 .غراًما

خالف صدر المركب معدوده   .صحيح
 .ووافقو العجز، وىذا صحيح

عادًة ما يبيض ثالث 
 . أو أربع بيضات

 

وردت األعداد مذكرَّة لتخالف   . صحيح
معدودىا المؤنث، وىذا 

 .صحيح
تدوم فترة الحضانة 
 .من أربعة عشر يوًما

 خالف عجز المركَّب   .صحيح
معدوده، ووافقو صدره، وىذا 

 .صحيح
إلى واحد وعشرون 

 .يوًما
واحد وعشرين  .خاطئ

 .يوًما
يجب أن ُيجرَّ المعطوف، 

 .الياء: وتكون الحركة ىي
أشرف عميو إثنا عشر  174

ًسا  .ُمدرّْ
العدد فاعل مرفوع باأللف في   .صحيح

 .جزئو األول، وىذا صحيح
معدوده،  (10)خالف العدد   .صحيح .وعشر مدرّْسات

 .وىذا صحيح
وحضر سبعة عشر 

 .ضيًفا
المعدود مذكَّر، خالفو صدر   .صحيح

المركب ووافقو عجزه، وىذا 
 .صحيح

 .قام عشرون طالب
 

الخطأ في 
 .المعدود

 .يجب أن ُينصب المعدود .طالًبا...

استغرق الحفل ثالثة  
 وأربعون دقيقة

 
 

ثالثًا وأربعين  .خاطئ
 .دقيقة

يجب أن يخالف الجزء األول 
من العدد معدوده، أّما الثاني 
فيجب أن يتبعو في الحركة 

 .وُيكتب الياء
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يزيد عدد مستخدميو  175
عن ثمانمائة مميون 

 مستخدم

معدوده  (800)خالف العدد  صحيح
مميون في النَّوع، وىذا 

 .صحيح
.أكثرمن سبعين لغة ورد العدد مجروًرا بِمن عالمتو   .صحيح 

 .الياء، وىذا صحيح
تجاوز سن الثالثة 

.عشر  
جاء العدد لمترتيب،يجب أن  .الثالث عشر .خاطئ

 . يوافق المعدود في النَّوع
يجب أن يوافق العدد واحد  .إحدى اآلفات .خاطئ أحد اآلفات 176

 .معدوده  في الّنوع
.غرفة واحدة  .موافق لمعدوده (1)العدد  .صحيح 

.سبعة سنوات 177  يجب أن ُيخالف العدد معدوده سبع سنوات .خاطئ 
 ُيكتب بالتّاء المربوطة(3)العدد .ثالثة آالف .خاطئ ثالثت آالف شخص

تشير إلى العاشرة  178
 .ليالً 

معدوده  (10)وافق العدد   .صحيح
 .المؤنث ألنو ترتيبي

حوالي خمسة عشر 
 .شخًصا يتزاحمون

خالف صدر المركب   .صحيح
معدوده المذكَّر ووافقو 
 .العجز، وىذا صحيح

صّرحت بوفاة ستون 
 .شخًصا

ستّْين  .خاطئ
 .شخًصا

( 60)يجب أن ُيجرَّ العدد 
 .بالياء باعتبار مضاًفا إليو

معدوده  (5)خالف العدد   .صحيح .من بينيم خمس نساء
 .وىذا صحيح

( 7)يجب أن يخالف العدد  سبعة شيوخ .خاطئ .وسبع شيوخ
 .معدوده المذكر

ولو تطعمو ثالثة  179
 وجبات

مفرد المعدود مؤنث، يجب  .ثالث وجبات .خاطئ
 (.3)أن يخالفو العدد 

أكثر من خمسين 
 .حسنات

الخطأ في 
 .المعدود

خمسين 
 .حسنة

معدود العقود يكون مفرد 
 .منصوًبا، وليس جمًعا
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لو تنفق أحد عشر  
 .ديناًرا

معدوده  (11)وافق العدد   .صحيح
 .في التذكير، وىذا صحيح

في األول من نوفمبر  180
لعام ألف وتسعمائة 

 .وأربعة وخمسون

الخطأ في 
العدد 
 . األخير

( 50)يجب أن ُيجرَّ العدد  .وخمسين...
 .بالياء باعتباره مضاًفا إليو

معدوده  (7)خالف العدد   .صحيح .دامت سبع سنوات
 .المؤنَّث، وىذا صحيح

استشيد أكثر من 
مميون ونصف مميون 

 .شييد

العدد مميون يمزم صيغة   .صحيح
 .واحدة ميما تغير المعدود

حصمت الجزائر عمى 
استقالليا في الخامس 

 .من شير جويمية

لمترتيب،  (5)ورد العدد   .صحيح
وافق معدوده المقدر ب 

 .، وىذا صحيح"اليوم"
عام ألف وتسعمائة 

 .واثنان وستون
ألف  .خاطئ

وتسعمائة 
واثنين 
 .وستين

يجب أن ُيجرَّ كل من 
( 60)و (2)العدد 

باعتبارىما معطوفين عمى 
 .مضاف إليو

في قسمنا أربعين  181
 .تمميًذا

ًرا،   .أربعون .خاطئ جاء العدد مبتدأ مؤخَّ
 .يجب أن  يرفع  بالواو

وفي المؤسسة يوجد 
 قاعات 3 قسًما و37
 . ورشات4و
 

سبعة وثالثون  .خاطئ
قسًما وثالث 
قاعات وأربع 

 .ورشات

يجب كتابة األعداد 
بالحروف مع مراعاة أحكام 

 .كٍل منيا

 6 حبات بيض و3 182
 1عمب شكالطة و

 ل من 2كمغ فرينة و
 .الزيت

استعماالت 
 .خاطئة

ثالث حبات 
 بيض، 

.. ست عمب
كيموغراًما 

واحًدا، ولترين 
 اثنين

يجب كتابة األعداد 
بالحروف وليس باألرقام، 
 .مع مراعاة أحكام كٍل منيا
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اشترينا خمسة  183
كيموغرامات من 

 .البطاطا

معدوده  (5)خالف العدد   .صحيح
، (كيموغرامات)المذكَّر 

 .وىذا صحيح
بسعر مئة وخمسون 

 .دينار
مائة وخمسين  .خاطئ

 .ديناًرا
( 5)يجب أن ُيجرَّ العدد 

بالياء ألنَّو معطوف عمى 
مضاف إليو، كما أنَّ العدد 

ُيكتب باألِلف بعد  (100)
الميم عالوة عمى وجوب 

 .نصب المعدود
واثنان كيموغرام من 
الطماطم بسعر مئة 

 .دينار

كيموغرامين  .خاطئ
 اثنين،

  مائة دينارٍ 

يجب أن ُيسبق العدد 
بالمعدود مع جّره (2)

بالياء، مع كتابة 
باأللف بعد  (100)العدد
 .الميم

وأربعة كيموغرامات  
من البرتقال بسعر 

مئتين وخمسة وأربعون 
 .دينار

األول 
صحيح 
والباقي 
 .خاطئ

مائتين 
وخمسة 
وأربعين 
 .ديناًرا

( 40) يجب جر العدد 
باعتباره معطوًفا عمى 

مضاف إليو، باإلضافة إلى 
 .نصب المعدود

وقارورة ماء بسعر 
 .ثالثين دينار

الخطأ في 
 .المعدود

يجب أن ُينصب معدود  .ثالثين ديناًرا
 .العقود

دفعنا مبمغ ستمائة 
وعشرون دينار 

 .جزائري

ستمائة  .خاطئ
وعشرين 

 .ديناًرا

( 20)يجب جّر العدد 
بالياء باعتباره معطوًفا عمى 

 .مضاف إليو
فاشتريت ثالث  184

قارورات من 
المشروبات وأربع 
 .عمب من الحمويات

في كمتا الحالتين خالف   .صحيح
العدد المفرد معدوده في 

 .النوع، وىذا صحيح

وواحد كيموغرام من 
 .التفاح

وكيموغراًما  .خاطئ
 واحًدا 

عمى  (1)يجب تأخير العدد
 .المعدود
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وخمسمائة غرام من 
 .الزبدة

خالف العدد معدوده في   .صحيح
 .النوع، وىذا صحيح

، 1889تم بناؤه سنة  185
وقد بدأ بناؤه سنة 

1882 

استعمال 
 .خاطئ

ألٍف وثمانمائة 
وتسع 

وثمانين، ألف 
وثمانمائة 
واثنتين 
 .وثمانين

يجب كتابة األعداد 
بالحروف مع مراعاة أحكام 

 .كٍل منيا

بناه حوالي عشرة 
 .ميندسين

مفرًدا،  (10)جاء العدد   .صحيح
خالف المعدود المذكَّر، 

 .وىذا صحيح
وحوالي مائة وخمسون 

 .بناًءا
مائة وخمسين  .خاطئ

 .بنَّاءً 
( 50)يجب جّر العدد 

بالياء ألنَّو معطوف عمى 
مضاف إليو، كما أنَّ 

ال ُيكتب " بنَّاءً "المعدود 
 .األلف في آخره

يحتوي عمى مائتان 
وخمسة وعشرون 

 .قطعة حديدية

مائتين وخمٍس  .خاطئ
وعشرين 
قطعة 
 .حديدية

، "عمى"العدد مجرور ب 
يجب أن تكون العالمة ىي 

( 200)الياء في كل من 
، مع تذكير العدد (20)و
 .ألنَّ المعدود مؤنَّث (5)

ويحتوي عمى ثالث 
 .مائة درجة

ثالثمائة  .خاطئ
 .درجة

( 3)يجب كتابة العدد 
 (.100)ممتصًقا بالعدد 

ويحتوي عمى مائتان 
 .مصباًحا

مائتي  .خاطئ
 .مصباحٍ 

، "عمى"العدد مجرور ب 
يجب أن ُيكتب بالياء مع 

حذف النون، كما أنَّ 
 .المعدود يكون مجروًرا

ويزن حوالي عشرة 
 .طًنا

الخطأ في 
 .المعدود

يجب أن يرد المعدود جمًعا  .عشرة أطنان
 .مجروًرا، ألنَّ العدد مفرد
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الفوج األول، الفوج  186
الثاني، السنة الخامسة 

 .لمبعثة

استعماالت 
 .صحيحة

جاءت األعداد لمترتيب،  
وافقت معدوداتيا، وىذا 

 .صحيح
وكان مكّوًنا من اثنا 

 .عشر رجالً 
اثني عشر  .خاطئ

 .رجالً 
مجرور ب  (12)العدد 

، يجب أن تكون "من"
العالمة في جزئو األوَّل 

 .ىي الياء
معدوده  (4)خالف العدد   .صحيح .وأربع نسوة

 .في النوع، وىذا صحيح
من ثالث وثمانين 

 .رجالً 
خاطئ في 
 .جزئو األول

ثالثة وثمانين 
 .رجاًل 

يجب تأنيث الجزء األوَّل 
من العدد، ألنَّ المعدود 

 .مذّكر
المعدود مؤنَّث، خالفو   .صحيح .وثمان عشرة إمرأة

صدر المركب ووافقو 
 .عجزه، وىذا صحيح

في اليوم الثالث  187
وعشرون من شير 
مارس سنة ألف 
وتسعمائة وثمانية 

 .وسبعون

الثالث  .خاطئ
والعشرين، 

ألف 
وتسعمائة 
وثمان 
 .وسبعين

يجب أن ُيعّرف العدد 
ألنَّو )في جزأيو  (23)

، وُيكتب بالياء (لمترتيب
ألنَّو معطوف عمى مضاف 
إليو، ويجب أن ُيذّكر العدد 

لُيخالف المعدود  (8)
، كما يجب جّر (سنة)

بالياء ألنَّو  (70)العدد 
معطوف عمى مضاف 

 .عميو
تسبب في مقتل ألفين 

وثالثة وعشرون 
 .شخص

ألفين وثالثة  .خاطئ
وعشرين 
 .شخًصا

( 20)يجب أن ُيجرَّ العدد 
بالياء ألنَّو معطوف عمى 

مضاف إليو، كما أنَّ 
 .المعدود يجب أن ُينصب
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في يوم اإلثنين العاشر  188
 .من أكتوبر

ورد العدد لمترتيب، وافق   .صحيح
معدوده اليوم، وىذا 

 .صحيح
عام ألف وتسعمائة 

 .وثمانون
خاطئ في 

جزئو 
 .األخير

ألف 
وتسعمائة 
 .وثمانين

( 80)يجب أن ُيجرَّ العدد 
بالياء ألنَّو معطوف عمى 

 . مضاف إليو
ودّمرىا بنسبة ثمانون 

 .بالمئة
ثمانين من  .خاطئ

 .المائة
مضاف إليو،  (80)العدد 

يجب كتابتو بالياء، كما أنَّ 
" من"ُيجرَّ ب  (100)العدد 

 . وُيكتب باأللف بعد الميم
خمَّفت ما يقارب ألفين 

وستمائة وثالثة 
 .وثالثين قتيالً 

( 2000)جاء العدد   .صحيح
مضاًفا إليو مجروًرا بالياء، 
تبعو الباقي في العالمة، 

 .وىذا صحيح
الساعة الواحدة ظيًرا  189

وخمسة وعشرون 
 دقيقة

األول 
صحيح 
والثاني 
 .خاطئ

وخمٍس 
وعشرين 

 .دقيقة

األول صحيح، وافق 
معدوده ألنَّو ترتيبي، 

والثاني خاطئ، جزأه األول 
وافق المعدود، والثاني ورد 

 .بالواو بدل الياء
بمغ عددىا ثمانون 

 .بالمئة
ثمانين من  .خاطئ

 .المائة
يجب نصب 

بالياء، مع جرّْ (80)العدد
 ".من"ب  (100)

بمغت عشرة آالف 
 .ضحية

معدوده  (10)خالف العدد   .صحيح
 .آالف، وىذا صحيح

من بينيم ألفين 
وستمائة وثالثة 
 .وثالثون قتيالً 

 

الخطأ في 
المعطوف 

 .األخير

ألفان وستمائة 
وثالثة 
 .وثالثين

 
 

يجب أن ُيرفع العدد باألِلف 
 .في جزئو ألنَّو مبتدأ
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خّمف صدًعا طولو  
 .ثالثة وستون كيمومتًرا

خالف الجزء األوَّل من   .صحيح
العدد معدوده وجاء الثاني 

 .مرفوًعا عمى الفاعمية
معدوده في  (1)وافق العدد   .صحيح .أحد الكواكب 190

 .النوع، وىذا صحيح
من بين مائة مميار 

 .من النجوم
ال " مميار"و " مائة"العددان   .صحيح

تتغير صيغتيا ميما تغير 
 .المعدود

تصل إلى تسعين ألف 
 .سنة

مجروًرا  (90)جاء العدد   .صحيح
عالمتو الياء، " إلى"ب 

وىذا صحيح، والعدد ألف 
 .ال تتغير صيغتو

أكثر من خمسين 
 .سنة

مجروًرا  (50)جاء العدد   .صحيح
عالمتو الياء، " من"ب 

 .وىذا صحيح
وقع زلزال التشيمي في  191

الثاني والعشرين من 
 .شير ماي

لمترتيب  (22)ورد العدد   .صحيح
وافق معدوده في النوع، 

 .وىذا صحيح
في سنة ألف 

 .وتسعمائة وستون
خاطئ في 

جزئو 
 .األخير

ألف 
وتسعمائة 

 .وستّين

معطوف عمى  (60)العدد 
مضاف إليو، يجب أن 
يتبعو في الحركة ويكون 

 .مجروًرا بالياء
 

ما يقارب خمسة آالف 
 .شخص

معدوده  (5)خالف العدد   .صحيح
آالف الوارد بصيغة الجمع، 

 .وىذا صحيح
بمغت قيمتيا خمسمائة 
 .وخمسين مميون دوالر

العدد ىنا مضاف إليو   .صحيح
مجرور عالمتو الياء، 

 (.50)ظيرت في العدد 
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تسبب في موت واحٍد  
وستين شخًصا في 

 .ىاواي

العدد مضاف إليو ُجرَّ   .صحيح
بالكسر في جزئو األول، 
والياء في الثاني، وىذا 

 .صحيح
ومئة وثماٍن وثالثين 
 .شخًصا في اليابان

مائة وثمانية  .خاطئ
 .وثالثين

المعدود مذكَّر يجب أن 
 (.8)يخالفو العدد 

واثنان وثالثون 
 .شخًصا في الفمبين

واثنين وثالثين  .خاطئ
 .شخًصا

العدد معطوف عمى ما قبمو 
يجب أن  (مضاف إليو)

يتبعو في الحركة ويكون 
 .بالياء

في الجزائر ثمانية  192
 .وأربعون والية

ثماٌن وأربعون  .خاطئ
 .والية

المعدود مؤنَّث، يجب أن 
يخالفو الجزء األول من 

العدد، أّما الثَّاني فيجب أن 
 .ُيرفع  بالواو ألنَّو مبتدأ

العاصمة رقميا ستة 
عشر، تيزي وزو 
 رقميا خمسة عشر

في كمتا الحالتين خالف   .صحيح
صدر المركب معدوده 

ووافق عجزه في  (الرقم)
 .النوع، وىذا صحيح

عمى ُبعِد أربعمائة 
 .واثنان وثالثون كمم

أربعمائة  .خاطئ
واثنين وثالثين 

 كمم

معطوف عمى  (32)العدد 
مضاف إليو يجب أن ُيجرَّ 

 .بالياء
كنا تسع تمميذات  193

 .وتسعة تالميذ
خالفت األعداد معدوداتيا   .صحيح

 .في النوع، وىذا صحيح
رافقنا معممان اثنان 

 .ومعممتان اثنتان
 
 

معممين اثنين  .خاطئ
ومعممتين 

 .اثنتين

وصف لممعدود  (2)العدد 
جاء مفعواًل بو، يجب أن 

ُينصب ذلك المعدود بالياء 
 .ويتبعو العدد في الحركة

استقَبَمنا مرشٌد واحٌد 
 .ومرشدٌة واحدةٌ 

معدوده،  (1)وافق العدد   .صحيح
 .وىذا صحيح
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وىما يعمالن ستة أياٍم  
 .في األسبوع الواحدِ 

خالف معدوده  (6)العدد   .صحيح
ورد  (1)المذكر، والعدد 

موافًقا لمعدوده، وىذا 
 .صحيح

تتكّون من نجٍم واحٍد 
 .وثمانية كواكب

معدوده في  (1)وافق العدد  .صحيح
فقد  (8)النوع، أّما العدد

خالف معدوده المذكَّر، 
 .وىذا صحيح

معدوده،  (1)وافق العدد   .صحيح .في محيط واحد 194
 .وىذا صحيح

معدوده  (4)خالف العدد   .صحيح .بين أربعة أشخاص
 .في النوع، وىذا صحيح

آدم، حواء وابنييما 
 .االثنين قبيل وىبيل

معدوده في  (2)وافق العدد   .صحيح
النوع واإلعراب، وىذا 

 .صحيح
في القرن الواحد 

 .والعشرين
الحادي  .خاطئ

 .والعشرين
لمترتيب،  (21)ورد العدد

يجب أن  يأخذ صيغة اسم 
 .الفاعل في جزئو األوَّل

تجاوز عدد السكان 
 .سبعة ماليير نسمة

معدوده  (7)خالف العدد   .صحيح
 .، وىذا صحيح(ماليير)

تمتد بين دائرتي  195
عرض سبعة وثالثون 
درجة شمااًل وخمسة 
 .وثالثون درجة جنوًبا

 

سبع وثالثين  .خاطئ
 ... درجة

خمس وثالثين 
 ...درجة

المعدود مؤنَّث، يجب أن 
يخالفو الجزء األول من 

العدد في كمتا الحالتين، أّما 
الجزء الثاني فيجب أن 

ُيكتب بالياء ألنَّو معطوف 
 .عمى مضاف إليو

وسبعة عشر درجة  
 . غرًبا

وسبع عشرة  .خاطئ
 .درجة

يجب أن يخالف صدر 
المركب معدوده في النوع، 

 .ويوافقو العجز
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وواحد وخمسون درجة 
 .شرًقا

حدى  .خاطئ وا 
وخمسين 
 .درجة شرًقا

المعدود مؤنث، يجب أن 
في النَّوع،  (1)يوافقو العدد

أّما الجزء الثاني من العدد 
فيجب أن ُيجرَّ بالياء ألنَّو 
معطوف عمى مضاف 

 .إليو
 

يبمغ عدد دوليا خمسة 
 .وخمسون دولة

خمًسا  .خاطئ
وخمسين 

 .دولة

المعدود مؤنَّث، يجب أن 
ويكون  (5)يخالفو العدد 

( 50)منصوًبا، أمَّا العدد 
فيجب أن ُينصب بالياء 

ألنَّو معطوف عمى مفعول 
 .بو

تصل أعمى قمة فييا 
إلى خمسة آالف 
وثمانمائة وخمسة 

 .وتسعون متر

الخطأ في 
جزئو 
 .األخير

خمسة آالف 
وثمانمائة 
وخمسة 

 وتسعين متًرا

معطوف عمى  (90)العدد 
مضاف إليو يجب أن ُيجرَّ 

بالياء، كما أنَّ المعدود 
 .يجب أن يرد منصوًبا

أكثر من عشرين  196
 .رحمة

مجروًرا  (20)جاء العدد   .صحيح
من عالمتو الياء، وىذا : ب

 .صحيح
معدوده  (9)خالف العدد   .صحيح .ذىبت تسع حافالت

 .في النوع، وىذا صحيح
وفي كل حافمة ثالثة 

 .وعشرون طالًبا
ورد الجزء األوَّل من العدد   .صحيح

مخالًفا لممعدود، والثاني 
ُرفع بالواو ألنَّو معطوف 
 .عمى مبتدأ، وىذا صحيح

وذىبُت أيًضا في ستّْ 
 .رحالت عائمية

معدوده  (6)خالف العدد  .صحيح
، وىذا (رحالت)المؤنث 
 .صحيح
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زرت الشاطئ اثنى 
 .عشرة مرة

اثنتي عشرة  .خاطئ
 .مرة

( 12)يجب أن يوافق العدد
 .معدوده في جزأيو

تصل إلى سبع عشرة 
 .صورة

خالف صدر المركب   .صحيح
معدوده، ووافقو عجزه، وىذا 

 .صحيح
اشتريت محفظة ب  197

 .خمسة وتسعون ديناًرا
بخمسة  .خاطئ

وتسعين 
 .ديناًرا

( 90)يجب أن ُيكتب العدد 
بالياء ألنَّو معطوف عمى 

 .اسم مجرور
 

وسبعة وعشرون 
كراًسا وسبعة وعشرون 

 .غالًفا

وسبعة  .خاطئ
 .وعشرين

( 20)يجب أن يرد العدد 
مجروًرا بالياء ألنَّو معطوف 

 .عمى اسم مجرور
خمسة : ومئزًرا ب

 وثمانون دينار،
وعمبة ألوان خمسة 

 .وعشرون دينار

بخمسة  .خاطئ
وثمانين 

 .ديناًرا

يجب أن ُيكتب العددان 
بالياء ألنَّيما  (20( )80)

معطوفين عمى اسم 
مجرور، كما أنَّ المعدود 
 .يجب أن يكون منصوًبا

يصوم المسمم ثالثين  198
 .يوًما

مفعواًل بو،  (30)ورد العدد   .صحيح
ُنصب بالياء، وىذا 

 .صحيح
أو تسعة وعشرون 

 .يوم
تسعة  .خاطئ

وعشرين 
 .يوًما

يجب أن ُينصب العدد 
بالياء، كما أنَّ  (20)

المعدود يجب أن يرد 
 .منصوًبا

وفي الميمة سبعة 
 والعشرون ليمة القدر

 

السابعة  .خاطئ
 .والعشرين

ورد العدد لمترتيب، يجب 
أن ُيعّرف في جزأيو، وُيجرَّ 

 .بالياء في جزئو الثاني
يوجد إثنا عشر  199

 أشجار الميمون
إثنتا عشرة  .خاطئ

 شجرة ليمون
( 12)يجب أن يوافق العدد

 .معدوده في الّنوع
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 :حوصلة النتائج السابقة

من خالل الرصد السابق الستعماالت العدد والمعدود من التعابير الكتابية، يتبيَّن لنا أنَّ العدد 
استعمااًل، تنقسم إلى خمسة  (1093)اإلجمالي ليذه االستعماالت وصل إلى أْلٍف وثالثة وتسعين

 .أقسام

ليا المفرد الذي فصمنا فيو المائة ومضاعفاتيا عن األعداد األخرى، نظًرا الختالف الصيغة : أوَّ
التي يأتي بيا المعدود مع كٍل منيما، وقد وصل استعمال المائة ومضاعفاتيا إلى ثمانية 

 أمَّا الخاطئ فقد  ٪53,85والمقدر بنسبة  (42)استعمااًل، الصحيح منو اثنان وأربعون (78)وسبعين
، أمَّا األعداد ٪46,15استعمااًل، ما يعادل نسبة  (36)كان أقل من ذلك، إذ بمغ ستًة وثالثين

استعمااًل، من بينيا  (332)األخرى المنتمية إلى قسم المفرد فقد بمغت ثالثمائة واثنين وثالثين

وسبعة برتقال، وثمانية 
 .عشر الرّمان

سبع أشجار  .خاطئ
برتقال، 

وثماني عشرة 
 .شجرة رّمان

يجب أن ُيذَكر المعدود بعد 
ويكون جمًعا  (7)العدد 

( 18)مجروًرا أّما العدد 
فيجب أن يخالف جزؤه 
ل المعدود، ويوفقو  األوَّ
الثاني مع ذكر المعدود 

 .بعده
تكون الساعة ثمانية 

 .صباًحا
الساعة  .خاطئ

 . الثامنة
ورد العدد لمترتيب يجب أن 

 .ُيعّرف، ويوافق المعدود
في اليوم السابع  200

 .والعشرين
العدد ترتيبي معّرًف في   .صحيح

جزأيو وافق المعدود، وىذا 
 .صحيح

إن رمضان لو ثالثون 
 .يومن

الخطأ في 
 .المعدود

يجب أن ُيكتب المعدود  ثالثون يوًما
بفتحتين في آخره وليس 

 .بالنون
يصل إلى سبعون 

 .ديناًرا
إلى سبعين  .خاطئ

 ديناًرا
مجرور  (70)العدد 

، يجب أن تكون "إلى"ب
 .عالمتو الياء



 رصد استعماالت العدد والمعدود من التعابير مع التعليق عليها:       الفصل الثاني

 

110 
 

، أمَّا االستعماالت الخاطئة فقد ٪66,27استعمااًل كان صحيًحا ما يعادل  (220)مائتان وعشرون
 .استعمااًل  (112) باعتبارىا بمغت مائة واثني عشر٪33,73كانت بنسبة 

( 167)أمَّا القسم الثاني فيو قسم األعداد المركَّبة، الذي وصل استعمالو إلى مائة وسبعة وستّْين
( 106)مائة وستة (الخاطئ)استعمااًل، كان الخاطئ منيا أكثر من الصحيح، إذ بمغ األوَّل

 بعدما ٪36,53فقد كان بنسبة أقل ىي  (الصحيح)، أمَّا الثاني ٪63,47استعماالت أي بنسبة 
 .استعمااًل (61)بمغت االستعماالت واحًدا وستين

استعمااًل، كان الصحيح  (130)ويمي ىذا القسم، قسم العقود الذي ُوظّْفت أعداده مائة وثالثين
استعمااًل، وكان الخاطئ منيا واحًدا  (59) بعدما كان استعمالو تسعًة وخمسين٪45,38منيا بنسبة
  .٪54,62استعمااًل ما يعادل نسبة  (71)وسبعين

( 255)وبعد ىذا، يأتي قسم األعداد المعطوفة، التي بمغ استعماليا مائتين وخمسة وخمسين
استعماٍل أي بنسبة  (200)استعمااًل، غمب فيو الخاطئ عمى الصحيح، إذ بمغ األوَّل مائتي

  .٪21,57استعمااًل أي ما يعادل  (55) وبمغ الثاني خمسة وخمسين78,43٪

 

وكل ىذا، كان بالنسبة لألعداد األصمّية، أمَّا األعداد الترتيبية فمم نفصل كل قسم عن اآلخر، 
استعمااًل، الصحيح منو تسعٌة  (131)مائة وواحًدا وثالثين: نظًرا لقمَّة وروده، والذي كان

 ٪32,06 ، أمَّا الخاطئ فقد كان بنسبٍة أقل، وصمت إلى ٪67,94المعادل لنسبة  (89)وثمانون
 .  استعمااًل  (42)باعتباره ورد في اثنين وأربعين
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 :خاتمة

من خالل دراستنا لموضوع العدد والمعدود في التعبير الكتابي المأخوذ من متعّممي الّسنة  
 :توّصمنا إلى بعض النتائج، نذكر بعضيا، الثّالثة متوسط

اختمفت مفاىيم العدد والمعدود من مؤلِّف آلخر، لكّنيا تصّب في معًنى واحد وىو إحصاء شيء -1
 .معّين، وذلك الشيء ىو المعدود

اختمفت أيًضا الّتعريفات حول الّتعبير الكتابي، كما اختمفت نظرة المؤّلفين إلى أنواعو، إذ ىناك -2
 . من يرى أنَّو نوعان، بينما يرى البعض اآلخر أنَّو ثالثة أنواع

 :  وفيما يخص الجانب الّتطبيقي، خُمصنا إلى الّنتائج التّالية

تباينت مستويات تالميذ اّلسنة الثّالثة متوسط ، وىو ما انعكس عمى استعماالتيم لمعدد والمعدود    -3
 .في تمك الّتعابير

 .العدد المفرد ىو األكثر استعمااًل من غيره ويميو المعطوف ثمَّ األقسام األخرى-4

 .ُيستعمل المفرد بشكل صحيح في األغمب لكون قاعدتو سيمة وواضحة-5

 .أغمب المتعمِّمين ُيخطئون في استعمال األعداد المعطوفة نظًرا لكونيا تتطمَّب اإلعراب-6

ألفاظ العقود قميمة االستعمال مقارنًة باألقسام األخرى، وكان االستعمال الخاطئ أكثر من -7
 .الصحيح في األصمي، ومنعدًما في الترتيبي

 .األعداد الترتيبية قميمة االستعمال، وقد تجاوز الصحيح منيا الخاطئ-8

أغمب التالميذ يتفادون كتابة األعداد بالحروف مخافة الوقوع في الخطأ، وبالتالي يمجؤون إلى  -9
 .كتابتيا باألرقام

ىناك من المتعمِّمين من ُيخطئ في كتابة المعدود، سواًء كان العدد أصمًيا أم ترتيبًيا، إذ ىناك -10
التعريف في األعداد " ال"من ُيورد معدود المفرد مثاًل بصيغة اإلفرد، أو يكتب المعدود بدون 

 .األصمية، وغير ذلك
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