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  العدد-3
ورد العدد في موضوع التمییز حیث اعتبر من ضمن المقادیر، واستكماال لتوضیحھ 
نورد األمور التي تتعلق بھ  وھي تمییزه، وتذكیره وتأنیثھ، وإعرابھ أو بناؤه، وصیغھ 

 :للغة، وذلك على النحو التاليالتي تستعمل في ا
 

یأتي تمییز العدد مفردا أو جمعا منصوبا أو مجرورا بحسب التفصیل : تمییز العدد: أوال
 :اآلتي

فقال َتَمتَّعوا في داِركم ( تمییز العدد من ثالثة إلى عشرة یكون جمعا مجرورا مثل -1
 ).فكفارُتُھ إطعاُم َعَشَرِة مساكیَن(، )ثالثَة أیاٍم

إني رأیُت (یز العدد من أحد عشر إلى تسعة وتسعین یكون مفردا منصوبا مثل  تمی-2
 ).واختار موسى قوَمُھ سبعین رجال لمیقاِتنا(، )أحَد َعَشَر كوكبا

 تمییز المائة والمائتین وبقیة المئات واأللف واأللفین وبقیة األلوف یكون مفردا -3
وإن یوما عنَد ربِّك كألِف سنٍة مما (ل ومث) قال بل َلِبْثَت ِماَئَة عاٍم(مجرورا مثل 

 ).َتُعدُّون
یذكر العدد أو یؤنث مع المعدود المذكر أو المؤنث بحسب : تذكیر العدد وتأنیثھ: ثانیا

 :التقسیم التالي
 العددان واحد واثنان وإحدى واثنتان یوافقان المعدود تذكیرا وتأنیثا في جمیع -1

 :ین وأمثلة ذلك فیما یليأحوالھما مفردین أو مركبین أو معطوف
وإن أحٌد من المشركین (، )وألبویھ لكلِّ واحٍد منھما السُُّدُس(مثال الواحد للمذكر المفرد 

 ).استجاَرَك َفَأِجْرُه
أن َتِضلَّ إحداُھما َفُتَذكَِّر (، )فإن ِخْفُتْم أال تعدلوا فواحدًة(مثال الواحدة للمؤنث المفرد 

 ).إحداھما األخرى
 ).اثنان َذوا َعْدٍل منكم(ین للمذكر المفرد مثال االثن

 ).فإن كانتا اثنتیِن فلھما الثُُّلثان مما ترك(مثال االثنتین للمؤنث المفرد 
 ).إني رأیُت أحَد َعَشَر كوكبا والشمَس والقمَر(مثال الواحد للمذكر المركب 

 ).نالِت الجوائَز إحدى َعْشَرَة طالبًة(مثال الواحدة للمؤنث المركب 



  2003            الطبعة الثانیة اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا
=============================================================== 

 432

 ).إنَّ ِعدََّة الشھوِر عنَد اِهللا اثنا َعَشَر شھرا في كتاِب اِهللا(مثال االثنین للمذكر المركب 
فقلنا اضرب بعصاك الَحَجَر فانفجرْت منھ اثنتا َعْشَرَة (مثال االثنتین للمؤنث المركب  

 ).عینا
 ).باشاَرَك في إعداِد الحدیقِة واحٌد وخمسون طال(مثال الواحد للمذكر المعطوف 

اشترَكْت في الدراسِة في قسِم اللغِة العربیِة واحدٌة (مثال الواحدة للمؤنث المعطوف 
 ).وخمسون دارسًة وتفوَقْت منھن إحدى وعشرون

 ).شاَرَك في أعماِل اللجنِة الثقافیِة اثنان وثالثون أدیبا(مثال االثنین للمذكر المعطوف 
تان وأربعون امرأًة إرشاداٍت للعنایِة َتَلقَّْت اثن(مثال االثنین للمؤنث المعطوف 

 ).بأطفاِلِھن
 األعداد من ثالثة إلى عشرة تخالف المعدود تذكیرا وتأنیثا فتؤنث مع المعدود -2

فشھادُة أحِدھم (، )فاستشھدوا علیھن أربعًة منكم(المذكر وتذكر مع المعدود المؤنث مثل 
ْد فصیاُم ثالثِة أیاٍم في الحجِّ وسبعٍة فمن لم یج(، )أربُع شھاداٍت باهللا إنھ لمن الصادقین

 ).قال آیُتك أال ُتَكلَِّم الناَس ثالَث لیاٍل سویا(، )إذا رجعتم تلك َعَشَرٌة كاملٌة
االعتبار في تأنیث العدد أو تذكیره مع الجمع إنما یكون للمفرد ال للجمع؛ : ملحوظة

 .الثة مؤنثا اعتبارا للمفردفاألیام مؤنثة كجمع ولكن مفردھا یوم مذكر فجاء معھا لفظ ث

 : األعداد المركبة من أحد عشر إلى تسعة عشر تأخذ حكمین في التذكیر والتأنیث-3
 العددان المركبان أحد عشر واثنا عشر یوافقان المعدود تذكیرا وتأنیثا بجزأیھما مثل -1
و )  اثني عشر نقیبابعثنا منھم(و ) ساَفَر بالطائرِة أحَد َعَشَر رُجال وإحدى َعْشَرَة امرأًة(
 ).فانبَجَسْت منھ اثنتا َعْشَرَة عینا(
 األعداد المركبة من ثالثة عشر إلى تسعة عشر یخالف الجزء األول منھا المعدود -2

في التذكیر والتأنیث ویوافقھ الجزء الثاني، فیكون كل من الجزأین مخالفا لآلخر مثل 
 )علیھا تسعَة َعَشَر(و )  َعْشَرَة آیًةقرأُت َخْمَس(و ) جلسُت مع خمسَة َعَشَر رجال(

الشین في كلمة َعَشر تكون مفتوحة مع المذكر من أحد عشر إلى تسعة عشر : ملحوظة
ومع المؤنث یجب إسكانھا عند الحجازیین من إحدى عْشرة إلى تسع عْشرة وذلك 

ا بتاء وأكثر تمیم یكسرونھا تشبیھا لھ. كراھة توالي أربع حركات فیما ھو ككلمة واحدة
 .كِتف، وبعض تمیم یبقونھا على فتحھا األصلي

 ألفاظ العقود وھي عشرون إلى تسعین ال تتغیر مع المذكر أو المؤنث بل تبقى كما -4
إن تستغفْر لھم (و ) َمَضْت من الشھِر عشرون لیلًة وانقضى منھ عشرون یوما(ھي مثل 

 ).سبعین مرًة فلن یغفَر اُهللا لھم
 والمعطوف علیھا من واحد وعشرین إلى تسعة وتسعین فیھا  األعداد المعطوفة-5

 :التفصیل التالي
 العددان واحد وعشرون واثنان وعشرون یوافق العدد األول منھما وھو أحد أو اثنان -1

سار في الطریِق (المعدود تذكیرا وتأنیثا، ویظل العدد الثاني وھو عشرون كما ھو مثل 
) أحٌد وعشرون وواحدٌة وعشرون(و )  امرأًةواحٌد وعشرون رجال، وإحدى وعشرون

 ).أحضَر البائُع اثنین وعشرین كتابا، واثنتین وعشرین ُمَفِكرًَّة(ومثل 
 األعداد المتعاطفة من ثالثة وعشرین إلى تسعة وتسعین یخالف العدد األول منھا -2

بيُّ صلى عاش الن(المعدود تذكیرا وتأنیثا، ویظل العدد الثاني وھو عشرون كما ھو مثل 
كانْت سنواُت دعوِة النبيِّ (و ) ثالثا وستین سنًة(؛ ) اهللا علیھ وسلم ثالثًة وستین عاما
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إن ھذا أخي لھ تسٌع وتسعون نعجًة وِلَي (و ) صلى اهللا علیھ وسلم ثالثا وعشرین سنًة
 ).إن هللا تسعًة وتسعین اسما(و ) نعجٌة واحدٌة

یتغیر لفظھا وتظل كما ھي مع المعدود مذكرا  األعداد مائة ومائتان وألف وألفان ال -6
ألُف شھٍر وألُف (و ) مئتا بعیٍر ومئتا ناقٍة(و ) مائُة یوٍم و مائُة حبٍة(كان أم مؤنثا مثل 

 ).لیلٍة
 العدد مائة إذا وقع مضافا إلیھ وكان المضاف عددا من ثالثة إلى تسعة فإن المضاف -7

ولبثوا في كھِفِھم ثالَثِماَئٍة سنیَن (ؤنثا مثل یكون مذكرا سواء أكان المعدود مذكرا أم م
 ).كان عدُد المسلمین في غزوِة بدٍر ثالَثِماَئٍة وِبْضَعَة َعَشَر رجال(و ) وازدادوا تسعا

 العدد ألف إذا وقع مضافا إلیھ وكان المضاف عددا من ثالثة إلى تسعة فإن المضاف -8
ثالثُة آالِف ُمشاِھٍد شاھدوا (مثل یكون مؤنثا سواء أكان المعدود مؤنثا أم مذكرا 

 ).خمسُة آالِف طالبٍة تخرجن من الجامعِة خالَل عشرین سنة(و ) االحتفاَل
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العدد المركب ھو العدد الذي یتألف من عددین، العدد : إعراب العدد المركب: ثالثا
و الثاني منھما ھو كلمة عشر أو عشرة بحسب الموافقة أو المخالفة للمعدود، واألول ھ

أي عدد من واحد إلى تسعة وتستخدم كلمة أحد في ھذا المجال بدال من واحد، وكلمة 
 :وتنقسم ھذه األعداد المركبة في إعرابھا إلى قسمین. إحدى بدال من واحدة

 القسم األول وھو اثنا عشر أو اثنتا عشرة ویعرب الجزء األول من ھذا العدد وھو -1
 ملحقا بالمثنى فیرفع باأللف وینصب ویجر بالیاء، اثنا أو اثنتا كإعراب المثنى ویكون

َتَقدََّم (أما الجزء الثاني وھو كلمة عشر أو عشرة فتكون مبنیة على الفتح ومثال ذلك 
مرفوع ) اثنا(اثنا عشر فاعل الجزء األول منھ ) الصفوَف اثنا َعَشَر رُجال من األبطاِل

مبني على الفتح ألنھ جزء عدد ) َعَشَر(باأللف ألنھ ملحق بالمثنى، والجزء الثاني 
اثنتي عشرة مفعول بھ الجزء األول منھ ) درسُت اْثَنَتْي َعْشَرَة مسألًة(ومثل . مركب

مبني على الفتح ألنھ ) َعْشَرَة(منصوب بالیاء ألنھ ملحق بالمثنى، والجزء الثاني ) اثنَتْي(
 .جزء عدد مركب

تسعة عشر یبنى جزءا العدد ویقال في  القسم الثاني وھو أحد عشر وثالثة عشر إلى -2
لعَب في فریِق الریاضِة َأَحَد َعَشَر (إعرابھ إنھ مبني على فتح الجزأین في محل كذا مثل 

علیھا تسعَة (ومثل . أحد عشر فاعل مبني على فتح الجزأین  في محل رفع) العبا
 .تسعة عشر مبتدأ مؤخر مبني على فتح الجزأین في محل رفع) َعَشَر
قیل في سبب بناء العدد المركب إن العجز فیھ متضمن معنى حرف :  األولى:ظتانملحو

العطف فعندما یقال خمسة عشر فكأنھ قیل خمسة وعشر فیبنى ما یتضمن معنى 
الحرف، ویعتبر الصدر مبنیا كذلك ألنھ مع تركیبھ صار كجزء الكلمة، ولیشاكل العجز 

 .یفة فتعادل ثقل التركیبفي البناء، وكانت حركة بنائھ فتحة ألنھا خف
العدد  ثمانیة عشر المركب من ثمانیة وعشرة تكون الثمانیة فیھا كحالھا قبل : الثانیة

ثماِنَیَة (التركیب أي تؤنث بالتاء مع المذكر، وتكون مذكرة بحذف التاء مع المؤنث مثل 
 ):بع قراءاتویمكن أن تقرأ ثماني بإحدى أر) َثماِنَي َعْشَرَة امرأًة(و ) َعَشَر رجال

 . ثمانَي عشرة بفتح الیاء-1
 . ثماِني عشرة بسكون الیاء-2
 . ثماِن عشرة بحذف الیاء وكسر النون-3
 . ثماَن عشرة بحذف الیاء وفتح النون-4

 :وإذا أفرد العدد ثمانیة أي كان غیر مركب مع عشرة فإن لھ الحاالت اآلتیة
لتاء سواء أكانت ثمانیة مضافة إلى  إذا كان المعدود مذكرا یكون العدد ثمانیة با-1

قام بالبناِء من العماِل (أم غیر مضافة مثل ) جلس في الغرفِة ثمانیُة رجاٍل(المعدود مثل 
 ).ثمانیٌة

ثماِني (  إذا كان المعدود مؤنثا وأضیفت إلیھ ثمانیة تحذف التاء وتبقى الیاء مثل -2
 المنقوصة، وتظھر علیھا الفتحة في ویقدر علیھا الضم والكسر للثقل كاألسماء) ِنْسَوٍة

 ).على أن تأُجَرِني ثمانَي ِحَجٍج(حالة النصب لخفتھا مثل 
  إذا كان المعدود مؤنثا ولم تضف إلیھ كلمة ثمانیة فإنھ یحذف منھا التاء والیاء -3

جاءِني من النساِء (وأكثر النحاة یعربونھا كإعراب االسم المنقوص المجرد من أل مثل 
عل مرفوع بضمة مقدرة على الیاء المحذوفة اللتقاء الساكنین منع من ظھورھا فا) ثماٍن
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بإبقاء الیاء في حالة ) رأیُت من النسوِة ثمانیا(و ) مررُت بثماٍن من النسوِة(الثقل، ویقال 
 .النصب وإظھار الفتحة مع التنوین

 ثماٌن، جاء من النساِء(وقد ورد فیھا قلیال أنھا تعرب بحركات ظاھرة على النون 
 ).ورأیُت ثماًنا، ومررُت بثماٍن

 

 :صیغة فاعل واستعمالھا وإعرابھا: رابعا
 یصاغ من العدد من اثنین إلى عشرة اسم على وزن فاعل : صوغ فاعل من العدد-1

كما یصاغ من الفعل مثل ضرب ضارب فیقال ثان وثالث ورابع إلى عاشر ویكون بال 
الباُب الرابُع، المسألُة الثانیُة، الفصُل الخامُس، (تاء في المذكر وبتاء في المؤنث مثل 

وتعتبر ھذه الصیغة وصفا مشتقا، وھو مشتق من اسم العدد وھذا ). الصفحُة العاشرُة
 .االشتقاق سماعي ألن اسم العدد جامد

وال یعتبر لفظ واحد من ھذا القبیل، ألنھ لیس بوصف بل اسم وضع على ذلك من أول 
 .األمر
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 : تستعمل صیغة فاعل  خمسة استعماالت:صیغة فاعل استعمال -2
 أن یفرد عن اإلضافة لعدد وعن التركیب مع عشرة، وحینئذ یكون معنى فاعل -1

َتَحدََّث ُمَتحدٌِّث ثاٍن : (واحدا موصوفا بكونھ ثانیا أو ثالثا أو عاشرا ال مطلق واحد مثل
جاءْت ) ( اإلسالِم إقامُة الصالِةالركُن الثاِني من أركاِن) (فأفاَض في الحثِّ على الصدِق

ویكون فاعل في ھذا االستعمال مذكرا مع ) حللُت المسألَة الثانیَة بسھولٍة) (طالبٌة ثانیٌة
 .المذكر ومؤنثا مع المؤنث

 أن یضاف للعدد الذي اشتق منھ، ویكون المعنى على أن فاعل بعض ما أضیف إلیھ -2
ثاني أو ثالث في ھذه الحالة مضافا وما بعده ویكون ) ثاني اثنین، ثالُث ثالثٍة(مثل 

مضافا إلیھ كما تضاف بعض إلى الكل وھذا مذھب الجمھور، وذھب بعض النحاة إلى 
أنھ یجوز إضافة األول إلى الثاني كرأي الجمھور ویجوز نصب األول للثاني كما یجوز 

 .في ضارب زید أن یقال فیھ ضارب زیدا
أي مكمل )  ثالُث اثنین(ي ھو قبل ما اشتق منھ مثل  أن یستعمل فاعل مع العدد الذ-3

وھكذا إلى عاشر تسعة ویكون مذكرا مع المذكر ) رابُع ثالثة(االثنین إلى ثالثة و
ومن أمثلتھ ) عاشرُة تسعة(و ) رابعُة ثالثة(و ) ثالثُة اثنتین(ومؤنثا مع المؤنث فیقال 

صحاِب الكھِف إن الكلَب رابُع قیل في أ(و) المسجُد األقصى ثالُث الحرمین الشریفین(
 :ویجوز في إعرابھ وجھان) ثالثٍة، وقیل سادُس خمسٍة، وقیل ثامُن سبعٍة

الثاني تنوین فاعل )  رابُع ثالثة (و ) ثالُث اثنین(األول إضافة فاعل إلى ما بعده فیقال 
ضارُب (واعتباره ناصبا لما بعده وجعل ما بعده منصوبا كما یفعل اسم الفاعل مثل 

رابعٌة (وتكون اثنین مفعوال بھ لثالث، ویقال ) ثالٌث اثنین(فیقال ) أو ضارٌب علیا) عليٍّ 
 .وتكون ثالثة مفعوال بھ لرابعة) ثالثًة

وال یستعمل ھذا االستعمال ثان فال یقال ثاني واحد وال ثاٍن واحدا وإن قال البعض إنھ 
 .جائز وإن العرب أوردتھ

حادَي َعَشَر، حادیَة ( للمذكر ومع عْشرة للمؤنث مثل  أن تركب كلمة فاعل مع عَشر-4
 ).تاسَع َعَشَر، تاسعَة َعْشَرَة(إلى ) َعْشَرَة

 .وحادي مقلوب واحد، وحادیة مقلوب واحدة جعلوا فاءھما بعد المھما
، )حادي وعشرون، وحادیٌة وعشرون( أن تعطف على فاعل ألفاظ العقود مثل -5
 .إلى تاسع وتسعین وتاسعة وتسعین) نتاسٌع وعشرون، وتاسعٌة وعشرو(
 

 :  تعرب صیغة فاعل كما یلي:إعراب صیغة فاعل: خامسا
إذا كانت مفردة أو مضافة أو معطوفا علیھا بحسب موقعھا من الكالم وأمثلة ذلك  -1
إذ (السابع صفة للیوم مرفوع بالضمة )  یوُم الجمعِة ھو الیوُم السابُع من أیاِم األسبوِع(

اعتكَف (ثاني حال منصوب بالفتحة اثنین مضاف إلیھ ) ین كفروا ثاِنَي اثنینأخرجھ الذ
السابعة صفة مجرورة ) المسلمون وَتَعبَُّدوا في اللیلِة السابعِة والعشریَن من رمضاَن

 .والعشرین معطوفة علیھا مجرورة
ي   إذا كانت مركبة مع عشر فإنھما تبنیان على الفتح للجزأین وسواء في ذلك حاد-2

تاسعَة (و ) تاسَع َعَشَر(و ) ثانَي َعَشَر(و ) حادَي َعَشَر(وثاني أم بقیة األعداد مثل 
 ).َعْشَرَة
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 ِبضع وِبضعة یراد بكل منھما األعداد من ثالثة إلى تسعة وھي مثل ھذه :ملحوظة
األعداد في التذكیر مع المؤنت والتأنیث مع المذكر، ویأتي كل مھما مفردا أو مركبا 

 : علیھ وأمثلتھاومعطوفا
في ) (عنَد زیٍد ِبضعَة َعَشَر أخا وِبضَع َعْشَرَة أختا) (لبثُت ِبضعَة أعواٍم، وِبضَع سنین(

 ).المكتبِة ِبضعٌة وعشرون كتابا، وِبضٌع وعشرون صحیفًة
 

 تدخل أل على العدد فتفید تعریفھ، : دخول أل على العدد أو تعریف العدد بأل: سادسا
 :  المفرد والمضاف والمركب والمعطوف بحسب التفصیل التاليوھي تدخل على العدد

) ال( العدد المفرد مثل واحد واثنان وثالثة وعشرة مذكرا ومؤنثا تدخل علیھ -1
) الكتاُب الواحُد، الرجالن االثنان، المسافرون الثالثُة، المتفوقون العشرُة(المعرفة فیقال 

 ).األخواُت الثالُث، الدارساُت الَعْشُرالقضیُة الواحدُة، األختان االثنتان، ( و 
:  وكذلك ما یصاغ على وزن فاعل من اثنین إلى عشرة تدخل علیھ ال المعرفة  فیقال

الصفحُة الثانیُة، العلُة الثالثُة، ( و ) الدرُس الثاِني، الركُن الثالُث، السؤاُل العاشُر(
 ). المسألُة العاشرُة

ال تدخل علیھ ) خمُس بناٍت) (ثالثُة رجاٍل(ة مثل  العدد المضاف من ثالثة إلى عشر-2
) خمُس البناِت(و ) ثالثُة الرجاِل(ال وحده  بل تدخل على تمییزه المضاف إلیھ فیقال 

أو تدخل على المضاف ) ثاني االثنین، وثالُث القوِم، ورابعُة المتحدثاِت(ومثل 
 ).الثالثُة الرجاِل، والخمُس البناِت(والمضاف إلیھ فیقال 

 العدد المركب من أحد وإحدى إلى تسع وتسعة مع العشرة أو العشر تدخل ال فیھ -3
األَحَد َعَشَر رجال، الثالَثَة َعَشَر كتابا، الباُب الحادي (على الجزء األول منھ فیقال 

اإلحدى َعْشَرَة متدربًة، الثالَث َعْشَرَة امرأًة، البنُت (و ) َعَشَر، الفصُل الثالَث َعَشَر
 ).دیَة َعْشَرَة، الصفحُة الثالثَة َعْشَرَةالحا

إلى تسعة وتسعین تدخل ال فیھ على العددین ) واحد وعشرون( العدد المعطوف مثل -4
المتسابقون الواحُد والعشرون، الكتاُب الحادي (المعطوف والمعطوف علیھ مثل 

نساُء اإلحدى ال(و ) والعشرون، األسماُء التسعُة والتسعون، العاُم التاسُع والتسعون
 ).والعشرون، الفائزُة الحادیُة والعشرون، السنُة التاسعُة والتسعون

مثل ) ال( العدد مائة والعدد ألف إذا كانا مفردین أي غیر مضافین تدخل علیھما -5
على العدد بل تدخل على ) ال(فإذا أضیفا لم تدخل ). السنواُت األلُف) (الرجاُل المائُة(

 ).ألُف السنواِت(و ) ئُة الرجاِلما(المضاف إلیھ مثل 
 

 تطبیــق
)1( 

 :استخرج العدد وتمییزه فیما یأتي وبین إعراب العدد وإعراب التمییز
 ).فعقروھا فقال تمتعوا في داركم ثالثة أیام ذلك وعد غیر مكذوب (-1
 ).وكان في المدینة تسعة رھط یفسدون في األرض وال یصلحون (-2
 ).أربعة أیام سواء للسائلینوقدر فیھا أقواتھا في  (-3
 ).فقضاھن سبع سموات في یومین وأوحى في كل سماء أمرھا (-4
 ).وواعدنا موسى ثالثین لیلة وأتممناھا بعشر فتم میقات ربھ أربعین لیلة (-5
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 . ستفترق أمتي على ثالث وسبعین فرقة-6
 سودا كخافیة الغراب األسحم   فیھا اثنتان وأربعون حلوبة-7
 ن كن فیھ وجد حالوة اإلیمان ثالث م-8
  خصال الفطرة عشر خصال-9

 )ولقد أرسلنا نوحا إلى قومھ فلبث فیھم ألف سنة إال خمسین عاما (-10
)2( 

فیما یأتي أعداد وردت مذكرة وأخرى وردت مؤنثة استخرج كال منھا وبین السبب في 
 :التذكیر أو التأنیث

 . صالة العصر أربع ركعات-1
بخمس وعشرین درجة أو بسبع ) أي المنفرد(أفضل من صالة الفذ  صالة الجماعة -2

 .وعشرین
 . ثمن الكتاب اثنا عشر جنیھا-3
 ).قال آیتك أال تكلم الناس ثالثة أیام إال رمزا (-4
 . جمع الباحث المعلومات من عشرة كتب-5
 . اإلیمان بضع وستون شعبة-6
 ).نفأنساه الشیطان ذكر ربھ فلبث في السجن بضع سنی (-7
 ).سخرھا علیھم سبع لیال وثمانیة أیام حسوما (-8
 . في اللیلة الرابعة عشرة من كل شھر یكتمل البدر-9

 . قطف البستاني من الحدیقة ثالث تفاحات وأربعة عناقید من العنب-10
)3( 
 :أكمل الفراغ في الجمل اآلتیة بعدد مناسب

 .أضالع. ………أضالع، والمربع لھ . ……… المثلث لھ -1
 .………وعرضھا . ……… الغرف المریحة یكون طولھا -2
 .طالبا. ……… الصف الواحد من صفوف الطالب یتكون من -3
 .……… أقل عدد یقبل القسمة على أربعة ھو -4
 .……… الطائرات الحدیثة تحمل أكثر من -5
 .………یوما وإما أن یكون . ……… الشھر القمري إما أن یكون -6
 .العبا. ………ن   فریق كرة القدم یتكون م-7
من الرجال و . ……… إن لم یتیسر شاھدان من الرجال على الدین فیشھد علیھ -8

 .من النساء. ………
 .………  كان عدد یوسف علیھ السالم وإخوتھ -9

 .لیال من رمضان. ……… تلتمس لیلة القدر في آخر -10
)4( 

 :مثل لما یأتي في جمل من عندك
 . عدد تمییزه واجب النصب-1
 .مییزه مفرد مجرور عدد ت-2
 . عدد تمییزه جمع مجرور-3
 . عدد مركب جزءاه مبنیان-4



  2003            الطبعة الثانیة اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود عوض اهللا
=============================================================== 

 439

 . عدد مركب أحد جزأیھ معرب-5
 . عدد على وزن فاعل ھو بعض ما أضیف إلیھ-6
 . عدد على وزن فاعل ھو أكثر مما أضیف إلیھ-7
 ).ال( عدد ال تدخل علیھ أداة التعریف -8
 . عدد معطوف ومعطوف علیھ-9

 .رد یوافق المعدود تذكیرا أو تانیثا عدد مف-10
)5( 

 :أعرب ما یأتي
إن عدة الشھور عند اهللا اثنا عشر شھرا في كتاب اهللا یوم خلق السموات واألرض  (-1

 ).منھا أربعة حرم
مثل الذین ینفقون أموالھم في سبیل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة  (-2

 ).مائة حبة
فلھ عشر أمثالھا ومن جاء بالسیئة فال یجزى إال مثلھا وھم ال من جاء بالحسنة  (-3

 ).یظلمون
 


