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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  أما بعد.  حنمده تعاىل و نصلى و نسلم على رسوله الكرمي

  )9: ( آية سورة البقرة من )57-58 (الدرس رقم

ٌفي قـلوبهم مرض  َ  ُِِ ُ ًفـزادهم الله مرضاِ َ َُ ُ ّ ُ َ َ َ ولهم عذاب أَليم بما كانوا يكذبون َ ُ َِ ْ ُ َ َ َِ ٌ ِ ٌ َ َ ُ    )10: البقرة (َ
  

    العددتمييز 
  :ز العدد إىل قسمني ينقسم متيي

  . ـ متييز كنايات العدد 2.  ـ متييز العدد الصريح 1
  .ٍاشرتيت مخسة كتب : حنو  متييز العدد الصريح هو ما جاء ليصف امسا قبله بلفظه الصريح ،

" كم : " لعدد عليه ، ومن ألفاظ كنايات ا  شيء معني بلفظ غري صريح للداللةأما متييز كنايات العدد ، هو ما جاء للتعبري عن
  .االستفهامية ، واخلربية ، و كأي أو كأين ، وكذا ، وكيت ، وذيت ، وبضع ، ونيف 

  
   :أوال تمييز العدد الصريح 

   :تذكريه وتأنيثه 
  : وفقا لتذكري التمييز وتأنيثه ، وذلك حسب املكونات العددية اآلتية ثيؤن البد للعدد أن يذكر و

  : حنو  .ن مع املذكر ، ويؤنثان مع املؤنث يذكراواحد واثنان ،:  ـ العددان 1
  جاء رجل واحد

  وجاء رجالن اثنان
  ووصلت امرأة واحدة

  . ووصلت امرأتان اثنتان 
  ويكون هذا يف العدد املفرد ، كما يف األمثلة السابقة ، 

  أحد عشر رجال : وىف العدد املركب ، حنو 
  فتاة إحدى عشرة

  واحد وعشرون طالبا
   طالبةإحدى وثالثون

   .   يوسف4} أحد عشر كوكبا{ : ومنه قوله تعاىل 
  . التوبة 36 }اثنا عشر شهرا{  :     وقوله تعاىل
  .  البقرة60}اثنتا عشر عينا  {      :وقوله تعاىل
  .  املائدة12 }اثين عشر نقيبا{     : وقوله تعاىل 
   . األعراف160 }اثنيت عشرة أسباطا{     : وقوله تعاىل 

  
  . ، خيالف العدد املعدود ، فهي تذكر مع املعدود املؤنث ، وتؤنث مع املعدود املذكر )9 (إىل تسعة) 3(ألعداد من ثالثة  ـ ا2

  )كراسة   (.ٍ ، وعندي تسع كراسات )   تفاح  (ٍأكلت ثالثة تفاحات: حنو 
  )خطاب  ( .ٍ خطابات ةٍملدينة مخسة أيام ، وأرسلت أربعأمضيت يف ا: وحنو 
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  .ان العدد مركبا خالف اجلزء األول من العدد املعدود تذكريا وتأنيثا وطابقه اجلزء الثاين وإذا ك
  .حضر ثالث عشرة طالبة ، وسافر تسعة عشر طالبا : حنو 

  
  وإذا كان العدد معطوفا خالف اجلزء األول املعدود وبقى لفظ العقد على حاله ، ألن صورته

  ً ومخسون طالبة ،ذهب يف الرحلة أربع: حنو . ال تتغري 
  .ًوتغيب عن احلفل اخلتامي ستة وأربعون طالبا : وحنو 

  
  :ة ـ العدد عشر3

  :حنوان مفردا معدوده تذكريا وتأنيثا  خيالف العدد عشرة إذا ك
  .غادر مقر االجتماع عشرة رجال ، وحضر احلفل عشر نساء 

  .ًقلما ، وقرأت أربع عشرة سورة  سة عشراشرتيت مخ: أما إذا كانت مركبة فتوافق املعدود كما ذكرنا ، حنو 
  

  .وهي عشرون وثالثون إىل تسعني ، وكذلك املائة واأللف ، ال تتغري صورا مع املعدود ، فتبقى كما هي تذكريا وتأنيثا :  ـ ألفاظ العقود 4
ًيف مكتبتنا تسعون جملدا ، وىف مكتبتنا عشرون صحيفة : حنو  ً.  

  .ة طالب ، واشرتك يف املهرجان مئة طالبة اشرتك يف املهرجان مئ: وحنو 
  .يف املكتبة ألف كتاب ، وىف احلديقة ألف شجرة : وحنو 

  
  :حاالت إعراب تمييز العدد 

  . هذا على املشهور والصحيح أن يعرب املعدود يف هذا املقام مضافا إليه جمعا مجرورا ـ العدد من ثالثة إىل عشرة يكون متييزه 1
ٍالم ، وىف احلقيبة عشر كراسات معي ثالثة أق: حنو  ٍ.  

ٍفصيام ثالثة أَيام : و منه قوله تعاىل   َِ َ ُ َ ِ   . )196: البقرة  (َ
ٍانطلقوا إىل ظل ذي ثالث شعب: و منه قوله تعاىل  َ ُ ِ َ َ ََ ِ ِ ِ   . )30: املرسالت  (ُِ

  
   .مفردا منصوبا ـ العدد من أحد عشر إىل تسع وتسعني يكون متييزه 2

  .ًعشر حاجا سافر أحد : حنو 
  . يوسف 4 }ًإين رأيت أحد عشر كوكبا{ ومنه قوله تعاىل 
  . ص 23 }ًهذا أخي له تسع وتسعون نعجة{ ومنه قوله تعاىل 

  
  . باإلضافة أيضا مفردا مجرورا ـ العدد مئة وألف ومضاعفاا يكون متييزها 3

ٍيرتاد املكتبة مئة طالب ، ويف املزرعة مئة شجرة : حنو  ٍ.  
ٍ املكتبة مخسة آالف كتاب ، ووصل إىل مكة ألف حاجة يف: وحنو  ٍ.  

  
  :حاالت إعراب العدد 

  
  .يأتيان إال بعد املعدود ويعربان صفة له   ـ العددان واحد واثنان ال1

ٌوصل رجل واحد ، وفاز طالبان اثنان : حنو  ٌ .  
  ليهماع ر املعدود مفردا أو مثىن للداللةبذك يستعملهما العرب ، ويكتفون وغالبا ال

  . وغادرها اثنان  ٌدخل القاعة رجل ،: حنو 
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  .رجالن  وصل واحد رجل ، وقام اثنان: وال يصح تقدميهما على املعدود ، فال نقول 
  
ُاستشهد يف املعركة أربعة جنود ، : ، فقد تعرب فاعال ، حنو ن اجلملة ـ العدد من ثالثة إىل عشرة ، واملائة واأللف تعرب حسب موقعها م2

  .ُ احلفل مائة زائر وحضر
  .ُلدى ثالثة أصدقاء : أو مبتدأ ، حنو  .َرأيت تسع سيارات تسري يف قافلة : وقد تعرب مفعوال به ، حنو 
   . البقرة261 }يف كل سنبلة مائة حبة{ ومنه قوله تعاىل 
   . البقرة196 }تلك عشرة كاملة{ : ومنه قوله تعاىل  .ُهذه عشرة أقالم : أو خربا ، حنو 

   . املائدة89 }ِإطعام عشرة مساكني{ : قوله تعاىل  ضافا إليه ، حنومأو 
  
  : تكون مبنية على فتح اجلزأين ، حنو :  ـ األعداد املركبة 3

َوصل أحد عشر   ًزائرا  َ
َوسلمت على تسعة عشر ضيفا َ  

   . املدثر30 }َرشَعليها تسعة ع{ ومنه قوله تعاىل 
  بالياء ، حنو  ا فإنه يعرب إعراب املثىن ، يرفع باأللف وينصب وجيرمفردا أو مركب" اثنان " ما عدا العدد 

   ، التوبة36 } اثنا عشر شهرا عند اهللا إن عدة الشهور{ : قوله تعاىل 
   ، املائدة12}وبعثنا فيهم اثين عشر نقيبا{ : وقوله تعاىل 

  .  مررت باثين عشر معلما : وحنو 
  
حضر عشرون مدرسا ، :  اجلملة ، إعراب امللحق جبمع املذكر السامل ، ترفع بالواو حنو تعرب حسب موقعها من:  ـ ألفاظ العقود 4

  :وتنصب وجتر بالياء ، حنو 
   . املائدة26 }إا حمرمة عليهم أربعني سنة{ : قوله تعاىل 
   . األعراف155 }واختار موسى قومه سبعني رجال{ : وقوله تعاىل
   . األعراف142 } ليلةفتم ميقات ربه أربعني{ : وقوله تعاىل

  .اشرتيت ثوبا بأربعني رياال : وحنو   
  
  .يعرب العدد املعطوف إعراب ما قبله رفعا ونصبا وجرا :  ـ األعداد املعطوفة من واحد وعشرين إىل تسع وتسعني 5

  طالباسافر ثالثة وعشرون : حنو 
  كرمت املدرسة أربعا وثالثني طالبةأو

  .شرين كتابا واطلعت يف املكتبة على سبعة وع
  
  
  

  " :فاعل " صياغة العدد على وزن 
يصاغ العدد على وزن فاعل للداللة على الرتتيب ، من اثنني وعشرة وما بينهما ، ويسمى العدد الوصفي ، ويكون نعتا ملعدوده ، ويطابقه 

  .يف التذكري والتأنيث ، والتعريف والتنكري ، واإلعراب 
  .ونال أخى الرتتيب اخلامس ، وقرأت املتسابقة السورة العاشرة  ازت فاطمة باملرتبة الثانية ،فاز حممد باملركز الثاين ، وف: حنو 

  
  .فيعدل عنهما باألول للمذكر واألوىل للمؤنث " واحد وواحدة " أما العدد 
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  .فاز صديقي باملركز األول ، وفازت عائشة باملرتبة األوىل : حنو 
  

  .ا أو معطوفا فال يعدل ما مركب" واحد وواحدة " وإذا كان العدد 
وانقضى اليوم احلادي والعشرين من الشهر ،  .قرأت الفصل احلادي عشر ، وقرأت اآلية احلادية عشرة من سورة البقرة : حنو 

  .وهلت علينا الليلة احلادية والعشرون 
  

  . منه على فتح اجلزأين وإذا كان العدد مركبا أو معطوفا صيغ اجلزء األول فقط على وزن فاعل ، ويبىن املركب 
   .سافر الفوج الثاين عشر والثالث عشر من حجاج البحر: حنو 

  .وقرأت القصيدة الثانية عشرة ، والتاسعة عشرة من ديوان املتنيب 
 سورة األعراف وقرأ املتسابق اآلية السابعة والستني من .العشرين من القرآن الكرمي  انتهيت إىل احلزب الثاين و: حنومعربا املعطوف ويكون 

.  
  

  :تعريف العدد وتنكيره 
  :يأيت العدد نكرة كما مثلنا سابقا ، ويأيت معرفا بأل يف املواضع التالية 

  . ـ إذا كان العدد مركبا تدخل أل على اجلزء األول منه 1
  .وصل الثالثة عشر العبا الذين شاركوا يف مباراة األمس : حنو 

  .على املعطوف واملعطوف عليه  ـ إذا كان العدد معطوفا تدخل أل 2
  .اشرتك يف الرحلة اخلمسة واألربعون طالبا : حنو 

  . ـ إذا كان العدد مضافا ، تدخل أل على املضاف إليه 3
  .تفوق يف املسابقة مخسة الطالب األوائل : حنو 

  . ـ إذا كان العدد من ألفاظ العقود تدخل أل عليه 4
  .قرأت العشرين آية املقررة يف املسابقة : حنو 

  
  :قراءة العدد 

  .يف األعداد اليت تزيد عن املائة واأللف ومضاعفاما  إذا أردنا قراءة األعداد أو كتابتها ، جيوز لنا أن نبدأ باملرتبة الصغرى ، أو الكربى
  : اآليت   يكون على النحوكتاب أو صحيفة ، أو كتابته ، فإنه " 135" فلو أردنا قراءة العدد 

  صحيفة ،  ويف املكتبة مخس وثالثون ومائة. ٍيف املكتبة مخسة وثالثون ومائة كتاب 
  .ًيف املكتبة مائة ومخسة وثالثون كتابا : ويصح أن نقول 

  .ًوىف املكتبة مائة ومخس وثالثون صحيفة 
  

  : أو رسالة ، يقرأ ويكتب هكذا  " 1654" والعدد 
  .ٍبنك أربعة ومخسني وستمائة وألف  سحبت من ال

  .ًوسحبت من البنك ألفا وستمائة وأربعة ومخسني رياال 
  .ٍوصل الربيد أربع ومخسون وستمائة وألف رسالة 

  .ًووصل الربيد ألف وستمائة وأربع ومخسون رسالة 
  

  .كتاب  " 1537624" والعدد 
  كتاب ،  مخسمائة ألف ومليونطبعت الوزارة أربعة وعشرين وستمائة وسبعة وثالثني و

  .ًوطبعت الوزارة مليونا ومخسمائة وسبعة وثالثني ألفا وستمائة وأربعة وعشرين كتابا 
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1,537,624  

  
  :تنبيه 

  .يكون التمييز تابعا آلخر رقم تنتهي به القراءة أو الكتابة 
  
  

  : فوائد وتنبيهات 
  .عدة حاالت  " 8"  ـ الستعمال العدد 1

  :أ ـ إذا كان مفردا 
  .جاء مثانية رجال ، ورأيت مثاين نساء : ن مضافا بقيت ياؤه ، حنو إن كا

  إن عري عن اإلضافة وكان املعدود مذكرا بقيت ياؤه مع تأنيثه ،
  .حضر من الطلبة مثانية ، وصافحت من املدرسني مثانية : حنو 

  ) .ف ياؤه يف حاليت الرفع واجلر حتذ(  وإن عري عن اإلضافة ، وكان املعدود مؤنثا ، عومل معاملة االسم املنقوص
ٍحضر من الطالبات مثان ، ومررت بثمان ،: حنو  ٍ  

  .اشرتيت من الكراسات مثانيا : والنصب حنو 
  .َغرست من الشجرات مثاين : كما جيوز منعه من الصرف ، حنو 

  
  .مثانية مركبا ، أو معطوفا فله عدة حاالت أيضا  " 8" ب ـ إن كان العدد 

  .ًاشرتيت مثانيا وعشرين كتابا: فا واملعدود مذكرا تفتح ياؤه ، حنو  إن كان معطو
  .وتسكن ياؤه إن كان مركبا واملعدود مؤنثا مرفوعا أو جمرورا   

  .ْخترج من اجلامعة مثاين عشرة طالبة : الرفع حنو 
  .ْالتقت املديرة بثماين عشرة معلمة : واجلر حنو 

  .لة النصب  وحتذف ياؤه مع كسر النون وفتحها يف حا
ِحفظت مثان عشرة آية ، وصافحت مثان عشرة زائرة ،: حنو  َ  

  
  .د التذكري والتأنيث فيها إىل املفرد من لفظ املعدود ا ـ األعداد املفردة من ثالثة إىل تسعة ختالف املعدود تذكريا وتأنيثا ، كما ذكرنا ، ومر2

   .هذه مخسة خطابات : حنو 
، وهو مفرد مذكر ، لذلك راعينا لفظ املفرد دون " خطاب "  ، ومفردها مجع مؤنث سامل" خطابات " فكلمة 

  .غريه ، فخالف العدد املعدود يف الرتكيب السابق 
  

  .أمضيت يف مكة املكرمة سبع ليال : وحنو 
  . ّ، وليلة مفرد مؤنث ، لذلك ذكرنا العدد مع مجعها ، على الرغم أنه يوحي بالتذكري " ليلة " مجع " فليال " 

  .ويف قريتنا ثالثة جبيالت  أعطيت البائع تسعة دريهمات ،: وحنو 
   . يوسف12 }يأكلهن سبع عجاف{ : ومنه قوله تعاىل 

  
 ـ متييز الثالثة إىل العشرة ، إن كان اسم مجع ، كقوم ، ورهط ، أو اسم جنس ، كشجر ، ومتر ، وواحده شجرة ، ومترة ، جيوز جره مبن ، 2

   . البقرة260}فخذ أربعة من الطري { قوم ، وأكلت مخسة من التمر ، ومنه قوله تعاىل ال جاء أربعة من: حنو 
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   . النمل48 }وكان يف املدينة تسعة رهط{ وجيوز جره باإلضافة ، حنو قوله تعاىل 
  
ء العجز تضمنه معىن  ـ األعداد املركبة من أحد عشر إىل تسعة عشر ما عدا اثين عشر ، تعرب بالبناء على فتح اجلزأين ، وسبب بنا3

  .جاء مخسة عشر طالبا : حنو  .حرف العطف 
  
وصل : حنو . وهى كناية عن عدد مبهم من واحد إىل تسعة ، وتكون بلفظ املذكر دائما " نيف "  ـ يعطف على ألفاظ العقود كلمة 4

  .عشرون متسابقا ونيف 
  
ٍواحد رجل ، أو واحدة  بنت : ا ، فال نقول واحد واثنان ال يضافان إىل مفرد مطلق " 2 ، 1" ـ العددان  5 ٍ.  

  .أحد عشر ، وإحدى عشرة : حنو  .واحد مع العشرة بصيغة أحد ، وإحدى فقط  " 1"  كما يستعمل العدد 
  

  .اثنا عشر ، واثنتا عشرة : حنو . اثنان فيستعمل مع العشرة بالتوافق ، مؤنث مع املؤنث ، ومذكر مع املذكر  " 2" أما العدد 
واحد وعشرون ، أو احلادي والعشرون ، : حنو  واحد ، واثنني ، معطوفا عليه " 2" ، و " 1" ع ألفاظ العقود يستعمل كل من العددين وم

   .حادي وعشرون : بوجوب التعريف إذا كان لفظ العقد معرفا ، ويصح التنكري يف العددين ، حنو 
  .وعشرون واحدة وعشرون ، واحلادية والعشرون ، وحادية : وحنو 

  .اثنان وعشرون ، أو اثنتان وعشرون ، أو ثنتان وعشرون : اثنني ، حنو  " 2" وكذا مع العدد 
  
  
  .وإبراهيم رابع أربعة  كان حممد ثاين اثنني ،:  ـ إذا قصد من الوصف بعض عدده أضيف إليه ، حنو 8

   . التوبة40 }َإذ أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني{ : ومنه قوله تعاىل 
   . املائدة73 }ٍلقد كفر الذين قالوا أن اهللا ثالث ثالثة{ : قوله تعاىل و  

  
َوالربع ، والعشر  ّْ ـ أن الوصف العددي ال يصاغ من ألفاظ العدد ، وإمنا صياغته من الثـلث ،9  . . . اخل.  
  

  امس مخسة وثالثني ، وذاك خهذا ثالث ثالثة وعشرين ،: حنو  .ن العدد املعطوف عليه لفظ عقدي  ـ جيوز صياغة الوصف م10
  .، وقس عليه املثال الثاين " ثالث " إىل الوصف " ثالثة وعشرين " وذلك بإضافة 

  
  

جاء الطالب اخلامس والعشرون ، :  ـ جيب عطف ألفاظ العقود من عشرين إىل تسعني ، على اسم الفاعل العددي  حبالتيه ، حنو 11
   .فازت الطالبة احلادية والعشرون : والعشرين ، وحنو  وكافأت الطالب اخلامس

  جاء الطالب احلادي العشرون ، أو جاء خامس عشرون ، :وىف تلك األحوال ال جيوز حذف واو العطف ، إذ ال جيوز القول 
  
  
  

يت سبق واتباع األحكام ال .جاء رجال ثالثة ، وجاء رجال ثالث : حنو  . ـ إذا تأخر العدد عن املعدود جاز فيه التذكري والتأنيث 12
  .كرمت املعلمة طالبات مخساأجاء رجال مخسة ، و: فاألحسن أن نقول  .ذكرها حسب قواعد العدد أفضل 
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  : ـ يتفق احلال والتمييز يف عدة أمور هي 13

  .االمسية ، والتنكري ، والفضلة ، والنصب ، وإزالة اإلام 
  .فكل منهما فضلة منصوب رافع لإلام 

  
  :أمور هي  ـ ويفرتقان يف عدة 14

 ال يكون التمييز إال امسا مفردا جييء احلال مجلة ، أو شبه مجلة ، و •
َوما خلقنا السماء واألرض وما بـيـنـهما العبني { : حنو قوله تعاىل .احلال قد يتوقف عليه معىن الكالم  • ِِ َ ََ َ َ َ َُ َْ َْ َ ََ َ ََ ْ     .16: األنبياء }ْ

  .والتمييز ليس كذلك 
  
  .لتمييز مبني للذوات والنسب احلال مبينة للهيئات ، وا •
  .تتقدم احلال على عاملها إذا كان فعال متصرفا ، أو وصفا شبيها بالفعل ، وال جيوز تقدمي التمييز على عاملها يف الرأي الصحيح  •
  .جيوز تعدد احلال ، وال جيوز تعدد التمييز  •
   .جئت ركضا : حنو  ل جامدة ،حق احلال االشتقاق ، وحق التمييز اجلمود ، وقد يتعاكسان ، فتأيت احلا •

ًيأتينك سعيا { ومنه قوله تعاىل  ْ َ ََ َ   . 260:  البقرة }ِْ
  " .هللا دره من فارس : " فنقول  لتفريقها عن احلال" مبن " ، لذلك جيوز جر التمييز املشتق " هللا دره فارسا : " حنو  :ويأيت التمييز مشتقا 

  
  .ف ذلك تأتى احلال مؤكدة لعاملها ، والتمييز خال •
  " .من " ، وتتضمن التمييز معىن " يف " تتضمن احلال معىن  •
  
  

  .شاهدت ثالثة عشر يتدربون العبا :  ـ ال جيوز الفصل بني العدد ومتييزه ، إال يف الضرورة الشعرية ، فال جيوز أن نقول 15
  

زارين رجال ثالثة :  زارين ثالثة رجال ومخس نساء ، أو :حنو   ـ ال فرق يف التذكري ، والتأنيث بني أن يكون العدد مقدما ، أو مؤخرا ،16
  .ونساء مخس 

  
  

  .........هذا 
  و اهللا أعلم بالصواب و أسأل اهللا التوفيق و السداد

  و صلى اهللا على حبيبه سيدنا حممد و على آله و صحبه أمجعني
  
  
  
  
  
  


