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 العزدد،والثال يتناول متييز   العدد،والثاينيتناول إعراب  األول:أقسامينقسم موضوع العدد على أربعة 
يتنززاول اززيالة العززدد علززى و    والتأنيزز ،والراب يتنززاول أامززام العززدد مززط ايزز  التابقززة   التزز    

 .فاعل


 :أربعة أنواعه،وهيللوقوف على أامام إعراب العدد البد مط معرفة 
 العتوف –الَعْقد –الر ب  –الفرد

،ولزو اصلزل  (مئزة وألز )به العزددا   عشرة،ويُلحقويشمل األعداد مط وااد اىل : العدد الفرد -1
؛أل َّ معىن الفرد   ه ا القسم أنه ليس مزط (مئتني وألفني ومئات وألوف)مج ،حنوهبما عالمة صثنية أو 

 .الراد أنَّه ل  مثىن ول  مج  األخرى،وليساألنواع الثالثة 
 واجلمز ،فُيعراب ما دخل   امم الثزىن  آخره،عدايُعرب ه ا النوع مط العدد ابحلر ات الظاهرة على 

،فُُتفز  ابأللز  وصُتنلزب (اثنزا  واثنتزا  ومئتزا  وألفزا )الداخلة   امم الثىن هزي  إعراهبما،فاألعداد
ززا ملحقززة  إ َّ اثنززني ال )و ( اثنززا  ال يشزز عا   الززب علززمم و الززب مززالم ): ابلثىن، قولنززاوُُتززراب ابليززاه ألمَّ

 (.يش عا   الب علم و الب مال



الزززُ صُرفززز  ابل زززمة ( مئزززات)األعزززداد الداخلزززة   امزززم اجلمززز  بنوعيزززه الززز  ر وال نززز  ف زززي أمزززا 
الزُ صُرفز  ابلزواو وصُنلزب وُُتزراب ( مئزو )السزا،،ووصُنلب وُُتزراب ابلمسزرة ألمزا ملحقزة امز  ال نز  

 :  أمثلة ذلك قوله صعاىلومط . ابلياه ألنه ملحق ام  ال  ر السا،
ُ َمَ  َواَيُمْط ِمْنُمْم ِمَئٌة َااِبَرٌة يَزْغِلُ وا ِمائَزتَزنْيِ َوِإْ  َيُمْط ِمْنُمْم َأْلٌ  يَزْغِلُ وا َأْلَفنْيِ ِبِِْذِ  اَّللَِّ َفِإْ  ))  َّللَّ

 ((  اللَّاِبرِيَط 
 الثىن،ألممزززافُيعزززراب  إعزززراب ( ألفزززني)و ( مئتزززني) الظاهرة،أمَّزززاابحلر زززات ( ألززز )و ( مئزززة)يُعزززرب 

 .ملحقا  به
األعزداد مزط ثالثزة اىل  اجلمز ،وهيمزا ال ُي زاف إالاب اىل  قسزمني،أادااوينقسم العدد الفرد علزى 

( جزاه ثالثزُة  زالبم ):  قولنزا(.مئزة وألز )األعزداد  الفرد،وهزيما ال ُي زاف إالاب اىل  عشرة،واآلخر
،وأل ُ جزاه مئزُة )و : محز ة والمسززائيقززراهة  قليال،ومنزهاىل اجلمز  ( مئززة)وورد إضزافة ،( الزبم   الززبم
( مئزة)قزراهة اللزح  فقزد وردت  سزنني،أمَّااىل ( مئزة)ِبضافة ،(ِمَئِة ِسِننَي ِ  َ ْ ِفِ ْم َثاَلَث َولَِ ُثوا )

َولَِ ثُزززوا ِ  َ ْ ِفِ زززْم ثَزززاَلَث ِمئَزززةم ِسزززِننَي )): صعزززاىل النحويزززة،قالمقتوعزززة عزززط االضزززافة دسزززب القاعزززدة 
 (.مئة)بدال مط ( سنني) مج ،وصُعربم افة اىل ( مئة)فال صمو  ،((َواْ َداُدوا ِصْسًعا 



معزا  بين مزا،ي دن وهو ما صر َّب صر ي ا م جيا مط عزدديط ال فاازل : العدد الر ب -2
ه ا النزوع األعزداد  الُت يب،ويشملبعد صر ي  ما معىن جديًدا ، يمط لوااد من ما ق ل 

   اجل أيط،وصمزو وامم ا أما صُ زىن علزى فزت  ،(أاد عشر و صسعة عشر)احمللورة بني 
اثنا )مط ه ا احلمم العدد  اجلملة،وُيستثىنحملاب رف  أو نلب أو جراب دسب موقع ا مط 

عج اززا وهززو  لمززة  الثىن،أمَّززا،فززإ َّ اززدراا واززده يُعززرب إعززراب (عشززر واثنتززا عشززرة
 .بدل مط نو  الثىن االعراب،وهوف و اسم م ينٌّ على الفت  ال حملَّ له مط ( عشر)

 –إيناب رأيزُ  أازَد عشزَر  ال ًزا  –التسزابقو  أازَد عشزَر سز ابااا ): ومط أمثلزة ذلزك قولنزا
فأاززد عشززر   الثززال األول م ززينٌّ علززى فززت  اجلزز أيط   ،(أثنيززُ  علززى أاززَد عشززَر حمسززًنا

 بززه،و الثززال الثززاين م ززينٌّ علززى فززت  اجلزز أيط   حمززلاب نلززب مفعززول  خززو،و حمززلاب رفزز  
 : قوله صعاىل ومنه.اجلرالثال  م ينٌّ على فت  اجل أيط   حملاب جراب درف 

 ((َ وَْ ً اِإْذ قَاَل يُوُسُ  أِلَبِيِه َن أََبِ  ِإينابِ رَأَْيُ  َأَاَد َعَشَر  ))
 .امسًا م نيًّا على فت  اجل أيط   حمل نلب مفعول به( أاد عشر)يُعرب 



 .، يتغ اب اإلعراب( أاد عشر)و، وضعنا عددا مر  ا آخر مما  
،إذفل مزززا امزززم ( اثنزززا عشزززر واثنتزززا عشزززرة)أمَّزززا  ( اثنزززا واثنتزززا)يُعزززرب اجلززز ه االول  خزززاإٌّ

امسًا م نيًّا على ( عشر و عشرة)اجل ه الثاين  م نيًّا،ويُعرباعراب الثىن ف و ُمعرٌب وليس 
( السنة اثنا عشَر شز ًرا: )قولنا ففي.الثىنبدل نو   االعراب،وااالفت  ال حملَّ هلما مط 

اسزززم م زززينٌّ علزززى الفزززت  ال حمزززلَّ لزززه مزززط ( عشزززر)اباللززز ،وخزززوًا مرفوعزززا ( اثنزززا)صمزززو  
 .االعراب

األعزززززززداد احمللزززززززورة بزززززززني  ،وهزززززززي«العقزززززززودألفزززززززا  »وُصسزززززززمَّى : العزززززززدد الَعْقزززززززد -3
ا صُعرب إعراب مج  الز  ر السزا،   مجيز  ،(صسعني)و(عشريط) زاوامم ا أمَّ  أاواهلا؛ألمَّ

 ذلك،قولززهأمثلززة  اقيقيززا،ومطمجزز  مزز  ر  م  ر،وليسزز هززي اسززم مجزز   بززه،إذملحقززة 
فَزَل ِززَ  ِفززيِ ْم )): ،وقولززه صعززاىل((ِإْ  َيُمززْط ِمززْنُمْم ِعْشززُروَ  َاززاِبُروَ  يَزْغِل ُززوا ِمززائَزتَزنْيِ )): صعززاىل

،فُتعزرب   هز ه اآلنت وسزواها دسزب موقع زا مزط اجلملزة ((َعاًمزاأَْلَ  َسَنةم ِإالَّ ََخِْسنَي 
 . إعراب مج  ال  ر السا،



وينحلزززر بزززني عقزززديط مزززط العقزززود الزززُ أشزززر  الي زززا   ألفزززا  : العزززدد العتزززوف -4
 و ززلاب .وهمزز ا...بززني ثالثززني وأربعززني وثالثززني،أواحمللززورة بززني عشززريط  العقود، األعززداد

وهزززززو مزززززط نزززززوع ألفزززززا  )عزززززدد مزززززط هززززز ه األعزززززداد البزززززد أْ  يشزززززتمل علزززززى معتزززززوف 
،وأداة عتز  هزي (النيابِز )وُيسزمَّى ( وهو مط نوع العزدد الفزرد)،ومعتوف عليه (العقود

 .اىل صسعة وعشرو ...وعشرو  واثنا  وعشرو   وااد:الواو،ومنه
البزدَّ أ  يتقزدَّم دائمزا ويُعزرب دسزب ( وهو الفرد)وامم ه ا القسم أ َّ العتوف عليه 

إعراب ألفا   اإلعراب،ويُعربالعتوف فيت عه    الفرد،أمَّاااجة اجلملة إعراب العدد 
 زززا  التزززالُب واازززدا )و ( التزززالب واازززٌد وعشزززرو : )أمثلزززة ذلزززك قولنزززا ومزززط.العقزززود
 (.ُأعج ُ  بواادم وعشريط  ال ا)و ( وعشريط



أو ل هززا ال ...ثالثززة أو أربعزة أو َخسززة منه،فالعززددال يوضابزز  بنفسززه الزراَد  ُم  م؛ألنَّزهالعزدد لفزز  
 احملتملزززة،فلوأ  مييابززز ه مزززط بزززني األنزززواع المثززز ة  العزززدد،والميمزززط إدرال النزززوع القلزززود مزززط هززز ا 

الملمزززة الزززُ  والغموض،بف زززللززز ال االهبزززام ...َخسزززة شززز ور أنم،أوأربعزززة   تزززب،أو ثالثزززة:قلنزززا
 (.متيي  العدد)ُصسمَّى ه ه الملمة الفسابرة  ل ه،ل ابيَّن  نوعه وميَّ صه مط  العدد،الُجاهت بعد 

 :لتميي  العدد أامام ختتل  ابختالف أقسام العددو 
لزز  مزز  م وهززو  له؛ألنززهال ُيسززتعمل مزز  متييزز   األول:نوعززا العززدد الفززرد : متييزز  العززدد الفززرد -1

جزاه ): ق لزه،نقول؛إذ إ َّ ذ ر التميي  م اشرة  يُغين عط ذ ر العدد (وااد واثنني)يشمل العدديط 
مجز   مفزردا،أوأ  يمزو  هز ا التمييز   ابالضافة،إمَّاوالثاين حيتاج اىل متيي  جمرور .(ضي  و ضيفا 

َمثَززُل )): ، قولززه صعززاىل(مئززة و ألزز )ُي ززاف اىل متييزز  مفززرد يشززمل العززدديط  للقلة،فالزز  صمسزز  
َا َّزززةم  ةُ الَّزززِ يَط يُزْنِفُقزززوَ  َأْمزززَواهَلُْم ِ  َسزززِ يِل اَّللَِّ َ َمثَزززِل َا َّزززةم َأنْز َزتَزززْ  َسزززْ َ  َسزززَناِبَل ِ  ُ زززلاب ُسزززنزْ ُزَلةم ِمئَززز

َوِإ َّ يَزْوًمزا ِعْنزَد رَبابِزَك  )): ، قولزه صعزاىل(ألز ) و ز لك.الفزرداىل متييز ه ( مئزة)،ِبضافة العزدد ((َواَّللَُّ 
 ((.  صَزُعدُّو َ َ أَْلِ  َسَنةم ِمَّا 



لفظزُ  بين ما،و ز لكومزا ( ثالثزة وعشزرة)العزدديط  جمموع،فيشزملأمَّا ال   ُي اف اىل متييز  
 :  صعاىل،ومنه قوله (اشُتي  ثالثَة أقالمم ): ، قولنا(ِبْ   وِبْ عة)

 ((. َسِونًّ َقاَل َآيَزُتَك َأالَّ ُصَملابَم النَّاَس َثاَلَث لََيالم ))
ززا  ززب جززراب التمييزز   ززره وإعرابززه  ابالضززافةو  هزز ا النززوع إجيَّ صقززدَّم التمييزز   متييً ا،فلززوبشززرأت ُّخُّ

 نعتزا،ففيالعزدد  اجلملزة،وإعرابعلى العدد لوجب اينئ  إعراب التمييز  علزى اسزب ااجزة 
فُيعزرب التمييز  ( عنزد  أقزالٌم ثالثزةٌ ): إذا قلنزا العزدد،أمَّاُ رُّ متييز  ،(عند  ثالثة أقالمم ): قولنا

 .  العدد نعًتا االعراب،ويُعربالتقدم دسب موقعه مط 
 :«الر ب والعقود والعتوف»متيي  األعداد  -2

العزدد أمثلة متييز   منلواب،فمطمفردا  لتميي ها،فيمو صشُتل ه ه األقسام الثالثة دمم وااد 
ألفزا  العقزود قولزه ومزط أمثلزة متييز  .((َ وَْ ً اَن َأَبِ  ِإينابِ رََأْيُ  َأَاَد َعَشَر  )): الر ب قوله صعاىل

أنشزأ الشزاعُر ): ومزط أمثلزة متييز  العزدد العتزوف قولنزا((.َشْ ًراَومَحُْلُه َوِفَلالُُه َثاَلثُوَ  )): صعاىل
 (. قليدًة بلغ  اثنني وأربعني بيًتا

 



أربعزة أنزواع مثلمزا ذ زر   نوعزه،وهيصتحدَّد أامزام العزدد مزط ايز  التز    والتأنيز  دسزب 
 (.الفرد،والر ب،والَعْقد،والتوف)آنفا 
 :ص    العدد الفرد وُّنيثه -1
ويُ نَّثززا  م اشززرة بغزز  ااجززة اىل متييزز   مدلوهلما،فيُزز  َّرا يُتابقززا  (: وااززد واثنززا )العززددا  / أ 

فَزَقزاُلوا َأَبَشزًرا ِمنَّزا َواِازًدا نَزتَِّ ُعزُه ِإ َّ ِإًذا )): صعاىل،قوله (وااد)أمثلة استعمال العدد  بعداا،ومط
ومززط أمثلززة اسززتعمال ((.َواِاززَدةً ِإ َّ َأْرَسززْلَنا َعلَززْيِ ْم َاززْيَحًة )): وقولززه صعززاىل(( َلِفززي َضززاَللم َوُسززُعرم 

وقولزه ،((َعزْدلم ِإَذا َاَ زَر َأَازدَُ ُم اْلَمزْوُت ِازنَي اْلَوِازيَِّة اثْزنَزاِ  َذَوا )): ،قولزه صعزاىل(اثنزني)العزدد 
تَزَنا )): صعاىل  ((.اثْزنَزتَزنْيِ َقاُلوا رَبزََّنا َأَمتزََّنا اثْزنَزتَزنْيِ َوَأْايَزيزْ
،واا حيتاجا  (أل )،وص   ا   (مئة)   واادة،ُّنيثًايل ما  االة (: مئة وأل )العددا  / ب

: السزيا،، قولناالتميي  قد يمو  م نثا أو مز  را دسزب  ابالضافة،وه ااىل متيي  مفرد جمرور 
 .(ا رت ألُ  م ندسةم )و ( ا ر ألُ  م ندسم )و ( جاهت مئُة فتاةم )و ( جاه مئُة عاملم )



هز ه األعزداد ختزال  العزدود صز   ًا (: ِبْ   وِب عة)وما بين ما و( ثالثة وعشرة)العددا  / ج
 .إذا  ا  العدد ُم  ابًرا م نثًا،وُص نَّ إذا  ا  العدود  وُّنيثًا،فُت  ابر

أربعززة  ): العززدد، قولناصتحقَّززق هزز ه الةالفززة بززني العززدد والعززدود إذا  ززا  العززدود متززأخًرا عززط 
 ت زز  ): والتأني ، قولنززافززإْ  صقززدَّم العززدود جززا    العززدد التزز    ،(أربزز  جمززالتم )و ( ُ تُززبم 

 (.قلائَد ثالًًث وثالثةً 
والبدَّ مط االنت اه اىل أ َّ العدود إذا  ا  مجًعا فالبدَّ مط مراعزاة مفزرده مزط ايز  احلمزم علزى 

بتأنيززززز  ( عقزززززد  ثالثزززززَة اجتماعزززززاتم ) لفظزززززه،فنقولدو  االلتفزززززات اىل  ُّنيثزززززه،مطصززززز   ه أو 
 .وليس مجعه الدالاب على ال ن ( اجتماع)العدود م  َّر بلحا  مفرده وهو  العدد؛أل َّ 

  ُّنيززز  لفززز  العزززدد  م نززز ،ُروعيوإذا ُميابززز  العزززدد الفزززرد بتمييززز يط أازززداا مززز  ر واآلخزززر 
بتأنيزز  العززدد مراعززاة للمتقززدم ( جنزز  سزز عة  ززالب و ال ززات): من ما، قولنززاوصزز   ه السززابق 

 .   بت    العدد مراعاة للمتقدم ال ن ( جن  س ُ   ال اتم و البم )ال  ر، و 



 :ص    العدد الر ابب وُّنيثه -2
،وهزو يشزمل (النيابِز )أو ( اللزدر)ُيسزمَّى  ج أيط،االولقلنا آنفا أ َّ العدد الر ب يُت ابب مط 

،ويقتلززر علززى لفظززة (الَعْقززد)أو ( العجزز )ُيسززمَّى  بين ما،والثززاينومززا ( وااززد وصسززعة)االعززداد 
 (.عشرة)

مط ايز  التز    والتأنيز  يُتزابق العزدود دائمزا صز   ًا ( عشرة)امم اجل ه الثاين وهو لفظة 
ثالثة وصسعة وما ) العدود،واألعداديتابقا  ( أاد واثين)اجل ه االول فإ َّ العدديط  أمَّا.وُّنيثًا
و ( رأيزززُ  إازززدى عشزززرة امزززرأةً )و( رأيززز  أازززد عشزززَر رجزززال): العزززدود، قولناخُتزززال  ( بين مزززا

 (.  الل  اثنتا عشرة  ال ةً )و ( السنة اثنا عشَر ش ًرا)
 :ص    ألفا  العقود وُّنيث ا -3

يلززز ُّ أ  صتابلزززل بلفظ زززا عالمزززة ُّنيززز  منًعزززا  السزززا،،فالهززز ه األعزززداد ملحقزززة امززز  الززز  ر 
جززاه ثالثززو   ال ززا وثالثززو  ): العززدود، قولنااالززة وااززدة بغززظاب النظززر عززط  للتعززارض،فتل م

 (. ال ةً 
 



 :ص    العدد العتوف وُّنيثه -4
عليززه وهززو مززط ألفززا  العقززود يلزز م االززة  قلنا،فززالعتوفيتمززو  العززدد العتززوف مززط جزز أيط  مززا 

العتزوف وهزو  والتأني ،أمَّزاواادة ال صتغ  مثلما قلنزا   امزم هز ه االلفزا  مزط ايز  التز    
وجب متابقت ا للمعدود صز   ا ،(وااد أو اثنني)فإْ   ان  ايغته لف  ( النياِب )العدد الفرد أو 

العتززوف  فيمززو .للمعززدودوجززب لالفت ززا ( ثالثززة وصسززعة) انزز  اززيغته مززا يقزز  بززني   وُّنيثززا،وإ ْ 
  ): أمثلززة ذلززك ومززط.والر  ززةعليززه هنززا مززط  ايززة صزز   ه وُّنيثززه  حممززه   األعززداد الفززردة 

 عامال،واثنتززا اللززن  اثنززا  وَخسززو    ال ززًة،و وعشززرو    الً ا،وإاززدىاللزز اب وااززٌد وثالثززو  
 (.وثالثو  م ندسةً  م ندسا،وَخسٌ وعشرو   عاملًة،وأربعةوأربعو  
يُعامززل معاملززة االسززم  االول،ف ززومزز  ألفززا  العقززود خلواززية فيمززا يتعلززق ابجلزز ه ( مثانيززة)وللعززدد 

: م نثًا، قولنزاالنقوإ د ف نئه والتعويظ عن ا ابلتنويط   االُ الرف  واجلر إذا  ا  العدود 
،أمَّزززا   االزززة نلززز ه فتظ زززر (ُأعج زززُ  بثمزززا م وعشزززريط اقي زززةً )و ( هززز ه مثزززا م وعشزززرو  اقي زززةً )

ومزززن م مزززط عاملزززه معاملزززة المنزززوع مزززط اللزززرف ( وعشزززريط اقي زززةً  مثانيًزززااشزززُتي  : )الياه، قولنزززا
 (.  اشُتيُ  مثايَن وعشريط اقي ةً : )التنويط،حنوفح ف 



درسنا   موضوع اشتقا، اسم الفاعل أنَّه يل ُّ أْ  ُصلاغ مط ملدر  لاب فعل ثالثزياب متلزرابف 
،وُصسززززززمَّىلتززززززدلَّ علززززززى اززززززدثم « فاعززززززل»اززززززيغٌة علززززززى و    اسززززززم »هزززززز ه اللززززززيغة  وذاتم

 الفاعل،فُيلززاغموا يززة السززم  األعززداد،فتمو  ززو  اشززتقا، هزز ه اللززيغة مززط  ،و زز لك«فاعززل
: الثالثي،فنقززولعلززى قيززاس الفعززل « فاعززل»اسززم علززى و   ( عشززرة)اىل ( اثنززني)مززط األعززداد 

 (.وًثلٌ ،ورابٌ ،وخامٌس،وسادٌس،وسابٌ ،وًثمٌط،واتسٌ ،وعاشرٌ ًث م )
ااد  : ،فنقول«فاعل»بعد ايغة ( عشرة) لمة   الر  ة،فتأيتوصظ ر ه ه الليغة   األعداد 

 .اىل اتسَ  عشرَ ...عشرَ  عشَر،وراب َ  عشَر،وًثل َ  عشر،وًثين
: ،فنقززول«فاعززل»لفظززة الَعْقززد بعززد اززيغة  العتوف،فتززأيتوصظ ززر هزز ه اللززيغة أي ززا   العززدد 

 والعشززززززززرو ،وا امس والعشززززززززرو ،والراب  والعشززززززززرو ،والثال  والعشززززززززرو ،والثايناحلززززززززاد  
 الىخ...والعشرو  والعشرو ،والساب  والعشرو ،والسادس

 .وامم ه ه الليغة أما صتابق العدود ص   ًا وُّنيثا
 



 :«فاعل»استعماالت العدد على و   
 :اا استعماال «فاعل»للعدد اللوغ على و   

( عشززرة)دو  أْ  يليززه الَعْقززد  ُم ززافًا،ومطأ  اسززتعماله منفززردا لززيس اإلفززراد ، : االول
هز ا ): نقزول لالشزتقا،،فحنياالصلزاف ععزىن العزدد الز    زا  أازال  ل ه،ليفيدوال 

،أو يمزو  الزراد أنَّزه موازوف هبز ه اللزفة وهزي  ونزه  ...خامسٌ  رابٌ ،أو ًثلٌ ،أو ًث م
دو   ندة علززززى هزززز ا  األفززززراد،مطأ  صرصيززززب اززززاا ه بززززني ...ًثلثًززززا أو رابًعززززا ًثنيًززززا،أو

واممزه التابقزة ،...(الرابز  الثال ،والتالزب الثاين،والتالزبالتالزب ): العىن، قولنا
 الثالثة،والتال ززة الثانية،والتال ززةالتال ززة ):   ال نثززة وُّنيثًززا،فنقولمزز  مدلولززه صزز   ًا 

 ...(.الرابعة
 اجلملززة،م فيمززا صقززدابم هززو االعززراب ابحلر ززات دسززب ااجززة ( فاعززل)وامززم اززيغة 

 .متابقت ا   الت    والتأني  لدلوهلا
 



مز   منزه،أومزا اشزُتقَّ مز   اسزتعماله:ازور،هيللعدد   ه ه احلالزة أربز  ، االفراد عدم:الثاين
 .م  ألفا  العقود ،أو«عشرة»م   لمة  منه،أوما ق ل ما اشُتقَّ 
 :اللورة االوىل

علززى أ َّ  منه،للداللززةم ززافة اىل العززدد األاززلي الزز   اشززتُزقَّ  « فاعززل»اسززتعمال اززيغة 
هزز ه  مرص ززةم،وصمو هزز ا هززو بعززٌظ مززط العززدد األاززلي احملززدَّد مززط لزز  داللززة علززى « فززاعالً »

اىل عاشزر ...أربعزةم  ثالثزةم،وراب ُ  اثننِي،وًثلز ُ ًثيَن ):   التز    لدلوهلا،فنقولالليغة متابقة 
: ومط أمثلة ذلك نقول...( أربعةم  ثالثةم،ورابعة اثنتني،وًثلثةًثنية ): ،ونقول   التأني (عشرةم 

: قولزه صعزاىل علي م،ومنزهواازٌد مزط أربعزةم سزافروا ال  ندة  أنَّزه:أ ،(حممٌد رابُ  أربعةم سافروا)
ُ ِإْذ َأْخَرَجزُه الَّزِ يَط َ َفزُروا ًَثينَ )) ،فزالفر، بزني هز ا اللزورة ((اثْزنَززنْيِ ِإالَّ صَزْنُلُروُه فَزَقْد َنَلزَرُه اَّللَّ

الداللزة  عزددها،أ هنزا صزدلُّ علزى االصلزاف ععزىن اجل ئيزة مزط « فاعزل»وما س ق أ َّ ايغة 
ززا فززرد  هزز ه  وامززم.مفززردةصززدلُّ علززى الُتصيززب مثلمززا صقززدَّم عنززد اسززتعماهلا  منززه،والعلززى أمَّ

 .الليغة اعراهبا ابحلر ات م  متابقت ا لدلوهلا ص   ا وُّنيثا مثلما صقدَّم
 



 :اللورة الثانية
 منه،ليفيزدم افة اىل العدد األقزل مزط عزدده األازلي الز   اشزتُزقَّ  « فاعل»استعمال ايغة 
،وراب ُ  يزززززٌد ًثلزززززُ  اثنزززززني دخلزززززوا ): والتحويل، قولنزززززامعزززززىن التلزززززي    ثالثزززززةم،وخامسُ  اللززززز َّ

االثنزا   ثالثًة،فيلز هزو الز   جعزل واز َّ االثنزني الزداخلني اىل اللز اب (  يدٌ : )،أ ...(أربعةم 
َمزا َيُمزوُ  ِمزْط جَنْزَوى َثاَلثَزةم ِإالَّ ُهزَو رَاِبُعُ زْم َواَل ََخَْسزةم ِإالَّ )): قولزه صعزاىليوضاب  ه ا  ثالثًة،وِِمَّابه 
 ...األربعة َخسةً  أربعًة،ويل اب ال   يل اب الثالثة  هو:أ ،((َساِدُسُ مْ ُهَو 

 اجلملززة،م   هزز ه اللززورة هززو إعراهبززا ابحلر ززات دسززب موقع ززا مززط « فاعززل»وامززم اززيغة 
 صقدَّم،وعزززدمأجزززا  النحزززاة إضزززافت ا اىل مزززا بعزززدها مثلمزززا  وُّنيثا،وقزززدمتابقت زززا لزززدلوهلا صززز   ا 

 الفاعل،بشزرأتاضافت ا بقتع ا عط االضافة وصنوين ا ونلب ما يلي زا بوازفه مفعزوال بزه السزم 
( سززعيٌد رابززٌ  أربعززةً )ابالضززافة،و( سززعيٌد رابززُ  أربعززةم ): الفاعززل،فنقولحتقُّززق شززروأت إعمززال اسززم 

مفعزول بزه السزم الفاعزل العامزل لتحقُّزق  بعده؛ألنَّزهبقت  العدد عط االضافة وصنوينه ونلب ما 
 .  شروأت إعماله

 



 :اللورة الثالثة
 :مط العدد الر َّب للداللة على معنيني اا« فاعل»ايالة 

اليزززوم احلزززادَ  ):  قولنززا:اضزززافةاالصلززاف ععزززىن العززدد والداللزززة علزززى الُتصيززب مزززط دو   -1
هززززز ا النزززززوع وجزززززوب فزززززت   وامزززززم.الُتصيزززززب،ععزززززىن ...(عشزززززرَ  عشزززززَر،والثال َ  عشزززززر،والثاينَ 
هزو التالزُب ): وُّنيثًزا،نقوليُتزابق العزدود صز   ًا  الر ب،ولمنَّزهإعراب العدد  اجل أيط،فُيعرب
 (.هي التال ُة ا امسَة عشرةَ )و ( ا امَس عشرَ 

وهلزز ا النززوع عززدة : علززى أنَّززه بعززٌظ مززط العززدد األاززلي منززه للداللززة اشززُتقَّ اضززافته اىل مززا  -2
( َخسة عشزر)و ( خامس عشر)فالعددا  ( ه ا خامَس عشَر َخسَة عشرَ ): استعماالت،من ا

( خززامَس عشززرَ ) االعراب،فززاألوللتلفززا    حمل مززا مززط  اجل أيط،ولمن مززام نيززا  علززى فززت  
 ابالضزافة،و ف زو م زينٌّ   حمزلاب جزرابم ( َخسزَة عشزرَ )الثزاين  اجلملزة،أمَّايُعرب دسب موقعه مزط 

الثززاين  وُّنيثًا،أمَّززايُتززابق مدلولززه صزز   ا ( فاعززل)اللززوغ علززى و    للمززدلول،فاألولمتابقت مززا 
 .وهو العدد الر ب االالي فيجر  عليه ما جرى على العدد الر َّب مط أامام



ابسززتعمال اززيغة ،(هزز ا خززامُس َخسززَة عشززرَ ): ومززط االسززتعماالت األخززرى هلزز ا النززوع نقززول
دسززب ااجززة ( خززامس)هزز ه احلالززة يُعززرب  بعززدها،و مفززردة مززط دو  ذ ززر  لمززة « فاعززل»

ف و م ينٌّ ( َخسَة عشرَ )العدد الثاين  وُّنيثا،أمَّامتابقته لدلوله ص   ا  ُمعراًب،م اجلملة ويمو  
 .  ابالضافةعلى فت  اجل أيط   حملاب جراِب 

 :اللورة الرابعة
 :م  ألفا  العقود« فاعل»استعمال ايغة 

 وصسززعة،ويُ  رمززط أاززد األعززداد الفززردة احمللززورة بززني وااززد « فاعززل»يلزز ُّ اشززتقا، اززيغة 
 والعشززززرو ،واحلاد الوااززززد : )ابلواو،حنززززوبعززززدها لفزززز  مززززط ألفززززا  العقززززود معتوفززززا علي ززززا 

 والعشزززززززززززززززززرو ،والثانية والعشزززززززززززززززززرو ،والثاين والعشزززززززززززززززززرو ،واحلادية والعشزززززززززززززززززرو ،والواادة
 علي زززا،وُّخ وامزززم هززز ا النزززوع وجزززوب صقززدي ازززيغة فاعزززل وهزززي العتزززوف ...(.والعشززرو 

ابحلر ززات دسززب  وُّنيثززا،ويُعربعليززه يتززابق مدلولززه صزز   ا  الَعْقززد،والعتوف العتوف،وهززو
 .   يُعرب اعراب مج  ال  ر السا، االعراب،ولمنهيت عه    االعراب،والعتوفموقعه مط 
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