
العدد (إعرابه وبناؤه)  « الدروس اللغوية - الدورة الثانية  « »  اللغة العربية: الثانية إعدادي  

 العدد (إعرابه وبناؤه)



البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس العدد: إعرابه وبناؤه للسنة الثانية اعدادي ما يلي :

العدد أربعة أقسام: المفرد، المركب، ألفاظ العقود، المعطوف.

يعرب العدد المفرد بالحركات الظاهرة على آخره ما عدا العدد ثمانية الذي يعرب إعراب المنقوص إذا كان مذكرا.

يعرب العدد اثنان / اثنتان إعراب المثنى.

تبنى األعداد المركبة على فتح الجزأين، ما عدا العدد (اثني عشر) / (اثنتي عشر) فيعرب صدره إعراب المثنى و عجزه بدل نون

المثنى.

تعرب ألفاظ العقود إعراب جمع المذكر السالم ألنها ملحقة به.

يعرب العددان مائة و ألف بالحركات الظاهرة.

تكون شين (العشرة) مفتوحة إن دلت على معدود مذكر وساكنة إن دلت على معدود مؤنث.

تحديد الظاهرة اللغوية ومالحظتها

المجموعة (1)

لم يحضر تلميذ واحد.

حضَر تلميذان اثنان.

نجحت خمس طالبات.

التقيُت بثماني صديقات.

رتلُت مئة آية قرآنية.

ْلف َْشٍهر﴾. ـٌر من ا� قال تعالى: ﴿لَْيـلَُة اْلقِدر َْخي

المجموعة (2)

نظمُت أحد عشر بيتا شعريا

اشترى عمر اثني عشرة قصة.

فاز الفريق بتسَع عشرة ميدالية.

الشهر ثالثون يوما.

قرأُت أربعين صفحًة من الكتاب.

المجموعة (3)

في القسم تسعة وعشرون تلميذا وتلميذة.

الوصف والتحليل

األعداد المفردة

وهي االعداد من 1 إلى 10 ومائة وألف ومليون ومضاعفاتها

أمثلة المجموعة (1)

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althania-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althania-iadadi#section-1846
https://www.alloschool.com/element/12617
https://inscription.ma/


إعرابهالعددالتراكيب

نعت تابع لمنعوته في رفعه وعالمة رفعه تنوين الضم.واحدلم يحضر تلميذ واحد.

نعت تابع لمنعوته في الرفع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق بالمثنى.اثنانحضَر تلميذان اثنان.

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.خمسنجحْت خمس طالبات.

اسم مجرور بالباء وعالمة جره الكسرة المقدرة على آخره ألنه اسم منقوص.ثمانيالتقيُت بثماني صديقات.

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.مئةرتلت مئة آية قرآنية.

ْلف َْشٍهر﴾. ـٌر من ا� ْلفقال تعالى: ﴿لَْيـلَُة اْلقِدر َْخي اسم مجرور بمن وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.ا�

استنتاج

تعرب األعداد المفردة بالحركات الظاهرة حسب موقعها من الجملة باستثناء العدد (اثنان / اثنتان) فيعربان إعراب المستثنى ألنه

ملحق به، والعدد (ثمانية) يعرب بالحركة المقدرة

على آخره إذا كان مذكرا (ثماني) أي يعرب إعراب االسم المنقوص.

األعداد المركبة

وهي األعداد من 11 إلى 19

إعرابهالعددالتراكيب

مبني على فتح الجزأين في محل نصب مفعول به.أحد عشرنظمت أحد عشر بيتا شعريا.

اثني عشرةاشترى عمر اثني عشرة قصة.
اثنتي: مفعول به منصوب بالياء ألنه ملحق بالمثنى. 

عشرة: اسم مبني على الفتح.

مبني على فتح الجزأين في محل جر اسم مجرور.تسع عشرةفاز الفريق بتسع عشرة ميدالية.

استنتاج

تبنى األعداد المركبة على فتح الجزأين باستثناء العدد اثني عشر / اثنتي عشرة، حيث يعرب الجزء األول منهما إعراب المثنى، والجزء

الثاني يبنى على الفتح.

ألفاظ العقود

وهي األعداد 20 إلى 90

أمثلة المجموعة (2)

إعرابهالعددالتراكيب

خبر لمبتدأ مرفوع بالواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالم.ثالثونالشهر ثالثون يوما.

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم.أربعينقرأُت أربعين صفحًة من الكتاب.

استنتاج

تعرب ألفاظ العقود إعراب جمع المذكر السالم ألنهما ملحقة به.

األعداد المعطوفة

أمثلة المجموعة (3)

إعرابهالعددالتراكيب

https://inscription.ma/


في القسم تسعٌة وعشرون تلميذا

وتلميذة.

تسعة

وعشرون

تسعة: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة. 

عشرون: اسم معطوف تابع للمعطوف عليه في رفعه وعالمة رفعه الواو ألنه ملحق

بجمع المذكر السالم.

استنتاج

تعرب األعداد المعطوفة حسب موقعها من الجملة ويتبع المعطوف المعطوف عليه في إعرابه.

مالحظة

تكون “شين”: العدد العشرة مفتوحة إذا كان معددوها مذكرا، وتكون ساكنة إذا كان معددوها مؤنثا.

الملخص

األعداد المركبة (11 – 19) باستثناء العدد (12)

مبنية على فتح الجزأين:

في محل رفع، مثل: جاء تسعَة عشَر طالبا.

أو في محل نصب، مثل: اشتريُت أربعَة َعَشر كتاًبا.

أو في محل جر، مثل: سافرُت الى خمسَة َعشَر بلدًا.

العدد (12)

ُيعرب الجزء األول منه إعراب المثنى، فُيرفع باأللف، وُينصب وُيجّر بالياء، وُيبنى الجزء الثاني على الفتح، (ويكون في محل جر

اإلضافة)، نحو:

وجدُت في الكتاب اثنتي عشرة صفحَة بيضاء.

األعداد غير المركبة

ُتعرب حسب موقعها في الجملة:

األعداد (من 3 الى 10)

ُتعرب إعراب المفرد، فترفع بالضمة، وُتنصب بالفتحة، وُتجر بالكسرة، وكذلك المئة واأللف باستثناء عددين:

1. اثنان / اثنتان: فيعرب إعراب المثنى ألنه ملحق به.

2. ثمانية: فيعرب إعراب االسم المنقوص إذا كان مذكرا (ثماني).

رأيُت تلميذين اثنين.

فازت خمُس طالبات.

مررُت بثماني طالبات.

قرأُت مائة قصة.

ألفاظ العقود

ُتعرب إعراب جمع المذكر السالم، فُترفع بالواو، وُتنصب وتجر بالياء:

راجعُت أربعين صفحة.

الشهر ثالثون يوما.

https://inscription.ma/

