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 اجلزء الأول والثاين يطابقان املعدود              

13-19 

 

 املعدود يوافق الثاين واجلزء املعدود خيالف الأول اجلزء

 (مذكّر مذكرمذكّر )جاء أأحد عرش رجاًل 

حدى عرشة امرأأًة   (مؤنث مؤنثمؤنث )جاءت ا 

 مفرد منصوب( املعدود)متيزيها 19-11الأعداد املركبة 

 (مذكّر مذكرمذكّر )جاء اجنا عرش رجاًل 

 (مؤنث مؤنثمؤنث )جاءت اجنتا عرشة امرأأًة 

 (مذكّر مؤنث مذكر)رجالً  تسعة عرش

 ( مؤنث مذكّر مؤنث)سنبةًل  س بع عرشة

 (مؤنث مؤنث مذكّر)س يارًة  مخس عرشةرأأيت 

 (مذكّر مؤنث مذكر )متسابقًا س بعة عرش  حرض

 مفرد منصوب( المعدود)التمييز

 

 مفرد منصوب( المعدود)التمييز 
 

 

 مؤنث=مذكر   عشرة=عشر

 مؤنث=مذكر    إحدى=أحد
 

 مؤنث=مذكر      اثنتا=اثنا



 (المعدود)التمٌٌز إعراب  حكم العدد المعدود نوعه العدد م

 الفتحةمنصوب وعالمة نصبه تمٌٌز  المعدودٌطابق  كوكبا   مركب كوكبا  عشر أحد  1

2 
 لٌلةحدى عشرة إ

 

 الفتحةمنصوب وعالمة نصبه تمٌٌز  المعدودٌطابق  لٌلة   مركب

3 
 شهرا  عشر اثنا 

 

 شهرا   مركب
 المعدودٌطابق 

 

 

 الفتحةمنصوب وعالمة نصبه تمٌٌز 

4 
 نخلةعشرة  اثنتً

 

 نخلة مركب
 المعدودٌطابق 

 

 
 الفتحةمنصوب وعالمة نصبه تمٌٌز 

 طالبا   5

6 

الجزء األول ٌخالف المعدود 
 والجزء الثانً ٌوافق المعدود

 

 مركب
 

 صحٌفة
 

 منصوب وعالمة نصبه الفتحةتمٌٌز  

 مؤنث مؤنثمؤنث 

    صحٌفةتسع عشرة 

  مـؤنثمذّكر مؤنث  

 طالبا  ثالثة عشر 
 مذكرمؤنث مذكر 

 مؤنث مؤنثمؤنث 

 مذّكر مذّكرمذّكر 

 مذّكر مذّكرمذّكر 

الجزء األول ٌخالف المعدود 

 والجزء الثانً ٌوافق المعدود
 

 مركب منصوب وعالمة نصبه الفتحةتمٌٌز  
 



 نوع التمٌٌز حكم العدد  التحوٌل إلى لفظ الجملة م

 جمع مجرور المعدود ٌخالف سبعة إخوة إخوة 7 1

 جمع مجرور المعدود ٌخالف ستة فصول فصول 6 2

 درجة أربع عشرة درجة 14 3
 الجزء األول ٌخالف المعدود

 والجزء الثانً ٌطابق المعدود 
 مفرد منصوب

 مفرد منصوب المعدود الجزء األول والثانً ٌطابقان اثنا عشر طالبا طالبا   12 4

 درجات ثمان درجات 8 5
 المعدود ٌخالف

 
 جمع مجرور

 مفرد منصوب المعدود الجزء األول والثانً ٌطابقان إحدى عشرة ساعة ساعة 11 6

 ستة عشر عضوا   عضوا   16 7
 الجزء األول ٌخالف المعدود

 والجزء الثانً ٌطابق المعدود 
 مفرد منصوب

 الجزء األول ٌخالف المعدود ٌوما   29 8



  :قال عنه هللا رضً الخدري سعٌد أبً عن

 علٌه هللا صلى- هللا رسول قال

 ٌوما   ٌصوم عبد   ِمنْ  ما" :-وسلم

 الٌوم   ِبذلك هللاه  باعد   إال هللا سبٌل فً

 "خرٌفا   سبعٌن   النارِ  عن وجه ه

 علٌه متفق


