
 
 
 

(2019-2020 )   
 (العدُد واملْعدودُ     ورقة عمل لدرس ) -اللغة العربّية  

 
 ( ______  الّتاريخ :_______________    الّتاسعاالسم :__________________       الّصف )   

      املعدود مراعًيا أحوامها ابلّتوظيف. تعّلم أحوال العدد مع املعيار:أن يتعرف امل 
  فـــــائدة: ☺

 ألفاظ العَدِد تُذكَّر وتؤنَُّث وفقًا للمعدود،ويُمكن تقسيم األعداد إلى قسمين:
 )واحد واثنان(: يوافقان المعدود في التّذكير والتّأنيث. -أ

 هذه زهرةُ واحدةٌ  –عندي قلٌم واحد  مثل:
 عندي زهرتان اثنتان –عندي قلمان اثنان     
 : تُخالُف المعدوَد في التَّذكيِر والتّأنيِث.(إلى عشرة   - ثالثة  )األعداد من -ب

 في بيتنا ثالثةُ رجاٍل َوستُّ ِنْسوةٍ مثل: 
 أكتُب بثالثِة أقالٍم وأحمُل أربُع كراساتٍ      –     في األسبوعِ سبعةُ أيامٍ         

 ملحوظة:يأتي بعد العدد اسٌم مجروٌر يوضحهُ، وهذا االسُم يعرُب ُمضافًا إليِه مجروًرا.
 .رأيت إحدى عشرة قّصةً -رأيُت أحَد عشر كوكًبا . (:مثل: 12-11األعداد)-ج

 .نرى أن الجزء األول والثّاني والثالث يطابقان بعضهما في التّذكير والتّأنيث
 (:19-13األعداد)-د

.)نجد أن  الجزء )عشر كتاًبا(يوافق العدد المعدود والجزء األول)ثالثة(يخالف ر كتابًاعشمثل:ثالثة 
 المعدود)كتاًبا(.

 (:20،30،40،90ألفاظ العقود/ األعداد)-هـ
 التتغير مع المعدود سواء أكان المعدود مذكًرا أم مؤنثًا.

الّسالم أي )الرفع بالواو والنصب والجّر إعرابه:تعرب حسب موقعها في الجملة وإعرابها إعراب المذكر 
 بالياء(

 الّسؤال األول:

 أوالً: أكمل الجمل التّالية:

 توافق( المعدود.-(_________ )تخالف 2-1األعداد )-أ

 توافق( المْعدود.-(______ )تخالف 10-3األعداد من )-ب

 بجانبها ثم ضعها في جملة مفيدة:ثانيًا:أكتُب الكلمات التّالية وفقًا لألرقام المذكورة 

 ( ُكتب:________________________________5)-

 ( لوحتين:_______________________________2)-

 (علماء:_______________________________10)-

 (فتيات:________________________________4)-



 (أقالم:_________________________________1)-

 الثّاني:الّسؤال 

 أُحّدُد العدد والمعدود في األمثلة اآلتّية بوضع خط تحت العدد وخطين تحت المعدود:

 كانت ثالثةُ أياٍم كافيةً لتنفيذ المشروع.-1

 .رزقني هللا بطفلين اثنين-2

 عدد الّطالب المشاركين في المسابقة عشرة.-3

 .قرأُت ستةَ فصوٍل مَن الكتابِ -4

 الّسؤال الثّالث:

 أختاُر الرمز الّذي يُشيُر إلى العدد المناسب من حيُث التّذكير والتّأنيث فيما يأتي:

 اجتزُت ______________ اختباراٍت. -أ

 )أ( أربع                                )ب(أربعة 

 القّصةِ قرأُْت_________فُصوٍل من -ب

 ِستّةَ )أ( ِستَّ                               )ب( 

 ذهبت عّماتي__________ معنا إلى الحديقة.-ج

 )أ( الثالث                         )ب( الثالثةُ 

 وأقاَم فيها ______ سنواٍت.اإلماراِت عاَد إلى -د

 )أ( تسَع                        )ب( ِتسعةَ 

 اشتريُت_____ عشر كتاًبا.-هـ

 )ب(ثالث)أ(ثالثة                   

 رأيُت______ عشر كوكًبا.-و 

 )أ( أحد                   )ب(  إحدى

 قرأُت _______ عشرة قّصةً -ز

 )أ( أحد                  )ب( إحدى

 الّسؤال الّرابع:

 أُعرُب ماتحته خط في المثال التّالي:



 ، حتى أكملُت دراستي.سنوات   بقْيُت في الخارج أربعَ -

____________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


