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阿拉伯語序數 

 

馬穆德* 

 

摘要 

此論文在探討人們在日常生活中使用的序數型態與意義，在阿拉伯語的使用

中，序數與基數在句子中的位置及其與所數名詞之間的性別、數目與格位的關係 

阿拉伯人在使用序數時，並未遵循一致的型態，譬如「第一」的陽性 al-awwal

及陰性 al-ūlā與基數「一」的陽性 al-wāḥid 和陰性 al-wāḥidah並無詞彙上的關聯

性。對「第一」的表達，阿拉伯語顯然與其他閃語雷同。從「第二」到「第十」

都遵循 fā‘il 的詞型。若數目字屬於結合式（al-murakkab）或組合式（al-ma‘ṭūf），

則其個位數遵循序數 fā‘il 詞型，十位數保持基數的型態。百、千等單位，亦使用

基數的詞型。當基數型態出現在序數中，僅以定冠詞 al 來區別。 

本論文除了說明序數在阿拉伯語裡與所數名詞呈現形容詞與被形容詞之關

係，在性別、數目、格位、已未知上須彼此協調，其使用往往因前後文而有不同

之外，尚在歸納阿拉伯母語人士及非母語人士使用序數時常犯的錯誤，並提出解

決這些語言錯誤的方法，使學生在運用序數時避免這些常犯錯誤。 
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The Ordinal Numbers in the Arabic Language 
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Abstract 

This paper deals with a key linguistic matter, which people have always needed to 

use and employ it in their everyday life. This matter is the Ordinal numbers. Ordinal 

numbers are defined as words describing the counted nouns telling their order among 

other things. Its significance is derived from its method of formulation and its location 

in the sentence respectively to the counted noun. The counted noun, in most cases, is 

preceded by the ordinal number, which tells its order among other things. The ordinal 

numbers are different from the Cardinal numbers, which tell the amount and quantity 

of the counted noun.  

It is noticed that Arabic language has more than one way in expressing the Ordinal 

Numbers, for example; number one (wahid) its corresponding ordinal number differs 

from the original word, so we say (al-‘awal) to indicate the ordinal number for 

masculine, and (al-‘ula) to indicate the ordinal number for feminine. Arabic language 

is similar to other Semitic Languages regarding this matter in terms of formulating the 

ordinal number for the original number (one). Ordinal numbers for its corresponding 

singular Cardinal numbers from two to ten use the form (fa’el), while composing 

numbers use the form (fa’el) for the first part of this number while keeping the second 

part as it is. The numbers (20, 30, …), one hundred, one thousand and the likes are used 

in its original formulations to indicate its ordinal numbers while adding only the definite 

article (al) to it. 

This study shows that ordinal numbers are primarily used as adjectives for the 

counted noun, which proceeds it. This ordinal number will follow the counted noun in 

terms of being definite or indefinite, masculine or feminine and declension. These 

ordinal numbers may be used in different cases, hence the declension should be changed 

as required following the context. 

This paper also deals with pointing out the possible errors in the use of Ordinal 

Numbers among Arabic language learners, whether they are natives or foreigners, with 

the hope of watching it out, addressing it and to help students overcome these errors, 

which would make it easier for them to acquire the needed skills in order to use these 

ordinal numbers in a correct manner. 

 

 

Key words: Ordinal numbers, Cardinal numbers, adjective, the number, the counted 
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 ألعداد التّرتيبيّة في اللغة العربيّةا

 

  عبدالدين محمود طلب

 

 الملّخص

 ،في واقع حياتهم اليوميّةاستعمالها وتوظيفها نّاس إلى الطالما احتاج  يتناول هذا البحث مسألة لغوية مهّمة

يب تتأتى من وداللتها على التّرت ،تَْرتيبِه بِالنِّسبَِة لَِغيِرهألفاظ  تِصُف الَمعدوَد َوتَُدلُّ َعلى وهي أال وهي األعداد التّرتيبيّة،

وهي ب، استعماالتها الدالة على الترتي يةالذي يسبقها في غالبطريقة صياغتها، وموقعها بالنسبة لمعدودها في الجملة، 

 . األعداد األصليّة التي تدّل على كميّة المعدود ومقداره طريقة استعمالها عنفي تختلف 

يِر له َعَدٌد تَرتيبيٌّ ِمْن غِ  صاغيُ فالعدد )واحد( ، هذه األلفاظحظ أّن العربيّة لم تسلك طريقاً واحداً لصياغة ويل

ل( لِبياِن تَْرتيِب الَمْعدوِد الُمذكَِّر، و)األولى( لِبياِن تَْرتيِب الَمْعدوِد الُمؤنَّثِ   تشبهي هذا ف والعربية ،لَْفِظِه؛ فَيُقاُل: )األوَّ

 التّرتيبية وتصاغ األعداد ،هعنمن لفظ لغوي مختلف  للعدد )واحد( التّرتيبيّ  في صياغتها العدد ،اللغات الساميّة األخرى

والمعطوفة فتصاغ األعداد الترتيبية  المركبة على وزن )فاعل(، وأّما األعداد ،المفردة من اثنين إلى عشرة ألعدادل

تستعمل ألفاظ العقود، والمئة واأللف و ،مع بقاء جزئها الثاني على ما هو عليه على وزن )فاعل( من جزئها األول

 للداللة على التّرتيب مع إدخال )ال( التعريف عليها.  األصلية يغتهاوأشباهها بص

مطابقة  عدودها الذي يتقدم عليها، فتكوناألصل في األعداد التّرتيبيّة أن تأتي وصفاً )نعتاً( لمبيّن البحث أّن و

 قتضيه الّسياق.فتعرب وفق ما يها أحياناً وقد تتعدد أوجه استعمال واإلعراب،  له في التعريف والتأنيث والتذكير والتنكير

 ربية منلعا متعلميعمال األعداد الترتيبيّة لدى في است بحث على استقصاء األخطاء المحتملةحرص ال كما

ساب اكت تجاوزها، مما يسهّل عليهم على أمل التّنبه لها ومعالجتها ومساعدة الطلبة في؛ الناطقين بغيرها أبنائها أو

، وقد حاول البحث أن يفّسر أسباب هذه األخطاء وسبل معالجتها، الستعمال الصحيح لهذه األعدادالمهارات الالزمة ل

 اعتماًدا على خبرة الباحث في هذا المجال.  

 

 

  ألصليّة، الصفة، العدد، المعدودالكلمات المفتاحية: األعداد الترتيبية، األعداد ا

                                                           
   تايوان  /جامعة جين جي الوطنيّة  -األستاذ المساعد بقسم اللغة العربية 
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 األعداد التّرتيبيّة في اللغة العربيّة

 

 عبدالدين طلب محمود  

 أهميّة البحث وأهدافه .1

في واقع حياتهم اليوميّة، في المجاالت االقتصاديّة  ما من شٍك في حاجة النّاس إلى توظيف األعداد التّرتيبية

واالجتماعيّة والّسياسيّة والثّقافيّة، في البيت والّشارع والعمل، وهو ما يشير إلى أهميّتها الوظيفيّة في اللغات كلّها، 

المواقف  يبه فيان ترتللتّعبير عن فكرة التّرتيب بين األشياء أو األشخاص، أو غير ذلك مما يحتاج النّاس إلى بي

 التداوليّة. 

 تيبيّةرلصياغة األعداد التّ  تعرف إلى المنحى الذي سلكته العربيّةوهو ما استدعى البحث في هذه المسألة لل

قّعة خطاء المتواألإضافة إلى بيان  ،هااكتسابالقواعد و هذهتعلّم تيسير  لما في ذلك من أهميّة في  ؛وأوجه استعمالها

في  بغيرها ناطقينالمتعلمين للعربيّة  من أبنائها، أو  ال كثير منإذ يخطئ أو استعمالها، صياغتها  لدى المتعلّمين في

 فياإلعراب، أو بين العدد التّرتيبّي ومعدوده، أو عدم مراعاة المطابقة من حيث الّصياغة، أو  هذه األعداد استعمال

 اعد األعداد األصلية واألعداد الترتيبية.ترتيب جملة العدد التّرتيبي، أو في خلطهم أحياناً بين قو

من الموضوعات التي تتنازعها مسائل نحوية وصرفيّة متداخلة يجعل عموماً موضوع العدد في العربية و

، مما يتطلّب اهتماماً ببحث هذه المسائل، بعيداً عن باً لكثير من المتعلمين للعربيّةصع وإجادة استعمالهاتعلمها 

خصوصاً  ،والتفريعات غير الوظيفية التي ال تخدم المتعلمين، وال تالمس واقع االستخدام اللغوّي الحقيقيالتفصيالت 

 لحقيقيّةولعّل القيمة ا وولوجها مدارك عديدة في سلّم العالميّة،، وتعليمها ضوء اإلقبال المتزايد على تعلّم العربيةفي 

تجربة حقيقية  على اً ، معتمدتعلق بالعدد التّرتيبّي من منظور وظيفيجّل ما يهذا البحث تترّكز في محاولته استصفاء ل

 أصالً. غير الناطقين بهاو للعربية من الناطقين بها،  في تدريس هذا الموضوع للمتعلمين

 منهج البحث. 2

 يعتمد هذا البحث المنهج الوصفي التّحليلّي؛ لعرض المسائل المتعلّقة بموضوع الّدراسة واستقصائها بشكل

وصياغتها،  ،التّرتيبيّةاألعداد العدد، وأقسامه،ومفهوم  كامل، واعتماداً على هذا فمن المؤّمل أن يورد البحث مفهوم

 وأوجه استعمالها، واألخطاء المتوقعة في استعمالها، وسبل معالجتها. 

 التمهيد. 3

للغة أهميّة بالغة في حياة النّاس أينما عاشوا وحلّوا، وهي مظهر من مظاهر الّسلوك اإلنساني وأهّمه على 

اإلطالق، ولهذا يُْنظَر إليها على أنها أعظم إنجاز بشري على ظهر األرض، ولوالها ما قامت لإلنسان حضارة وال 

ن احتياجاتهم الوظيفيّة النّاتجة عن التّواصل اإلنسانّي نشأت مدنية.وعادة ما ترتبط اللغات بحياة النّاس وتعبّر ع

وضروريّاته، فاللغة نشاط اجتماعي إلشباع الّرغبات وتحقيق المتطلّبات، وليست وظائفها إاّل الّطرائق التي يستعمل 
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انيها مرادفة مما يعني أّن وظائف اللغة في أبسط مع ،1بها النّاس لغتهم إلنجاز عدد من األهداف واألغراض المتباينة

، ونتاج طبيعي للنّشاط اإلنسانّي المتواصل على هذه البسيطة منذ أن خلقت وحتّى هذه اللحظة، ومن أهّم 2الستعماالتها

 .3سماتها أنّها نظام من العالمات واإلشارات المعبّرة عن األفكار التي يتداولها أصحابها فيما بينهم

للغات استعمال العدد للتّعبير عن فكرة التّرتيب، فقد ظلّت حاجة ولعّل من أبرز تلك االحتياجات الوظيفيّة 

اإلنسان للتّعبير عن ترتيب األشياء من أولويات حياته على الّدوام، على المستويات: الشخصيّة، أو االجتماعيّة، أو 

له  ألشياء بالنّسبةخاص أو ااالقتصاديّة، فكان ال بد له على سبيل المثال أن يبيّن ترتيب أبنائه في بيته، أو ترتيب األش

ترتيب األحداث التي تمّر في حياته وفق تسلسل حدوثها، وهذا يعني أّن الحاجة  أو لغيره، وربما احتاج أيضا أن يبين

للتّعبير عن فكرة التّرتيب ظلّت تمثّل احتياًجا نوعيًّا في حياة اإلنسان، له أو لغيره ممن يحيطون به ويتواصلون معه 

ا فيها.في شؤون الح  ياة المختلفة، التي غالبًا ما تكون فكرة التّرتيب جانبًا مهّمً

ويبدو أّن حاجة اإلنسان للتّعبير عن العدد وصياغة ما يدّل على الكميّة أو التّرتيب بدأت منذ فترة مبّكرة من 

ياجه ن احتاج إلى العّد قبل احتوجوده على هذه األرض، فالعدد َمِسيس الّصلة بحياة الفرد اليوميّة حتّى قيل:" إّن اإلنسا

إلى التّكلم،فقد أظهرت الّدراسات مدى اهتمام اإلنسان األّول بالعّد والتّرقيم من خالل الّسبق الّزمنّي الذي أحرزه على 

، ومن المحتمل أن يكون ذلك قديًما قدم شعور اإلنسان بالملكيّة الخاّصة، منطلقًا من حبّه 4كتابة األفكار وتدوينها

تفاظ بسجٍل لكميّة ما يملكه، أو لإلشارة إلى ترتيبه.وهذا يعني بطبيعة الحال أّن المجتمعات اإلنسانيّة كلّها قد حفلت لالح

باألعداد وبالتّعبير عنها لغويًّا، سواء ما كان منها دااّلً على الكميّة والمقدار أو التّرتيب، لما تمثّله من حاجة أساسيّة 

 بينهم، أو تواصلهم مع غيرهم، وهو ما يمكن لَْحظه في اللغات اإلنسانيّة كلّها على حدٍّ سواء.ألفرادها في تواصلهم فيما 

وتشير الّدراسات إلى أّن فكرة العّد تشّكلت أساًسا لدى اإلنسان معتمدة على المقارنة بين األشياء المطلوب 

برز ما استخدمه اإلنسان قديًما للتّعبير عن عّدها بما يناظرها من المحسوسات لديه آنذاك، وكانت أصابع اليدين من أ

األعداد، وما يزال أثر ذلك باقيًا إلى اليوم، وابتكر اإلنسان فيما بعد العالمات للداللة على األعداد، فإذا أراد عن يعبّر 

في اإلنسان ى أجيااًل، ثّم رأهذا االستخدام _ على هذا النّحو_ ( وضع خطًّا أو نقطة أو عقدة، وربما ظّل 1عن العدد )

دى ئة، فكان ثمرة ذلك أن اهتذلك مشقّة إذ كان يتطلّب منه ذلك _على سبيل المثال_ أن يضع مئة خطٍّ للتّعبير عن الم

 .5إلى استعمال عالمة لكل عدد،  فوضع عالمة للخمسة، وعالمة للعشرة، وأخرى للمئة، وهكذا

ّي والحضارّي، إلى أن يتوّصل اإلنسان إلى فكرة ثّم أّدت متطلّبات الحياة وتطّورها على المستوى الفكر 

، وهو ما يعنى وجود ألفاظ لغويّة دالّة على العدد مصوغة بما 6العدد المجّرد دون الحاجة إلى وجود قرينة محسوسة

أنظمتها  ييتناسب والمنطق اللغوّي لكّل أّمة، إذ من الُمسلّم به أّن لكّل لغة طبيعتها التي تميّزها عن سواها من اللغات ف

                                                           
. وينظر: 33/ 1. 1952، المكتبة العلميّة 2هـ(، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق: محّمد النّّجار، ط392يعّد ابن جنّي أول من أشار إلى هذا حين قال: "اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم". ابن جنّي ) 1

 ., j.(ed)(1975).p.141Lyons Language structure and language function, in: , M.A.K(1970):Halliday 

 .133. 2001، ملتقى الفكر، مصر، 2نحلة، محمود أحمد، علم اللغة النّظامي، ط 2

 32-27. 1985وزميليه، الّدار العربيّة للكتاب، تونس، فرديناد، دي سوسير، دروس في األلسنيّة العاّمة، ترجمة: صالح القرماوّي  3

 14 -13هـ. 1423دبي ، الطبعة: األولى،  -سعد، قاسم علّي، األرقام العربيّة تأريخها وأصالتها، دار البحوث للدراسات اإلسالمية  4

، وينظر أيًضا: ماكليش، جون، العدد، ترجمة: خضر األحمد، وموفق دعبول، مراجعة: عطية عاشور، عالم المعرفة، 174. زيدان، جرجي، الفلسفة اللغويّة، مراجعة وتعليق: مراد كامل، دار الهالل، القاهرة، د.ت 5

  40. 1999، 251العدد: 

 9. 1957انظر: اور، اوستن، نظريّة األعداد وتاريخها، ترجمة: محيي الّدين يوسف، ومحّمد الظّاهر، بغداد،  6
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الّصوتيّة والنّحويّة والّصرفيّة والّدالليّة، وخصوصاً حين تكون اللغات من عائالت لغويّة مختلفة، كما هو الحال في 

 العربيّة والّصينيّة، وغيرهما من اللغات األخرى.

 مفهوم العدد وأقسامه .4

سبقت اإلشارة إلى أّن العّد مسألة إنسانيّة لم تقتصر على أّمة دون غيرها، ولذلك نجد هذه الفكرة موجودة 

لدى كل الّشعوب واألمم، فال تكاد تخلو لغة من رموز أو ألفاظ دالّة على العدد، فقد ابتكرت كّل أّمة ّرموزاً أو ألفاظًا 

ذه العمليّة أمراً قاباًل للفهم واإلدراك والتّصّور اإلنسانّي، فضاًل عن إمكانيّة لغويّة تعبّر بها عن عمليّة العّد، مما جعل ه

 االستعمال اللغوّي لهذه األلفاظ  من الناطقين بهذه اللغة أو تلك.  

( لغةً هو اإلحصاء، فيقال: عددُت الشيء عّداً، إذا أحصيته . واإلحصاء: تعقب المعدود وإعطاؤه لفظا 7و)العدُّ

. ويُْقَصد بـ)العّد( أيًضا: إحصاء الّشيء على سبيل التّفصيل. 8ًمـا عليه يدل على مقداره وكميته، أو ترتيبهيصبح َعـلـَ 

فيكون العّد بصياغة األلفاظ التي تشير إلى كل أجزاء المعدود، وهذه األلفاظ هي التي يعبّر عنها بـ)األعداد( وتصاغ 

 .هافي كّل لغة وفق ما تقتضيه قواعد

مشتّق من الفعل )َعدَّ(، يقع على المذّكر والمؤنّث، وهو مقدار ما يَُعدُّ وَمْبلُغه، ويجمع  اسم( في اللغة العربيّة: و)الَعَدد

 .9على )أْعَداد(

 .11. أو هو اللفظ الّدال على كميّة المعدود أو ترتيبه10ويعّرف العدد اصطالحاً بأنّه: الكمية المتألفة من الوحدات

 :12لفاظ األعداد في أّي لغة تكون على نوعينويستخلص من هذا أّن أ

 دااًل على )خمسة(طالب". فيكون اللفظ  خمسة، كقولنا:" شارك في المسابقة 13األّول ألفاظ دالّة على الكميّة أو المقدار 

 كمية المعدود )الطاّلب( ومقداره. 

وإنّما سّميت كذلك ألّن أصل (، The Cardinal Number)األلفاظ يسّمى األعداد األصليّة وهذا النّوع من

من كّل شيء. وفي العربيّة نجد لألعداد األصلية قواعد تحكم استعمالها،  ما وضعت له داللتها على الكمية والمقدار

من حيث مخالفة المعدود أو مطابقته وفقًا لجنسه، فيالحظ أّن العدد )خمسة( جاء مؤنّثًا مخالفًا لمعدوده من حيث 

 معدود مؤنّثًا لكان العدد األصلّي مذّكًرا كما في جملة:ولو كان ال، 14الجنس

 ."اشترى التّاجر خمس سيّاراٍت"

                                                           
 .. ماّدة )عدد(1994، بيروت، دار صادر.3هـ(، لسان العرب، ط711محّمد بن مكرم، )ابن منظور، جمال الّدين  7
 824المعجم العربي األساسي جماعة من اللغويين )الروس( مادة عدد  8
 . مادة )عدد(2004، مكتبة الّشروق الدوليّة، مصر، 4مجمع اللغة العربيّة، المعجم الوسيط، ط 9

 640. 1998، مؤّسسة الّرسالة، لبنان، 2موسى، الكليّات، تحقيق:عدنان درويش، ومحّمد المصرّي،طالكفوّي، أبو البقاء أيوب بن  10
 140. 2007، 31، السنة 73اللبدي، محمد سمير، العدد بين الحساب واللغة، مجلة مجمع اللغة العربية األردنّي، العدد  11
 443. 1988، 1يعقوب، إميل بديع، موسوعة النحو والصرف واإلعراب، ط 12
( وغيرها من األرقام، وأّما العدد أو اسم العدد، 2،  و 1يجب التفريق بين الّرقم والعدد، فالّرقم: رمز يستعمل للداللة على عدد معيّن، كـ) 13

المرجع  د.  انظر:فهو: اللفظ المصوغ لغويًّا للداللة على كميّة أو ترتيب، كـ)واحد، و اثنان، وثالثة، أو األول، والثاني( وغير ذلك من األعدا

 .544. وانظر أيضا: المعجم العربي األساسي جماعة من اللغويين )الروس( مادة عدد 142السابق 
ذّكر م التاء المربوطة في اللغة العربيّة)ة( الحقة صرفيّة دالة على التأنيث، وحين يراد تأنيث العدد يتّم إضافتها إليه، فـ)خمس( عدد أصليّ  14

 مسة(.وعند تأنيثه يصبح )خ
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 يبيّةاألعداد التّرت وتسّمى: لة على رتبة المعدود، أو ترتيبه، فهو: األلفاظ المصوغة للدال من األعداد وأّما النّوع اآلخر

(The Ordinal Numbers:كقولنا ،) 

فيكون اللفظ: )الخامس( دااًل على ترتيب معدوده:)الكتاب( لما   .هذا الّشهر"قرأت الكتاب الخامس في "

 قبله وما بعده من الكتب.

أَْثبَتَه ووضع  :والتّرتيب في اللغة مشتّق من: َرتََب الشيُء يَْرتُُب رتُوباً وتََرتََّب ثبت فلم يتحّرك، وَرتَّبَه تَرتِيباً 

 .15الّشيء في مرتبته، أي: منزلته

: اسٌم َمصوٌغ َعلى نَْحٍو َمْخصوٍص يَِصُف الَمعدوَد َويَُدلُّ َعلى تَْرتيبِه بِالنِّسبَِة وهذا ي عني أّن الَعدَد التَّرتيبيَّ

 .16لَِغيِره. فهو يعني االنتقال من عدد إلى العدد الذي يليه

ميّة أّن داللتها على الك وفي تقديري أّن األعداد التّرتيبيّة وإن كانت داللتها تترّكز على رتبة المعدود، إال 

والمقدار ال تبارحها بحال من األحوال، فتكون مصاحبة لداللتها على الترتيب، وهذا يعني أّن العدد التّرتيبّي)الخامس( 

في المثال الّسابق وإن تمّخضت داللته للترتيب، فإّن داللته على الكمية والمقدار تبقى حاضرة فيه ال تفارقه؛ فاأللفاظ 

من بعضها تبقى متضمنة لمعناها  األصلّي، وتكون الّزيادة دالّة على المعنى الجديد الذي ِصيَغ اللفظ من  حين تصاغ

 أجله.

ولعّل هذا التداخل بينهما أّدى إلى االختالف في مسألة أيهما أسبق إلى االستعمال؟ واألرجح أّن األعداد 

معظم األعداد التّرتيبيّة مشتقة من األعداد األصليّة، بّل إّن بعض األصليّة أسبق، والتّرتيبيّة الحقة لها، يعّزز هذا أّن 

 .17للداللة على التّرتيب اللغات تستخدم األعداد األصلية نفسها

 يمكن حصر األلفاظ الّدالة على األعداد أصليّة كانت أو ترتيبيّة في األقسام اآلتية:وفي العربية 

  إلى )عشرة(. ومعنى مفردة أي: أنها ليست من األقسام  18)واحد(األلفاظ المفردة، وتستعمل لألعداد من

 الثالثة األخرى التي تستعمل للعدد؛ وليس المراد أنها غير مثناة، وغير جمع. 

  وسّميت مرّكبة ألنّها تتكّون من لفظين: األّول لفظ داّل 19 – 11األلفاظ المرّكبة وتدّل على األعداد من ،

لثّاني: لفظ )عشرة (، ويمتزج اللفظان ليداّل على عدد جديد ال يؤديه واحد منهما ، وا9 -1على عدد فردّي من 

ا. والجزء األول منهما يسمى: "صدر العدد"، والجزء الثاني يسمى: "عجز العدد"، ويقتصر على منفردً 

 .19كلمة: "عشرة"

ين العطف فيصبح اللفظ مترّكبًا من لفظفكأّن المتكلّم حين يجاوز العشرة، يقول: واحد وعشرة، ثّم تحذف واو       

 .20بمنزلة اسم واحد، ويبنيان على الفتح

                                                           
 ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق. مادة )رتب(. 15
 223. 1954م، ترجمة:أحمد أبو العباس، مكتبة مصر، القاهرة ل، توبياز، العدد لغة العجدانز 16
 281. 2003، 1عمايرة، إسماعيل، دراسات لغوية مقارنة، دار وائل للنشر، عمان، ط17
 العددان )واحد، واثنان( يطابقان معدودهما ألنه يكون متقّدًما عليهما، فيكونان صفة له: فيقال: فاز طالب واحد، وفازت طالبة واحدة.  18

هما، إذ ال يقال: واحدة طالبة، أو: واحد طالب. وأّما اإلعداد من )ثالثة( إلى )عشرة( فتخالف المعدود. يوال يتقّدم هذان العددان على معدود

انظر: اإلستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن، شرح الّرضي على الكافية، تحقيق: حسن الحفظي، جامعة األمام محمد بن سعود، 

 550  /2. 1993، 1ط
 .547 ، 518/ 4. 15حسن، عبّاس، النّحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، ط .19
 117. 2011، 2عبد الكريم خليفة، دار الجليس، عمان، طهـ(، الواضح، تحقيق: 379الّزبيدّي، محمد بن الحسن ) 20
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 21ألفاظ العقود، ويقصد بها: عشرون، وثالثون، وأربعون، وخمسون، وستون، وسبعون، وثمانون، وتسعون .

أس تسعة رالعدد يكون على  وسّميت كذلك ألنّها تكون بزيادة عقد ابتداء من العشرين وحتّى التّسعين. والعقد:

 .22قبله من نوع واحد، أي: العدد الذي يكمل به ما قبله عشرة متماثلة النوع أعداد

  ،ـ )األلفاظ المعطوفة، ويقصد بها األلفاظ الّدالة على األعداد المحصورة بين كّل عقدين  ،(نريوالعش حاديالك

وحتّى التاسع والعشرين، فكّل عدد محصور بين عقدين على الوجه المذكور ال بد أن يشتمل على معطوف، 

 ومعطوف عليه، وأداة عطف "هي: الواو"

ال بّد أن يكون من ألفاظ العقود، وأّما المعطوف عليه فيكون من ألفاظ األعداد المفردة من )واحد( والمعطوف 

 إلى )تسعة(.

 لف والمليون وما يماثلها.ألفاظ المئة واأل 

إال بذكر معدوده، ولهذا يسّمى المعدود تمييز العدد ألنه يزيل في جميع هذه األقسام وال تكتمل داللة العدد 

، إذ لو قال قائل: "في البيت ثالثة" لكان كالمه مبهًما حتّى يذكر المعدود، فإذا ذكره زال 23اإلبهام والغموض عنه

العدد، كأن يقول: في البيت ثالثة إخوة، أو: ثالثة ضيوف. أو غير ذلك مما يروم المتكلّم ذكره الغموض واإلبهام عن 

 من األشياء في كالمه.

 صياغة األعداد التّرتيبيّة في العربيّة .5

أشار البحث سابقًا إلى حاجة النّاس إلى التّعبير عن فكرة التّرتيب في حياتهم، أينما كانوا، وبأي لغة تكلّموا، 

وكما قيل: فإّن الحاجة أّم االختراع، سواء أكان ذلك على المستوى الماّدّي أم اللغوّي، وبطبيعة الحال فإّن اللغات 

اإلنسانيّة تختلف في طريقة استجابتها للناطقين بها وفق ما تقتضيه قواعدها وأنظمتها النحويّة والّصرفيّة والصوتية 

ال ينفصل أعضاء الجسد الواحد بعضها عن بعض، فتعمل مًعا في عالقة  والدالليّة، التي ال تنفصل عن بعضها كما

إذ  عداد الترتيبية وتوّصلت إلى ذلك،عن أسماء األ ف عبّرت العربيّةعضويّة متناسقة، وفيما يلي يعرض البحث كي

 على النّحو اآلتي: هاء األعداد التّرتيبيّة فيتصاغ أسما

  أسماء األعداد التّرتيبيّة المفردة 5.1

(، عدا العدد )واحد( فيصاغ اسم عدد fa,ilتصاغ أسماء األعداد التّرتيبيّة لألعداد المفردة على وزن )فاِعل 

 ترتيبّي له من غير لفظه األصلّي، فيقال:

كما في قولنا:"حصل المتسابق األّول على جائزة كبيرة". وحصلت  .24"األّول" للمذّكر، و"األولى" للمؤنّث 

 المتسابقة األولى على جائزة كبيرة. 

                                                           
 459يعقوب، إميل بديع، موسوعة النحو والصرف واإلعراب، مرجع سابق.  .21
 . قال الفارابي في ديوان األدب: "والَعْقُد: واحُد ُعقوِد الِحساِب". انظر: 522  /4حسن، عبّاس، النّحو الوافي، مرجع سابق  .22

 هـ(، ديوان األدب، تحقيق: أحمد مختار عمر، ومراجعة: إبراهيم أنيس، مؤّسسة دار  350الفارابي، إسحاق بن إبراهيم )

 103. 1974الشعب، القاهرة، 
 482  /4 مرجع سابق،حسن، عبّاس، النّحو الوافي،  .23
 ابن يعيش، . و559 /3بيروت، د.ت ه(،الكتاب،تحقيق عبد السالم هارون، دار الجيل، 180سيبويه،عمرو بن عثمان،) 24

 ،28 /4. 2001، 1، بيروت، طهـ(، شرح المفّصل، قّدم له ووضع هوامشه وفهارسه: إميل يعقوب، دار الكتب العلميّة643موفق الدين )

 224 / 3. 1990، 1بيروت، طوانظر: السيوطي، جالل الدين، همع الهوامع، تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، 
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( يدّل على ذلك أّن مؤنّثه على وزن )فُْعلى(، كـ" أكبر" و " كبرى"، و "أطول" لعَ أفْ )و" أّول" على وزن 

غ منها أسماء األعداد التّرتيبيّة على وزن )فاِعل( وأّما بقيّة اإلعداد المفردة من )اثنين( إلى )عشرة( فتصا و "طولى".

 :اآلتي جدولال الذي يبيّنهعلى النّحو األصلّي لكل عدد،  مشتقة من الجذر

 (الجدول األّول: صياغة أسماء األعداد الترتيبية من األعداد المفردة)

 العدد التّرتيبّي للمؤنّثاسم  اسم العدد التّرتيبّي للمذّكر اسم العدد األصلي الجذر األصلّي للعدد

 األولى وزنها )فُعلى( األّول وزنه )أْفَعل( واحد وحد

 الثّانية الثّاني اثنان ثني

 الثّالثة الثّالث ثالثة ثلث

 الّرابعة الّرابع أربعة ربع

 الخامسة الخامس خمسة خمس

 الّسادسة الّسادس 25ستّة سدس

 الّسابعة الّسابع سبعة سبع

 الثّامنة الثّامن ثمانية ثمن

 التّاسعة التّاسع تسعة تسع

 العاشر العاشر عشرة عشر

ويظهر الجدول السابق أن األعداد الترتيبة لألعداد المفردة قد صيغت على وزن )فاِعل( من الجذر اللغوي 

 للعدد، يستثنى من ذلك العدد )واحد(.

يصغ من لفظه األصلّي )وحد(؛ ألّن لفظ "الواحد" مصوغ ويبدو أّن اسم العدد التّرتيبّي للعدد )واحد( لم         

أصاًل على وزن )فاعل(، فلّما كان كذلك لم يصلح للداللة على التّرتيب، فهو يطلق على كل واحد من مفردات 

المعدودات، فيقال: جاء طالب واحٌد، وجاءت طالبة واحدة، دون أن يقصد به الترتيب، فإذا أرادوا الترتيب قالوا: 

 .26ل، واألولى ليتميّز قصدهم في الداللة على الترتيباألو

                                                           
ا في ت)ستّة( أصلها )سدسة(، قلبوا السين األخيرة تاء لتقرب من الدال التي قبلها ، فصار التقدير )سدت( ؛ فلما اجتمعت الدال والتاء وتقارب 25

لتوافقها في الهمس ، ثم أدغمت التاء في التاء فصارت )سّت(. ويستدّل على أّن أصلها كذلك، قولهم عند التّصغير:  (تاء)المخرج أبدلوا الدال 

هـ(، 616ُسَدْيَسةٌ وُسَدْيٌس وفي الجمع: أْسداس. انظر: ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق. مادة )سدس(. و العكبري، أبو البقاء )

 342  /2. 1995، 1دمشق، ط  اب، تحقيق: غازي طليمات، دار الفكر،اللباب في علل البناء واإلعر
 593  /2اإلستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن، شرح الّرضي على الكافية، مرجع سابق.  26
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والعربيّة في هذا تتشابه مع أخواتها من اللغات الّساميّة األخرى في العدول عن اشتقاق اسم العدد التّرتيبّي  

داء، بت)األّول( من لفظه األصلّي الذي اشتق منه العدد األصلّي )واحد(، إلى أصول لغويّة أخرى تدّل على التقّدم واال

 ففي العبرية يبنى العدد الترتيبي للعدد )واحد( بلفظ:

جاء العدد الحبشيّة وفي  (Ehadهو)لفظ العدد األصلي لهذا العدد بينما  بمعنى: رأس،rišon) )ِرشون: 

الترتيبّي  العددجاء وفي  اآلرامية  (، ahaduمع أّن لفظ العدد األصلّي له ) (،qadamiبلفظ)قََدِم للعدد )واحد( الترتيبّي 

 .had27)، بينما لفظ العدد األصلّي جاء بلفظ )(، بمعنى: المقّدم، أو األّولqadmayaبلفظ:)

ويُْذّكُر أيًضا أّن العربيّة ليست وحدها التي نحت هذا المنحى في اشتقاقها العدد الترتيبي )األّول( من غير  

( يشّذان عن قاعدة صياغة بقية األعداد second(، و)firstمادته اللغوية ففي اإلنجليزية نجد أّن العددين الترتيبين )

 الترتيبية األخرى.
 بيّة المرّكبةأسماء األعداد التّرتي 5.2

(، ويبقى fa,il: تبنى أسماء األعداد التّرتيبيّة لألعداد المرّكبة من صدر العدد المرّكب فقط على وزن )فاعل

 :اآلتيالجدول  كما هو مبيّن في ويمكن توضيح ذلك ، اله دون تغييرعجز العدد )عشرة( على ح

 (لألعداد المرّكبة  الترتيبية األعداد صياغة أسماء: الجدول الثاني)

 اسم العدد التّرتيبّي للمؤنّث اسم العدد التّرتيبّي للمذّكر اسم العدد األصلي المرّكب

 الحادية عشرة الحادي عشر أحد عشر، إحدى عشرة

 الثّانية عشرة الثّاني عشر اثنا عشر، اثنتا عشرة

 الثّالثة عشرة الثّالث عشر ثالث عشرة

 الّرابعة عشرة الّرابع عشر أربع عشرة

 الخامسة عشرة الخامس عشر خمس عشرة

 السادسة عشرة السادس عشر سّت عشرة

 السابعة عشرة السابع عشر سبع عشرة

 الثامنة عشرة الثامن عشر ثماني عشرة

 التاسعة عشرة عشر التاسع تسع عشرة

                                                           
 107. 1977بروكلمان، كارل، فقه اللغات الّساميّة، ترجمة: رمضان عبد التواب، نشر جامعة الّرياض،  27
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قد جاءت على وزن )فاعل(  أن صياغة أسماء األعداد الترتيبية لألعداد المرّكبة لسابقاويظهر الجدول 

 .فبقي دون تغيير )الجزء الثاني منه( لصدر العدد وحده، وأّما عجزه

أن العدد المرّكب "أحد عشر" قد صيغ منه اسم العدد التّرتيبّي للمذّكر بلفظ: الحادي،  -أيًضا-  ويْلَحظ 

ُجِعلت الفاء مكان الالم فانقلبت ياء ألّن ما وللمؤنّث بلفظ: الحادية، وهما )حادو( و)حادوة( مقلوب )واحد( و)واحدة( 

 .28)فاعل(  ما على وزنقبلها مكسور، ووزنهما )عالِف وعالِفة(، وأصله

 العقود ألفاظ أسماء األعداد التّرتيبيّة من  5.3

تستعمل ألفاظ العقود األصليّة للداللة على ترتيب معدودها وتبقى على صيغتها األصليّة، فال يعتريها أّي 

تغيير مع إدخال )الـ( التعريف عليها، فيقال: وصل المتسابق العشرون، ثّم المتسابق الثالثون، ثم المتسابقة األربعون، 

في هذه األلفاظ أن تكون: العاشرون، والثّالثون، والّرابعون، وهكذا في بقية ألفاظ العقود األخرى، وكان القياس 

والخامسون، إلى آخر ألفاظ العقود، ولكنها استعملت للداللة على التّرتيب على صيغتها األصلية مع إدخال )الـ( 

 التعريف عليها.  

 أسماء األعداد التّرتيبيّة من األعداد المعطوفة 5.4

اء األعداد المعطوفة تتكّون من جزأين، األول: المعطوف عليه، ويكون عدًدا أشار البحث سابقًا إلى أن أسم

ولصياغة أسماء األعداد الترتيبية من هذه المعطوف، ويكون من ألفاظ العقود.مفرًدا من )واحد( إلى )تسعة(، واآلخر: 

ِل )المعطوف عليه( أسماء تدّل َعلى تَرتيِب َمعدودِ  ، ويبقى الجزء 29ها َعلى َوْزِن )فاعل(األعداد يبنى من ُجْزئِها األوَّ

 الثاني )المعطوف( على حاله، فيقال:

تقّدم الالعب الحادي والعشرون، وتقّدمت الالعبة الحادية والعشرون، وتقّدم الالعب الثاني والعشرون، 

 ن.وحتّى تسعة وتسعيوتقّدمت الالعبة الثانية والعشرون، وهكذا في كل األعداد الواقعة بين كّل عقدين من العقود 

 أسماء األعداد التّرتيبيّة من ألفاظ المئة واأللف وأشباهها5 .5

تستعمل ألفاظ المئة واأللف وأشباهها للداللة على تّرتيب معدودها دون تغيير، فيقال: قرأت القصة المئة، 

ةَ األلف لِلكاتِبَةِ   . 30َونََشرِت المجلّة المقاَل األلَف للكاتِب، والقصَّ

 أوجه استعمال األعداد الترتيبيّة. 6

ة العدد لفي الجملة، فتكون جم الذي يسبقهااألصل في استعمال األعداد التّرتيبيّة أن تكون وصفاً لمعدودها، 

 تي:التّرتيبي على النحو اآل

ع العدد الترتيبّي بمثابة الصفة للموصوف، يوافق معدوده في جميف، (+ بقية الجملة المعدود + العدد التّرتيبي)

 : الجملة اآلتية كما فيأحواله ، 

                                                           
هـ(، شرح المفّصل، 643ابن يعيش، موفق الدين )، و 225 /3، مرجع سابق. هـ(، همع الهوامع 911جالل الدين )السيوطي، انظر:  28

هـ (، حاشية الّصبان، على شرح األشموني أللفية ابن مالك، دار الكتب العلمية، 1206، و الّصبان، محمد بن علي )31 /4مرجع سابق 

 277 /3. 2000، 1اضل، معاني النّحو، دار الفكر، األردن، ط، والّسامرائي، ف109 /4. 1997، 1بيروت، ط
 593 /2اإلستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن، شرح الّرضي على الكافية، مرجع سابق.  29
 593  /2المرجع السابق،  30



12《外國語文研究》第二十五期 

فـ )الخبر(، و )القناة(، هما المعدودان في الجملة هذا المساء.في أرسلُت الخبَر األوَل إلى القناةِ األولى لينشر  

 السابقة، و )األّول(، و )األولى( هما العددان التّرتيبيان.

ه جاء المعدوُد نَِكَرةً لطابق ولو)األّول(، و)األولى( قد وافق كل منهما معدوده،  ينالتّرتيبي ينالعدد فيُْلَحظُ أنّ 

يبّي وصف العدد التّرت أنّ وهذا يعني في التنكير أْيًضا، نَْحَو:" قََرْأُت فَْصاًل خامًسا ِمن فُصوِل الكتاب". العدد التّرتيبيّ 

 .31واإلعراب ،والتذكير والتأنيث ،التعريف والتنكير :)نعت( لمعدوده يتبعه ويطابقه مطابقة تاّمة في

ا ابتداًء بعده )تمييزها( تختلف عن األعداد األصليّة، التي غالباً ما يأتي معدودهافي هذا  األعداد التّرتيبيّةو

 معدود األعداد األصلية فيكون.في المسابقة ثالثة طالب، أو ثالثة عشر طالباً (، فيقال: شارك 3من العدد األصلّي )

داد لألع لألعداد المفردة والمئة واأللف وأشباهها جمعاً مجروراً باإلضافة، ومفرداً منصوباً على التمييز )تمييزها(

بعد معدوديهما فيقال: جاء طالب واحد،  ال يستخدمان إالفن(، ا)واحد( و)اثن اناألصليّ  انالعددوأّما والمعطوفة.المركبة 

 .فيكونان صفة لمعدوديهما، كما هو الحال بالنسبة لألعداد الترتيبيّة وجاءت طالبة واحدة، وطالبتان اثنتان،وطالبان اثنان.

وما من شٍك في أّن إبراز هذه الفروق بين األعداد الترتيبية واألعداد األصليّة من خالل أمثلة توضيحية، 

 ية يسهم في تيسير اكتساب المتعلمين الستعمال األعداد الترتيبية وفق قواعدها الصحيحة.  وتطبيق

العدد التّرتيبّي في الجملة غير مسبوق بمعدود ظاهٍر أحيانًا، كما في: كنُت األّول في بداية  قد يَِردُ على أنّه 

الّسباق، ولّما تعبُت أصبحُت التّاسَع، وأّما صديقي فكان الثالَث عشَر.ويعرب اسم العدد التّرتيبّي في مثل هذا االستعمال 

 .32اللغوّي بحسب ما يقتضيه سياق الكالم

ٍب( ورابع طال جاء أّول طالب، وثالث طالب،)اله أيضاً أن يأتي سابقاً لمعدوه أحياناً، كقولنا: ومن أوجه استعم

 ، وأصل ذلك: جاء الطالب األول، وجاء الطالب الثالث،اإلى معدوده ةً مضاف تقد جاء ةالتّرتيبيّ  فيلحظ أّن األعداد

المروءة األولى، ومثل هذا يحتاج إلى عناية في القة الوجه " أي: :" أول المروءة طومن هذا وجاء الطالب الرابع،

ا بعد إتقانهم للقواعد إلى م تدريسه للطلبة رُ تدريسه للطلبة حتّى ال تختلط عليهم طريقة استعمال األعداد التّرتيبيّة، فيؤخَّ 

 األساسيّة للعدد التّرتيبّي.

المصوغة على وزن )فاعل( في اللغة العربية ال تقتصر األعداد داللة ومن تمام القول أن يشير البحث إلى أّن 

على أّن معدودها جزء من العدد هي مشتقة منه لتدّل ما مضافة إلى بل إنها تستعمل أحياناً على بيان ترتيب معدودها، 

ذي جاء بعد ال جزء من العدد ابن هشام ، كقولهم: ابن هشام رابع أربعة في علم النّحو، فيُْفهَُم من هذا أناالالحق له

ّل منه عدداً ليفيد ما هو أقإلى العدد المصوغ على وزن )فاعل(، كما أّن العدد المصوغ على وزن )فاعل( قد يضاف 

 ، أي هو جاعل الخمسة ستّة.سادس خمسةٍ ل أو التّصيير، كقولهم: هذا معنى الَجعْ 
 تيبية، فإنما هو يذكرها على سبيلوالبحث إذ يشير إلى مثل هذه األوجه االستعمالية القليلة لألعداد التّر

   .ث تكون في نهاية ما يعرضه للطلبةاالستقصاء وليس المقصود أن ينشغل المعلم بمثل هذه األوجه، بحي

 

                                                           
هـ(، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد محي الدين، المكتبة العصريةـ 761ابن هشام، أبو محمد عبد هللا جمال الدين ) 31

 261 /4بيروت، د.ت. 
 712. 1975عيد، محّمد، النّحو المصفّى، مكتبة الّشباب، القاهرة،  32
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 األخطاء المتوقعة في استعمال األعداد التّرتيبيّة. 7

في ضوء  ةيها المتعلمون للعربيّ لعّل من الفوائد التي تتغيّاها هذه الدراسة التنبيه إلى األخطاء المتوقع أن يقع ف

غير ها أو من أبنائمن  ة على أّن الطلبة المتعلمين، إذ تدل الخبرات التدريسيّ عداد التّرتيبيّةقواعد صياغة واستعمال األ

طاء مّما يستدعي اإلشارة إلى هذه األخ ،ما يخطئون في األعداد التّرتيبيّة صياغة أو استعمااًل  كثيراً  ،ا أصاًل هالناطقين ب

للكشف عن أسبابها وبيان سبل معالجتها؛ إلكساب الطلبة المهارات اللغوية التي تمّكنهم من استعمال هذه األلفاظ 

ثًا استعمالها تحدّ الحاجة إلى استعمااًل صحيًحا، إذ ال تخفى أهميّة االستخدام الصحيح  لهذا األعداد  لشيوعها  وكثرة 

ابة، مع اإلشارة هنا إلى أن هذه األخطاء قد تّم استقصاؤها ورصدها من خالل تجربة حقيقية في تدريس هذه وكت

 أصالً، ومن هذه األخطاء: ناطقين بهاالغير  من أبنائها، ومن لطلبةلالموضوع 

 استعمال األعداد األصلية بداًل من التّرتيبيّة، فنجد بعض المتعلمين يقولون:  -

هذا ، وقّقت المرتبة أربعة في المسابقة"الواحد لي في الصين"، و"قرأت الكتاب ثالثة".و"ح"هذا اليوم 

 الكتاب االثنان عشرة، وهذه السيارة االثنتا عشرة.

ة ، والكتاب الثاني عشر، والسيارة الثانيلكتاب الثالث، والمرتبة الرابعة"اليوم األّول"، وا :يقصدون بذلك 

 عشرة. 

داد م األععن تأثرهم باالستعمال اللغوّي لألعداد األصليّة، وخلطهم بين مواضع استخدا جٌ هذا ناتويبدو أّن 

 .األصليّة والتّرتيبيّة

ستخدام ومواضع ا من حيث الصياغة، ولهذا يجب االهتمام بتوضيح الفرق بين األعداد األصليّة والترتيبية 

 ه المهارة.كل منهما، وتوفير األمثلة التوضيحيّة الكافية المتالك هذ

قواعد األعداد األصليّة عند استعمال األعداد تعميم استعمال ويتّصل بهذا أيضا محاولة بعض المتعلمين  

يقولون: هذه التجربة الثاّلث التي أقوم ف ،(10 -3فيما يتعلّق بكون المعدود جمعاً مع األعداد األصلية من )التّرتيبيّة 

 .األربعة، يقصدون: التجربة الثالثة، والطالب الرابعبها، وفاز في المباراة الطالب 

، قولهم: نمت الساعة ثالثـة، واستيقظت الساعة والمتعلمين أيًضا ومن األخطاء المسموعة لدى أبناء العربية

 خمسة، يقصدون: الساعة الثالثة، والساعة الخامسة.

 ،كقول بعض الطلبة: جاء الطالب األّول ة،والمعطوف تعميم استعمال األّول، واألولى، مع األعداد المرّكبة 

 ن،العشروعشر، وجاء الطالب األول والعشرون، وجاءت الطالبة األولى عشر،وجاءت الطالبة األولى و

 . للمؤنّث ، والحاديةللمذّكر : الحاديوالّصواب في كّل ذلك استعمال

 ادي : الحالحادي والعشرين، والّصوابوصل الفائز في استعمال ألفاظ العقود، كقولهم:  ةاإلعرابي خطاءاأل

مة جٍر، أن الياء عال ونبرؤية الياء في كلمة "الحادي" فيظنّ  ا الخطأ ينتج أحيانا لتأثر الطلبةوالعشرون، وهذ

قع فيها التي يمكن أن ي اإلعرابيّة الحالة اإلعرابية الصحيحة للعدد التّرتيبّي.ومن األخطاء ونال يعرف مأو ألنّه

بأّن  ماإلضافة، ظنًّا منه؛ تعميما الستعمال أسلوب م: العدد الخمسين من المجلة عدد قيٌّم، قولهالطلبة، 

 والصواب: العدد الخمسون"."الخمسين" في موضع جٍر باإلضافة.
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  حذف واو العطف في األعداد الترتيبية المعطوفة، كقول بعض الطلبة: اإلعالن منشور في الصفحة الثانية

ثانية والعشرين.تعميًما لالستعمال اللغوي لألعداد المرّكبة )الثانية عشرة( التي يجتمع : الونالعشرين، يقصد

 فيها صدر العدد وعجزه ويمتزجان دون رابط بينهما.

  ،إدخال )الـ( التعريف على على عجز العدد التّرتيبّي المرّكب، كقولهم: ُولِدْت في الليلة الثانيِة الَعْشَرة

 يقصدون: الثانية عشرة.

  تأنيث ألفاظ العقود عندما تكون دالّة على الترتيب، كقولهم: جاءت الطالبة العشرونة، تعميًما لفكرة مطابقة

 العدد الترتيبي لمعدوده.والصواب: جاءت الطالبة العشرون. 

  إذ يخطئ بعض الطلبة فيقولون: جاء الثالث الطالب،  ،ترتيب جملة العدد التّرتيبي فيالواقعة األخطاء

يقصدون: الطالب الثالث؛ تأثًرا بلغاتهم األصليّة التي يرد فيها العدد قبل المعدود، أو تعميًما الستعمال األعداد 

 ( التي يكون فيها العدد سابقًا لمعدوده. 10 – 3األصلية في العربية من )

األعداد الترتيبية لألعداد المركبة، فيقدمون الجزء الثاني من  استعماليخطئ الطلبة في وفي بعض الحاالت 

لزم ترة الثانية، ومثل هذه األخطاء تسالعدد المركب، فيقولون: جاء الطالب عشر الثاني، والساعة اآلن: العش

ثر بلغته أمزيًدا من التدريب واالستعمال لألعداد الترتيبية، واألصلية لمساعدة الطالب على التخلص من الت

 األصلية، أو في عدم معرفته الدقيقة بصياغة األعداد المركبة األصلية، والترتيبية. 

  :أخطاء صوتية ناتجة عن إطالة الحركات عند صياغة األعداد الترتيبية، كقولهم: الثاليث، و التاسيع، يقصدون

ة، يقصدون: الحادي عشر، وبعضهم يقّصر الحركة فيقول: الحدي عشر، والحدية عشرالثالِث، والتاِسع.

 والحادية عشرة. 

ا غير الناطقين به أبنائها أو إّن هذه األخطاء المتوقعة وغيرها مما يمكن أن يقع فيه المتعلمون للعربية من

 :33يمكن رّده لألسباب اآلتية

، فقد يستعمل المتعلِّم قاعدة لغوية 34، كما سّماه رتشارد(Over-Generalization)المبالغة في التعميم  .1

د قتعلّمها في موطن يتوهم أنها تطبق فيه، فيكون ذلك سببًا في وقوعه في الخطأ، ألنه في الحقيقة يكون 

 استعمل القاعدة في غير مكانها الصحيح.

نتقال سرعة االبيق، وقلة التدريب والتطمة، نتيجة عدم امتالك الكفاية اللغوية الستعمال القواعد اللغويّة المتعلَّ  .2

لمين بعض المعمن موضوع إلى آخر، دون التركيز على االستعمال والتدرب على اكتساب المهارة، إذ يكتفى 

أحياناً بإيراد المعلومات النحوية أو الصرفيّة دون عناية بما يستلزم ذلك من وقت للتدّرب على اكتساب 

 ال اللغوي الصحيح. المهارة اللغوية التي تمّكن المتعلّم من االستعم

ا صرفيً  األخطاء التي مردها اللغة الهدف )المراد تعلّمها(، الناتجة عن كثرة القواعد والتداخل فيما بينها .3

 ونحويًّا وصوتيًّا، وهو ما يمكن لحظه في موضوع العدد التّرتيبّي على سبيل المثال ال الحصر.

                                                           
33 .417p. ,1974 ,Jack c. Richards. Error Analysis, London, Longman 
 p  ,ack c. Richards. Error AnalysisJ 175 .– 177  سابق:المرجع انظر ال 34
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 رتيب الجملةبت يتعلقما في  بالعربية الناطقين بة غير بالنسبة للطل األخطاء الناتجة عن تأثير اللغة األمّ  .4

 والمطابقة واألصوات.

ويرى البحث أّن التدريب الفّعال واألمثلة الوظيفيّة السهلة كفيلة بمساعدة الطلبة على التخلّص من هذه  

قراءة وكتابة، انطالقًا من واألخطاء، إضافة إلى ضرورة االهتمام بتدريس اللغة بصورة تكامليّة: استماًعا وتحّدثًا 

وية والصرفية والصوتية والداللية، بحيث تتاح للطالب الفرصة ألن يستمع إلى نماذج تستخدم األنظمة اللغويّة: النح

فيما يتحدث ويكتب، والتدّرج في شرح المادة الدراسية من البسيط إلى المرّكب،  هاستخدميفيها األعداد الترتيبيّة، وأن 

الّصعب، وعدم االنتقال إلى موضوع دون إتقان ما سبقه، فكثير من موضوعات النحو والصرف  ومن السهل إلى

  يتقن الالحق أبداً. ن الطالب متطلّبقا سابقاً فإنهتكون مرتبطة بما قبلها، وحين ال يتق
طلبته، ليكون لوهذا يعني الحاجة الكبيرة إلى اإلكثار من التدريبات واألمثلة التوضيحية التي يعرضها المعلم 

  ذلك معينا لهم على اكتساب المهارة التي ينشدها.

 الخالصة. 8

 مما تقّدم: البحث ستخلص ي

على ترتيب االشياء ومنزلتها، وحاجة  من أبواب العدد المهّمة، التي تصاغ للداللة أّن األعداد التّرتيبيّة

د اغة األعدا، وللعربيّة طريقتها في صيفيما يمس حياتهمالترتيب المتعلمين إلى استعمالها أساسيّة للتعبير عن فكرة 

لّي، إذ تختلف عن جملة العدد األصاألعداد األصليّة، كما أّن جملة العدد التّرتيبي  ةالترتيبيّة تختلف عن طريقة صياغ

لموصوفها،  لصفةطابقة اموصفاً )نعتاً( لمعدوده يطابقة  الذي يأتيتتكون في الغالب من المعدود ثّم العدد الترتيبي 

من  ،في استعمال هذا النّوع من األعداد تعلمينوبيّن البحث أوجه استعمال األعداد التّرتيبيّة، واألخطاء المحتملة للم

 ، معتمًدا في ذلك على خبرات تدريسيّة حقيقيّة. جةمعالالوسبل حيث األسباب 
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