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لْماضي ٱأَبرِِيلأَلرابِع عشر منLe 14 avril dernier  ربٌع 1/4
1/5ème ٌسمخ Le 25 mai prochain لْقَادمِ ٱمايولْعشرِين من ٱلْخامسِ و ٱ في
1/6ème ٌسدس Le 6 juin 1666  يمِ ٱفوٱلْي نسِ مادولسنِيو١٦٦٦ ي
1/7ème ٌعبس Le 7 juillet 1777 موٱأَلْي نم ابِعولسيول١٧٧٧ ي
1/8ème ٌنثُم En 1888 انِنيثَم و انثَم و ئََةانِيمثَم و أَلْف ةني سف
1/9ème ٌعست En 1999 يالَدلْمل نيعست عٍ وست و ئَةمعست و ةَ أَلْفنس
1/10ème ٌرشع En sa 10ème année  يٱف ةنٱلسرِهمع نم ةراشلْع

 

ةُ رِثَماانِيلٍج ٨ رجلٌ أَحٌد ،  ١ 
لٍجاتسعةُ رِ ٩ ، انالَإِثْنجر ن  ٢ 
لٍجاعشرةُ رِ ١٠ لٍجاثَةُ رِثَالَ  ٣ 

ر رشع دأَحالًج ١١ لٍجاأََربعةُ رِ  ٤ 
ر رشا عإِثْنالًج ١٢ ةُ رِخساملٍج  ٥ 

الًجثَةَ عشر رثَالَ ١٣ لٍاجستةُ رِ  ٦ 
ر رشةَ ععبأََرالًج ١٤ لٍجاسبعةُ رِ  ٧ 

 

Cas indirect F Cas direct F Nominatif F Cas indirect M Cas direct M Nominatif M 12 

ةَ عشريثْنتإِ ةَ عشريثْنتإِ ةَ عشراثْنتإِ إِثْنيشع ر إِثْنيشع ر  اإِثْنشع ر  ١٢ 
 

الًجثْنان و عشرونَ رإِ ٢٢ خر رشةَ عسمالًج  ١٥ 
الًجثَةٌ و عشرونَ رثَالَ ٢٣ ر رشةَ عتسالًج  ١٦ 

ونَ ررشع ةٌ وعبأَرالًج ٢٤ ر رشةَ ععبسالًج  ١٧ 
خونَ ررشع ةٌ وسمالًج ٢٥ ر رشةَ عانِيثَمالًج  ١٨ 

الًجو عشرونَ رستةٌ  ٢٦ ر رشةَ ععستالًج  ١٩ 
ونَ ررشع ةٌ وعبسالًج ٢٧ ونَ ررشعالًج  ٢٠ 
ونَ ررشع ةٌ وانِيثَمالًج ٢٨ ونَ ررشع ٌد وأَحالًج  ٢١ 
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أَ ألَ ْعَداد أَل  3/16      ٱَألْصِليةُ ْحون أَ  ي ٱلَْعَربِ ألَ ْعَداد أَل  4/16      ٱَألْصِليةُ ْحون  ي ٱلَْعَربِ

 

ثَمانِ ي إِ ٨  نِساٍء حدى ، مر إِ أَ ١ةٌ
إِثْنتان ٩ تسع نِساٍء ، رإِم ان٢أَت
ثَالَ ١٠ عشر نِساٍء ٣ثُ نِساٍء

إِ رةَ ٱمرشى عدح أَ ٤أََربع نِساٍء ١١ ةً
إِ رةَ ٱمرشا عتثْن أَ خ ١٢ ةً ٥مس نِساٍء
ثَالَ رةَ ٱمرشثََ ع أَ ٦ست نِساٍء ١٣ ةً

رةَ ٱمرشع عبأََر أَ ٧سبع نِساٍء ١٤ ةً  

Cas indirect F Cas direct FNominatif F Cas indirect FCas direct FNominatif F8

ثَمانِ ي ثَمانِ  نِساٍء ي ثَمانِ نِساٍء ي ثَما  نِساٍء انِنثَم اايثَم ٨ن  

إِ رونَ ٱمرشع و انتثْن أَ خ ٢٢ ةً رةَ ٱمرشع سم أَ ١٥ةً
ثَالَ رونَ ٱمرشع ثٌ و أَ ست عشرةَ ٱمر ٢٣ ةً أَ ١٦ةً

رونَ ٱمرشع ٌع وبأَر أَ سبع عشرةَ ٱمر ٢٤ ةً أَ ١٧ةً
خ رونَ ٱمرشع ٌس وم أَ ثَمانِ ٢٥ ةً ي رةَ ٱمرشأَ ع ١٨ةً

رونَ ٱمرشع و تس أَ تسع عشرةَ ٱمر ٢٦ ةً أَ ١٩ةً
رونَ ٱمرشع ٌع وبس أَ عشرونَ ٱمر ٢٧ ةً أَ ٢٠ةً

ثَما ن رونَ ٱمرشع أَ و إ ٢٨ ةً رونَ ٱمرشع ى ودح أَ ٢١ةً

 

ونَ ررشع ٌد وأَح ٢١الًجر رشع دأَح ٌد ،١١الًجأَح  ١ رجلٌ 
ونَ ررشع و انإِثْن ٢٢الًجر رشا عإِثْن ١٢الًج، انإِثْن  ٢ ن رجالَ

ثَالَ ونَ ررشع ثَةٌ و ثَال٢٣َالًج ر رشثَةَ ع ثَال١٣َالًج ثَةُ رِ اج  ٣ لٍ
ونَ ررشع ةٌ وعبأَر ٢٤الًجر رشةَ ععبأََر ةُ ر١٤ِالًجعبأََر اج  ٤ لٍ

خ ونَ ررشع ةٌ وسم ٢٥الًجخ ر رشةَ عسم ١٥الًجخ مسةُ رِ اج  ٥ لٍ
تس ونَ ررشع ةٌ و ٢٦الًجر رشةَ عتس ةُ ر١٦ِالًجتس اج  ٦ لٍ

ونَ ررشع ةٌ وعبس ٢٧الًجر رشةَ ععبس ةُ ر١٧ِالًجعبس اج  ٧ لٍ
ونَ ررشع ةٌ وانِيثَم ٢٨الًجر رشةَ عانِيثَم ةُ ر١٨ِالًجانِيثَم اج  ٨ لٍ

ع ةٌ وعست ونَ ررش ٢٩الًجر رشةَ ععست ةُ ر١٩ِالًجعست اج  ٩ لٍ
ثَالَ ثُونَ ر ٣٠الًجونَ ررشع ةُ ر٢٠ِالًجرشع اج  ١٠ لٍ

 

Cardinal de 
3 à 10 

Le nom est au pluriel et au 
cas indirect indéterminé 

Si le nom est masculin, le nombre est féminin. 
Si le nom est féminin, le nombre est masculin. 

 

إ رونَ ٱمرشع ى ودح أَ إ٢١ِةً رةَ ٱمرشى عدح أَ إ١١ِةً حدى   ، إِ رم أَ  ١ ةٌ
إِ رونَ ٱمرشع و انتثْن أَ إ٢٢ِةً رةَ ٱمرشا عتثْن أَ إِثْنتان١٢ةً ، انأَتر٢  إِم 
ثَالَ ونَ ٱمرشع ثٌ و أَر ثَال٢٣َةً رةَ ٱمرشثََ ع أَ ثَال١٣َةً  ٣ ثُ نِساٍء

رونَ ٱمرشع ٌع وبأَر أَ أََربع عشرةَ ٱمر٢٤ةً أَ  ٤ أََربع نِساٍء١٤ةً
خ رونَ ٱمرشع ٌس وم أَ خ٢٥ةً رةَ ٱمرشع سم أَ خ١٥ةً  ٥ مس نِساٍء

رونَ ٱمرشع و تس أَ ست عشرةَ ٱمر٢٦ةً أَ  ٦ ست نِساٍء١٦ةً
رونَ ٱمرشع ٌع وبس أَ سبع عشرةَ ٱمر٢٧ةً أَ  ٧ سبع نِساٍء١٧ةً

ثَما ن رونَ ٱمرشع أَ و ثَمان٢٨ِةً ي رةَ ٱمرشأَ ع ثَمان١٨ِةً ي  ٨  نِساٍء
رونَ ٱمرشع ٌع وست أَ تسع ع٢٩ةً رةَ ٱمرش أَ  ٩ تسع نِساٍء١٩ةً

ثَالَ رثُونَ ٱم أَ عشرونَ ٱمر٣٠ةً أَ  ١٠ عشر نِساٍء٢٠ةً



 

ي ٱلَْعَربِنْحوأَل  5/16      ٱَألْصِليةُْعَدادألَأَ ْصِليةُ ٱَألْعَدادألَأَ   ي ٱلَْعَربِنْحوأَل  6/16       

 

الًجأَحد عشر رو  مائَةٌ ١١١ ر رشع دأَحالًج ١١
 و ائَتانمونَ ررشع و انإِثْنالًج ٢٢٢ ونَ ررشع و انإِثْنالًج ٢٢

الًج ر و ثَالَثُونَثَةٌثَالَثُمئَة و ثَالَ الًج ر و ثَالَثُونَثَةٌثَالَ ٣٣٣ ٣٣
 و ئَةمعبةٌأَرعبونَأََرعبأَر و ر الًج الًج ر و أَربعونَأََربعةٌ ٤٤٤ ٤٤

خ و ئَةمسمةٌخسونَمسمخ و ر الًج ٥٥٥ ةٌخسونَمسمخ و ر الًج ٥٥
 و ئَةمتةٌستونَستس و ر الًج الًج ر و ستونَستةٌ ٦٦٦ ٦٦

 و ئَةمعبةٌسعبونَسعبس و ر الًج الًج ر و سبعونَسبعةٌ ٧٧٧ ٧٧
 و ئَةانِيمةٌثَمانِيونَثَمانثَم و ر الًج الًج ر و ثَمانونَثَمانِيةٌ ٨٨٨ ٨٨
 و ئَةمعسةٌتعسونَتعست و ر الًج الًج ر و تسعونَتسعةٌ ٩٩٩ ٩٩

أَلْفر لٍج لٍج رمائَةُ ١٠٠٠ ١٠٠
 

Cardinal de 
11 à 19 

Le nom est au singulier et 
au cas direct indéterminé 

Si le nom est masculin: dizaine au masculin. 
Si le nom est féminin: dizaine au féminin. 

 

ةًأَحدى عشرةَ ٱمرو إِ مائَةٌ ةًأَحدى عشرةَ ٱمرإِ ١١١ ١١
 و انتإِثْن و ائَتانمرونَ ٱمرشةًأَع ٢٢٢  و انتإِثْنرونَ ٱمرشةًأَع ٢٢

و ئَةثَالَثُونَ ثٌ ثَالَثَالَثُم و رةًأَٱم ةًأَٱمر و ثَالَثُونَ ثٌثَالَ ٣٣٣ ٣٣
و ئَةمعبٌعأَربونَ  أََرعبأَر و رةًأَٱم ةًأَٱمر و أَربعونَ أََربٌع ٤٤٤ ٤٤

خ و ئَةمسمٌسخونَ مسمخ و رةًأَٱم ٥٥٥ ٌسخونَ مسمخ و رةًأَٱم ٥٥
و ئَةمتستونَ  ستس و رةًأَٱم ٦٦٦ تونَ ستس و رةًأَٱم ٦٦
و ئَةمعبٌعسبونَ سعبس و رةًأَ ٱم ةًأَ ٱمر و سبعونَسبٌع ٧٧٧ ٧٧
و ئَةانِيماثَمثَم ونَنانثَم و رةًأَ ٱم ةًأَ ٱمر و ثَمانونَنثَما ٨٨٨ ٨٨
و ئَةمعسٌعتسونَ تعست و رةًأَ ٱم ةًأَ ٱمر و تسعونَتسٌع ٩٩٩ ٩٩

أَلْفرأَ ٱمة ةأَ ٱمرمائَةُ ١٠٠٠ ١٠٠

 

 ةُ آالَفرشعرلٍج ١٠٠٠٠ أَلْفر لٍج ١٠٠٠ لٍج رمائَةُ  ١٠٠ 
 ونَ أَلْفرشعرلٍج ٢٠٠٠٠ لٍجرأَلْفَا  ٢٠٠٠ لٍجرمائَتا   ٢٠٠ 
 ثَالَثُونَ أَلْفرلٍج ٣٠٠٠٠  ثَالَثَةُ آالَفرلٍج ٣٠٠٠  ئَةثَالَثُمرلٍج  ٣٠٠ 
 ونَ أَلْفعبأَررلٍج ٤٠٠٠٠  ةُ آالَفعبأَررلٍج ٤٠٠٠  ئَةمعبأَررلٍج  ٤٠٠ 

 ونَ أَلْفسمخرلٍج ٥٠٠٠٠  ةُ آالَفسمخرلٍج ٥٠٠٠  ئَةمسمخرلٍج  ٥٠٠ 
 ونَ أَلْفتسرلٍج ٦٠٠٠٠  ةُ آالَفتسرلٍج ٦٠٠٠  ئَةمتسرلٍج  ٦٠٠ 

 ونَ أَلْفعبسرلٍج ٧٠٠٠٠  ةُ آالَفعبسرلٍج ٧٠٠٠  ئَةمعبسرلٍج  ٧٠٠ 
 ونَ أَلْفانثَمرلٍج ٨٠٠٠٠  ةُ آالَفانِيثَمرلٍج ٨٠٠٠  ئَةانِيمثَمرلٍج  ٨٠٠ 
 ونَ أَلْفعسترلٍج ٩٠٠٠٠  ةُ آالَفعسترلٍج ٩٠٠٠  ئَةمعسترلٍج  ٩٠٠ 

 ائَةُ أَلْفمرلٍج ١٠٠٠٠٠  ةُ آالَفرشعرلٍج ١٠٠٠٠ أَلْفر لٍج  ١٠٠٠ 
 

Cardinal 
Centaines 

Le nom est au singulier et au 
cas indirect indéterminé 

Cardinal 
complexe

La flexion du nom compté 
dépend de la dernière tranche 

 

 ةُ آالَفرشعرأَٱمة ١٠٠٠٠ أَلْفرأَ ٱمة ١٠٠٠ ةأَ ٱمرمائَةُ  ١٠٠ 
 ونَ أَلْفرشعرأَٱمة ٢٠٠٠٠ ةأَٱمرأَلْفَا  ٢٠٠٠ ةأَٱمرمائَتا   ٢٠٠ 
 ثَالَثُونَ أَلْفرأَٱمة ٣٠٠٠٠  ثَالَثَةُ آالَفرأَٱمة ٣٠٠٠ ةأَٱمرمئَة ثَالَثُ  ٣٠٠ 
 ونَ أَلْفعبأَررأَٱمة ٤٠٠٠٠  ةُ آالَفعبأَررأَٱمة ٤٠٠٠  ئَةمعبأَررأَٱمة  ٤٠٠ 

 ونَ أَلْفسمخرأَٱمة ٥٠٠٠٠  ةُ آالَفسمخرأَٱمة ٥٠٠٠  ئَةمسمخرأَٱمة  ٥٠٠ 
 ونَ أَلْفتسرأَٱمة ٦٠٠٠٠ ةأَٱمرف ستةُ آالَ ٦٠٠٠  ئَةمتسرأَٱمة  ٦٠٠ 

 ونَ أَلْفعبسرأَٱمة ٧٠٠٠٠  ةُ آالَفعبسرأَٱمة ٧٠٠٠  ئَةمعبسرأَٱمة  ٧٠٠ 
 ونَ أَلْفانثَمرأَٱمة ٨٠٠٠٠  ةُ آالَفانِيثَمرأَٱمة ٨٠٠٠  ئَةانِيمثَمرأَٱمة  ٨٠٠ 
 ونَ أَلْفعستٱمأَرة ٩٠٠٠٠  ةُ آالَفعسترأَٱمة ٩٠٠٠  ئَةمعسترأَٱمة  ٩٠٠ 

 ائَةُ أَلْفمرأَٱمة ١٠٠٠٠٠  ةُ آالَفرشعرأَٱمة ١٠٠٠٠ أَلْفرأَ ٱمة  ١٠٠٠ 



 

أَ ألَ ْعَداد أَل  7/16      ٱَألْصِليةُ ْحون أَ  ي ٱلَْعَربِ ألَ ْعَداد ٱلتْرِت  ي أَ  بِيةُ ألَ أَل  8/16   ْعَداد ْحون  ي ٱلَْعَربِ

 

أَلٌْف٢٠٠١في سنة أَلْفَينِ و إِحدى و مائَةٌ    و ر رشع دأَح ١١١١الًج
ني سف أَلْفَان٢٠٠٢ة أَلْفَينِ و إِثْنتينِ   و ائَتانم و ونَ ررشع و انإِثْن ٢٢٢٢الًج

نيثَالَث نِ وأَلْفَي ةني سثَال٢٠٠٣َف ثَةُ آالَف   و ئَةثَالَثُم و ثَالَ ثَةٌ ٣٣٣٣الًج ر و ثَالَثُونَ
أ٢٠٠٤ََفي سنة أَلْفَينِ و أَربعٍ ربعةُ  آالَف   و ئَةمعبأَر و أََربعةٌ ٤٤٤٤الًج ر و أَربعونَ
خ٢٠٠٥في سنة أَلْفَينِ و خمسٍ مسةُ  آالَف  خ و ئَةمسمخ و مسةٌ ٥٥٥٥الًج ر و خمسونَ
ستةُ ٢٠٠٦في سنة أَلْفَينِ و ستٍّ آالَف   و ئَةمتس و ةٌست ٦٦٦٦الًج ر و ستونَ
سبعةُ ٢٠٠٧في سنة أَلْفَينِ و سبعٍ آالَف   و ئَةمعبس و سبعةٌ ٧٧٧٧الًج ر و سبعونَ
انِنيثَم نِ وأَلْفَي ةني سةُ ٢٠٠٨فانِيثَم آالَف   و ئَةانِيمثَم و ثَمانِيةٌ ٨٨٨٨الًج ر و ثَمانونَ
تسعةُ ٢٠٠٩في سنة أَلْفَينِ و تسعٍ آالَف   و ئَةمعست و تسعةٌ ٩٩٩٩الًج ر و تسعونَ
عشرةُ آالَف ٢٠١٠في سنة أَلْفَينِ و عشرٍ ر ١٠٠٠٠لٍج

 

La flexion du nom compté est celle de la dernière tranche exprimée 

Cas indirect َث  و الَثَةُ آالَف مائَةُ جلٍ ر Cas directَث  و الَثَةُ آالَف ستونَ جالً ر
 

أَلٌْف٢٠١١في سنة أَلْفَينِ و إِحدى عشرةَ و مائَةٌ  و إِ  رةَ ٱمرشى عدح أَ ١١١١ةً
أَلْفَان٢٠١٢في سنة أَلْفَينِ و إثْنتا عشرةَ  م و  و انتإِثْن و ائَتان رونَ ٱمرشع أَ ٢٢٢٢ةً
ثَال٢٠١٣َفي سنة أَلْفَينِ و ثَالَثَ عشرةَ ثَةُ آالَف  و ئَةثَالَثُم و ثٌ ثَالَ ٱمر و ثَالَثُونَ  أَ ٣٣٣٣ةً
أََربعةُ ٢٠١٤في سنة أَلْفَينِ و أَربع عشرةَ آالَف و أَربعمئَ  و ة ٱمر و أَربعونَ  أََربٌع أَ ٤٤٤٤ةً
خ٢٠١٥في سنة أَلْفَينِ و خمس عشرةَ مسةُ  آالَف  خ و ئَةمسمخ و مٌس ٱمر و خمسونَ  أَ ٥٥٥٥ةً
ستةُ ٢٠١٦في سنة أَلْفَينِ و ست عشرةَ آالَف  و ئَةمتس و تس تس ونَ  و رٱم أَ ٦٦٦٦ةً
سبعةُ ٢٠١٧في سنة أَلْفَينِ و سبع عشرةَ آالَف  و ئَةمعبس و تونَ  ستس و رٱم أَ ٧٧٧٧ةً

في سنة أَلْفَينِ و ثَمانِ ي ثَمانِيةُ ٢٠١٨ عشرةَ آالَف  و ئَةانِيمثَم و ن ثَما أَ ٱمر و ثَمانونَ ٨٨٨٨ةً
تسعةُ ٢٠١٩في سنة أَلْفَينِ و تسع عشرةَ آالَف  و ئَةمعست و أَ ٱمر و تسعونَ تسٌع ٩٩٩٩ةً
رِينشع نِ وأَلْفَي ةني س٢٠٢٠ف ةُ آالَفرشع رٱم أَ ١٠٠٠٠ة

 

أَ لر جلُ أ٢١َ ٱلْحادي و ٱلْعشرونَ لر جلُ ادٱلْح رشع أ١١َي لر جلُ  ١  ٱَألولُ
أَ لر جلُ أ٢٢َ ٱلثَّانِي و ٱلْعشرونَ لر جلُ رشع أ١٢َ ٱلثَّانِي لر جلُ ثَّ ٱل  ٢ انِي
أَ لر جلُ أ٢٣َ ٱلثَّالثُ و ٱلْعشرونَ لر جلُ رشثَ عأ١٣َ ٱلثَّال لر جلُ  ٣  ٱلثَّالثُ
أَ لر جلُ و ابِعونَ ٱلررشأ٢٤َ ٱلْع لر جلُ رشع ابِعأ١٤َ ٱلر لر جلُ ابِع٤  ٱلر 
أَ لر جلُ أ٢٥َ ٱلْخامس و ٱلْعشرونَ لر جلُ رشع سامأ١٥َ ٱلْخ لر جلُ سام٥  ٱلْخ 
أَ لر جلُ أ٢٦َ ٱلسادس و ٱلْعشرونَ لر جلُ رشع سادأ١٦َ ٱلس لر جلُ  ساد٦ ٱلس 
أَ لر جلُ أ٢٧َ ٱلسابِع و ٱلْعشرونَ لر جلُ رشع ابِعأ١٧َ ٱلس لر جلُ ابِع٧  ٱلس 
أَ لر جلُ أ٢٨َ ٱلثَّامن و ٱلْعشرونَ لر جلُ رشع نأ١٨َ ٱلثَّام لر جلُ ن٨  ٱلثَّام 
أَ لر جلُ أ٢٩َ ٱلتاسع و ٱلْعشرونَ لر جلُ رشع عاسأ١٩َ ٱلت لر جلُ عاس٩  ٱلت 
أَ لر جلُ أ٣٠َ ٱلثَّالَثُونَ لر جلُ أ٢٠َ ٱلْعشرونَ لر جلُ راش١٠  ٱلْع 

 

Les nombres ordinaux peuvent être employés comme Nom ou comme Épithète 

Nom أَلثَّانِي و ٱ مهنونَ معبَألرÉpithèteتأَلْبِن ٱ أَلرجلُ  لرابِعةُ ٱ  لثَّالثُ
 

أَِإل رم أَ ةُ أَِإل٢١ ٱلْحاديةُ و ٱلْعشرونَ رم أَ ةُ أَِإل١١ ٱلْحاديةَ عشرةَ رم أَ ةُ  ١  ٱُألولَى
أَِإل رم أَ ةُ أَِإل٢٢ ٱلثَّانِيةُ و ٱلْعشرونَ رم أَ ةُ أَِإل١٢ ٱلثَّانِيةَ عشرةَ مأَر ةُ  ٢  ٱلثَّانِيةُ
أَِإل رم أَ ةُ أَِإل٢٣ ٱلثَّالثَةُ و ٱلْعشرونَ رم أَ ةُ أَِإل١٣ ٱلثَّالثَةَ عشرةَ رم أَ ةُ  ٣  ٱلثَّالثَةُ
أَِإل رم أَ ةُ أَِإل٢٤ ٱلرابِعةُ و ٱلْعشرونَ رم أَ ةُ أَِإل١٤ ٱلرابِعةَ عشرةَ رم أَ ةُ  ٤  ٱلرابِعةُ
أَِإل رم أَ ةُ أَِإل٢٥ ٱلْخامسةُ و ٱلْعشرونَ رم أَ ةُ أَِإل١٥ ٱلْخامسةَ عشرةَ رم أَ ةُ  ٥  ٱلْخامسةُ
أَِإل رم أَ ةُ أَِإل٢٦ ٱلسادسةُ و ٱلْعشرونَ رم أَ ةُ أَِإل١٦ ٱلسادسةَ عشرةَ رم أَ ةُ  ٦  ٱلسادسةُ
أَِإل رم أَ ةُ ةُ وابِعونَ ٱلسرشأَِإل٢٧ ٱلْع رم أَ ةُ أَِإل١٧ ٱلسابِعةَ عشرةَ رم أَ ةُ  ٧  ٱلسابِعةُ
أَِإل رم أَ ةُ أَِإل٢٨ ٱلثَّامنةُ و ٱلْعشرونَ رم أَ ةُ أَِإل١٨ ٱلثَّامنةَ عشرةَ رم أَ ةُ  ٨  ٱلثَّامنةُ
أَِإل رم أَ ةُ أَِإل٢٩ ٱلتاسعةُ و ٱلْعشرونَ رم أَ ةُ أَِإل١٩ ٱلتاسعةَ عشرةَ رم أَ ةُ  ٩  ٱلتاسعةُ
أَِإل رم أَ ةُ أَِإل٣٠ ٱلثَّالَثُونَ رم أَ ةُ أَِإل٢٠ ٱلْعشرونَ رم أَ ةُ  ١٠  ٱلْعاشرةُ



 

ْعَدادألَأَ  ٱَألْصِليةُْعَدادألَأَ ي ٱلَْعَربِنْحوأَل  9/16     ي ٱلَْعَربِنْحوأَل  10/16      ٱَألْصِليةُْعَدادألَأَ    
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ر رشةَ عتسالًج رجلٌ أَحٌد ، ١٦  ١
الًج عشر رسبعةَ  ١٧ ، انالإِثْنجر ن ٢

ر رشةَ عانِيثَمالًج لٍاجثَةُ رِثَالَ ١٨  ٣
ر رشةَ ععستالًج لٍاجأََربعةُ رِ ١٩  ٤
ونَ ررشعالًج  ٢٠ ةُ رِخسملٍاج ٥

ونَ ررشع ٌد وأَحالًج لٍاجستةُ رِ ٢١  ٦
الًجنَ رإِثْنان و عشرو لٍاجسبعةُ رِ ٢٢  ٧

الًجثَةٌ و عشرونَ رثَالَ لٍاجثَمانِيةُ رِ ٢٣  ٨
ونَ ررشع ةٌ وعبأَرالًج لٍاجتسعةُ رِ ٢٤  ٩

خونَ ررشع ةٌ وسمالًج لٍاجعشرةُ رِ ٢٥  ١٠
ونَ ررشع ةٌ وتسالًج  ٢٦ ر رشع دأَحالًج ١١
ونَ ررشع ةٌ وعبسالًج  ٢٧ ر رشا عإِثْنالًج ١٢
ونَ ررشع ةٌ وانِيثَمالًج الًجثَةَ عشر رثَالَ ٢٨  ١٣
ونَ ررشع ةٌ وعستالًج  ٢٩ ر رشةَ ععبأََرالًج ١٤

الًجثُونَ رثَالَ  ٣٠ خر رشةَ عسمالًج ١٥
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رةَ ٱمرشع تةًأَس ١٦ ةٌأَمرإِ،  حدىإِ  ١ 
رةَ ٱمرشع عبةًأَس ١٧ انتإِثْن، انأَتر٢  إِم 

ةًأَ عشرةَ ٱمريثَمانِ ١٨ ثُ نِساٍءثَالَ  ٣ 
رةَ ٱمرشع عسةًأَت ١٩  ٤ أََربع نِساٍء

ةًأَنَ ٱمرعشرو ٢٠ اٍءخنِس سم  ٥ 
ةًأَحدى و عشرونَ ٱمرإ ٢١  ٦ ست نِساٍء
ةًأَثْنتان و عشرونَ ٱمرإِ ٢٢  ٧ سبع نِساٍء
ةًأَثٌ و عشرونَ ٱمرثَالَ ٢٣  ٨  نِساٍءيثَمانِ

رونَ ٱمرشع ٌع وبةًأَأَر ٢٤  ٩ تسع نِساٍء
خٌس ومرونَ ٱمرشةًأَ ع ٢٥  ١٠ عشر نِساٍء

رونَ ٱمرشع و تةًأَس ٢٦ ةًأَحدى عشرةَ ٱمرإِ  ١١ 
رونَ ٱمرشع ٌع وبةًأَس ٢٧ ةًأَثْنتا عشرةَ ٱمرإِ  ١٢ 

ةًأَ و عشرونَ ٱمرنثَما ٢٨ ةًأَثََ عشرةَ ٱمرثَالَ  ١٣ 
ةًأَ ٱمرتسٌع و عشرونَ ٢٩ رةَ ٱمرشع عبةًأَأََر  ١٤ 

ةًأَثُونَ ٱمرثَالَ ٣٠ خرةَ ٱمرشع سةًأَم  ١٥ 



 

أَ ألَ ْعَداد أَل  11/16      ٱَألْصِليةُ ْحون لَْعَربِ ٱ أَ  ي ألَ ْعَداد أَل  12/16      ٱَألْصِليةُ ْحون  ي ٱلَْعَربِ
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مائَةٌ   و ر رشع دأَح ١١١ الًجر رشع دأَح ١١الًج
 و ائَتانم ونَ ررشع و انإِثْن ٢٢٢ الًجونَ ررشع و انإِثْن ٢٢الًج
 و ئَةثَالَثُم ثَالَ ثَةٌ ثَال٣٣٣َ الًج ر و ثَالَثُونَ ثَةٌ ٣٣الًج ر و ثَالَثُونَ
و ئَةمعبأَر أََربعةٌ أََربعة٤٤٤ٌ الًج ر و أَربعونَ ٤٤الًج ر و أَربعونَ

خ و ئَةمسمخ مسةٌ ونَ وسمخ ر ٥٥٥ الًجخ مسةٌ ٥٥الًج ر و خمسونَ

 و ئَةمتس ستةٌ ستة٦٦٦ٌ الًج ر و ستونَ ٦٦الًج ر و ستونَ
 و ئَةمعبس سبعةٌ سبعة٧٧٧ٌ الًج ر و سبعونَ ٧٧الًج ر و سبعونَ
 و ئَةانِيمثَم ثَمانِيةٌ ثَم ونَ وان ر ة٨٨٨ٌ الًجانِيثَم ٨٨الًج ر و ثَمانونَ
 و ئَةمعست تسعةٌ تسعة٩٩٩ٌ الًج ر و تسعونَ ٩٩الًج ر و تسعونَ

أَلْف ر ائَة١٠٠٠ُ لٍجم ر ١٠٠لٍج  

أَلٌْف و مائَةٌ    و ر رشع دأَح ١١١١الًج
أَلْفَان  و ائَتانم و  ونَ ررشع و انإِثْن ٢٢٢٢الًج
ثَالَ ثَةُ آالَف   و ئَةثَالَثُم و ثَالَ ثَةٌ ٣٣٣٣الًج ر و ثَالَثُونَ
أََربعةُ آالَف   و ئَةمعبأَر و أََربعةٌ ٤٤٤٤الًج ر و أَربعونَ
خ مسةُ  آالَف  خ و ئَةمسمخ و مسةٌ ٥٥٥٥الًج ر و خمسونَ
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مائَةٌ و إِ  رةَ ٱمرشى عدح أَ إ١١١ِةً رةَ ٱمرشى عدح أَ  ١١ ةً
 و انتإِثْن و ائَتانم رونَ ٱمرشع أَ إِثْنتان و ٢٢٢ةً رونَ ٱمرشع أَ  ٢٢ ةً

و ئَةثَالَثُم ثٌ ثَالَ ثُونَ  و ثَالَ رٱم أَ ثَال٣٣٣َةً ثٌ ٱمر و ثَالَثُونَ  أَ  ٣٣ ةً
و ئَةمعبأَر ٱمر و أَربعونَ  أََربٌع أَ أََربٌع٤٤٤ةً ٱمر و أَربعونَ  أَ  ٤٤ ةً

خ و ئَةمسمخ مٌس ٱمر و خمسونَ  أَ خ٥٥٥ةً مٌس ٱمر و خمسونَ  أَ  ٥٥ ةً
و ئَةمتس تونَ  ستس و رٱم أَ ست٦٦٦ةً ٱمر و ستونَ  أَ  ٦٦ ةً
و ئَةمعبس أَ ٱمر و سبعونَ سبٌع سبٌع٧٧٧ةً أَ ٱمر و سبعونَ  ٧٧ ةً
و ئَةانِيمثَم ن ثَما أَ ٱمر و ثَمانونَ ثَما٨٨٨ةً ن أَ ٱمر و ثَمانونَ  ٨٨ ةً
و ئَةمعست أَ ٱمر و تسعونَ تسٌع تسٌع٩٩٩ةً أَ ٱمر و تسعونَ  ٩٩ ةً

أَلْف رأَ ٱم ائَة١٠٠٠ُةم رأَ ٱم ١٠٠ ة 
 

أَلٌْف و مائَةٌ  و إِ  رةَ ٱمرشى عدح أَ  ١١١١ ةً
أَلْفَان   و انتإِثْن و ائَتانم و رونَ ٱمرشع أَ  ٢٢٢٢ ةً
ثَالَ ثَةُ ثَالَثُ  آالَف و و ئَةم ثٌ ثَالَ ٱمر و ثَالَثُونَ  أَ  ٣٣٣٣ ةً

أََربعةُ  آالَف  و ئَةمعبأَر و ٱمر و أَربعونَ  أََربٌع أَ  ٤٤٤٤ ةً
خ مسةُ  آالَف  خ و ئَةمسمخ و مٌس ٱمر و خمسونَ  أَ  ٥٥٥٥ ةً



 

ي ٱلَْعَربِنْحوأَل  13/16      ٱَألْصِليةُْعَدادألَأَ ي ٱلَْعَربِنْحوأَل  14/16      ٱَألْصِليةُْعَدادألَأَ    
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تس ةُ آالَفرلٍج لٍج رمائَةُ ٦٠٠٠ ١٠٠
 ةُ آالَفعبسرلٍج لٍجرمائَتا  ٧٠٠٠ ٢٠٠
 ةُ آالَفانِيثَمرلٍج ٨٠٠٠  ئَةثَالَثُمرلٍج ٣٠٠
 ةُ آالَفعسترلٍج ٩٠٠٠ ئَةمعبأَررلٍج ٤٠٠
 ةُ آالَفرشعرلٍج ١٠٠٠٠  ئَةمسمخرلٍج ٥٠٠
 ونَ أَلْفرشعرلٍج ٢٠٠٠٠  ئَةمتسرلٍج ٦٠٠
 ثَالَثُونَ أَلْفرلٍج ٣٠٠٠٠  ئَةمعبسرلٍج ٧٠٠
 ونَ أَلْفعبأَررلٍج ٤٠٠٠٠  ئَةانِيمثَمرلٍج ٨٠٠

 ونَ أَلْفسمخرلٍج ٥٠٠٠٠  ئَةمعسترلٍج ٩٠٠
 ونَ أَلْفتسرلٍج لٍج رلْفأَ ٦٠٠٠٠ ١٠٠٠

 ونَ أَلْفعبسرلٍج لٍجرأَلْفَا ٧٠٠٠٠ ٢٠٠٠
 ونَ أَلْفانثَمرلٍج ٨٠٠٠٠  ثَالَثَةُ آالَفرلٍج ٣٠٠٠
 ونَ أَلْفعسترلٍج ٩٠٠٠٠ ةُ آالَفعبأَررلٍج ٤٠٠٠

 ائَةُ أَلْفمرلٍج ١٠٠٠٠٠  ةُ آالَفسمخرلٍج ٥٠٠٠
Mille est un nom masculin. Un million se dit un millier de milliers: أَلْف أَلْف  

 

Nombres cardinaux - Nom compté du genre Féminin 

 ةُ آالَفتسرأَٱمة ٦٠٠٠ ةأَ ٱمرمائَةُ  ١٠٠ 
 ةُ آالَفعبسرأَٱمة ٧٠٠٠ ةأَٱمرمائَتا   ٢٠٠ 
 ةُ آالَفانِيثَمرأَٱمة ٨٠٠٠  ئَةثَالَثُمرأَٱمة  ٣٠٠ 
 ةُ آالَفعسترأَٱمة ٩٠٠٠ ئَةمعبأَررأَٱمة  ٤٠٠ 
 ةُ آالَفرشعرأَٱمة ١٠٠٠٠  ئَةمسمخرأَٱمة  ٥٠٠ 
 ونَ أَلْفرشعرأَٱمة ٢٠٠٠٠  ئَةمتسرأَٱمة  ٦٠٠ 
 ثَالَثُونَ أَلْفرأَٱمة ٣٠٠٠٠  ئَةمعبسرأَٱمة  ٧٠٠ 
ونَ أَلْفعبأَررأَٱمة ٤٠٠٠٠  ئَةانِيمثَمرأَٱمة  ٨٠٠ 

 ونَ أَلْفسمخرأَٱمة ٥٠٠٠٠  ئَةمعسترأَٱمة  ٩٠٠ 
 ونَ أَلْفتسرأَٱمة ٦٠٠٠٠ أَلْفرأَ ٱمة  ١٠٠٠ 

 ونَ أَلْفعبسرأَٱمة ٧٠٠٠٠ ةأَرٱمأَلْفَا   ٢٠٠٠ 
 ونَ أَلْفانثَمرأَٱمة ٨٠٠٠٠  ثَالَثَةُ آالَفرأَٱمة  ٣٠٠٠ 
 ونَ أَلْفعسترأَٱمة ٩٠٠٠٠ ةُ آالَفعبأَررأَٱمة  ٤٠٠٠ 

 ائَةُ أَلْفمرأَٱمة ١٠٠٠٠٠  ةُ آالَفسمخرأَٱمة  ٥٠٠٠ 
Cent est un nom féminin. Le nombre qui le multiplie est à trois flexions. L'objet compté 

est au singulier et au cas indirect indéterminé comme complément d'un état d'annexion. 



 

أَ ألَ ْعَداد ٱلتْرِت  ي أَل  15/16     بِيةُ ْحون أَ  ي ٱلَْعَربِ ألَ ْعَداد ٱلتْرِت  ي أَ  بِيةُ ألَ أَل  16/16   ْعَداد ْحون  ي ٱلَْعَربِ
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أَ لر جلُ رشع سادأَ ١٦  ٱلس لر جلُ ١ ٱَألولُ
أَ لر جلُ أَ ١٧ بِع عشر ٱلسا لر جلُ ثَّ ٱل ٢انِي
أَ لر جلُ رشع نأَ ١٨  ٱلثَّام لر جلُ ٣ ٱلثَّالثُ
أَ لر جلُ رشع عاسأَ ١٩  ٱلت لر جلُ ابِع٤ ٱلر
أَ لر جلُ أَ ٢٠  ٱلْعشرونَ لر جلُ سام٥ ٱلْخ
أَ لر جلُ أَ ٢١  ٱلْحادي و ٱلْعشرونَ لر جلُ  ساد٦ٱلس
أَ لر جلُ أَ ٢٢  ٱلثَّانِي و ٱلْعشرونَ لر جلُ ابِع٧ ٱلس
أَ لر جلُ أَ ٢٣  ٱلثَّالثُ و ٱلْعشرونَ لر جلُ ن٨ ٱلثَّام
أَ لر جلُ أَ ٢٤  ٱلرابِع و ٱلْعشرونَ لر جلُ عاس٩ ٱلت
أَ لر جلُ أَ ٢٥  ٱلْخامس و ٱلْعشرونَ لر جلُ راش١٠ ٱلْع
أَ لر جلُ أَ ٢٦  ٱلسادس و ٱلْعشرونَ لر جلُ رشع ياد١١ ٱلْح
أَ لر جلُ أَ ٢٧  ٱلسابِع و ٱلْعشرونَ لر جلُ رشع ١٢ ٱلثَّانِي
أَ لر جلُ أَ ٢٨  ٱلثَّامن و ٱلْعشرونَ لر جلُ رشثَ ع١٣ ٱلثَّال
أَ لر جلُ أَ ٢٩ لتاسع و ٱلْعشرونَ ٱ لر جلُ رشع ابِع١٤ ٱلر
أَ لر جلُ أَ ٣٠  ٱلثَّالَثُونَ لر جلُ رشع سام١٥ ٱلْخ
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أَِإل رم أَ ةُ أَِإل١٦ ٱلسادسةَ عشرةَ رم أَ ةُ  ١  ٱُألولَى
أَِإل رم أَ ةُ ةَ ٱلسرشةَ عأَِإل١٧ابِع رم أَ ةُ  ٢  ٱلثَّانِيةُ
أَِإل رم أَ ةُ أَِإل١٨ ٱلثَّامنةَ عشرةَ رم أَ ةُ  ٣  ٱلثَّالثَةُ
أَِإل رم أَ ةُ أَِإل١٩ ٱلتاسعةَ عشرةَ رم أَ ةُ  ٤  ٱلرابِعةُ
أَِإل رم أَ ةُ أَِإل٢٠ ٱلْعشرونَ رم أَ ةُ  ٥  ٱلْخامسةُ
أَِإل مأَر ةُ أَِإل٢١ ٱلْحاديةُ و ٱلْعشرونَ رم أَ ةُ  ٦  ٱلسادسةُ
أَِإل رم أَ ةُ أَِإل٢٢ ٱلثَّانِيةُ و ٱلْعشرونَ رم أَ ةُ  ٧  ٱلسابِعةُ
أَِإل رم أَ ةُ أَِإل٢٣ ٱلثَّالثَةُ و ٱلْعشرونَ رم أَ ةُ  ٨  ٱلثَّامنةُ
أَِإل رم أَ ةُ ٱلْع ةُ وابِعونَ ٱلررأَِإل٢٤ش رم أَ ةُ  ٩  ٱلتاسعةُ
أَِإل رم أَ ةُ أَِإل٢٥ ٱلْخامسةُ و ٱلْعشرونَ رم أَ ةُ  ١٠  ٱلْعاشرةُ
أَِإل رم أَ ةُ أَِإل٢٦ ٱلسادسةُ و ٱلْعشرونَ رم أَ ةُ  ١١  ٱلْحاديةَ عشرةَ
أَِإل رم أَ ةُ أَِإل٢٧ ٱلسابِعةُ و ٱلْعشرونَ رم أَ ةُ  ١٢  ٱلثَّانِيةَ عشرةَ
أَِإل رم أَ ةُ أَِإل٢٨ ٱلثَّامنةُ و ٱلْعشرونَ رم أَ ةُ  ١٣  ٱلثَّالثَةَ عشرةَ
أَِإل رم أَ ةُ أَِإل٢٩ ٱلتاسعةُ و ٱلْعشرونَ رم أَ ةُ  ١٤  ٱلرابِعةَ عشرةَ
أَِإل رم أَ ةُ أَِإل٣٠ ٱلثَّالَثُونَ رم أَ ةُ ةَ ٱلْخرشةَ عس١٥ ام 

 


