
ٱلترتيبِيةُ عدادألَأَ عدادألَأَ  ي ٱلْعربِنحوأَل  29.05.2008     ي ٱلْعربِنحوأَل  2/4      ٱَألصليةُعدادألَأَ    

 

٢١ ٱلْحادي و ٱلْعشرونَجلُلرأَ ١١ ٱلْحادي عشرجلُلرأَ ١ ٱَألولُجلُلرأَ
٢٢ ٱلثَّانِي و ٱلْعشرونَجلُلرأَ ١٢ ٱلثَّانِي عشرجلُلرأَ انِيثَّ ٱلجلُلرأَ ٢
٢٣ ٱلثَّالثُ و ٱلْعشرونَجلُلرأَ عشر ٱلثَّالثَ جلُلرأَ ١٣ ٣ ٱلثَّالثُجلُلرأَ
٢٤ ٱلرابِع و ٱلْعشرونَجلُلرأَ ١٤ ٱلرابِع عشرجلُلرأَ ٤ ٱلرابِعجلُلرأَ
٢٥ ٱلْخامس و ٱلْعشرونَجلُلرأَ ١٥ ٱلْخامس عشرجلُلرأَ ٥ ٱلْخامسجلُلرأَ
ٱلْعشرونَ ٱلسادس و جلُلرأَ ٢٦ ١٦ ٱلسادس عشرجلُلرأَ ٦ ٱلسادسجلُلرأَ
٢٧ ٱلسابِع و ٱلْعشرونَجلُلرأَ ١٧ ٱلسابِع عشرجلُلرأَ ٧ ٱلسابِعجلُلرأَ
٢٨ ٱلثَّامن و ٱلْعشرونَجلُلرأَ ١٨ ٱلثَّامن عشرجلُلرأَ لثَّامن ٱجلُلرأَ ٨
٢٩ ٱلتاسع و ٱلْعشرونَجلُلرأَ ١٩ ٱلتاسع عشرجلُلرأَ ٩ ٱلتاسعجلُلرأَ
٣٠ ٱلثَّالَثُونَجلُلرأَ ٢٠ ٱلْعشرونَجلُلرأَ ١٠ ٱلْعاشرجلُلرأَ

 

Les Nombres َألَأاددع  
 

رونَ ٱلْحاديةُ و ٱلْعشةُأَمرأَِإل ٢١ ١١ ٱلْحاديةَ عشرةَةُأَمرأَِإل ١ ٱُألولَىةُأَمرأَِإل
٢٢ ٱلثَّانِيةُ و ٱلْعشرونَةُأَمرأَِإل ١٢ ٱلثَّانِيةَ عشرةَةُأَمرأَِإل ٢ ٱلثَّانِيةُةُأَمرأَِإل
٢٣ ٱلثَّالثَةُ و ٱلْعشرونَةُأَمرأَِإل لثَةَ عشرةَ ٱلثَّاةُأَمرأَِإل ١٣ ٣ ٱلثَّالثَةُةُأَمرأَِإل
٢٤ ٱلرابِعةُ و ٱلْعشرونَةُأَمرأَِإل ١٤ ٱلرابِعةَ عشرةَةُأَمرأَِإل ٤ ٱلرابِعةُةُأَمرأَِإل
٢٥ ٱلْخامسةُ و ٱلْعشرونَةُأَمرأَِإل ١٥ ٱلْخامسةَ عشرةَةُأَمرأَِإل ٥ ٱلْخامسةُةُأَرمأَِإل
٢٦ ٱلسادسةُ و ٱلْعشرونَةُأَمرأَِإل ١٦ ٱلسادسةَ عشرةَةُأَمرأَِإل ٦ ٱلسادسةُةُأَمرأَِإل
٢٧ ٱلسابِعةُ و ٱلْعشرونَةُأَمرأَِإل ١٧ ٱلسابِعةَ عشرةَةُأَمرأَِإل ٧ ٱلسابِعةُةُأَمرأَِإل
٢٨ ٱلثَّامنةُ و ٱلْعشرونَةُأَمرأَِإل ١٨ ٱلثَّامنةَ عشرةَةُأَمرأَِإل ٨ ٱلثَّامنةُةُأَمرأَِإل
٢٩ ٱلتاسعةُ و ٱلْعشرونَةُأَمرأَِإل ١٩ ٱلتاسعةَ عشرةَةُأَمرأَِإل ٩ ٱلتاسعةُةُأَمرأَِإل
٣٠ ٱلثَّالَثُونَةُأَمرأَِإل ٢٠ ٱلْعشرونَةُأَمرأَِإل ١٠ ٱلْعاشرةُةُأَمرأَِإل

 

ونَ ررشع و دأَحالًج ٢١ ر رشع دأَحالًج ١١ ، دلٌ أَحجر  ١ 
ونَ ررشع و انإِثْنالًج ٢٢ ر رشا عإِثْنالًج ١٢ ، انالَإِثْنجر ن  ٢ 

الًجثَةٌ و عشرونَ رثَالَ ٢٣ الًجثَةَ عشر رثَالَ ١٣ لٍاجثَةُ رِثَالَ  ٣ 
ونَ ررشع ةٌ وعبأَرالًج ٢٤ ر رشةَ ععبأََرالًج ١٤ لٍاجأََربعةُ رِ  ٤ 

خونَ ررشع ةٌ وسمالًج ٢٥ خر رشةَ عسمالًج ١٥ ةُ رِخسملٍاج  ٥ 
ونَ ررشع ةٌ وتسالًج ٢٦ تسر رشةَ عالًج ١٦ لٍاجستةُ رِ  ٦ 
ونَ ررشع ةٌ وعبسالًج ٢٧ ر رشةَ ععبسالًج ١٧ لٍاجسبعةُ رِ  ٧ 
ونَ ررشع ةٌ وانِيثَمالًج ٢٨ ر رشةَ عانِيثَمالًج ١٨ لٍاجثَمانِيةُ رِ  ٨ 
ونَ ررشع ةٌ وعستالًج ٢٩ شةَ ععستر رالًج ١٩ لٍاجتسعةُ رِ  ٩ 

الًجثُونَ رثَالَ ٣٠ ونَ ررشعالًج ٢٠ لٍاجعشرةُ رِ  ١٠ 
 

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. 

 

ةًأَحدى و عشرونَ ٱمرإ ٢١ ةًأَحدى عشرةَ ٱمرإِ ١١ ةٌأَمرإِ،  حدىإِ  ١ 
ةًأَثْنتان و عشرونَ ٱمرإِ ٢٢ ةًأَثْنتا عشرةَ ٱمرإِ ١٢ انتإِثْن، انأَتر٢  إِم 
ةًأَثٌ و عشرونَ ٱمرثَالَ ٢٣ ةًأَثََ عشرةَ ٱمرثَالَ ١٣ ثُ نِساٍءثَالَ  ٣ 

رونَ ٱمرشع و عبةًأَأَر ٢٤ رةَ ٱمرشع عبةًأَأََر ١٤  ٤ أََربع نِساٍء
خرونَ ٱمرشع و سةًأَم ٢٥ خرةَ ٱمرشع سةًأَم ١٥ اٍءخنِس سم  ٥ 

رونَ ٱمرشع و تةًأَس ٢٦ رةَ ٱمرشع تةًأَس ١٦ اٍءسنِس ت  ٦ 
رونَ ٱمرشع و عبةًأَس ٢٧ رةَ ٱمرشع عبةًأَس ١٧  ٧ سبع نِساٍء

ةًأَ و عشرونَ ٱمرنثَما ٢٨ ةًأَ عشرةَ ٱمريثَمانِ ١٨  ٨  نِساٍءيثَمانِ
رونَ ٱمرشع و عسةًأَت ٢٩ رةَ ٱمرشع عسةًأَت ١٩ ٍءتسع نِسا  ٩ 

ةًأَثُونَ ٱمرثَالَ ٣٠ رونَ ٱمرشةًأَع ٢٠  ١٠ عشر نِساٍء



 

ي ٱلْعربِنحوأَل  3/4      ٱَألصليةُعدادألَأَ عدادألَأَ   ٱَألصليةُعدادألَأَ   ي ٱلْعربِنحوأَل  4/4     

 

الًجأَحد عشر رو  مائَةٌ ١١١ ر رشع دأَحالًج ١١
 و ائَتانمونَ ررشع و انإِثْنالًج ٢٢٢ ونَ ررشع و انإِثْنالًج ٢٢
 و ئَةثَالَثُثَةٌثَالَثَالَثُم ونَ ور الًج 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 ئَةمعستسةٌتونَععست 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 ئَةمعبأَرعبونَ  أََرعبأَر و رةًأَٱم ٤٤٤ عبونَ أََرعبأَر و رةًأَٱم ٤٤

خ و ئَةمسمخسونَ مسمخ و رةًأَٱم ٥٥٥ خسونَ مسمخ و رةًأَٱم ٥٥
و ئَةمتستونَ  ستس و رةًأَٱم ٦٦٦ تونَ ستس و ٱمةًأَر ٦٦
و ئَةمعبسعبونَ سعبس و رةًأَ ٱم ٧٧٧ عبونَسعبس و رةًأَ ٱم ٧٧
و ئَةانِيماثَمثَم ونَنانثَم و رةًأَ ٱم ةًأَ ٱمر و ثَمانونَنثَما ٨٨٨ ٨٨
و ئَةمعستعسونَ تعست و رةًأَ ٱم ٩٩٩ عسونَتعست ٱ و رةًأَم ٩٩

أَلْفرأَ ٱمة ةأَ ٱمرمائَةُ ١٠٠٠ ١٠٠

 

في سنة أَلْفَينِ و إِحدى ٢٠٠١ ائَةٌ أَلْفم و  ور رشع دأَحالًج  ١١١١ 
في سنة أَلْفَينِ و إِثْنتينِ ٢٠٠٢ أَلْفَان  و ائَتانم وونَ ررشع و انإِثْنالًج  ٢٢٢٢ 

٢٠٠٣ سنة أَلْفَينِ و ثَالَثنيفي الًج ر و ثَالَثُونَثَةٌثَالَو ثَالَثُمئَة و   آالَفثَةُثَالَ  ٣٣٣٣ 
في سنة أَلْفَينِ و أَربعٍ ٢٠٠٤ الًج ر و أَربعونَأََربعةٌو أَربعمئَة و  آالَفأََربعةُ   ٤٤٤٤ 

نِ وأَلْفَي ةني سسٍفم٢٠٠٥ خ ةُ خسمآالَف خ و ئَةمسمخ ةٌوسونَمسمخ و ر الًج  ٥٥٥٥ 
في سنة أَلْفَينِ و ستٍّ ٢٠٠٦ الًج ر و ستونَستةٌو ستمئَة و  آالَفستةُ   ٦٦٦٦ 
في سنة أَلْفَينِ و سبعٍ ٢٠٠٧ الًج ر و سبعونَسبعةٌ و و سبعمئَة آالَفسبعةُ   ٧٧٧٧ 
انِنيثَم نِ وأَلْفَي ةني سف ٢٠٠٨ الًج ر و ثَمانونَثَمانِيةٌو ثَمانِيمئَة و  آالَفثَمانِيةُ   ٨٨٨٨ 
في سنة أَلْفَينِ و تسعٍ ٢٠٠٩ الًج ر و تسعونَتسعةٌو تسعمئَة و  آالَفتسعةُ   ٩٩٩٩ 
في سنة أَلْفَينِ و عشرٍ ٢٠١٠  ةُ آالَفرشعرلٍج  ١٠٠٠٠ 

 

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

Cas indirect َث و ائَةُالَثَةُ آالَفمجلٍ ر Cas direct الً رجستونَالَثَةُ آالَف و ثَ  
 

ةني سةَفرشى عدإِح نِ و٢٠١١ أَلْفَي ائَةٌ أَلْفم إِ و ورةَ ٱمرشى عدةًأَح  ١١١١ 
٢٠١٢في سنة أَلْفَينِ و إثْنتا عشرةَ أَلْفَان  و انتإِثْن و ائَتانم ورونَ ٱمرشةًأَع  ٢٢٢٢ 
٢٠١٣في سنة أَلْفَينِ و ثَالَثَ عشرةَ ةًأَٱمر و ثَالَثُونَ ثٌ ثَالَو ثَالَثُمئَة و  آالَفثَةُالَثَ  ٣٣٣٣ 
٢٠١٤في سنة أَلْفَينِ و أَربع عشرةَ ةًأَٱمر و أَربعونَ  أََربعو أَربعمئَة و آالَفأََربعةُ   ٤٤٤٤ 
٢٠١٥في سنة أَلْفَينِ و خمس عشرةَ ةُخسم آالَف خ و ئَةمسمخ وسونَ مسمخ و رةًأَٱم  ٥٥٥٥ 
٢٠١٦في سنة أَلْفَينِ و ست عشرةَ ةًأَٱمر و ستونَ  ستو ستمئَة و آالَفستةُ   ٦٦٦٦ 
٢٠١٧في سنة أَلْفَينِ و سبع عشرةَ ةًأَٱمر و ستونَ ست و سبعمئَة و آالَفسبعةُ   ٧٧٧٧ 

٢٠١٨ عشرةَيفي سنة أَلْفَينِ و ثَمانِ ةًأَ ٱمر و ثَمانونَن ثَماو ثَمانِيمئَة و آالَفثَمانِيةُ   ٨٨٨٨ 
٢٠١٩في سنة أَلْفَينِ و تسع عشرةَ ةًأَ ٱمرعونَ و تس تسعو تسعمئَة و آالَفتسعةُ   ٩٩٩٩ 
رِينشع نِ وأَلْفَي ةني س٢٠٢٠ف  ةُ آالَفرشعرأَٱمة  ١٠٠٠٠ 

 


