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MASCULINO FEMENINO 

Número y escritura 
Número y 

caso 
Ejemplo Número y escritura 

Número y 
caso 

Ejemplo 

 / واحد 1
Adjetivo colocado 
tras lo numerado  1 دة/ واح إحدى  

Adjetivo 
colocado tras lo 

numerado 
 

ين/ إثنإثنان  2  
Seguido de 

genitivo formando 
Idafa 

ين/ إثنتان تنإث 2   
Seguido de 

genitivo 
formando Idafa 

 

 ثاللثة 3

Genitivo 
plural 

(Formando 
Idafa entre el 

nº y lo 
numerado) 

 خمسة كتب  

 ثاللث 3

Genitivo 
plural 

(Formando 
Idafa entre el 

nº y lo 
numerado) 

 خمس رسائل  

 أربع 4 أربعة 4

 خمس 5 خمسة 5

 ست 6 ستة 6

 سبع 7 سبعة 7

 ثمان 8 ثمانية 8

 تسع 9 تسعة 9

 عشر 10 عشرة 10

 أحد عشر 11

Acusativo 
singular 

 

عشر   خمسة  
با  اكت  

عشرة إحدى 11  

Acusativo 
singular 

 

عشرة خمس  
 رسالة  

عشر إثنا 12 عشرة تاإثن 12   

عشر ثاللثة 13 عشرة ثاللث 13   

عشر أربعة 14 عشرة أربع 14   

عشر خمسة 15 عشرة خمس 15   

عشر ستة 16 عشرة ست 16   

عشر سبعة 17 عشرة سبع 17   

عشر ثمانية 18 عشرة ثمان 18   

عشر تسعة 19 عشرة تسع 19   

ين-رون / عش 02  

 خمسة
ونعشرو  

با  اكت  

02 
Forma 
única 
para 

masc. y 
fem. 

 خمسة
ونعشرو  

 رسالة  

ونعشروأحد  02  02 

ونعشرو إثنان 00  00 

ونعشرو ثاللثة 02  02 

ين-ثالثون /  22  22 

ين-أربعون /  02  02 

 مئة / مائة 100

Genitivo 
singular 
(Formando 

Idafa entre el 
nº y lo 

numerado) 

أربع مئة 
 كتاب  

100 

Forma 
única 
para 

masc. y 
fem. 

Genitivo 
singular 
(Formando 

Idafa entre el 
nº y lo 

numerado) 

أربع مئة 
 رسالة  

 200 مئتان / مئتين 200

 222 ثاللث مئة 222

 ألف رسالة   1000 ألف كتاب   ألف 1000

 ألفي رسالة   2000 ألفي كتاب   ألفان / ألفين 0222

 ثلثة االف 2222
ثلثة االف 

 كتاب  
3000 

ة االف ثلث
 رسالة  

Los numerales compuestos superiores a 100 lo numerado va en número y caso correspondiente al último 
segmento del numeral. Ejemplos:  

- 103 libros    مئة و ثالثة كتب 
- 123 libros    مئة و ثاالثة وعشرون كتابا 


