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(100تا  1) اعداد از  اأَلعداد ِمن واِحد إلَی ِمئَة  

اعداد ترتیبی-2، اعداد اصلی )شمارشی(-1اعداد به دو دسته تقسیم می شوند:  

إثناِن: دو، »اعداد اصلی: این اعداد برای شمارش تعداد افراد، اشیا و .... به کار می روند. مانند: 

.....«....أربَعَة: چهار، ..... أَحَد َعَشَر: یازده، ..... ِمئَة: صد،   

 األعداد األصلیّة
 

اعداد معطوف) اعداد یکان + َو 
تا  21+ اعداد دهگان )ُعقود(: 

.99تا  91، .... 29  

أعداد ُعقود)اعداد 
وَن / »با عالمت 

90تا  20«: ینَ   

19تا11اعداد مرّکب:  أعداد مفرد:  
 و100و10تا1

1000 

( بیست و یکواِحٌد َو ِعشروَن )
21 

20(بیستشرون)ع   
11( یازدهأَحَد َعَشَر )   

1( یکواِحد )  

بیست و اِثناِن َو ِعشروَن )
22(دو  

30(سیثاَلثوَن)   
12( دوازدهاِثنا َعَشَر )  

2 (دواِثنان )  

23(بیست و سهثاَلثَةٌ َو ِعشروَن) 40(چهلأربَعون)    
13(سیزدهثاَلثَةَ َعَشَر)  

3( سهثاَلثَة )  

بیست و أربَعَةٌ َو ِعشروَن)
24چهار(  

50(پنجاهَخمسون)   
 14(چهاردهَعَشَر)أربَعَةَ 

 

   4(چهار) أربَعَة

 و بیستِعشروَن)َخمَسةٌ وَ 
25پنج(  

60(شصتّستّوَن) 15(نزدهاپ)َخمَسةَ َعَشرَ    
 

5( پنجَخمَسة )  

26(بیست و ششِستَّةٌ َوِعشروَن) 70(فتادهَ َسبعوُن)  16(شانزده)ِستَّةَ َعَشرَ    
 

   6(شش) َستَّة

بیست و َوِعشروَن)َسبعَةٌ 
27هفت(  

80هشتاد(ثَمانوَن)   
17(هفده)َسبعَةَ َعَشرَ   

7( هفتَسبعَة )  

بیست و ثَمانِیَةٌ َو ِعشروَن)
28هشت(  

   90(نودتِسعوَن)
18(هجده)ثَمانِیَةَ َعَشرَ   

8( هشتثَمانِیَة )  

29(بیست و نهتِسعَةٌ َوِعشروَن)  -  
19(نوزده)تِسعَةَ َعَشرَ   

9( نهتِسعَة )  

- -  
- 

10( دهَعشَرة )  

- - - 
 

100(صدِمئَة )  

- - - 
 

ألف 
1000(هزار)  
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 اعداد اصلی دارای معدود هستند:

» کلمه « َخمَسةُ ِرجاٍل: پنج مرد» معدود: اسمی است که مورد شمارش قرار می گیرد؛ مثالً در    

ً »، «أَحَد َعَشَر ِکتاباً: یازده کتاب» و در « ِرجال معدود هستند. « کلمه کتابا  

 

اصلی: 2و1عدد ( 1   

اِثنَتاِن » برای مذّکر / « ثنَینِ اِثناِن،اِ »)  2( و عدد  برای مؤنث« واِحَدة»برای مذّکر/ « واِحد» ) 1عدد 

کامالً شبیه معدوِد  نقش صفتخود می آیند و معموالً در  بعد از معدود( همیشه برای مؤنث« اِثنَتَینِ  /

بیشتر برروی اسم مفرد و مثنی است. جهت تأکید)اسِم( قبل از خود هستند و آمدنشان   

 

ً  واحداً .  یک کتاب را خواندم.  مثال: قََرأُت کتابا

معدود   عدد                

 رأیُت تِ لمیذَتَینِ  اِ ثنَتَینِ . دو دانش آموز ) دختر( را دیدم.

معدود     عدد         

 جاَء طاِلبانِ  اِثنانِ  . دو دانش آموز)پسر /مذکر( آمدند.

معدود  عدد        

 َغرسُت َشَجَرةً  واِحَدةً  في الَحدیقَةِ . یک درخت در باغ کاشتم.

معدود  عدد             

 

:10تا3عداد اصلی (ا2  

معدود خود می آیند. )َعشر / َعشَرة ( قبل از 10)ثاَلث / ثاَلثَة ( تا  3عددهای -1  

  .، بعد از آن ها می آید و جمع است ولی به صورت مفرد ترجمه می شود10تا  3معدود اعداد -2

 مثال:            اِشتََریُت ثاَلثَةَ  کُ تُبٍ  .    سه کتاب خریدم .   و          ثَ الثَ  مَ َجاّلتٍ  . سه مجله خریدم.

عدد    معدود                        جمع ُمکّسر ،معدود  عدد                             

                            

 رأیُت َخمَسةَ  مُ واِطنینَ .  پنج شهروند ) هم وطن( را دیدم. 

معدود      عدد         
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 3(اعداد 11 و 12 اصلی: 

)اِثناَعَشَر،  12برای مؤنث( و عدد « شَرةَ إحَدی عَ » برای مذکر / « أََحَد َعَشرَ )»  11عدد -1

برای مؤنث( قبل از معدود می آیند. « اِثنَتا َعشَرةَ، اِثنَتَی َعشَرةَ » برای مذکر / « اِثنَی َعَشرَ   

می باشد « اِن / یِن » با عالمت  ( مانند اسم مثنی، اِثنَتا، اِثنَي، اِثنَتَي) اِثنا12جزء اول عدد  -2

 که نونشان حذف شده است. 

، بعد از آن ها می آید و به صورت مفرد است.12و  11معدود اعداد  -3  

 مثال:

 

 َسلَّمُت َعلَی أَحَد َعشَ رَ  تِ لمیذاً .    به یازده دانش آموز سالم کردم. 

معدود، مفرد      عدد                 

 

 قرأُت إحَدی َعشَرةَ  َمَجلَّةً .       یازده مجلّه را خواندم.

معدود، مفرد          عدد          

 

 جاَء اِ ثناَعشَ رَ  تِ لمیذاً .    دوازده دانش آموز آمدند.

عدد     معدود، مفرد        

 

 َرأیُت إثنَتَي َعشرَ ةَ  طاِلبَةً . دوازده دانش آموز را دیدم.

معدود، مفرد            عدد         

 

 

  :19تا  13اصلی اعداد (4

 

( قبل از معدود می تِسَع َعشَرةَ / تِسعَةَ َعَشرَ ) 19( تا ثالَث َعشَرةَ/ ثاَلثَةَ َعَشرَ ) 13اعداد 

 آیند. 

، بعد از آن ها می آید ومفرد است.19تا  13معدود اعداد  -  

 شاَهدُت َخمَسةَ  َعَشرَ  تلمیذاً .      پانزده دانش آموز را دیدم.

عدد         معدود، مفرد            

 

 قَرأُت تِسَع َعشَرةَ  َمَجلَّةً .         نوزده مجلّه را خواندم.

عدد         معدود، مفرد          
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اعداد ُعقود:(5  

 

) تِسعوَن / 90) ِعشروَن/ ِعشریَن ( تا 20اعداد عقود شامل اعداد ده تایی ) دهگان( از 

 تِسعیَن( هستند که قبل از معدود می آیند.

 معدود اعداد عقود بعد از آن ها می آیند و مفرد است.

 مثال: 

 جاَء ثَ الثونَ  تِ لمیذاً .    سی دانش آموز آمدند.

معدود،مفرد    عدد        

 

ً .     پنجاه کتاب را خواندم.       قََرأتُ  َخمسیَن کِ تابا

عدد     معدود، مفرد              

 

 سافَرُت إلَی ِستّینَ  َمدینَةً .    به شصت شهر مسافرت کردم.

عدد   معدود، مفرد                

 

 

اعداد معطوف اصلی:(6  

 

) واِحٌد 21می آید و از « و» اعداد معطوف، اعداد دو جزئی هستند که میان دو عدد، حرف 

( هستند و قبل از تِسعینَ / تِسعٍَة و  سعونَ تِ ) تِسٌع و  99ِعشریَن( تا  وَو ِعشروَن / واِحَدةٌ 

  معدود می آیند.

 

 معدود اعداد معطوف، بعد از آن ها می آید و مفرد است. 

 

 لي ثَ الٌث و ِعشروَن تلمیذَةً .        بیست و سه دانش آموز دیدم .

عدد      معدود، مفرد                

 

 رأیُت َسبعَةً و أربَعیَن تِ لمیذاً .      چهل و هفت دانش آموز را دیدم.

عدد             معدود،مفرد          

 

(، 29تا21...  /99تا91نکته: برای نوشتن اعداد معطوف یعنی اعداد بین اعداد عقود، ) 

، عدد عقود) دهگان( نوشته می «واو»ابتدا عدد مفرد نوشته می شود و پس از حرف 

  شود.

 

 مثال: 

.(55) َخمَسةً َو َخمسین(/ 74) أربَعٍَة َو َسبعینَ ( / 36) ِستَّةٌ َو ثاَلثونَ   
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1000و 100عدد (7  

 

)ألف(، قبل از معدود می آیند و معدود آن، مفرد است. 1000) ِمئَةُ ، مائَةُ ( و 100عدد   

 

 لي مِ ئَةُ  ) ِمائَةُ ( نَعَجةٍ .                    صد میش دارم.

معدود، مفرد       عدد         

 

 اِشتََری الُمعَلُِّم ِمئَةَ ) مائَةَ( ِکتابٍ .       معلم صد کتاب خرید.

معدود، مفرد         عدد                 

 

 في هِذِه الَمکتَبَِة ألفُ  ِکتاٍب / َمَجلَّةٍ .       هزار کتاب /  مجلّه در این کتابخانه است.

معدود، مفرد     عدد                     

 

 

برای نوشتن اعدادی مانند نودوپنج می توان صد را نوشت و پنج را از آن کم کرد یا نکته : 

را ازآن کم کرد. در  و پنجاه را بخواهیم بنویسیم، میتوان هزار را نوشت و پنجاه نهصد اگر

 این صورت می توان از کلمه إاّل استفاده کرد.

 

هؤالء َخمَسةٌ و تِسعوَن تِلمیذاً ) ِمئَةُ  تلمیٍذ إالّ  َخمَسةَ  تاَلمیذَ .( این ها نود و پنج دانش آموز 

دانش آموز 5آموز بجز  دانش 100                            هستند.  

 

 

 قرأُت ألفَ  َصفَحٍة إالّ  خَ مسینَ  َصفحةً.     نهصدو پنجاه صفحه را خواندم.

خواندم هزار صفحه را جز پنجاه صفحه   

 

 

       

 روش نوشتن اعداد سه رقمی:

 

(ِمئَتاِن َو َخمَسةٌ َو َعشرونَ  ) 225(   ِمئَةٌ َو أربَعَةَ َعَشرَ ) 114(      ِمئَةٌ َو اثنانِ ) 102  

 

(ثاَلثِمئٍَة َو ثَمانِیَةٌ َو أربَعونَ  )348  
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( بیایند، مضاف الیه همراه معدود )(« 0020( و ألفاِن َو ألفَیِن )200ِمئَتاِن و ِمئَتِِن )» اگر 

می شوند. حذفآنها  نون  

 

 جاَء ِمئَتا تلمیذٍ  : دویست )تا(  دانش آموز آمدند.  

معدود، مفرد  عدد         

  

  اِشتََریُت ألفَ ي قَلَمٍ : دوهزار)تا( قلم خریدم .

معدود  عدد             

         

  چهار عمل اصلی به عربی :

  به عالوه ) زائِد(

  ِمنها ) ناقِص(

  تَقسیم) تَقسیٌم َعلَی(

  ضرب) َضرٌب في(

 

 نکته: برای بیان درصد عربی » عدد + بِ الِمئَة « و » عدد + في الِمئَة « به کار می رود.

 

)ثَمانون في الِمئَة( (: ثَمانوَن بِالِمئَة %80مثال: )هشتاد درصد )  

: َخمَسةٌ و ثاَلثوَن في الِمئَة(%35سی و پنج درصد )  

(: ِستَّةَ َعَشَر في الِمئَة%16)شانزده درصد   
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 اعداد ترتیبی :

 

 این اعداد برای بیان رتبه و درجه افراد، اشیاء و ...... به کار می روند. 

 

) یکم تا ......( ام تا ........ األعداد التَّرتیبیَّة  
 

َو الِعشروَن) بیست و  لواِحدٌ اَ 
م21یکم(   

م11 ) یازدهم( اَلحادي َعَشرَ  ل  م1)یکم(  اأَلوَّ  

اَلثّاني َو الٍعشروَن )بیست و 
م22دوم(   

م12)دوازدهم(اَلثّاني َعَشرَ  م2 )دوم(اَلثّاني   

اَلثّاِلث َوالِعشروَن)بیست و 
م23سوم(  

م13)سیزدهم(اَلثّاِلث َعَشرَ  م3)سوم(اَلثّاِلث   

م30اَلثَّالثوَن)سی ام(  م14)چهاردهم(اَلّرابِع َعَشرَ   م4()چهارماَلّرابِع   
 

م100اَلِمئَة)صدم(  م15)پانزدهم(اَلخاِمس َعَشرَ   م5)پنجم(اَلخاِمس   
 

م16)شانزدهم(اَلّساِدس َعَشرَ   م6)ششم(اَلّساِدس   
 

م17)هفدهم(اَلّسابِع َعَشرَ   م7)هفتم(اَلّسابِع   
 

(م18)هجدهماَلثّاِمن َعَشرَ   م8)هشتم(اَلثّاِمن   
 

م19)نوزدهم(لتّاِسع َعَشرَ اَ   م9)نهم(اَلتّاِسع   
 

م20)بیستم(اَلِعشرونَ   م10)دهم(اَلعاِشر   
 

 

 

ل» نکته:  می شود.« أولَی » مؤنث آن کلمه « أفعَل» بر وزن « أوَّ  

 

، بیست و یکم تا «یازدهم تا نوزدهم » دوم تا دهم و جزء اّول اعداد ترتیبی  نکته: اعداد ترتیبی

. بر وزن فاعل است...« بیست و نهم،   

نود و نهمالتّاِسعَةُ َو التِّسعوَن: بیست و سوم     ِعشروَن:اَلثّاِلث و الدوم        ال: اَلثّاني:مث  

 نکته: عدد ترتیبی معموالً برای اسم قبل از خود صفت محسوب می شود.

 

 مثال: 

باراول :  األولَی ةُ اَلَمرَّ  /کالس دهم: درس سوم/ اَلصَّف العاِشر: ُس الثّاِلثرالدّ   

تمرین چهارم التَّمریُن الّرابِع:   
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نوشته می « اَل » به عربی با حرف ...« بیستم، سی ام، ... صدم، » نکته: عددهای ترتیبی 

 شوند تا با اعداد اصلی اشتباه نشوند.

 

 مثال: 

 

روز سی ام اَلیَوُم الثَّالثوَن:  

اتاق صدماَلغُرفَةُ الِمئَة:   
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