األرقام العربية المفردة

English Single Digits Numbers
Zero (Sifr)
One (Wahed)
Two (Ithnan)
Three (Thalathah)
Four (Arba’ah)
Five (Khamsah)
Six (Sittah)
Seven (Saba’ah)
Eight (Thamaniah)
Nine (Tisa’ah)
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األرقام العربية المركبة

English Compound Numbers
Ten (Ashra)
Eleven (Ahd ashar)
Twelve (Ithna ashar)
Thirteen (Thalath ashar)
Fourteen (Arba’ah ashar)
Fifteen (Khamsah ashar)
Sixteen (Sittah ashar)
Seventeen (Saba’ah ashar)
Eighteen (Thamaniah ashar)
Nineteen (Tisa’ah ashar)
Twenty (Ishreen)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

)صفر (زيرو
)واحد (ون
)اثنان (تو
)ثالثة (ثري
)اربعة (فور
)خمسة (فايف
)ستة (سيكس
)سبعة (سفن
)ثمانية (إيت
)تسعة (ناين

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

)عشرة (تن
)أحد عشر (إلفن
)اثنا عشر (تولف
)ثالثة عشر (ثرتسن
)اربعة عشر (فورتين
)خمسة عشر (فيفتين
)ستة عشر (سيكستين
)سبعة عشر (سفنتين
)ثمانية عشر (إيتين
)تسعة عشر(ناينتين
)عشرين (تونتي

العقود

Tens
Ten (Ashra)
Twenty (Ishreen)
Thirty (Thalatheen)
Forty (Arbaéen)
Fifty (Khamseen)
Sixty (Sitteen)
Seventy (Sabéen)
Eighty (Thamaneen)
Ninety (Tiséen)
Hundred (Miáh)
Thousand (Alf)
Million (Malyoon)
Billion (Balyoon / Milliard)

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1,000
1,000,000
1,000,000,000

10
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)عشرة (تن
)عشرين (تونتي
)ثالثين (ثيرتي
)أربعين (فورتي
)خمسين (فيفتي
)ستين (سيكستي
)سبعين (سفنتي
)ثمانين (إيتي
)تسعين (ناينتي
)مئة (هاند رد
)ألف (ثاوثند
)مليون (مليون
) مليار (بليون/ بليون

األعداد العربية التراتبية

English Positional Numbers
First (Al Awal)
Second (Al Thani)
Third (Al Thalith)
Fourth (Al Rabi’)
Fifth (Al Khamis)
Sixth (Al Sadis)
Seventh (Al Sabi’)
Eighth (Al Thamin)
Ninth (Al Tase’)
Tenth (Al Ashir)
Eleventh (Al Hadi Ashar)
Twelfth (Al Thani Ashar)
Thirteenth (Al Thalith Ashar)
Fourteenth (Al Rabi’ Ashar
Fifteenth (Al Khamis Ashar)
Twentieth (Al Ishreen or Al Ishroon))
Twenty First (Al Wahed wa Al Ishreen)
Twenty Second (Al Thani wa Al Ishreen)
Thirtieth (Al Thalatheen)
Fortieth (Al Arba’een)
Fiftieth (Al Khamseen)
Fifty First (Al Wahed wa Al Khamseen
Sixty Second (Al Thani wa Al Sitteen)
Seventy Third (Al Thalith wa Al Sab’een)
Eighty Fourth (Al Rabi’ wa Al Thmaneen)
Ninety Fifth (Al Khamis wa Al Tis’een)
Hundredth (Al Miyah)
Thousandth (Al Alf)
Millionth (Al Malyoon)
Last (Al Akheer)

st

1
2nd
3rd
4th
5th
6th
7th
8th
9th
10th
11th
12th
13th
14th
15th
20th
21st
22nd
30th
40th
50th
51st
62nd
73rd
84th
95th
100th
1,000th
1,000,000th

)األو (فيرست
)الثاني (سكند
)الثالث (ثيرد
)الرابع (فورث
)الخامس (فيفث
)السادس (سيكث
)السابع (سفنث
)الثامن (إيتث
)التاسع (ناينث
)العاشر (تنث
)الحادي عشر (إلفنث
)الثاني عشر (تولفث
)الثالث عشر (ثيرتينث
)الرابع عشر (فورتينث
)الخامس عشر (فيفتينث
)العشرون أو العشرين (تونتي يث
)الواحد و العشرين (تونتي فيرست
)الثاني و العشرين (تونتي سكند
)الثالثون أو الثالثين (ثيرتي يث
)األربعون أو األربعين (فورتي يث
)الخمسون أو الخمسين (فيفتي يث
)الواحد و خمسين (فيفتي فيرست
)الثاني و الستين (سيكستي سكند
)الثالث و السبعين (سفنتي ثيرد
)الرابع و الثمانين (إيتي فورث
)الخامس و التسعين (ناينتي فيفث
)المئة (هندريدث
)األلف (ثاوثندث
)المليون (مليونث
)األخير (الست

English Numbers Wording

األرقام العربية بالكلمات

26: Twenty six

 ستة وعشرون:26

37: Thirty seven

 سبعة وثالثون:37

43: Forty three

 ثالثة وأربعون:43

55: Fifty five

 خمسة وخمسون:55

61: Sixty one

 واحد وستون:61

74: Seventy four

 أربعة وسبعون:74

82: Eighty two

 إثنان وثمانون:82

98: Ninety eight

 ثمانية وتسعون:98

131: One Hundred Thirty One

 مئة و واحد و ثالثون:131

312: Three hundred twelve

 ثالث مئة و إثنا عشر:312

493: Four hundred ninety three

 أربع مئة و ثالثة وتسعون:493

511: Five hundred eleven

786: Seven hundred eighty six

908: Nine hundred eight

1235: One thousand two hundred thirty five

3512: Three thousand five hundred twelve

 خمس مئة و أحد عشر:511

 سبع مئة و ستة وثمانين:786

 تسع مئة و ثمانية:908

 ألف و مئتان و خمسة وثالثون:1235

 ثالثة آالف و خمس مئة و إثنا عشر:3512

14,305: Fourteen thousand three hundred five  أربعة عشر ألفا و ثالث مئة و خمسة:14،305

 ست مئة و واحد و خمسون ألفا و ثالث مئة و خمسة و أربعون:651،345
651,345: Six Hundred fifty one thousand three hundred forty five
 مليونان و أربع مئة و ثالثة و خمسون ألفا و مئتان و إثنا عشر:2،453،212
2,453,212: Two million four hundred fifty three thousand two hunded twelve

