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Numbers from 1 to 10 in Arabic 
Rule # 1 

Numbers 1 (one) and 2 (two) always come as adjectives تعن  

 طالَب واحد طالبةٌ واحدةٌ 

  انتبطالانتٱثْن   انبطالانٱثْن  

Rule # 2 
The numbers from 3 to 10   )ددالع(    come as  افضم    
The things counted  ) دوداملَع (    come as  افضم إليه  

Rule # 3 
From #3 to #10  the دوداملَع  ( the things counted)   will always be plural – عمج  

Rule # 4 If the thing counted  )دوداملَع (    is masculine , the number   )ددالع( will be feminine. 

If the thing counted  )دوداملَع (    is feminine, the number  )ددالع(    will be masculine.     

 ثَالثُ ساعات  ، اتارثَالثُ سيبٍ وثَالثَةُ أَقْالَمٍ ،  ثَالثَةُ كُت 
Counting without دوداملَع With feminine دوداملَع  

(the thing counted) 

With masculine َاملدودع  

(the thing counted)  Feminine Masculine 
 واحد واحدةٌ ١ 1  
ثْنتانٱ ٢ 2   ثْنانٱ   

 ثَالثَةٌ ثَالثٌ ٣ 3 ثَالثَةُ ثَالثُ
عبةُ أَرعب٤ 4 أَر عبةٌ أَرعبأَر 
سمةُ خسم٥ 5 خ سمةٌ خسمخ 
تةُ ست٦ 6 س تةٌ ستس 
عبةُ سعب٧ 7 س عبةٌ سعبس 
 ثَمانِيةٌ ثَمان ٨ 8 ثَمانِيةُ ثَمانِي
عسةُ تعس٩ 9 ت عسةٌ تعست 
رشةُ عرش١٠ 10 ع رشةٌ عرشع 



Numbers.doc  Page 36 

 

Examples of Numbers from 3 to 10 from the Qur’an  ) كتآي(  

19:

 ثَالثٌ قَالَ َءايتك أَالَّ تكَلِّم الناس ثَالثَ لَيالٍ سوِيا  10
11:

 ثَالثَةٌ فَقَالَ تمتعوا في دارِكُم ثَالثَةَ أَيامٍ 65
24:

6   نيقدٰالص نلَم هبِاهللاِ إِن اتهادش عبأَر مهدةُ أَحادهفَش عبأَر 
 أَربعةٌ فَِسيحوا في اَألرضِ أَربعةَ أَشهرٍ  9:2
3: 
125 نيموسم املَالَِ ئكَة نم آالف ةسمبِخ كُمبر كُمددمةٌ يسمخ 
7:
 ستةٌ إِنَّ ربكُم اهللاُ الذي خلَق السٰموات واَألرض في ستة أَيامٍ 54
12:

43 افجع عبس نيأْكُلُه انمس اتقَرب عبى سي أَرإِن كقَال املَلو عبس 
15:

44 ومقْسٌء مزج مهنابٍ مكُلِّ بوابٍ لةُ أَبعبا سةٌ لَهعبس 
28:

يثَمانِ إِني أُرِيد أَنْ أُنكحك إِحدى ٱبنتي هاتينِ علَى أَنْ تأْجرنِي ثَمانِي حججٍ  27  

69:

 ثَمانِيةٌ سخرها علَيهِم سبع ليالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ حسوما 7
17:

101 اتنيب آيات عسى توسا منيَءات لَقَدو عست 
27:

 تسعةٌ و كان في املَدينة تسعةُ رهط يفَِسدونَ في اَألرضِ 48
6: 

 عشر من جاَء بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها 160
5: 
89 نياكسم ةرشع امإِطْع هتةٌ فَكَفَّاررشع 

 


