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Arapcadeposu.com bir Elarabiyye Projesidir. 

 

 

Arapçada Sayıların Kullanımı 
Arapçada sayılar müfred sayılar (1-10); mürekkeb sayılar (11-19); ukud sayılar (10-100 arası onarlı) ve matuf sayılar  (20-...) olmak üzere dört kategoride incelenir. 

 

 
Merfu (Özne) Mansub (Düz Tümleç) Mecrur (Dolaylı Tümleç) 

Eril Kullanım Dişil Kullanım Eril Kullanım Dişil Kullanım Eril Kullanım Dişil Kullanım 

1 ve 2 Sayıları 
Sayı ve sayılan arasında tam 

cinsiyet uyumu vardır. 

واحدٌ ٌرجلٌ   
[raculun vâHidun] 

Bir adam 

اثنتانٌبنتان  
[bintâni itnatâni] 

İki kız 

اواحدًٌٌرجًلٌ  
[raculan vâHidan] 

Bir adam-ı/-a 

اثنتْيٌنٌبنتْيٌن  
[bintayni itnatayni] 

İki kız-ı/-a 

واحدٌ ٌرجلٌ   
[raculin vâHidin] 

Bir adam-da/-dan 

اثنتْيٌنٌبنتْيٌن  
 [bintayni itnatayn] 

İki kız-da/-dan 

3-10 Arası Sayılar 
Sayı ve sayılan arasında zıt 
cinsiyet  vardır. Sayılan çoğul 

ve mecrur olur. 

رجالٌ ٌأربعةٌ   
[arba3atu ricâlin] 

Dört adam 

بناتٌ ٌأربعٌ   
[arba3u banâtin] 

Dört kız 

رجالٌ ٌأربعةٌ   
[arba3ata ricâlin] 

Dört adam-ı/-a 

بناتٌ ٌأربعٌ   
[arba3a banâtin] 

Dört kız-ı/-a 

رجالٌ ٌأربعةٌن  
[arba3ati ricâlin] 

Dört adam-da/-dan 

بناتٌ ٌأربعٌن  
[arba3i banâtin] 

Dört kız-da/-dan 

12 Sayısı 
Sayı ve sayılan arasında tam 
uyum. Sayılan tekil ve 

mansubtur. İkil kurallarına 

göre çekilir. 

ٌرجلًٌ  إثناٌعشر 
[itnâ 3ashara raculan] 

Oniki adam 

 إثنت اٌعشرة ٌبنتًا
[itnatâ 3ashrata bintan] 

Oniki kız 

ٌرجلًٌ  إثَن ٌْعشر 
[itnay 3ashara raculan] 

Oniki adam-ı/-a 

عشرة ٌبنًتاٌإثنت ٌْ  
[itnatay 3ashrata bintan] 

Oniki kız-ı/-a 

ٌرجلًٌ  إثَن ٌْعشر 
[itnay 3ashara raculan] 

Oniki adam-da/-dan 

عشرة ٌبنًتاٌإثنت ٌْ  
[itnatay 3ashrata bintan] 

Oniki kız-da/-dan 

11-19 Arası Sayılar 
Onlar basamağı aynı, birler 
basamağı zıt cinsiyettedir, 

mebnidir. Sayılan tekil ve 

mansubtur. 

ٌرجلًٌ  أربعة ٌعشر 
[arba3ata 3ashara raculan] 

Ondört adam 

 أربع ٌعشرة ٌبنًتا
[arba3a 3asharata bintan] 

Ondört kız 

ٌرجلًٌ  أربعة ٌعشر 
[arba3ata 3ashara raculan] 

Ondört adam-ı/-a 

 أربع ٌعشرة ٌبنًتا
[arba3a 3asharata bintan] 

Ondört kız-ı/-a 

ٌرجلًٌ  أربعة ٌعشر 
[arba3ata 3ashara raculan] 

Ondört adam-da/-dan 

 أربع ٌعشرة ٌبنًتا
[arba3a 3asharata bintan] 

Ondört kız-da/-dan 

21-99 Arası Sayılar 
Birler basamağı sayılanla zıt 

cinsiyettedir. Onlar basamağı 

daima erildir. Sayılan tekil ve 
mansubtur. 

 مخسة ٌوأربع ون ٌرجلًٌ
[khamsatun wa arba3ûna raculan] 

Kırkbeş adam 

بنًتاوأربع ون ٌٌمخسٌ   
[khamsun wa arba3ûna bintan] 

Kırkbeş kız 

رجلًٌٌمخسًةٌوأربعنيٌ   
[khamsatan wa arba3îna raculan] 

Kırkbeş adam-ı/-a 

بنًتاٌوأربعنيٌ ٌمخًسا  
[khamsan wa arba3ina bintan] 

Kırkbeş kız-ı/-a 

رجلًٌٌمخسة ٌوأربعنيٌ   
[khamsatin wa arba3îna raculan] 

Kırkbeş adam-da/-dan 

بنًتاٌوأربعنيٌ ٌمخسٌ   
[khamsin wa arba3îna bintan] 

Kırkbeş kız-da/-dan 

20-100 Arası Onluk 
Sayı daima erildir. Cinsiyet 

uyumu aranmaz. Sayılan tekil 
ve mansubtur. 

 سّتون ٌرجًلٌ
[sittûna raculan] 

Atmış adam 

ٌبنًتا  سّتون 
[sittûna bintan] 

Atmış kız 

 سّتي ٌرجًلٌ
[sittîna raculan] 

Atmış adam-ı/-a 

ٌبنًتا  سّتي 
[sittîna bintan] 

Atmış kız-ı/-a 

 سّتي ٌرجًلٌ
[sittîna raculan] 

Atmış adam-da/-dan 

ٌبنًتا  سّتي 
[sittîna bintan] 

Atmış kız-da/-dan 
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