
SAYILAR - מספרים 

5 4 3 2 1 

Hameş Arbaa Şaloş Şıtayim Ekhad 

 ֶאָחד ְׁשַתִים ָׁשלֹוׁש ַאְרַבע ָחֵמׁש

 אחד שתיים שלוש ארבע חמש
 

10 9 8 7 6 

Eser Teyşa Şımone Şeva Şeş 

 ֵׁשׁש ֶׁשַבע ְׁשמֹוֶנה ֵתַׁשע ֶעֶשר

 שש שבע שמונה תשע עשר
 

 



SAYILAR - מספרים 

15 14 13 12 11 

Hameş Esre Arbaa Esre Şaloş Esre Şitem Esre Ekhad Esre 

ֵרה ֲחֵמׁש ֶעשְׂ ַבע  ֵרה ַארְׂ ֶעשְׂ לֹוׁש  ֵרה ׁשְׂ ֶעשְׂ ֵתים  ֵרה ׁשְׂ ֶעשְׂ ֵרה ַאַחת  ֶעשְׂ  

עשרה חמש עשרה ארבע  עשרה שלוש  עשרה שתים  עשרה אחת   

 

20 19 18 17 16 

Esrim Ça Esre Şımona Esre Şıva Esre Şeş Esre 

ִרים ַׁשע ֶעשְׂ ֵרה תְׂ ֶעשְׂ מֹוֶנה  ֵרה ׁשְׂ ֶעשְׂ ַבע  ֵרה ׁשְׂ ֶעשְׂ ֵרה ֵׁשׁש  ֶעשְׂ  

עשרה תשע עשרים עשרה שמונה  עשרה שבע  עשרה שש   

 

70 60 50 40 30 

Şivim Şişim Hamişim Arbaim Şıloşim 

ֵבִעים ִעים ֲחִמִשים ִׁשִשים שְׂ בָּ לֹוִׁשים ַארְׂ  ׁשְׂ

 שלושים ארבעים חמישים שישים שבעים



100 90 80 

Mea Tişim Şımonim 

ה ִעים ֵמאָּ מֹוִנים ִתׁשְׂ  ׁשְׂ

 שמונים תשעים מאה

 

 

54 43 32 21 

Hamişim ve Arba Arbaim ve Şaloş Şıloşim ve Şıtayim Esrim ve Ekhad 

ה ֲחִמִשים עָּ בָּ ַארְׂ וְׂ ִעים  בָּ לֹוׁש ַארְׂ וְׁׂשָּ לֹוִׁשים  ַתִים ׁשְׂ ּוׁשְׂ ִרים  ַאַחת ֶעשְׂ וְׂ  

וארבעה חמישים ושלוש ארבעים  ושתיים שלושים  ואחת עשרים   

 

98 87 76 65 

Tişim ve Şımone Şımonim ve Şeva Şivim ve Şeş Şişim ve Hameş 

ִעים ֶׁשּמֹוֶנה ִתׁשְׂ וְׂ מֹוִנים  ַבע ׁשְׂ שָּ וְׂ ֵבִעים  ֵׁשׁש שְׂ וְׂ ִשים  ֵמׁש ֶׁשיָּ חָּ וְׂ  

ושמונה תשעים ושבע שמונים  ושש שבעים  וחמש שישים   
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600 500 400 300 200 

Şeş Meod Hameş Meod Arbaa Meod Şaloş Meod Matayim 

ש אֹות שֵׁ מֵׁ ש  אֹות ֲחמֵׁ מֵׁ אֹות ַאְרַבע  מֵׁ אֹות ְשלֹוש  מֵׁ  ָמאַתִים 

מאות שש מאות חמש  מאות ארבע  מאות שלוש   מאתיים 

 

2000 1000 900 800 700 

Alpayim Elef Ça Meod Şımona Meod Şıva Meod 

אֹות ְתַשע ֶאֶלף ַאְלַפִים מֵׁ אֹות ְשמֹוֶנה  מֵׁ אֹות ְשַבע  מֵׁ  

מאות תשע אלף אלפיים מאות שמונה  מאות שבע   

 

3851 2150 1200 

   

   

   
 


