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צורת . חמש מאות, שלש מאות: דוגמאות.  נשתמש בצורת נקבה נסמכתמאותלספירת  .1

  . מאַתים200ר המספ

ובצורת זכר נפרד לשאר , 3-10 נשתמש בצורת זכר נסמך למספר אלפים לספירת .2

 .המספרים



  .שלשה עשר אלף, שבעת אלפים: דוגמאות       

  .אחד עשר מליון,  ששה מליונים:דוגמא.  נשתמש בצורת זכר נפרדמיליוניםלספירת  .3

 . פי שנים:דוגמא. פרדנשתמש בצורת זכר נ") פי"אחרי המילה  (מספר כופללציון  .4

, אחד באפריל, תשעה באב: דוגמאות. זכר נפרד בצורת תמיד בחודש נשתמש תאריךלציון  .5
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) קו אוטובוס וכדומה, מספר טלפון( שהוא מספר שרירותי או כללי מספר סתמילציון  .6

 .עשרים ואחת) מספר( הוא גר בבית :דוגמא. נשתמש בצורת נקבה

  -)שברים(מספר חלקי  .7

המכנה יופיע בצורת (נשתמש בצורת זכר גם למונה וגם למכנה , 3עד כאשר המכנה הוא * 

  ).רבים
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  .וירושלים

עשרים , כפתור ופרח: דוגמאות). ו(החיבור מנוקדת באופן קבוע בקמץ ' ישנם  ביטויים בהם ו* 

  .ותשע, ושבע,ושש

 


