
Lesson 1 الدرس 1
In this lesson, we’ll learn the consonants 
b, d, p, n, and t and the vowel e.

 p َو d َو  b في هذا الدرس، سوف تتعلم الحروف الساكنة
.e والحرف المتحرك t َو n َو

b as in “bar”
d as in “disco”
p as in “polo”
n as in “night-club”
t as in “tennis”
The vowel e "e" الحرف المتحرك
The letter “e” is usually pronounced as in 
“elephant”.
Let’s combine the letters we’ve learned 
and make some syllables.

 "elephant" عادةً كما في كلمة "e" ينطق الحرف
)فيل(.

ن بعض المقاطع. لنقوم بجمع الحروف التي تعلمناها ونكّوِ

be
en
ne
de
te
pe
Now we’ll learn 10 words that are 
composed of the letters we’ve learned so 
far.

سوف تتعلم اآلن 10 كلماٍت تتكون من الحروف التي 
تعلمناها حتى اآلن.

te + n = ten عشرة
pe + n = pen قلم حبر
ne + t = net شبكة
pe + t = pet حيوان أليف
be + t = bet رهان
be + d = bed سرير
en + d = end نهاية، ينتهي
be + nd = bend يثني
te + nt = tent خيمة
te + nd = tend يحضر، يخدم، ينصرف إلى
Exercise 1 التدريب 1
Read the following letter combinations out 
loud.

اقرأ تراكيب الحروف التالية بصوٍت عاٍل.

Remember: In English, we read and write 
from left to right.

تذكر: أننا نقرأ ونكتب في اللغة اإلنجليزية من اليسار إلى 
اليمين.

tep
ten
pen
bed



tend
net
end
ded
tent
bend
Exercise 2 التدريب 2
Translate the following words into English. ترجم الكلمات التالية إلى اإلنجليزية.
bend يثني
tent خيمة
tend يحضر
bet رهان
bed سرير
pet حيوان أليف
pen قلم جاف
end نهاية
net شبكة
ten عشرة

Lesson 2 الدرس 2
In this lesson, we’ll learn the consonants 
g, h, k, r, and s and the vowel i.

في هذا القسم سوف نتعلم الحروف الساكنة g َو  h َو k َو 
.i والحرف المتحرك s َو  r

g as in “golf” or “George”

s as in “saxophone” or “bugs”
h as in “hotel”
k as in “kilo”
r as in “radio”
The vowel i i الحرف المتحرك

The letter "i" is usually pronounced as in 
"Internet".

 "Internet" عادةً كما في كلمة "i" ينطق الحرف
)اإلنترنت(.

Let’s combine the letters we’ve learned 
and make some syllables.

ن بعض المقاطع. لنقوم بجمع الحروف التي تعلمناها ونكّوِ

it
is
in
bri
pri
dri



pi
si
ki
hi
ri
bi
Now we’ll learn 16 words that are 
composed of the letters we’ve learned so 
far.

سوف تتعلم اآلن 16 كلمة تتكون من الحروف التي تعلمناها 
حتى اآلن.

si + t = sit يجلس
si + n = sin خطيئة
pi + n = pin دبوس
bi + g = big كبير
hi + t = hit يضرب
si + ng = sing يغني
si + nk = sink يغرق
pi + nk = pink وردي
ki + ng = king ملك
ri + ng = ring خاتم
bri + ng = bring يحضر
pri + nt = print يطبع
dri + nk = drink يشرب
And finally:
is يكون/ تكون
it هو أو هي لغير العاقل
in في أو داخل
Exercise 1 التدريب 1
Read out loud the following words we 
have just learned!

اقرأ بصوٍت عاٍل الكلمات التالية التي تعلمتها للتو!

big كبير
kid طفل صغير
sing يغني
print يطبع
sit يجلس
pink وردي
drink يشرب
ring خاتم
hit يضرب
sink يغرق
king ملك
bring يُحِضر
Exercise 2 التدريب 2
Translate the following words into English. ترجم الكلمات التالية إلى اإلنجليزية.
in في
bring يُحِضر
pin دبوس



big كبير
king ملك
it هو أو هي لغير العاقل
print يطبع
sit يجلس
sing  يغني
sink يغرق
is يكون
hit يضرب
drink يشرب
in في
bring يُحِضر
pin دبوس

Lesson 3 الدرس  3
In this lesson, we’ll learn the consonants f 
and x and the vowel o.

سوف نتعلم في هذا الدرس،  الحروف الساكنة  f َو x  َو 
.o الحرف المتحرك

f as in “flash”.
x as in “xylophone”.
o as in “omelet”.
Now we’ll learn 16 more words. سوف نتعلم اآلن 16 كلمة أخرى
on على، ُمشغَّل
or أو
of حرف جر بمعنى: عن، بـ، من
ox ثور
no ال
box صندوق
fox ثعلب
dog كلب
pot وعاء
hot ساخن
top أعلى /قمة
song أغنية
stop يتوقف
fork شوكة
port ميناء
post بريد / يرسل بريداً
Note: The o in "no" sounds different, and 
the f in "of" sounds like a v.

مالحظة: صوت الحرف o في كلمة "no" )ال( يبدو 
.v يبدو مثل حرف "of" في كلمة f مختلفاً، وصوت حرف

Exercise 1 التدريب  1



Read the following words out loud. اقرأ الكلمات التالية بصوٍت عاٍل.
of
go
no
fog
fox
pop
box
hot
not
sort
stop
song
Exercise 2 التدريب 2
Translate the following words into English. ترجم الكلمات التالية إلى اللغة اإلنجليزية.
song أغنية
hot ساخن
fox ثعلب
top أعلى
no ال
post بريد
box صندوق
fork شوكة
port ميناء
pot وعاء
dog كلب
stop يتوقف

Lesson 4 الدرس 4
In this lesson, we’ll learn the consonants 
m and l.

.l و m سوف نتعلم في هذا الدرس الحرفين الساكنين

l as in “lemon”

m as in “melon”.

Now we’ll learn 18 more words. سوف تتعلم اآلن  18  كلمة أخرى   
leg ساق
lift يرفع
let يترك
list قائمة 



mend يصلح
mist ضباب
left يسار
milk حليب
lend يقرِض
silk حرير
log ِسِجل
lid غطاء
lot الكثير
lip شفة
long طويل
slip يخطئ / ينساب
most األكثر /على األغلب
spin يدور بسرعة
Exercise 1 التدريب  1
Read the following words out loud. اقرأ الكلمات التالية بصوٍت عاٍل.
leg
set
test
best
left
list
milk
lot
long
lost
spin
slip
Exercise 2 التدريب  2
Translate the following words into English. ترجم الكلمات التالية إلى اللغة اإلنجليزية.
mist ضباب
let  يترك
long طويل
log يسجل
lend يقرض
lift يرفع
list قائمة
left يسار
most األكثر / على األغلب
lid غطاء
leg ساق



Lesson 5 الدرس  5
The letter combination oo "oo" التركيب الحرفي
In lesson 3, we learned that the letter o is 
usually pronounced as in "omelet". When 
this letter appears twice in a row (oo(, it’s 
pronounced as in "foot" or as in "food".

تعلمنا في الدرس 3 أن الحرف o يُنطق عادةً كما في كلمة 
"omelet" )أومليت(.عندما يأتي هذا الحرف مزدوجاً 
)oo(، فهو يُنطق كما في كلمة "foot" )قدم( أو كلمة 

"food" )طعام(.

oo )short( )oo ) صوت قصير

soot سخام
book كتاب
look ينظر
good جيد
foot قدم
took يأخذ
stood وقَفَ
hook صنارة صيد
brook نهر صغير /يصبر على
 oo )long( oo )صوت طويل(

spoon ملعقة
moon قمر
noon ظهيرة
soon قريباً
room غرفة
food طعام
mood مزاج
boot حذاء طويل الرقبة
tool أداة
Exercise 1 التدريب  1
Read the following words out loud. اقرأ الكلمات التالية بصوٍت عاٍل.
spoon
hook
mood
pool
roof
good
food
room
soon
moon



boot
Exercise 2 التدريب  2
Translate the following words into English ترجم الكلمات التالية إلى اللغة اإلنجليزية.
food طعام
tool أداة
took أخذ
brook نهر صغير/ يصبر على
boot حذاء طويل الرقبة
mood مزاج
soon ً قريبا
room غرفة
good جيد
look ينظر

Lesson 6 الدرس  6
The letter combination ee "ee"التركيب الحرفي

In lesson 1, we learned that the letter e 
is usually pronounced as in "egg". When 
this letter appears twice in a row (ee(, it is 
pronounced as in "tree".

تعلمنا في الدرس 1 أن الحرف e يُنطق عادةً كما في كلمة 
 ،)ee( ًعندما يأتي هذا الحرف مزدوجا .)بيضة( "egg"

فهو يُنطق كما في كلمة "tree" )شجرة(.

Vocabulary كلمات ومفردات
bee نحلة
see يرى
tree شجرة
free مجانا / ًحر
beer بيرة
deer غزالة
seed بذرة / يزرع
feed يغذي
feel يشعر
feet أقدام
meet يقابل
need يحتاج
deep عميق
keep يحافظ/ يبقى
deed فعل/ مأثرة
green أخضر
speed سرعة
sleep ينام



steel فوالذ
street شارع
screen شاشة
Exercise 1 التدريب  1
Read the following words out loud. اقرأ الكلمات التالية بصوٍت عاٍل.
street
steel
green
speed
sleep
feet
need
deep
feed
feel
free
see
Exercise 2 التدريب  2
Translate the following words into English ترجم الكلمات التالية إلى اللغة اإلنجليزية.
deep عميق
tree شجرة
keep يحافظ /يبقى
see يرى
free مجاناً / حر
green أخضر
bee نحلة
beer بيرة
feel يشعر
speed سرعة

Lesson 7 الدرس  7
The letter a "a"   الحرف
The letter a can be pronounced as in "far" 
or as in "fat".

يمكن أن يُنطق الحرف a  كما في كلمة "far"  )بعيد( أو 
كما في كلمة "fat" )سمين(.

far بعيد
farm مرزعة
bar حانة
dark ظالم
arm ذراع



park متنزه
ask يسأل
part جزء
art فن
bark ينبح
The letter a a  الحرف
fat سمين
and حرف العطف وَ
hat قبعة
map خريطة
rat جرذ
land أرض
sat جلس
sand رمال
bad سيء
hand يد
Exercise 1 التدريب  1
Read the following words out loud اقرأ الكلمات التالية بصوٍت عاٍل.
dark
harm
farm
part
mark
hand
hard
and
land
sat
arm
ask
Exercise 2 التدريب  2
Translate the following words into English ترجم الكلمات التالية إلى اللغة اإلنجليزية.
arm ذراع
ask يسأل
fat سمين
park متنزه
bar حانة
hat قبعة
dark ظالم
map خريطة
sand رمال
bad سيء
land أرض
hand يد



Lesson 8 الدرس  8
In this lesson, we’ll learn the consonants 
c and w and the vowel u.

سوف نتعلم في هذا الدرس الحروف الساكنة c َو w  َو 
.u الحرف المتحرك

The letter w is pronounced as in "web".
The letter c is sometimes pronounced as 
in "computer", and this is how it is used 
throughout this lesson.
However, the letter c can also be 
pronounced as in “cent”, and we’ll learn 
more about this in lesson 11.
 

الحرف w يُنطق كما في كلمة "web" )شبكة(. الحرف 
c يُنطق أحياناً كما في كلمة "computer" )كمبيوتر(، 
وهكذا سيستخدم في هذا الدرس. لكن الحرف c يمكن أن 

يُنطق أيضاً كما في كلمة "cent" )سنت(، وسنتعلم المزيد 
عن ذلك في الدرس 11.

Note: The letter w sounds similar in most 
cases as "u" and acts like a vowel when it 
comes directly after a vowel... We’ll learn 
more about this in future lessons. 

مالحظة: الحرف w له صوت مشابه في معظم الحاالت 
كالحرف "u" ويعمل مثل الحرف المتحرك عندما يأتي 

مباشرةً بعد حرف متحرك... وسنتعلم المزيد عن هذا في 
الدروس المقبلة.

Vocabulary كلمات ومفردات
cap قبعة
car سيارة
cat قطة
can يستطيع
cart عربة يد /يحمل
card بطاقة
wet مبتل
web شبكة
wood خشب/غابة
wool صوف
wind رياح
week أسبوع
sweet حلو
The letter u is sometimes pronounced 
as in “bus”. However, it can also be 
pronounced as in “push”, and we’ll learn 
more about this in lesson 16.

يُنطق حرف u أحياناً كما في كلمة "bus" )حافلة(. كما 
يمكن أن يُنطق كما في كلمة "push" )يدفع(، وسنتعلم 

المزيد عن هذا في الدرس 16.

bus حافلة
sun شمس
fun مرح
hut كوخ
but لكن
cut يقطع
cup كوب
run يجري



Exercise 1  التدريب 1
Read the following words out loud اقرأ الكلمات التالية بصوٍت عاٍل.
cap
wet
run
sun
can
bus
win
car
but
fun
wood
sweet
Exercise 2 التدريب  2   
Translate the following words into English. ترجم الكلمات التالية إلى اللغة اإلنجليزية.
bus حافلة
car سيارة
cat قطة
hut كوخ
cart عربة يد/ يحمل
wood خشب/غابة
cup كوب
wind رياح
card بطاقة
sweet حلو

Lesson 9 الدرس  9
In this lesson, we’ll learn the consonants 
j, v, y, and z.

 y  َو v  َو j  في هذا الدرس سوف نتعلم الحروف الساكنة
.z  َو

j as in “junior”

v as in “vanilla”

z as in “zoom”

The letter y “y“  الحرف 



The letter y acts as a consonant when it 
appears at the start of a word, and it acts 
as a vowel when it appears in the middle 
or at the end of a word.
The letter y is pronounced as in “yellow”.

يعمل الحرف y كحرف ساكن عندما يأتي في أول الكلمة، 
ويعمل كحرف متحرك عندما يأتي في وسط أو نهاية الكلمة. 

يُنطق الحرف y كما في كلمة "yellow" )أصفر(.

Vocabulary كلمات ومفردات
jar جرة
jam ضغط/تشويش
jet طائرة نفاثة
jug إبريق
jeep سيارة جيب
jump يقفز
yard فناء
yes نعم/أجل
zoo حديقة حيوانات
van شاحنة
When the letter y appears at the end 
of a word that is one syllable long, it is 
pronounced as in “dry” or as in “sky”.

عندما يأتي الحرف y في نهاية الكلمة والتي تتكون من 
مقطع واحد، فهو يُنطق كما في كلمة "dry" )جاف( أو كما 

في "sky" )سماء(.
my لي / خاصتي
fly يطير
dry جاف
sky سماء
cry يبكي/ يصرخ
try يحاول
The letter y "y"  الحرف 

day يوم
say يقول
way طريق
play يلعب
Exercise 1 التدريب  1
Read the following words out loud. اقرأ الكلمات التالية بصوٍت عاٍل.
sky
fry
by
try
stay
play
day
pay
fly
say
yes
dry
Exercise 2 التدريب  2
Translate the following words into English. ترجم الكلمات التالية إلى اللغة اإلنجليزية.



day يوم
my لي/خاصتي
way طريق
cry يبكي/يصرخ
say يقول
sky سماء
jug إبريق
van شاحنة
try يحاول
dry جاف

Lesson 10 الدرس  10
In this lesson, we’ll learn some letter 
combinations. 

The letter combination i--e : In the letter 
combination i + [consonant] + e the i is 
pronounced "ai" and the e is silent, as in 
"time". 

سوف نتعلم في هذا الدرس بعض تركيبات الحروف.
: i--eالتركيب الحرفي

 في تركيب الحرفين هذا
 i + ]حرف ساكن[ + e ، فإن حرف i يُنطق "ai" و 
حرف e يكون صامتاً، كما في كلمة "time" )وقت(.

time وقت /مرة
like مثل / يبدو
nine تسعة
five خمسة
life حياة
wine نبيذ
bite يعض /عضة
line خط
hide يختبئ
fine رائع
The letter combination ow “ow“التركيب الحرفي
The letter combination ow is pronounced 
as in "now" or as in "low".

يُنطق التركيب الحرفي ow كما في كلمة "now" )اآلن( 
أو في كلمة "low" )منخفض(.

now اآلن
cow بقرة
how كيف /كم
town بلدة
down تحت
brown اللون البني
The letter combination ow  owالتركيب الحرفي
low منخفض



grow ينمو
slow بطيء
snow ثلج
Exercise 1 التدريب 1
Read the following words out loud. اقرأ الكلمات التالية بصوٍت عاٍل.
low
town
down
cow
how
wow
now
blow
grow
glow
slow
brown
wine
Exercise 2 التدريب  2
Translate the following words into English. ترجم الكلمات التالية إلى اللغة اإلنجليزية.
now اآلن
down تحت
slow بطيء
wine نبيذ
cow بقرة
brown اللون البني
how كيف/كم
hide يختبئ

Lesson 11 الدرس  11
In this lesson, we’ll learn some more letter 
combinations.
In the letter combination a + [consonant] 
+ e the a is pronounced "ei" and the e is 
silent, as in "cake".  

سوف نتعلم في هذا الدرس بعض تركيبات الحروف.
في تركيب الحرفين هذا a+ ]حرف ساكن[ + e ، فإن 

حرف a يُنطق "ei" و حرف e يكون صامتاً، كما في كلمة 
"cake" )كعكة(.

Vocabulary كلمات ومفردات
date تاريخ
late متأخر
sale بيع
make يصنع



cake كعكة
bake يخبز
take يأخذ
wake يستيقظ
lake بحيرة
same نفس الشيء، سيان
game لعبة
name اسم
safe آمن
page صفحة
cage قفص
plate صفيحة / طبق
state حالة/وضع
The letter c "c" الحرف 
In lesson 8, we learned that the letter 
c is sometimes pronounced as /k/ in 
"computer". In this lesson, we’ll learn
that it is also pronounced as /s/ - usually 
when it comes before "e" or "i".

تعلمنا في الدرس 8 أن الحرف c يُنطق عادةً /k/ كما في 
كلمة "computer". سوف نتعلم في هذا الدرس انه يمكن 
 e or عادةً عندما يأتي قبل الحروف - /s/ نُطقه أيضاً مثل

.i

cent سنت )جزء من المائة من الدوالر(
face وجه
nice جميل
cigarette سيجارة
circus سيرك
Exercise 1 التدريب 1
Read the following words out loud. اقرأ الكلمات التالية بصوٍت عاٍل.
cake
make
take
wake
date
late
game
sale
name
cent
nice
bake
Exercise 2 التدريب  2
Translate the following words into English. ترجم الكلمات التالية إلى اللغة اإلنجليزية.
cake كعكة
face وجه
wake يستيقظ
cage قفص
nice جميل
lake بحيرة
bake يخبز



cent  )جزء من المائة من الدوالر( سنت
plate صفيحة / طبق
state حالة/وضع

Lesson 12 الدرس  12
The letter combination qu “qu“التركيب الحرفي
The letter q is always followed by the 
letter u. Together, they are pronounced as 
in "queen".

دائماً يتبع الحرف q  الحرف u. وهما ينطقان معاً كما في 
كلمة "queen" )ملكة(.

queen ملكة
quiz أحجية
The letter combination sh “sh“التركيب الحرفي
The letter combination sh is pronounced 
as in “sheriff”.

  "sheriff" كما في كلمة sh يُنطق التركيب الحرفي
)عمدة البلدة(.

ship سفينة
shop متجر
fish سمكة
brush فرشاة
The letter combination th “th“التركيب الحرفي
The letter combination th is pronounced 
as in “thin” or as in “this”.

ينطق التركيب الحرفي th كما في كلمة "thin" )نحيل( أو 
كما في كلمة "this" )هذا(.

thin نحيل
think يفكر
thing شيء
thank يشكر
The letter combination th th التركيب الحرفي
this هذا
that ذاك
the الم التعريف )الـ(
then بعد ذلك /ثم
The letter combination ch “ch“التركيب الحرفي
The letter combination ch is pronounced 
as in “check”.

 "check" كما في كلمة ch يُنطق التركيب الحرفي
)فحص(.

chin ذقن
cheese جبن
chest صدر
rich غنّي
lunch وجبة الغداء
bench مقعد خشبي



Exercise 1 التدريب 1
Read the following words out loud. اقرأ الكلمات التالية بصوٍت عاٍل.
rich
chin
this
them
cheese
ship
the
thin
brush
short
chest
think
Exercise 2  التدريب 2
Translate the following words into English. ترجم الكلمات التالية إلى اللغة اإلنجليزية.
fish  سمكة
then بعد ذلك /ثم
ship سفينة
brush فرشاة
chin ذقن
rich غنّي
quiz أحجية
thank يشكر
chest صدر
cheese جبن

Lesson 13  الدرس 13
The letter combination ph “ph“التركيب الحرفي
The letter combination ph sounds the 
same as the letter f. 

 .f صوته مثل الحرف ph التركيب الحرفي

phone هاتف
phrase عبارة
Words with two or more syllables كلمات ذات مقطعين أو أكثر
Words with two syllables كلمات ذات مقطعين
carpet سجادة
basket سلّة
market سوق
garden حديقة
lemon ليمون



melon بطيخ / شمام
photo صورة
river نهر
sister أخت
winter شتاء
silver فضة
pencil قلم رصاص
zebra حمار وحشي
clever ماهر
inbox صندوق /علبة
forum منتدى
Words with three syllables كلمات ذات ثالث مقاطع
yesterday أمس
elephant فيل
banana موزة
alphabet األبجدية
Internet إنترنت

computer كمبيوتر /حاسب
Exercise 1 التدريب 1
Read the following words out loud. اقرأ الكلمات التالية بصوٍت عاٍل.
photo
lemon
melon
river
sister
winter
finger
silver
zebra
elephant
banana
alphabet
Exercise 2 التدريب  2
Translate the following words into English. ترجم الكلمات التالية إلى اللغة اإلنجليزية.
photo صورة
pencil قلم رصاص
clever ماهر
elephant فيل
market سوق
silver فضة
winter شتاء
carpet سجادة
garden حديقة
river نهر



Lesson 14 الدرس 14
The letter combination ck “ck“التركيب الحرفي
The letter combination ck is pronounced 
as in "sock".

 "sock" كما في كلمة  ck يُنطق التركيب الحرفي
)جورب قصير(.

sock جورب قصير
clock ساعة حائط
back ظهر /يرجع
black أسود
shock صدمة
sick مريض
stick عصا / يلصق
quick سريع
The letter combination ea “ea“التركيب الحرفي
The letter combination ea is sometimes 
pronounced as in "tea". 

يُنطق التركيب الحرفي ea كما في كلمة "tea" )شاي(.

tea شاي
sea بحر
eat يأكل
east شرق
meal وجبة
near قريب
peace سالم
cheat يغش
teach يُعلِّم
leave يترك /يغادر
dream يحلم
speak يتحدث
Exercise 1 التدريب 1
Read the following words out loud. اقرأ الكلمات التالية بصوٍت عاٍل.
sock
back
clock
sick
leave
quick
near
read
tea
sea
cheat
peace



Exercise 2  التدريب 2
Translate the following words into English. ترجم الكلمات التالية إلى اللغة اإلنجليزية.
east  شرق
peace سالم
eat يأكل
teach يُعلِّم
black أسود
clock ساعة حائط
near قريب
sea بحر
stick عصا/ يلصق
quick سريع
back ظهر /يرجع
shock صدمة

Lesson 15 الدرس  15
The vowel a "a"الحرف المتحرك
In lesson 7, we learned that the letter a 
is usually pronounced as in "far" or as in 
"fat". In this lesson, we’ll learn when the 
letter a is pronounced as in "fall".

تعلمنا في الدرس 7 أن الحرف a يُنطق عادةً كما في كلمة 
"far" )بعيد( أو كلمة "fat" )سمين(. وفي هذا الدرس 
 "fall" كما في كلمة a سوف نتعلم متى يُنطق الحرف

)يسقط(.
all كل /جميع
hall ردهة
tall طويل
ball كرة
call يتصل / اتصال
fall يسقط
wall حائط
war حرب
warm دافيء
want يريد
wash يغسل
salt ملح
also ً أيضا
always ً دائما
The letter combination ir “ir“التركيب الحرفي
In lesson 2, we learned that the letter i 
is usually pronounced as in "Internet". 
In this lesson, we’ll learn that the letter 
combination ir is pronounced as in "bird".

تعلمنا في الدرس 2 أن الحرف i يُنطق عادةً كما في كلمة 
"Internet" )إنترنت(.

وفي هذا الدرس سوف نتعلم أن التركيب الحرفي ir  يُنطق 
كما في كلمة "bird" )طائر(.



bird طائر
girl فتاة
first األول /أوالً
shirt قميص
skirt تنورة
third ً الثالث / ثالثا
Exercise 1 التدريب 1
Read the following words out loud. اقرأ الكلمات التالية بصوٍت عاٍل.
war
hall
tall
wash
want
skirt
always
third
first
warm
girl
bird
Exercise 2 التدريب 2
Say the opposites of the following words 
out loud.

انطق مقابل )مضاد( الكلمات التالية بصوٍت عاٍل.

slow ►
 fast
war ►
peace
yes ►
no
up ►
down
bad ►
good
dry ►
wet
fat ►
thin
far ►
close



Lesson 16 الدرس  16
The letter y at the end of a word الحرف “y” في نهاية الكلمة
When the letter y appears at the end of a 
word that is two or more syllables long, it 
is pronounced as in "happy".

عندما يأتي الحرف y في نهاية الكلمة والتي تتكون من 
 "happy" مقطعين أو أكثر، فهو يُنطق كما في كلمة

)سعيد(.
lady سيدة
baby طفل رضيع 
family عائلة
country دولة / ريف
very ً جدا
many مرات عديدة / كثير
twenty عشرون
thirty ثالثون
The letter combination oa “oa“التركيب الحرفي
coat معطف
goat ماعز
road طريق
soap صابون
download تحميل بيانات / نقل بيانات
The letter combination ou “ou“التركيب الحرفي
cloud سحابة
count يعد /عدد
house منزل
mouse فأر
outbox صندوق البريد الصادر
The vowel u “u“ الحرف المتحرك
In lesson 8, we learned that the letter 
u is pronounced as in “bus”. In this 
lesson, we’ll learn when the letter u is 
pronounced as in “push”.

تعلمنا في الدرس 8 أن الحرف u يُنطق عادةً كما في كلمة 
"bus" )حافلة(. وفي هذا الدرس سوف نتعلم متى يُنطق 

الحرف u كما في كلمة "push" )يدفع(.

put يضع
push يدفع
full ممتليء
pull يسحب
Exercise 1 التدريب 1
Read the following words out loud. اقرأ الكلمات التالية بصوٍت عاٍل.
baby
coat
lady
many
road



family
country
fifty
cloud
put
house
count
Exercise 2  التدريب 2
Translate the following words into English. ترجم الكلمات التالية إلى اللغة اإلنجليزية.
twenty عشرون
very ً جدا
family عائلة
pull يسحب
house منزل
cloud سحابة
lady سيدة
coat معطف
road طريق
soap صابون
mouse فأر
country دولة / ريف

Lesson 17 الدرس  17
Silent letters الحروف الصامتة )ال تنطق(
In lesson 10, we learned that when the 
letter e appears at the end of a word, it 
is silent. In English, there are many other 
letters that are sometimes silent. In this 
lesson, we’ll introduce a few of them.

تعلمنا في الدرس 10 أنه عندما يأتي الحرف e في نهاية 
الكلمة فإنه يكون صامتاً. وفي اللغة اإلنجليزية يوجد العديد 

من الحروف التي تكون أحياناً صامتة. وفي هذا الدرس 
سوف نقدم بعضاً من تلك الحروف

The letter w "w" الحرف
When the letter w appears at the start of 
a word and is followed by the letter r, it is 
silent. 

 ، r في بداية الكلمة ثم يتبعه حرف w عندما يأتي الحرف
فحينها يكون حرف w صامتاً.

write يكتب
writer كاتب
wrap يغطي / يلف
wrist معصم
The letter k "k" الحرف



When the letter k appears at the start of 
a word and is followed by the letter n, it is 
silent. 

 ، n في بداية الكلمة ثم يتبعه حرف k عندما يأتي الحرف
فحينها يكون حرف k صامتاً.

knife سكين
knock ع يقرَّ
knit يعقد حبكة / عقدة
know يعرف
knee ركبة
knot عقدة
The letter l "l" الحرف

When the letter l appears between the 
letter a and a consonant, it is silent. 
The letter a is pronounced as in "far" or 
as in "fat". 

عندما يأتي الحرف l  بين حرف a  وحرف ساكن، حينها 
 "far" كما في كلمة a صامتاً. يُنطق الحرف l يكون حرف

)بعيد( أو كما في كلمة "fat" )سمين(.

calf عجل
palm كف /راحة اليد
half نصف
calm هاديء/ يهدئ
When the letter l appears between the 
letter a and the letter k, it is silent. 
The letter a is pronounced as in “fall”.

عندما يأتي الحرف l  بين حرف a  وحرف ساكن، حينها 
 "fall" كما في كلمة a صامتاً. يُنطق الحرف l يكون حرف

)يسقط(.
talk يتحدث
walk يسير
The letter b "b" الحرف

When the letter b appears after the letter 
m at the end of a word, it is silent. 

عندما يأتي الحرف b  بعد الحرف m في نهاية الكلمة، 
حينها يكون الحرف  b صامتاً.

lamb َحَمل
thumb إبهام
comb يمشط/ مشط
bomb قنبلة
Exercise 1 التدريب 1

Read the following words out loud. اقرأ الكلمات التالية بصوٍت عاٍل.
write
knife
knock
thumb
know
writer
wrong
calm
comb
talk
half
bomb
Exercise 2 التدريب  2 



Translate the following words into English. ترجم الكلمات التالية إلى اللغة اإلنجليزية.
writer كاتب
comb ط مشط / يمّشِ
knife سكين
walk يسير
calf عجل
calm هاديء / يهدئ
lamb َحَمل
wrap يغطي / يلف
know يعرف
knee ركبة
knot عقدة
knock ع يقرَّ

Lesson 18 الدرس  18
The letter combination gh “gh“التركيب الحرفي
In the letter combination “ght”, the pair gh 
is usually silent. 

في التركيب الحرفي “gh”، يكون الحرفين gh عادةً 
صامتين.

night ليلة
light ضوء
right يمين / صحيح
fight يقاتل /معركة
daughter ابنة
eight ثمانية
sigh يتنهد
fought قاتل
Sometimes, the letter combination gh is 
pronounced like the letter f - only after ou 
or au.

وأحياناً يُنطق التركيب الحرفي gh مثل الحرف f - فقط 
.au أو ou بعد الحروف

laugh يضحك /ضحكة
enough يكفي /كاٍف
The letter combination wh “wh“ التركيب الحرفي
Sometimes, the letter h is silent in the 
letter combination wh.

.wh صامت في التركيب الحرفي h أحياناً يكون الحرف

why لماذا
wheat قمح
what ماذا / ما
where أين
when متى
white أبيض



Sometimes, the letter w is silent in the 
letter combination wh.

أحياناً يكون الحرف w صامت في التركيب الحرفي 
.wh 

who َمْن )للفاعل(
whose ِلَمْن
whole جميع/كل
whom َمْن )للمفعول(
Exercise 1 التدريب 1
Read the following words out loud. اقرأ الكلمات التالية بصوٍت عاٍل.
night
light
fight
daughter
enough
wheat
sigh
whom
laugh
where
white
whose
Exercise 2 التدريب 2
Translate the following words into English. ترجم الكلمات التالية إلى اللغة اإلنجليزية.
daughter ابنة
what ما /ماذا
whole جميع /كل
white أبيض
eight ثمانية
light ضوء
laugh يضحك /ضحكة
right صحيح/ يمين
wheat قمح
fight يقاتل /معركة
night ليلة
enough يكفي /كاٍف

Lesson 19 الدرس  19
Double consonants الحروف الساكنة المزدوجة



In English, repeated letters are 
pronounced as if they appeared only 
once. 

في اللغة اإلنجليزية، تُنطق الحروف المتكررة كأنها حرف 
واحد فقط.

At the end of a word: في نهاية الكلمة:
class طبقة /صف
glass زجاج
egg بيضة
dress ثوب /يلبس
grass أعشاب
hill تل /هضبة
In the middle of a word: في منتصف الكلمة:
letter رسالة /حرف
butter زبدة
dinner وجبة الطعام الرئيسية
supper وجبة العشاء
summer فصل الصيف
bottle قارورة
little صغير /قليل
happy سعيد
coffee قهوة /بن
office مكتب
The suffix tion "-tion" الالحقة
The combination or suffix -tion is 
prounced "shun".

."shun" تُنطق  -tion التركيب أو الالحقة

action عمل /تصرف
station محطة
nation أمة /دولة
application طلب /تطبيق
stationery قرطاسية
Exercise 1 التدريب 1
Read the following words out loud. اقرأ الكلمات التالية بصوٍت عاٍل.
class
grass
egg
question
station
office
will
dress
better
apple
supper
happy
Exercise 2 التدريب 2   
Translate the following words into English. ترجم الكلمات التالية إلى اللغة اإلنجليزية.
supper وجبة العشاء



station محطة

bottle قارورة
glass زجاج
summer فصل الصيف
class طبقة/صف
dress ثوب /يلبس
egg بيضة
letter رسالة ،حرف
happy سعيد
butter زبدة
action عمل،تصرف

Lesson 20 الدرس  20
The vowel o “o“ الحرف المتحرك
In lesson 3, we learned that letter o is 
usually pronounced as in "omelet". In this 
lesson we’ll learn when it is pronounced 
as in "son".

تعلمنا في الدرس 3 أن الحرف o يُنطق عادةً كما في كلمة 
"omelet" )أومليت(. وفي هذا الدرس سوف نتعلم متى 

يُنطق كما في كلمة "son" )ابن(.

love حب،يحب
son ابن
month شهر
mother أم
brother أخ
The suffix ture "-ture" الالحقة
The sufix ture is pronounced "chur". ."chur" هكذا  ture تُنطق الالحقة
nature الطبيعة
picture صورة
The letter t is sometimes silent. أحياناً يكون الحرف t صامتاً.
listen يستمع
often ً غالباً،كثيرا
The letter combination ea “ea“ التركيب الحرفي
In lesson 14, we learned that the letter 
combination ea is sometimes pronounced 
as in "tea". However, sometimes it is 
pronounced as in "head".

تعلمنا في الدرس 14 أن التركيب الحرفي  ea يُنطق عادةً 
كما في كلمة "tea" )شاي(. إال أنه يُنطق أحياناً كما في 

كلمة "head" )رأس(.

head رأس
bread خبز
Sometimes the letter combination ea is 
pronounced as in “great”.

 "great" كما في كلمة ea يُنطق أحياناً التركيب الحرفي
)عظيم(.



great عظيم
steak شريحة لحم مشوية
The letter combination ew “ew“ التركيب الحرفي

The letter combination ew is sometimes 
pronounced as /iu/ or as a long /u/

ينطق التركيب الحرفي ew أحياناً مثل  /iu/  أو كصوت 
:/u/ الحرف الطويل

new جديد
nephew ابن أخ/أخت
few قليل
ew as a long /u/ /u/ = كصوت الحرف الطويل ew
crew طاقم السفينة/ الطائرة
blew هّب/نفََخ
knew عِرَف
Exercise 1 التدريب 1
Read the following words out loud. اقرأ الكلمات التالية بصوٍت عاٍل.
come
love
done
brother
month
mother
new
son
one
grew
dead
bread
Exercise 2 التدريب  2
Translate the following words into English. ترجم الكلمات التالية إلى اللغة اإلنجليزية.
picture صورة
mother أم
nature الطبيعة
new جديد
nephew ابن أخ/أخت
steak شريحة لحم مشوية
love حب/يحب
month شهر
head رأس
bread خبز
son ابن
crew طاقم السفينة/الطائرة



Lesson 21 الدرس 21
Uppercase letters األحرف الكبيرة
In English, each letter has two forms: 
uppercase and lowercase. Till now, we 
have used lowercase letters only. Now 
we’ll learn the uppercase letters.

 في اللغة اإلنجليزية، لكل حرف شكالن: الحرف الكبير 
والحرف الصغير. ولقد استخدمنا حتى اآلن الحروف 

الصغيرة فقط. واآلن سوف نتعلم األحرف الكبيرة.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, 
P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

 O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A,
Z Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P,

Using uppercase letters استخدام األحرف الكبيرة.
A sentence always starts with an 
uppercase letter. Proper nouns also start 
with an uppercase letter. Proper nouns 
in English include names of people, 
countries, continents, cities, rivers, days 
of the week, months, and more.

تبدأ الجملة دائماً بحرف كبير. كما تبدأ أسماء األعالم أيضاً 
بحرف كبير. وتشمل أسماء األعالم في اإلنجليزية أسماء 
األشخاص، والدول، والقارات، و المدن، واألنهار، و أيام 

األسبوع، واألشهر، و غيرها الكثير.

Dan دان )اسم شخص(
Tom توم )اسم شخص(
Ann آن )اسم شخص(
Smith سميث )اسم شخص(
America أمريكا
New York نيويورك
England أنجلترا
London لندن
Days of the week أيام األسبوع
Sunday    األحد
Monday    اإلثنين
Tuesday    الثالثاء
Wednesday    األربعاء
Thursday    الخميس
Friday    الجمعة
Saturday    السبت
Months الشهور
January    يناير
February    فبراير
March    مارس
April    أبريل
May    مايو
June    يونيو
July    يوليو
August    أغسطس
September    سبتمبر



October    أكتوبر
November    نوفمبر
December    ديسمبر
The letter e at the end of a word  الحرف "e"  في نهاية الكلمة
In previous lessons, we learned that 
when the letter e appears at the end of a 
word, it is silent. However, when the word 
contains only one vowel, the letter e is 
pronounced as in “she”.

تعلمنا في الدروس السابقة أنه عندما يأتي الحرف e في 
نهاية الكلمة فإنه يكون صامتاً. إال أنه عندما تحتوي الكلمة 

على حرف متحرك واحد فإن الحرف e يُنطق كما في كلمة 
”she” )هي(.

he هو
me أنا  )ضمير مفعول)
she هي
we نحن
The vowel u “u“ الحرف المتحرك
In previous lessons, we learned that the 
letter u is sometimes pronounced as in 
“bus” and sometimes as in “push”. In this 
lesson we’ll learn when it is pronounced 
as the diphthong iu, as in “unit”.

تعلمنا في الدروس السابقة ن الحرف u يُنطق عادةً كما في 
 "push" حافلة ( أو أحياناً كما في كلمة("bus" كلمة
)يدفع(. وفي هذا الدرس سوف نتعلم متى يُنطق كما في 

اإلدغام iu، مثل كملة "unit" )وحدة(.

unit وحدة
university جامعة

Lesson 22 الدرس  22
In this lesson, we’ll summarize the 
various ways we learned to pronounce 
English letters and letter combinations. 

في هذا الدرس سوف نلّخص الطرق المختلفة التي تعلمناها 
لنطق الحروف اإلنجليزية و التراكيب الحرفية.

Pronouncing vowels نطق الحروف المتحركة
The vowel a a  الحرف المتحرك
bar, bark, dark, far, farm
pronounced as a short /a/ /a/ ينطق بصوت قصير مثل
ask, bad, cat, fat, hat, hand, land
pronounced as /o/ /o/ يُنطق مثل 
all, also, ball, salt, war, wash
pronounced as /a/ /a/  يُنطق مثل
bake, cake, game, late, name, safe
The vowel e  
pronounced as /e/

e الحرف المتحرك 
/e/ يُنطق مثل

bed, bend, leg, left, net, ten
pronounced as /e/ /i/  ينطق مثل 



be, he, me, she, we
Silent صامت
date, June, nice, office, take, time
The vowel i 
pronounced as /i/

 i الحرف المتحرك 
/i/  يُنطق مثل 

April, big, king, milk, silver, sit
pronounced as a short /e/ /e/  يُنطق بصوت قصير مثل 
bird, first, girl, shirt, skirt, third
pronounced as /ai/ /ai/ يُنطق مثل
five, Friday, life, nine, wine, write, online
The vowel o 
pronounced as /o/

 o  الحرف المتحرك 
/o/ يُنطق مثل

box, clock, dog, October, song



pronounced as a short /a/ /a/  يُنطق بصوت قصير مثل
brother, love, Monday, month, one, son
pronounced as /u/ /u/ يُنطق مثل
who, whom, whose
pronounced as /ou/ /ou/  يُنطق مثل
comb, phone, whole, post
The vowel u 
pronounced as a short /a/

u  الحرف المتحرك 
/a/  يُنطق كصوت قصير مثل

bus, but, cup, lunch, run, Sunday
pronounced as /u/ /u/  يُنطق مثل
full, pull, push, put
pronounced as a short /e/ /e/  يُنطق بصوت قصير مثل
Saturday, Thursday
pronounced as /iu/ /iu/  يُنطق مثل
January, June
Vowel combinations تراكيب الحروف المتحركة
ee pronounced as a long /ee/ /ee/   يُنطق كصوت طويل مثل ee
beer, green, see, sleep, tree, week
oo prounounced as a short /u/ /u/  يُنطق كصوت قصير  oo
book, foot, good, look, wool
oo prounounced as a long /u/ /u/  يُنطق كصوت طويل oo

boot, mood, moon, noon, room, soon, zoo
oo prounounced as a long /o/ /o/ ينطق كصوت طويل مثل   oo
door, floor
oo prounounced as a short /a/ /a/  يُنطق كصوت قصير oo
blood, flood
ea prounounced as a long /i/ /i/  يُنطق كصوت طويل ea
dream, leave, meal, near, peace, speak
ea prounounced as /e/ /e/  يُنطق مثل ea
bread, head
ea prounounced as /ei/ /ei/  يُنطق مثل ea
break, great, steak
ea prounounced as a short /a/ /a/  يُنطق كصوت قصير ea
heart
ow prounounced as  
/ou/

/ou/  يُنطق مثل ow

blow,grow, low, slow
ow prounounced as  
/au/

/au/  يُنطق مثل ow

brown, cow, down, how, now, town
oa prounounced as  
/ou/

/ou/  يُنطق مثل oa

coat, goat, road, soap
ou pronounced as /au/ /au/ ينطق مثل ou



cloud, count, house, mouse
ou pronounced as /a/ /a/  يُنطق مثل ou
double, young
ou pronounced as /u/ /u/  يُنطق مثل ou
soup
ou pronounced as /aue/ /aue/  يُنطق مثل ou
hour, flour
ou pronounced as a short /o/ /o/ يُنطق كصوت قصير  ou
bought, fought, 
ew pronounced as /iu/ /iu/  يُنطق مثل ew
few, nephew
blew, crew, knew, new
Pronouncing consonants نطق الحروف الساكنة
b pronounced as /b/ /b/   يُنطق مثل b

bed, book, box, bread, brother, but
c pronounced as /s/ /s/   يُنطق مثل c
cent, December, face, nice, office, peace
c pronounced as /k/ /k/  يُنطق مثل c
cake, cap, car, card, carpet, cup
d pronounced as /d/ /d/  يُنطق مثل d
day, dinner, dog, down, drink, dream
f pronounced as /f/ /f/  يُنطق مثل f
farm, five, food, foot, fork, free

g pronounced as /g/ /g/ يُنطق مثل  g
game, garden, goat, glass, green, groom
g pronounced as /j/ /j/  يُنطق مثل g
cage, page
h pronounced as /h/ /h/   يُنطق مثل h
hand, hat, hide, hit, hot, how
j pronounced as /j/ /j/   يُنطق مثل j
jam, jar, jeep, jet, jug, jump
k pronounced as /k/ /k/  يُنطق مثل k
basket, keep, king, market
l pronounced as /l/ /l/  يُنطق مثل l
land, left, leg, list, long, look
m pronounced as /m/ /m/  يُنطق مثل m
make, meal, mend, milk, moon, mouse
n pronounced as /n/ /n/   يُنطق مثل n
nation, nature, near, nephew, night, 
November
p pronounced as /p/ /p/  يُنطق مثل p
park, peace, pen, pencil, pink, post
q pronounced as /cu/ /cu/   يُنطق مثل q
queen, quick, quiz
r pronounced as /r/ /r/   يُنطق مثل r



ring, right, river, road, room
s pronounced as /s/ /s/   يُنطق مثل s
safe, sand, sleep, song, sweet, story

t pronounced as /t/ /t/    يُنطق مثل t
teach, tent, town, tree, Tuesday, twenty
v pronounced as /v/ /v/   يُنطق مثل v
van, silver, very, love
w pronounced as /w/ /w/   يُنطق مثل w
want, week, wind, wine, winter
x pronounced as /x/ /x/   يُنطق مثل x
 box, fox
y pronounced as /y/ /y/   يُنطق مثل y
yard, yes, yesterday
z pronounced as /z/ /z/   يُنطق مثل z
zoo, zebra
Consonant combinations تراكيب الحروف الساكنة
sh pronounced as /sh/ /sh/ يُنطق مثل sh

she, ship, shirt, shock, shop, fish
th pronounced as /th/ /th/ يُنطق مثل th

thank, thing, think, third, thirty, thumb
th pronounced as /d/ /d/ يُنطق مثل th

that, the, then, this
ch pronounced as /ch/ /ch/ يُنطق مثل ch

cheat, cheese, chest, chin, bench, rich
ph pronounced as /f/ /f/ يُنطق مثل ph
phone, photo, phrase, alphabet
Vocabulary مفردات
door باب
floor طابق
blood دم
flood فيضان
break يكسر/كسر
heart قلب
double مزدوج
young صغير السن
soup حساء
hour ساعة )60 دقيقة(
flour طحين
bought اشترى
grown ينمو
online متصل باإلنترنت


