
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


