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تحتوي هذه النسخة على استماع صوتي للكلمات التي لها نفس النطق و المختلفة في التهجئة و المعنى 
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القائمة الرئيسية

القواعد العامة في نطق الحروف النجليزية

 5 4 3 2 1 كلمات لها نفس النطق و مختلفة في التهجئة و المعنى
 67 8 

الحروف الصامتة

ما يعتمد عليه  نطق الكلمات في اللغة النجليزية

     مثال   مفاتيح النطق:  المقاطع الصوتية
التشديد في الكلمة

 نطق بعض الحروف

 نطق بقية الحروف

التشديد في الجملة

A C E G I K

Q S T U W

p, b

s, th, wm, n

h, lt, d, chk, g

vowel + rgh

ph
z
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يعتمد نطق الكلمات في اللغة
:النجليزية على

القواعد العامة 
لنطق الحروف النجليزية

 )Syllables(المقاطع الصوتية 
(Word Stress(ونبرة الكلمات 

التشديد في الجملة
 )Sentence Stress(

القائمة الرئيسية
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القواعد العامة 
في نطق الحروف النجليزية

تسمى اللغة النجليزية لغة قياسية سماعية بمعنى أن الكلمة•
تلفظ حسب سماعها وتقاس عليها أمثالها في اللفظ، ول توجد

هناك قاعدة أساسية ثابتة يمكن تطبيقها على جميع مفردات
اللغة النجليزية من حيث اللفظ، كذلك تكثر في اللغة النجليزية

.الكلمات والتعابير الشاذة
إل أنه بالرغم من هذا الشذوذ هناك قواعد موضوعية وهي

أساسية يمكن بموجبها لفظ أية كلمة من الكلمات مهما كان
..حروفها

اللغة النجليزية لغة قياسية سماعية

القائمة الرئيسية
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القواعد العامة 
في نطق الحروف النجليزية

حروف ساكنة
Consonant

حروف متحركة
Vowels

a e

u

oi

بقية الحروف

القائمة الرئيسية

الحروف في 
اللغة النجليزية

 )Semi-vowel( شبه صوتي y  يعتبر حرف: ملحظة
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القواعد العامة 
في نطق الحروف النجليزية

:هناك بعض الحروف حينما تنضم إلى بعضها تعطينا نطقاً جديداً مثل
.. واللذان ينطقان كحرف الشينsh  حرفى الـ

واللذان ينطقان كحرف الثاء أو الذالth  وحرف
"تش"وينطقان مثل ch  وحرفى
 ..وينطقان مثل الفاءph  وحرفى

و لكن

وهناك بعض الحروف ل تنطق إذا اجتمعت مع بعضها .. 
wh..فى w  إذا ضم إلى حرف الـh  مثل حرف الـ

nإذا جاء بعد حرف الـ  kو حرف الـ 

و تسمى في هذه الحالت حروفا صامتة

العام  لكل حرف نطقه

القائمة الرئيسية
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القواعد العامة 
في نطق الحروف النجليزية

أو المد)الحروف الصوتية هي بمثابة الحركات •
في اللغة العربية وبدونها ل يمكن لفظ( أحياناً 

الكلمة النجليزية لفظاً منسقاً، لذا يندر أن تخلو كلمة
.من حرف أو أكثر منها

لنه يسهل)Semi-vowel(  شبه صوتيy  يعتبر حرف•
لفظ تلك الكلمات الخالية من الحروف الصوتية

القائمة الرئيسية الساسية

(الصوتية)الحروف المتحركة 
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القواعد العامة 
في نطق الحروف النجليزية

 rēd( read)ينطق  readفمثلً التصريف الول من الفعل –
 rĕd( read)أما التصريف الثاني فينطق 

القائمة الرئيسية

هناك كلمات لها نفس النطق 
و تختلف في التهجئة

بمعنى mēt( meet)بمعنى لحم و  mēt( meat)فمثلً كلمة –
. يقابل و نفرق بينهما من سياق الكلم

و هناك كلمات لها نفس التهجئة
و تختلف في النطق
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• air هواء heir  وريث ereقبل 
• aisle ممر isleجزيرة I'll )I will(  
• all كل awlمثقاب 
• allowed مسموح  aloud عالي

صوت 
• altar هيكل alterيغير   
• antنملة   aunt عمة  
• ateأكل  eightثمانية 
• bailكفالة  baleرزمة 
• ballكرة   bawl ينادي على بضاعة
• balmبلسم  bombقنبلة  
• bareمكشوف  bear دب  
• baseقاعدة   bassصوت عميق  
• beach شاطئ   beechخشب الزان 
• beatضربة   beetبنجر 
• be يكون bee نحلة 

القائمة الرئيسية

• been كان binثنائي  
• beerبيرة   bierتابوت  
• berryحبة   bury  يدفن
• berthمرسى   birth ميلد
• billedمعلن   build يبنى 
• bightأنشوطة  biteعضة    

byteبايت 
• blewنفخ   blue أزرق
• boarخنزير بري  bore ثقب 
• boardلوحة   boredمتضجر   
• boarderطالب داخلي   border حد 
• bornمولود   borneمحمول  
• boughغصن   bow انحناء
• bollمحفظة للنبات   bowl قصعة
• boy ولد   buoy عوامة 

كلمات لها نفس النطق و مختلفة في التهجئة و المعنى
)Homophones(

اضغط على الكلمة للستماع
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كلمات لها نفس النطق و مختلفة في التهجئة و المعنى
)Homophones(

اضغط على الكلمة للستماع

• braiseسمك مرجان            
brazeيطلي بالنحاس

• brakeفرامل   break يكسر 
• breadخبز   bred مستولد
• bridal  زفاف bridleلجام 
• butعدا   butt عقب 
• buyيشتري    byبـ    byeًوداعا 
• cacheمخبأ   cash نقد
• callمكالمة    caul غشاء الجنين 
• capitalعاصمة   capitol مبنى

برلمان 
• castسبيكة   caste طبقة منغلقة 
• cede  تنازل عن حقوق seed بذرة 
• cellخلية   sell يبيع
• censer, censor الرقيب             

sensor جهاز الحساس 
• centسنت   sentأرسل  scent  

عطر
القائمة الرئيسية

• cerealطعام من حبوب                
serial متسلسل

• cheapرخيص   cheepصوت الطائر 
• checkيفحص  chequeشيك       

Czech التشيك
• chewsعلك   choose يختار
• choralكورس   coralمرجان 
• citeيستشهد   sightبصر  , site 

 موقع
• clewيكور  clue دليل
• climb يتسلق  climeمناخ 
• closeيغلق   clothes ملبس
• coarseخشن   course دورة دراسية
• coign وتد  coinعملة معدنية 
• colonelكولونيل  kernelجوهر 
• complementتكملة  

complimentمدح 
• coreنواة  corpsفيلق 
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• council مجلس  counsel نصح 
• cousin ابن العم  cozen يدالس
• creak صرير  creek ينبوع
• coupانقلب    cooصوت الحمام 
• curb تطويق   kerb حاجز حجري
• currant زبيبة  current     تيار
• damسد   damn لعن
• dear عزيز  deer غزال
• descent هبوط   dissentمعارضة 
• dewندى   doيفعل   due واجب

الداء
• discreet حكيم  discrete منفصل
• doeغزالة  dough عجين
• doneمعمول   dun يضايق
• earn يكسب  urnجرة
• faint إغماء   feint خدعة

القائمة الرئيسية

• fairعادل   fare أجرة سفر
• fazeيقلق    phaseطور 
• featانجاز    feetقدم 
• find  يجد  fined عليه غرامة
• flairميل    flareتوهج 
• fir خشب تنوب  furفراء  
• fleaبرغوث   flee يهرب
• flew طار  flu انفلونزا flue ريشة
• flour طحين  flower زهرة
• for حرف جر foreمقدمة  four 

أربعة
• forth ًفصاعدا fourth   رابع
• foulقبيح   fowlدجاجة 
• gaitطريقة المشي   gateبوابة 
• giltمطلي بالذهب  guiltذنب 
• gorilla غوريل                          

guerilla أحد أفراد العصابات

كلمات لها نفس النطق و مختلفة في التهجئة و المعنى
)Homophones(
اضغط على الكلمة للستماع
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القائمة الرئيسية

• grateيبشر   great عظيم 
• grislyرهيب   grizzly أشيب 
• groan أنين grownمستولد 
• hailبرد   haleيسحب 
• hair شعر hare أرانب برية
• hallصالة   haul سحب
• hart ذكر اليل   heart قلب
• heard   مسموع herd قطيع 
• hear يسمع here هنا 
• heed انتباه he'd =he would
• him ضمير للمفرد الغائب hymn 

ترنيمة
• higher  أعلى hire أجرة
• holeفتحة  whole جميع
• hoarse مبحوح horse حصان
• hour   ساعة  ourضمير ”نا“
• it's it is   itsصيغة ملكية 

• jewelجوهرة  jouleجول 
• keyمفتاح  quayرصيف الميناء 
• kneadيعجن  need يحتاج 
• knew عرف  new جديد
• knightفارس  night ليلة
• knot عقدة  not ل، ليس
• know يعرف noل 
• ladeيرهق  laid موضوع
• lamًيفر مسرعا   lambحمل 
• lead nقيادة   led v منقاد
• leakتسرب  leek كراث
• leanيميل   lien رهن 
• lessen  يقلل  lesson درس 
• liar كاذب  lyre قيثارة 
• loan قرض  loneوحيد 

كلمات لها نفس النطق و مختلفة في التهجئة و المعنى
)Homophones(
اضغط على الكلمة للستماع
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• morning صباح             
mourningحداد على ميت 

• need يحتاج   knead يعجن
• new جديد   knew عرف  gnu 

حيوان افريقي
• none لشيء  nun راهبة
• not ل ، للنفي  knotعقدة
• oar مجداف  or أو  ore معدن خام
• one واحد   won فاز
• pail دلو   paleشاحب 
• pain ألم  pane لوح 
• pear  كمثرى  pair زوج  pare 

 يقشر
• peace سلم   piece قطعة 
• peak قمة   peek  يسترق النظر

pique يستفز 
• per لكل   purrخرير

القائمة الرئيسية

• made صنع maid صبية
• mail بريد male ذكر
• main رئيسي maneعرف الفرس
• mall مجمع maul مدق
• mare فرس mayor عمدة
• meat لحم  meet يقابل  mete حد
• mean يعني  mien سيماء
• might ربما، جبروت mite سوس
• miner عامل منجم minor،ثانوي

قاصر
• mind عقل minedملغوم
• moan أنين   mown محصود
• mode نمط   mowed مقصوص
• moor مستنقع  more إضافي
• moose من الحيوانات  mousse 

حلوى

كلمات لها نفس النطق و مختلفة في التهجئة و المعنى
)Homophones(
اضغط على الكلمة للستماع
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• peer نظير   pierرصيف الميناء
plain سهل   planeطائرة 

• pole قطب   poll استفتاء
• poor فقير   poreمسام 
• principal رئيس   principle مبدأ 
• profit ربح   prophet نبي
• rain مطر   reign ملك، حكم
• rap دقة   wrap يلف
• read يقرأ   reed قصبة 
• read قرأ   redأحمر 
• real حقيقي   reel بكرة، ملف
• reek يدخن   wreak يشفي غليله
• rest راحة   wrest ينتزع 
• right يميني  rite  مذهب          

wright صانع   writeيكتب
• road    طريق rode  ride ماضي 

• role دور   roll لفيفة 
• rose وردة   rowsصفوف  
• rote صم     wrote  write ماضي 
• sale بيع   sail يبحر
• scene مشهد   seen مرئي
• scull يحذف   skull جمجمة
• sea بحر   see يرى 
• seam تقطيب   seemيبدو 
• seas بحار  sees يرى  seize يحبس
• sell يبيع   cell خلية  
• shear قص   sheer انحراف
• shoe يروع   shoo حذاء
• slay يذبح   sleigh زلجة
• sloe برقوق   slow يبطئ
• sole باطن القدم   soul روح
• some بعض   sum مجموع

القائمة الرئيسية

كلمات لها نفس النطق و مختلفة في التهجئة و المعنى
)Homophones(
اضغط على الكلمة للستماع
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• son ابن   sun شمس
• staid رزين  stayed موقوف
• stair درجة  stare تحديق
• stake وتد  steak قطعة لحم

مطبوخ
• stationaryثابت  stationery 

قرطاسية
• steal تسلل steel فولذ
• stile قائم  style طراز
• storey طابق  story قصة
• straight مستقيم  strait مضيق
• sweet حلوى  suite جناح
• tale حكاية  tail ذيل
• taught درس  taut  متوتر
• tea شاي  tee ركام الرمل في

الغولف 
• team فريق  teem يتجمهر
• tear دمعة  tier يرتب في طبقات
• tern نوع من الطيور  turn دورة
• there هناك  their  ضمير ملكية

• threw رمى  through خلل 
throne عرش  thrown مرمي

• thyme زعتر  time وقت
• tide مد  tied مربوط 
• to إلى  too ًأيضا  two  اثنين
• ton طن tun برميل 
• vain  عقيم  vane ريشة المروحة  

vein عرق
• vale وادي  veil حجاب
• vial زجاجة vile حقير
• wail نواح  wale أثر  whale حوت
• wain عربة ضخمة wane تضاؤل
• waist خصر waste نفاية
• wait ينتظر weight وزن
• waive يتنازل عن wave موجة
• ware سلعة wear لباس where أين

القائمة الرئيسية

كلمات لها نفس النطق و مختلفة في التهجئة و المعنى
)Homophones(
اضغط على الكلمة للستماع
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• warn يحذر  worn رث
• wart ثؤلول  wort عشبة 
• way طريق  weigh يوزن             

whey مصل اللبن
• we نحن   weeًصغير جدا   
• weak ضعيف   week أسبوع 
• weal رفاهية   wheel عجلة 
• weather  طقس  whether ما إذا
• wet  رطب  whet يشحذ
• which أي   witch ساحرة
• while  بينما، برهة  wile مكيدة
• whit مثقال ذرة   wit فطنة
• who's  من الذي  whose لمن
• wood خشب  would
• yore ماض  your ضمير ملكية     

you're  =you are
• yoke عبودية  yolk صفار بيض

القائمة الرئيسية

كلمات لها نفس النطق و مختلفة في التهجئة و المعنى
)Homophones(
اضغط على الكلمة للستماع
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الحروف الصامتة

debt 
doubt
...
dumb 
thumb
...
plumber 
tomb 
lamb 
climb 
bomb 

pneumonia
pseudonym
psychiatrist
psalm
...
corps
coup
cupboard
raspberry
receipt 

Silent bSilent p When is 

mb pronounced?

mbمتى تنطق 

bom-bard
com-bine
crum-ble
dum-bo

m-b
المقاطع تنطق في حالة 

المنفصلة

القائمة الرئيسية

bombs
bombed
bombing 
bomber

mb
تبقى  صامتة حتى مع

-,s, -edإضافة 
-ing, -er 
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الحروف الصامتة

gnome
campaign reign
foreigner 
sign design 
resign 

diaphragm

knee kneel 
knelt
know knew 
known
knowledge
knife knight 
knot

Silent gSilent k  When isgn 
?pronounced

gnمتى تنطق 

sig-nal
sig-nature

re-sig-na-tion

g-n
القاطع تنطق ف حالة 

النفصلة

القائمة الرئيسية

signs
signed
signing
signer 

gn at end
تبقى  صامتة حت مع 

-,s, -ed إضافة
-ing, -er
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الحروف الصامتة

handkerchief
handsome
Wednesday
ma'am = madam 

Silent d

yachtcastle whistle
catch watch kitchen
chestnut Christmas
fasten listen
often soften
mortgage mustn't

:كلمات كثيرة من أصل فرنسي مثل

ballet buffet chalet
crochet gourmet valet
depot debut

=حروف صامتة في نهاية الكلمة 3 
  الوسط يكون صامتاً tحرف 

acts ducts students 

Silent chSilent t

القائمة الرئيسية
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الحروف الصامتة

ghetto ghost
heir honor
what when where why
while whether white
rhythm rhyme
Thomas Theresa
Oprah Hannah

Silent h

calf half salve
balm calm palm psalm
chalk talk walk
could should would
colonel
folks
Lincoln
almond salmon

Silent l

القائمة الرئيسية
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الحروف الصامتة

mnemonic
  

Silent m

autumn
hymn
damn
solemn
column 

Silent n When is mn
pronounced?

؟mnمتى تنطق 

dam-na-tion
au-tum-nal
hym-nal
so-lem-ni-ty

m-n
المقاطع تنطق في حالة 

المنفصلة

القائمة الرئيسية
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الحروف الصامتة

asthma

حروف صامتة في نهاية 3
 thحرف = الكلمة 

الوسط يكون صامتاً
clothes months 
depths lengths

 th :clothing clothتنطق 

Silent th
aisle island 
debris
Arkansas Illinois 

Silent s
answer sword 
toward two 

 wh  تنطقh: 
whole
who whom 
whose

 wr  تنطقr: 
write wrote 
written writing
wrap wrestle 
wrist

Silent w

القائمة الرئيسية
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الحروف الصامتة

bough plough plow

drought

throughbright light night
sigh sight
high height

تصريف الفعل الماضي
catch caught ... teach taught
buy bought ... bring brought
fight fought ... seek sought
think thought

daughter slaughter 
fraught ought to
haughty naughty

Silent gh

(al)though
dough doughnut donut

borough boro thorough

neighbor sleigh
weigh weight
straight

القائمة الرئيسية
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الحروف الصامتة

honorable
miserable

documentary
elementary
interested
interesting

comfortable
diffe rent

every
beverage
favorable
favorite

aspirin
temperature

ope ra
laboratory
deliberate

adjective only
separate

adjective only

...trfr, vrpr, br

لينطق الحرف المتحرك = r+ حرف متحرك غير مشدد 

القائمة الرئيسية
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المقاطع الصوتية
Syllables

تكتب الكلمات في المعاجم و بينها فواصل تحدد مقاطع الكلمة، •
 )Word Spellingً(وتساعد هذه المقاطع في نطق الكلمة و تهجئتها 

:تكون الكلمات ذات مقطع واحد أو أكثر مثل•

القائمة الرئيسية

3
di.li.gent

5
du.ra.bi.li.ty

4
a.na.ly.sis

2
stu.dy

1must

الكلمةعدد المقاطع

لبد أن يحتوي المقطع على أحد الحروف المتحركة أو حرف•
y.
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المقاطع الصوتية
Syllables

 pro·nun·ci·a·tion) prə-nŭn'sē-
) ā'shən 

Syllables
المقاطع الصوتية

Pronunciation Key
مفتاح النطق

القائمة الرئيسية

مثال للمقاطع الصوتية و مفاتيح النطق 
كما تظهر في المعاجم
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المقاطع الصوتية
Syllables

:هناك قاعدتان بسيطتان لتشديد المقاطع وهي•
كل كلمة فيها مقطع مشدد واحد بصورة عامة و يشذ عن–

ذلك بعض الكلمات الطويلة التي تحتوي على مقطع مشدد
ثانوي بالضافة إلى المقطع المشدد الرئيسي

التشديد يقع على الحروف المتحركة و ليس على الساكنة–

 بعده ’يعرف المقطع المشدد بعلمة •

التشديد في الكلمة

القائمة الرئيسية



28

:عندما يشدد المقطع فإنه ينطق•
لمدة أطول•
بنبرة أعلى•
و صوت أعلى•

#34                          PHO TO  GRAPH IC

#24                          PHO  TO GRAPH ER

#13                   PHO TO GRAPH

stressed
syllable

total
syllables

shapeword  

المقاطع الصوتية
Syllables

التشديد في الكلمة

القائمة الرئيسية
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Pronunciation Keys
مفاتيح النطق

تحتوي معاجم اللغة النجليزية على حروف مع•
:رموز تأتي بعد الكلمة بين قوسين مثل

– knife))nīf

– ex·ceed)')ĭk-sēd

– gen·er·al))jĕn'ər-əl

 التي تساعد علىمفاتيح النطقهذه هي  •
نطق الكلمات 

تختلف هذه الرموز في بعض المعاجم  •

القائمة الرئيسية
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• ă pat 
• ā pay 
• âr care 
• ä father 
• b bib 
• ch child , rich
• d deed, milled 
• ĕ pet 
• ē bee 
• f fife, phase, rough 
• g gag 
• h hat 
• hw which 

• ĭ pit 
• ī pie, by 
• îr pier 
• j judge 
• k kick, cat, pique 
• l lid, needle
• m mum 
• n no, sudden
• ng thing 
• ŏ pot 
• ō toe 
• ô caught , paw, for, 

horrid, hoarse 
• oi     noise 

Reference: The American Heritage® Dictionary

مفاتيح النطق 
 Pronunciation Keys

القائمة الرئيسية

(اضغط على الكلمة للستماع)

http://dictionary.reference.com/help/ahd4/pronkey.html
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• ʊ took 
• ū boot 
• ou out 
• p pop 
• r      roar
• s sauce 
• sh ship, dish 
• t tight, stopped 
• th thin 
• th this 
• ŭ cut 
• ûr urge, term, firm, 

word, heard 

• v valve 
• w with
• y      yes 
• z zebra, xylem, noise 
• zh vision, pleasure, garage 
• ə about, item, edible, 

gallop, circus 
• ər butter 

Reference: The American Heritage® Dictionary

القائمة الرئيسية

:قد عمل الحروف المتحركة في اللغة النجليزية
الفتحة، الضمة، الكسرة،)يشبه عمل الحركات في اللغة العربية •

على الحرف المتحرك في˘ومن الملحظ أن علمة  (  السكون
مفتاح النطق تدل على أن نطقه كحركة على الحرف الذي يسبقة

.يشبه عمل الكسرة ĕ يشبه عمل الفتحة و  ăفمثلَ  

اللف و الواو و)في بعض الحالت بشبه عملها عمل حروف المد •
على الحرف المتحرك في مفتاح̄  ومن الملحظ أن علمة  ( الياء

.تماثل المد بالواو ūالنطق تشبه حركة مده فمثلَ  

(اضغط على الكلمة للستماع)

مفاتيح النطق 
 Pronunciation Keys

http://dictionary.reference.com/help/ahd4/pronkey.html
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التشديد في الجملة  
Sentence Stress 

المقصود فيه إن بعض الكلمات في الجملة الواحدة نقرأها بصوت أعلى•
.  من الكلمات الخرى

 We want to go :مثال الجملة التالية

هل نقرأ كل كلمة في هذه الجملة بنفس القوة أي بنفس مستوى
 الصوت؟

. ل ، إنما نقرأ الكلمات المهمة بصوت أعلى من الكلمات الخرى
: بالنسبة للمثال الكلمات المهمة فيه نعرفها حسب معنى الجملة وهي

 want / go
في هذه الجملة الكلمات المهمة والتي ستقرأ بصوت أعلى ستكون

 WeWANT  toGO : بالكبيتل

القائمة الرئيسية
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نطق بعض الحروف النجليزية 

A

ā

ā

ē 

ă

مفتاح النطق

إذا أتى بينها و
حرف eبين 

ساكن

rate(أي)

, hea t)إي(eإذا أتى قبلها 
meat

wait(أي)i  إذا أتى بعدها

كاللف في اللغةمعظم الحالت
العربية

hat , fat 

أمثلةكيفية النطقالحالة
اضغط على الكلمة)

(للستماع

القائمة الرئيسية
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نطق بعض الحروف النجليزية

C

chch annel(تش)
watch

k
k

s

مفتاح
النطق

إذا أتى بعدها
h

أحياناً تنطق
كالكاف 

chemistr
y ما عدا ذلك

معظم
الحالت

c  ar ,cutتنطق كالكاف 
 back
 Arabic

إذا أتى بعدها
y, i, e  فقط

cycleكحرف السين
c ity

center

أمثلةكيفية النطقالحالة
اضغط على الكلمة)

(للستماع

القائمة الرئيسية
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نطق بعض الحروف النجليزية

 E

silent eareل تنطق

ē

ē

ē

ī

ĕ

مفتاح
النطق

إذا كانتا اثنتين في
وسط الكلمة

meet(إي)تنطقان 

إذا أتت في نهاية
الكلمة

إل إذا كانتا اثنتين
(إي)فتنطقان كالياء 

free

إذا توسط بينها
حرف iوبين 

ساكن 

أما eل ينطق الحرف 
فينطق كـ i الحرف 

(آي)

bite , site

eat , seat(إي)تنطقان aقبل الحرف 

bed , webكالكسرة معظم الحالت

أمثلةكيفية النطقالحالة
اضغط على الكلمة)

(للستماع

القائمة الرئيسية
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نطق بعض الحروف النجليزية 

G

, gg oكالقافمعظم الحالت
bag

zh

f

مفتاح
النطق

orangeكالجيمبعض الحيان

إذا أتى بعده حرف
h في نهاية الكلمة

roughكالفاء

أمثلةكيفية النطقالحالة
اضغط على الكلمة)

(للستماع

القائمة الرئيسية
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نطق بعض الحروف النجليزية 

I

āwait(أي)تنطقان a  إذا أتى بعد

ī

ĭ

مفتاح
النطق

إذا توسط بينه
حرف eوبين 
ساكن

أما( آي )i   تنطق
فل eالحرف 

ينطق

bite

في نهاية
الكلمة

Kuwaitiكالياء

sitكالكسرةمعظم الحالت

أمثلةكيفية النطقالحالة
اضغط على الكلمة)

(للستماع

القائمة الرئيسية
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نطق بعض الحروف النجليزية 

K

silent k

k

مفتاح
النطق

ل ينطق وإنماnإذا أتى بعده 
nننطق 

k now ,
knife

, k eyكالكافمعظم الحالت
check

أمثلةكيفية النطقالحالة
اضغط على الكلمة)

(للستماع

القائمة الرئيسية
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نطق بعض الحروف النجليزية 

Q

k

مفتاح
النطق

ينطق كالكافكل الحالت
دائماً

queen

أمثلةكيفية النطقالحالة
اضغط على)

(الكلمة للستماع

القائمة الرئيسية
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نطق بعض الحروف النجليزية 

S

 eإذا أتى بعده 
في نهاية الكلمة

znoiseينطقان كالزاي

, shsh eينطقان كالشينhإذا أتى بعده 
wash

zhən

s

مفتاح
النطق

television(جن)تنطق جميعاً ionإذا أتى بعده 

, s eaكالسينمعظم الحالت
biscuit

أمثلةكيفية النطقالحالة
اضغط على الكلمة)

(للستماع

القائمة الرئيسية
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نطق بعض الحروف النجليزية 

 T

shənaction(شن)تنطق جميعاً ionإذا أتى بعده 

ththeتنطقان كالذالhإذا أتى بعدها 

chər

th

t

مفتاح
النطق

threeأو تنطقان كالثاء

future(تشر)تنطق جميعاً urإذا أتى بعده 

t eaكالتاءمعظم الحالت
beat

أمثلةكيفية النطقالحالة
اضغط على الكلمة)

(للستماع

القائمة الرئيسية



42

نطق بعض الحروف النجليزية 

U

ou

ŭ

مفتاح
النطق

إذا أتى
قبلها حرف

o

shou t(آو)تنطقان 
mouth

معظم
الحالت

كالهمزة
الساكنة

shu t
fun

أمثلةكيفية النطقالحالة
اضغط على الكلمة)

(للستماع

القائمة الرئيسية
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نطق بعض الحروف النجليزية 

W

إذا أتى قبلها
oحرف 

r

ou

w

مفتاح
النطق

 how(آو)تنطقان 
now

إذا أتى بعدها
rحرف 

ل تنطق وإنما
rننطق 

write

w etينطق كالواومعظم الحالت
beware

أمثلةكيفية النطقالحالة
اضغط على الكلمة)

(للستماع

القائمة الرئيسية
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نطق بعض الحروف النجليزية 

ph, xy…, 

X    متبوعة بـ
y في بداية

الكلمة

z

f

مفتاح
النطق

xylemتنطق كالزاي

phتنطقان كالفاءphase

أمثلةكيفية النطقالحالة
اضغط على الكلمة)

(للستماع

القائمة الرئيسية



45

نطق بقية الحروف النجليزية 

near/ and

man/ human

land/ reflect

juice/ project

hate/ behave

fast/ wolf

date/ hard

bat /establish

أمثلة
(اضغط على الكلمة للستماع)

Nالنون

Mالميم

Lاللم

J (دائماً)الجيم

Hالهاء

Fالفاء

Dالدال

Bالباء

ما يقابله بالعربيالحرف

القائمة الرئيسية



46

نطق بقية الحروف النجليزية 

zero/ quiz

yes/ family

mix/ sixteen

van/ five

run/ remember

pen/ paper

one/ lemon

أمثلة
(اضغط على الكلمة للستماع)

V مع إخراج الهواء)الفاء
)بين الشفتين

Rالراء

Zالزاي

Yالياء

X-

P مع إخراج الهواء بين)الباء
)الشفتين

Oالواو

ما يقابله بالعربيالحرف

القائمة الرئيسية
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End
(تم بحمد الله)


