
نطق الحروف االنجلیزیة بالعربي
حروفوتنقسممعّینا،صوًتایمثلاألحرفھذهمنواحدوكلحرًفا،26عددھااألحرفمنمجموعةمناإلنجلیزیةاللغةتتكون

اللغة اإلنجلیزیة إلى قسمین؛ ھما حروف العلة والحروف الساكنة؛ حیث إن ھناك خمسة من الحروف في األبجدیة اإلنجلیزیة تعتبر
A(وھي:العلةحروف ، E ، I ، O ، U،(الساكنةالحروففھيالمتبقیةحرف21الـالحروفأما):وھيB ، C ، D ، F ،

G ، H ، J ، K ، L ، M ، N ، P ، Q ، R ، S ، T ، V ، X ، Z،تكونماوعادةWوY.(منكلنبّینسوفیأتيوفیما
ھذه الحروف وطریقة نطق الحروف االنجلیزیة بالعربي والقواعد التي تحكمھا.

باالنجلیزيaحرفنطق

االنجلیزیةالحروفنطقنتعلّمعندمانتعلّمھالذياألولالحرفوھواإلنجلیزیة،اللغةحروفمناألولالحرفھو)a(حرف
اآلتيبالشكلیكونوصوتھ(إیھ)اآلتي:بالشكلالعربیةاللغةبحروف)a(حرفویلفظ)،A(یكتبمنھالكبیروالحرفبالعربي،

/)eɪ/, /æ(/یأتي:كماوھيالكلمة،فياإلیھحرفنطقتحكمالتيالقواعدمنمجموعةوھناك

ذلك:علىاألمثلةومنآخرھا،في)e(بحرفالكلمةانتھتإذاوذلك(ایھ):مثل)A(ینطق●
○Name:،(ایھ).الوسطفيالیاءوتلفظاسم،ھوومعناھانیم
○Fame:،شھرة.ھوومعناھافیم
○Date:،تاریخ.ھوومعناھادیـت

الرباعیةالكلماتبعضفيوكذلكالثالثیة،الكلماتفيوذلكالعربیة:اللغةفيالممدودةاأللفحرفمثل)A(ینطق●
والخماسیة، ومن األمثلة علیھا:

○Far:،بعید.ھوومعناھافار
○Map:،خریطة.ھوومعناھاماب
○Land:،خریطة.ھوومعناھاالند
○Stand:،وقف.ھوومعناھاستاند

ذلك:علىاألمثلةومنمباشرة،)i(بحرفمتبوًعاكانإذاوذلك(ایھ):مثل)A(ینطق●
○Hair:،(ایھ).الوسطفيالیاءوتلفظشعر،ھوومعناھاھیـر
○Tail:،ذیل.ھوومعناھاتیـل

ذلك:علىاألمثلةومن)،u(بحرفمتبوًعا)a(كانإذاوذلك):o(الـحرفمثل)A(ینطق●

○Autumn:،خریف.ھوومعناھاأوتم



○August:،آب.شھرھوومعناھاأوغست
األمثلةومنساكًنا،بعدھماالذيالحرفوكان)w(بحرفمتبوًعا)a(حرغكانإذا):o(الـحرفمثل)A(ینطق●

على ذلك:
○Awl:،مخرز.أومثقبھوومعناھاأول
○Awful:،فظیع.أومخبفھوومعناھاأوفل

ذلك:علىاألمثلةومن)،ll(بحرفيمتبوًعا)a(حرفكانإذاوذلك):o(الـحرفمثل)A(ینطق●
○Hall:،قاعة.ھوومعناھاھول
○Small:،صغیر.ھوومعناھاسمول

باالنجلیزيbحرفنطق

وھناك(بي)وینطق/)،biː(/وصوتھ)B(یكتبمنھالكبیروالحرفاإلنجلیزیة،اللغةأحرفمنالثانيالحرفھو)b(الـحرف
مجموعة من األحكام التي تحكمھ إذا جاء في الكلمة، وھي كما یأتي:

ذلك:علىاألمثلةومن):m(الحرفبعدجاءإذا)b(الـحرفیلفظال●
○Numb:،الحس.یفقدأویخدرھوومعناھانـم
○Bomb:،قنبلة.ھوومعناھابم
○Plumber:،سمكري.ھوومھناھابلمر

ذلك:علىاألمثلةومن):T(حرفمباشرةبعدهجاءإذا)b(الـحرفیلفظال●
○Doubt:،شّك.ھوومعناھادوت
○Debt:،دین.ھوومعناھادیت



باالنجلیزيcحرفنطق

وصوتھ)C(أكبرلكنتماًمامثلھیكتبمنھالكبیروالحرفاإلنجلیزیة،األبجدیةفياألحرفمنالثالثالحرفھو)c(الـحرف
یأتي:كماوھيالكلمة،فيیأتيعندماتحكمھالتيالقواعدمنمجموعةوھناك(سي)وینطق/)،siː(/ھو:

اآلتیة:الحاالتفيوذلكیلفظ:وال)c(الحرفیكتب●
متقّزحھوومعناھااردسنت،:Iridescentمثل:علةحرفقبلھماوجاء)s(الحرفبعد)c(حرفجاءإذا○

اللون.
مشھد.ھوومعناھاسین،:Sceneمثل:)،s(حرفبعدالكلمةأولجاءإذا)c(حرفیلفظال○

e(االحرفأحدبعدهجاءحالفيوذلك(س):اإلنجلیزیةالھجائیةالحروففيصوتھمثل)c(الـحرفیلفظ● ) ( i )
( y،(أمثلة:علیھاألمثلةومن

○Piece:،قطعة.ھوومعناھابیس
○Bicycle:ِكل،بايـ دراجة.ھوومعناھاِسِ
○Pencil:،رصاص.قلمھوومعناھابنِسل

األمثلةومنالكلم،نھایةفيأتىإذاوكذلكالسابقة،االحرفغیرحرفأيبعدهجاءاذاوذلككاف:)c(الـحرفینطق●
على ذلك:

○Cat:،قطة.ھوومعناھاكات



باالنجلیزيdحرفنطق

(دي)،وینطق/)diː(/ھووصوتھ)D(یكتبمنھالكبیروالحرفاإلنجلیزیة،اللغةأحرفمنالرابعالحرفھو)d(الـحرف
الكلمة:فيیأتيعندما)d(الـحرفتحكمالتيالقواعدومن

ذلك:علىاألمثلةومنھو:كماالكلماتكلفيعادة)d(الـحرفیلفظ●
○Doll:،لعبة.ھوومعناھادول
○Day:،یوم.ھوومعناھادي
○Add:،إضافة.ھوومعناھاآد

یأتي:ماالكلماتھذهعلىاألمثلةومنالكلمات:بعضفي)d(الـحرفیلفظال●
○Wednesday:األربعاء.ھوومعناھادي،وینز
○Handsome:وسیم.ھوومعناھاسم،ھان
○Handkerchief:مندیل.ھوومعناھاكیرشیف،ھان



باالنجلیزيeحرفنطق

وھناك(إي)،وینطق/)iː(/ھووصوتھ)E(منھالكبیرالحرفویكتباإلنجلیزیة،اللغةأحرفبینالخامسالحرف)e(الـحرف
یأتي:كماوھيالكلمات،فيیأتيعندما)e(الـحرفتحكمالتيالقواعدمنمجموعة

ذلك:علىاألمثلةومنالكلمة،في)e(حرفوجدإذاوالكسر:الفتحبینماینطق●
○Bed:،تخت.ھوومعناهبـد
○Tent:،خیمة.ھوومعناهِتنت

ذلك:علىاألمثلةومن)،ee(أيمضعًفا)e(الـحرفجاءإذاالعربیة:باللغةالیاءحرفمثلیلفظ●
○Deep:،عمیق.ھوومعناھادیـب
○Deer:،غزال.ھوومعناھادیـر
○Tree:،شجره.ھوومعناھاتري

ذلك:علىاألمثلةومن)،a(الـبحرفمتبوًعا)e(الحرفكانإذاالیاء:حرفمثلیلفظ●
○Seat:،مقعد.ھوومعناھاسیت
○Please:،لطًفا.ھوومعناھابلیـز

ذلك:علىاألمثلةومنالكسرة،مثل)a(الـبحرفمتبوًعاجاءإذا)e(الحرفیلفظحیثشواذ:لھاالسابقةالقاعدة●
○Bread:،خبز.ھوومعناھابرِد
○Dead:،موت.ھوومعناھاِدد

اآلتیة:الحاالتفيوذلكالكلمات:بعضفي)e(حرفیلفظال●
ومعناھاالیف،:Life(وكلمةشاطئ)،ھوومعناھاشور،:Shore(ذلك:علىاألمثلةومنالكلمات،نھایةفي○

ھو حیاة).
ذلك:علىاألمثلةومن(یو)،القاعدةھذهفي)u(حرفویلفظ)u(الحرفبعدهوجاءالكلمةبدایةفيجاءإذا○

)Euphony:،عذب).صوتھوومعناھایوفني



باالنجلیزيfحرفنطق

في(إف)ویلفظ/)،ɛf(/ھووصوتھ)F(منھالكبیرالحرفویكتباإلنجلیزیة،اللغةأحرفمنالسادسالحرفھو)f(الـحرف
یأتي:ما)f(حرففیھاتدخلكلماتعلىاألمثلةومنعادًة،الكلماتكل

●Fish:،سمكة.ھوومعناھافیش
●Food:،طعام.ھوومعناھافوود
●Far:،بعید.ھوومعناھافار



باالنجلیزيgحرفنطق

(دجي)،وینطق/)dʒi(/ھووصوتھ)G(منھالكبیرالحرفویكتباإلنجلیزي،أحرفمنالسابعالحرفھو)g(الـحرف
مجموعةوھناكالمصریة،الجیممثلینطقوأحیاًنااألصلیةالجیممثلینطقاألحیانبعضففينطقین،لھ)g(حرفعاموبشكل

یأتي:كماوھي)g(الـحرفتحكمالتيالقواعدمن

اآلتیة:الحاالتفي)g(الـحرفھذایلفظال●
ومعناھاساین،:Sign(علیھا:األمثلةومنالكلمة،آخرفي)n(ووقع)n(الحرفوتاله)i(حرفسبقھإذا○

ممدوًدا.القاعدةھذهفي)i(حرفویلفظخبیث)،ھوومعناھامالین،:Malign(وكلمةعالمة)،ھو
یناقش)ھوومعناھاأبیون،:Oppugn(مثل:)،n(وتاله)u(سبقھإذا○
یزعج)ھوومعناھانوو،:gnaw(مثل:)،n(وتالهالكلمةأولفيجاءإذا○

e(األحرفأحدبعدهجاءإذااألصلیةالجیممثل)g(الـحرفینطق● ) ( i.(ذلك:علىاألمثلةومن)Generous:
ھوومعناھاانجِنیر،:Engineer(والكلمةبخیل)،ھوومعناھاستنجي،:Stingy(والكلمةكریم)،ھوومعناھاجِنَرس،
كریم).

الكلمة،آخرفيجاءإذاأوغیرھاحرفأي)g(الـحرفبعدجاءإذاوذلكالمصریة:الجیممثل)g(الـحرفیلفظ●
كلب).ھوومعناھادوج،:Dog(ذلك:علىاألمثلةومن

باالنجلیزيhحرفنطق

وینطق/)h)eɪtʃ(/(ھووصوتھ)H(منھالكبیرالحرفویكتباإلنجلیزیة،اللغةأحرفمنالثامنالحرفھو)h(الـحرف
وكلمةقبعة)تعنيالتيھات،:Hat(كلمةمثلالعربیةاللغةفيالھاءحرفیلفظكما)h(الـحرفیلفظعاموبشكل(إتش)،

)Hand:،(حرففیھاتلفظالالكلماتمنمجموعةوھناكیّد).وتعنيھاندh(اآلتیة:الحاالتفيكما

ھوومعناھاچوست،:Ghost(كلمةمثلصوتًیا،حرًفاوتالھما)g(الحرفبعدمباشرة)h(حرفأتىإذا○
شبح).ھوومعناھالچورن،:Leghorn(وكلمةشبح)

البوذیة)ھوومعناھابودزم،:Buddhism(مثل)d(حرفبعدمباشرة)h(حرفأتىإذا○
انفصال)،ھوومعناهسكزم،:Schism(مثل:صوتيحرفوتالھما)c(الحرفبعد)h(حرفأتىإذا○

مدرسة).ھوومعناهسكول،:School(وكلمة



ومعناھاأنور،:Honour(علیھا:األمثلةومن)،nو()،o(الحرفانوتالهالكلمةأولفي)h(حرفأتىإذا○
صادق)ھيومعناھاأنست،:Honest(وكلمةشرف)،ھو

قافیة)ھوومعناھارایـم،:Rhyme(مثل:)،r(حرفبعد)h(حرفجاءإذا○
ككلمةالسؤالأدواتومثلأبیض)،ھوومعناھاوایت،:White(مثل:)w(حرفبعد)h(حرفجاءإذا○

)When:،(حرفجاءإذاالعكسیحدثلكنمتى).ھوومعناھاِونo(حرفبعد)h(حرفینطقبحبث
)h(حرفینطقوال)w(:مثل)Who:،(وكلمةمن)،ھوومعناھاُھـوWholesale:ومعناھاَسیـل،ھول

ھو بیع الجملة).
مروحة).بیعھوومعناھابـانْك،:Punkahمثل:(الكلماتجمیعنھایةفي)h(حرفجاءإذا○
عنیف)،ھوومعناھاِفـیُمـنت،:Vehement(مثل:صوتًیاحرًفاوتالھما)e(حرفبعد)h(حرفجاءإذا○

مركبة).ھوومعناھاایكل،ِفـي:Vehicle(وكلمة
إكسیبشن،:Exhibition(مثل:الكلمةفيحرفثالثوكان)VEأوEX(التركیبقبلھ)h(حرفجاءإذا○

عربة).ھوومعناھاڤییكل،:Vehicle(وكلمةمعرض)،ھوومعناھا

باالنجلیزيiحرفنطق

وعند(آي)،وینطق/)aɪ(/ھووصوتھ)I(منھالكبیرالحرفویكتباإلنجلیزیة،اللغةأحرفمنحرفتاسعھو)i(الـحرف
وكلمةیضرب)وتعنيِھـت،:Hit(وكلمةفي)،وتعني،ِأن:In(مثل:الكسرةمثلعادةیلفظفإنھالكلمةإلى)i(الـحرفدخول

)Sit:،(حرفتحكمالتيالقواعدمنكجموعةھناكأنكمااجلس).وتعنيِسـتi(یأتي:كماوھيبھ،النطقكیفیةحیثمن

منتھیةالكلمةوكانتبدایتھافيأوالكلمةوسطجاءإذاآي):(اإلنجلیزیةالھجاءحروففيھوكما)i(الـحرفیلفظ●
ذلك:علىاألمثلةومن)،eبحرف(
○Time:،وقت.ھوومعناھاتایم
○Drive:،یقود.ھوومعناھادرایف
○Ice:،ثلج.ھوومعناھاآیـس

كلمةوأیًضابالكسر،(لـِف)تنطقفعًالتكونعندما(یعیش)تعنيالتي)Live(كلمةإنحیثشواذ:لھاالسابقةالقاعدة●
)Since(السین.علىبالكسرة(سـِنس)تنطق(منذ)تعنيوالتي

فيھوكماممدوًدافیلفظ)i(حرفأمایلفظان،الفأنھما)i(حرفبعدمباشرة)gh(الحرفانجاءإذامھّمة:مالحظة●
أحرف الھجاء، ومن األمثلة علیھ:

○Nigh:،من.قریبھوومعناھاناي



○High:،عالي.ھوومعناھاھاي

باالنجلیزيjحرفنطق

عادةوینطق/)dʒeɪ(/ھووصوتھ)J(منھالكبیرالحرفویكتباإلنجلیزیة،اللغةأحرفمنحرفعاشرھو)j(الـحرف
(دجاي) كما في األمثلة اآلتیة:

●Jam:،مربى.ھوومعناهدجام
●Jar:،مرطبان.ھوومعناهدجار
●Jacket:،معطف.ھوومعناهدجاكیت



باالنجلیزيkحرفنطق

)K(أكبرلكنھعادًةشبیھبشكلالكبیرمنھالحرفویكتباإلنجلیزیة،اللغةأحرفمنعشرالحاديالحرفھو)k(الـحرف
ومعناھادجاكیت،:Jacket(كلمةمثلعادةھوكماالكلماتفيوینطقاأللف،میالنمع(كاي)عادةوینطق/)keɪ(/ھووصوتھ

اآلتیة:الكلماتفيكمافقطویكتبیلفظالفإنھ)n(حرفبعدهجاءإذالكنمعطف).ھو

●Knife:،سكین.ھوومعناھانایف
Knot:/عقدة.ھوومعناھانـوت



باالنجلیزيlحرفنطق

عادةوینطق/)ɛl(/ھووصوتھ)L(الكبیرمنھالحرفویكتباإلنجلیزیة،اللغةأحرفمنعشرالثانيالحرفھو)l(الـحرف
،d(االحرفقبلجاءإذاینطقاللكنھحیاة).ومعناھاالیف،:life(كلمةمثلالكلماتمعظمفيھوكماوینطق(إل)، f، k، m ،

v(ذلك:علىاألمثلةومن)Could:،(وكلمةیمكن)،ھوومعناھاكـودHalf:،وكلكة:نصف)،ھوومعناھاھـافTalk:،تـوك
بعضالقاعدةولھذهعجول).ھوومعناھاكاڤز،:Calves(وكلمةھادئ)،ھوومعناھاكام،:Calm(وكلمةكالم)،ھوومعناھا
التي)Gold(وكلمة(العالم)،ومعناھا(ورلد)فتنطق)World(وكلمةالذئب،ومعناھا(وولف)،تنطقفھي)Wolf(مثلالشواذ

تنطق چولد ومعناھا (الذھب).

باالنجلیزيmحرفنطق

وینطق/)ɛm(/ھووصوتھ)M(الكبیرمنھالحرفویكتباإلنجلیزیة،اللغةأحرفمنعشرالثالثالحرفھو)m(الـحرف
یأتي:ما)m(الـحرفعلىتحتويكلماتعلىاألمثلةومن(إم)،عادة

●Man:،رجل.ھوومعناھامان
●Woman:،مرأة.ھوومعناھاوومان



باالنجلیزيnحرفنطق

/)ɛn(/ھووصوتھ)N(یأتي:كماالكبیرمنھالحرفویكتباإلنجلیزیة،اللغةأحرفمنعشرالرابعالحرفھو)n(الـحرف
ال)n(الـحرفأنالتنبیھمع(عادي).ومعناھا(نورمال)تنطقالتي)norma(كلمةمثلالكلماتفيعادة(إن)عادةوینطق
(یرسم)،ومعناھا(لِـم)تقرأالتي)Limn(كلمةذلكعلىاألمثلةومنالكلمةنھایةفيسّیماالمباشرة؛)m(بعدجاءإذاینطق
(اللعنة).ومعناھا(دآم)تقرأالتي)Damn(وكلمة

باالنجلیزيoحرفنطق



/)oʊ(/ھووصوتھ)O(یأتي:كماالكبیرمنھالحرفویكتباإلنجلیزیة،اللغةأحرفمنعشرالخامسالحرفھو)o(الـحرف
وینطق (أوه)، وینطق كما ھو في معظم الكلمات؛ كما لو جاء وحیًدا من غیر أن یتبع أو یسبق بحرف علة كما في الكلمات اآلتیة:

)Form:،(وكلمةشكل)،ھوومعناھافورمFort:،(حرفكانإذاذلكومثلقلعة)،ھوومعناھافورتo(بحرفمتبوًعا)a(
لكن

وكلمةھدف)ھوومعناھاچوول،:Goal(وكلمةعریض)،ھوومعناھابروود،:Broad(اآلتیة:الكلماتفيكماالمدفيقلیلمع
)Goat:،ماعز).ھوومعناھاچووت

وكلمةمنخفض)،ومعناھالـو،:Low(مثل:الھجائیةالحروففيھوكمایلفظأحیاًنا)w(حرف)o(الـحرفبعدجاءوإذا
)Slow:،(مثل:الكلماتالقاعدةھذهعنیشذلكنبطيء).ومعناھاسلوCrown:،(وكلمةتاج)،وتعنيكروانDown:،داون

وكلمةالناس)،وتعنيبیـُبل،:People(مثل:)e(حرفبعدهأوقبلھوقعحالفي)o(الحرفیلفظالكماتحت).وتعني
)Foetus:،(وكلمةالجنین)،وتعنيفیتـسphoenix:،العنقاء).وتعنيفینكس

باالنجلیزيpحرفنطق

/)pi(/ھووصوتھ)P(یأتي:كماالكبیرمنھالحرفویكتباإلنجلیزیة،اللغةأحرفمنعشرالسادسالحرفھو)p(الـحرف
وینطق (بي) مع قلیل من الھواء تخرج من الفم؛ أي بترك فرجة خفیفة بین الشفتین، وینطق كما ھو في معظم الكلمات مثل:

)People:،(حرفقبلجاءإذاینطقاللكنھالناس)،ومعناھابیـُبلs(اآلتیة:الكلماتمثل

●Psyche:،الروح.ھوومعناھاصایكي
●Pseudo:،مزّیف.ھوومعناھاسُیوُدو



باالنجلیزيqحرفنطق

/)pi(/ھووصوتھ)Q(یأتي:كماالكبیرمنھالحرفویكتباإلنجلیزیة،اللغةأحرفمنعشرالسابعالحرفھو)q(الـحرف
ذلك:علىاألمثلةومن)،u(حرفبعدهدائًماویأتي(كیو)،وینطق

●Queen:،ملكة.ھوومعناھاكوین
●Quite:،تماًما.ھوومعناھاوایت
●Quake:،زلزال.ھوومعناھاكویك

باالنجلیزيrحرفنطق



/)ɑːr(/ھووصوتھ)R(یأتي:كماالكبیرمنھالحرفویكتباإلنجلیزیة،اللغةأحرفمنعشرالثامنالحرفھو)r(الـحرف
وینطق (آر)، ومن األمثلة علیھ ما یأتي:

●Road:،طریق.ھوومعناهرود
●Part:،جزء.ھوومعناهبارت
●Car:،سیارة.ھوومعناهكار

باالنجلیزيsحرفنطق

/)ɛs(/ھووصوتھ)S(یأتي:كماالكبیرمنھالحرفویكتباإلنجلیزیة،اللغةأحرفمنعشرالتاسعالحرفھو)s(الـحرف
یأتي:ماالكلمةفيیأتيعندما)s(الـحرفتحكمالتيالقواعدومن(إس)،وینطق

اآلتیة:الكلماتمثل)،l(الحرفوتاله)i(حرفبعدجاءإذاوذلكمعینة:حاالتفي)s(حرفیلفظال●

○Isle:،جزیرة.ھوومعناھاآیـل
○Lisle:،غزل.ھوومعناھاالیـل

اآلتیة:الكلماتعلیھاألمثلةومنعـلة،حرفینبینوقعحالفيوذلك):z(حرفمثل)s(حرفیلفظ●
○Easily:،بسھولة.ھوومعناھاأیـزلي
○Present:،الحاضر.ھوومعناھابـریـزنت
○Visa:،تأشیرة.ھوومعناھافیـزا

اآلتیة:الكلماتفيكما)،ON(التركیببعدهجاءأوYحرفبعدهجاءإذا):Z(حرفمثل)s(حرفیلفظ●
○Busy:،مشغول.ھوومعناھابیزي
○Poison:،سّم.ھوومعناھابویزون
○Season:،فصل.ھوومعناھاسیزون



باالنجلیزيtحرفنطق

وینطق/)ti(/ھووصوتھ)T(یأتي:كمامنھالكبیرالحرفویكتباإلنجلیزیة،اللغةأحرفبینالعشرینھو)t(الـحرفترتیب
یأتي:كماوھي)t(الـحرففیھاینطقالحاللتوھناكالكلمات،في(تي)

ذلك:علىاألمثلةومنصوتًي،حرًفاقبلھماوجاء)s(بعدجاءإذا)t(الـحرفیلفظال●

○Fasten:،یربط.ھوومعناھافـاسن
○Bustle:،نشاط.ھوومعناھاَبسـل
○Listen:،اسمع.ھوومعناھالِسـن

)،eالحرف(وبعدھما)o(الـحرفالحرفینھذینقبلووقع)f(الـبعدجاءإذامعّینةكلماتفي)t(الـحرفیلفظال●
ومن األمثلةعلى ذلك:

○Often:،أحیاًنا.ھوومعناھاأفـن
○Soften:،ینخفض.ھوومعناھاُصـفن



باالنجلیزيuحرفنطق

/)juː(/ھووصوتھ)U(منھ:الكبیرالحرفویكتباإلنجلیزیة،اللغةأحرفبینمنوالعشرینالواحدالحرفھو)u(الـحرف
ومعناھافـن،:Fun(وكلمةلكن)،ومعناھاَبـت،:But(مثلوذلكالكلمات،فيیأتيعندماالفتحةمثلعادةویلفظ(یو)،وینطق

ھوومعناھاُبـت،:Put(كلمةومنھاالقاعدةھذهعنالشواذبعضھناكلكنكوخ).ھوومعناھاَھـت،:Hut(وكلمةمزاح)،ھو
فياألحرفھذهتحكمالتيالقواعدومنالضمة.مثل)u(الـحرفینطقحیثمملوء)؛ومعناھافـل،:Full(وكلمةیضع)،

الكلمات ما یأتي:

علیھا:األمثلةومنآو)،(مًعاالحرفانفیلفظقبلة)o(حرفجاءحالفي(آو):مثل)u(الـحرفیلفط●

○Sound:،صوت.ھوومعناھاسـاوند
○Ground:،أرض.ھوومعناھاچراوند
○Bound:،مربوط.ھوومعناھاباوند

علیھ:األمثلةومن)،e(بحرفالكلمةانتھتإذاوذلك(یو):ھوكماینطق●
○Cute:،بارع.ھوومعناھاكـیوت
○Duke:،دوق.ھوومعناھادُیـوك
○Mule:،بغل.ھوومعناھامیول

(حاكم).ھوومعناھا(َجـدج)تقرأالتي)Judge(كلمةمثلشواذالقاعدةلھذهمالحظة:



باالنجلیزيvحرفنطق

وینطق/)viː(/ھووصوتھ)V(منھ:الكبیرالحرفویكتباإلنجلیزیة،اللغةأحرفمنوالعشرینالثانيالحرف)u(الـحرفیعّد
(ڤي)، كما في الكلمات التالیة:

●Voice:،صوت.ھوومعناھاڤویس
●Variable:،متغیر.ھوومعناھاڤاریابل
●Van:،مغلقة.سیارةومعناھاڤان



باالنجلیزيwحرفنطق

وینطق/)dʌbəl.ju(/وصوتھ)V(الكبیر:الحرفویكتباإلنجلیزیة،اللغةأحرفمنوالعشرینالثالثالحرف)w(الـحرفیعّد
ھوومعناھا(ویل)تقرأالتي)Wheel(كلمةمثلوذلكالعربیةاللغةفيالواوحرفمثلیقرأالكلماتفيیأتيوعندما(دبلیو)،

یأتي:كماالحرفھذافیھایلفظالالحاالتمنمجموعةوھناك.ماءھوومعناھا(ووتر)تقرأالتي)Water(وكلمة(دوالب)،

اآلتیة:الكلماتمثل)،r(حرفقبل)w(الـحرفجاءإذا●

○Wry:،ملتوي.ھوومعناھارآي
○Write:،ملتوي.ھوومعناھارآیـت
○Wrong:،خطأ.ھوومعناھارونـچ

اآلتیة:الكلماتفيكماالكلمة،أولفيذلكوكان)HO(التركیب)w(الـحرفبعدجاءإذا●
○Who:،من.ھوومعناھاھو
○Whole:،كامل.ھوومعناھاھول
○Whoever:یكن.أًیاھوومعناھاإیڤر،ھو

باالنجلیزيxحرفنطق

(إكس)،وینطق/)ɛks(/وصوتھ)X(الكبیر:الحرفویكتباإلنجلیزیة،اللغةأحرفمنوالعشرینالرابعالحرفھو)x(حرف
ویلفظ بطرق متعددة عندما یأتي في سیاق الكلمات ومنھا ما یأتي:

اآلتیة:الكلماتمثلالكلمةأولفيجاءإذاوذلك):Z(حرفمثل)x(حرفیلفظ●

○Xerox:،مستند.تصویرھوومعناھازیروكس
○Xenon:،الزینون.غازوتعنيزینون
○Xylem:،خشب.ھوومعناھازایلم

اآلتیة:الكلماتفيكما(إكس):اإلنجلیزیةاللغةأحرففيھوكما)x(حرفیلفظ●
○Oxygen:،األوكسجین.غازویعنياوكسجین
○Axe:،فأس.ویعنيآكس



○Box:،صندوق.ویعنيبوكس

باالنجلیزيyحرفنطق

وینطق/)waɪ(/وصوتھ)Y(الكبیر:الحرفویكتباإلنجلیزیة،اللغةأحرفمنوالعشرینالخامسالحرفھو)y(حرف
(واي)، ومن قواعد ھذا الحرف عندما یأتي في الكلمة ما یأتي:

الصفة:أواالسمآخرفيجاءإذاوذلك):E(حرفمثل)y(حرفیلفظ●

○Baby:،طفل.ھوومعناھابایبي
○Country:،بلد.ھوومعناھاكاونتري
○Salty:،مالح.ھوومعناھاسالتي

اآلتیة:األمثلةفيكماالكلمة،خاللأوالفعلآخرفيجاءإذاوذلك):I(حرفمثل)y(حرفیلفظ●
○Fly:،یطیر.ھوومعناھافالي
○Try:،یحاول.ھوومعناھاتراي
○Type،نوع.ھوومعناھاتایب



باالنجلیزيzحرفنطق

/)zi/zɛd(/وصوتھ)Z(الكبیر:الحرفویكتباإلنجلیزیة،اللغةأحرفبینترتیبھفيوالعشرینالسادسالحرفھو)z(حرف
اآلتیة:األمثلةفيكماالكلماتفيعادةھوكماویلفظِزد)،أو(زيھي:بالعربيzحرفنطقوطریقة

●Puzzle:،لغز.ھوومعناھابازل
●Zoo:،حیوانات.حدیقةھوومعناھازو
●Zero:،صفر.ھوومعناھازیرو


