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 الحرف/الصوت #
Letter/sound  

 كيف تتهجئ و تقراء الحرف و الصوت
How to read the letter and the sound 

1 Aa حمد = ا مثال األلفمثل حرف  نتهجئهAمد = حاح ---- حمدaمد 

2 Bb عير = ب مثال الباءمثل حرف  نتهجئهBلبن = ل ---- عيرbن 

3 Cc 1-  إذا جاء بعده ثالثة أحرف هي سين مكسورةنتهجئه  
E  centre  -   I   citizen -         Y  cycle 

 Chairمثل كرسي  Hإذا جاء بعده حرف  تشه ئنتهج -2
 Cat - Arabicمثل   كاف مع بقية الحروف و أخر الكلمةه ئنتهج -3

4 Dd لة = د الدالمثل حرف  نتهجئهDه = لبدلب ----  لةdـه 

5 Ee همزة مكسورة نتهجئه  ENGLISH كسرة   نتهجئه أوLEMON 

6 Ff  هد= ف  الفاءنتهجئه مثل حرفFهد 

7 Gg  مثل قاف عامية او ةريجيم مصنتهجئه  Goal  
   E  Gel --   I Ginger  -- Y Gym إذا جاء بعده جيم مكسورةنتهجئه 

8 Hh  ند = ه هاءنتهجئهHحرف الحاء يكتب  --- ند H  ائلحمثل  Hail 

9 Ii  مثلجات مثل اسمهنتهجئه  Ice Cream  
  Saudi  يفي وسط أو أخر الكلمة مثل سعود ياءنتهجئه 

10 Jj  دة =ج جيمنتهجئهJه = لجل -----  دةj  ـه 

11 Kk  راث =ك كافنتهجئهKراث 

12 Ll  بن =ل  المنتهجئهLنب 

13 Mm  كة =م  ميمنتهجئهMكة 

14 Nn  ور =ن   نوننتهجئهNور 

15 Oo  مثل نفس اسمه نتهجئهOrange   -----    مثل  واونتهجئهONE 

16 Pp  ي بنتهجئهPen - pray هذا الصوت غير موجود باللغة العربية 

17 Qq  ال=صيم قال يكتب بهذا الحرفو حرف القاف  كافنتهجئهqصيم 

18 Rr  بيع =ر    ءرانتهجئهRمث =ر     -----   بيعRمث 

19 Ss  عودي س    سيننتهجئه= Sجاء بعده اذا  .عوديH  مال = ش  شينننطقهSHمال 

20 Tt  مر =ت تاءنتهجئهTمر    
 يلThيل = ذ لذااو           th=رم ثرم  ثاءينطق   Hاذا جاء بعده 

21 Uu  مثل اسمه يونتهجئه United     مثل  همزةنتهجئهunder 

22 Vv  حرف صوته غير موجود باللغة العربية ويمكن نطقه بضغط الشفة السفلى باألسنان
 سيارة الفان -          الفيتامين      -   النصر الفوز    األمامية العلوية

Van    -         Vitamin    -     Victory                      

23 Ww  رده =و    واونتهجئهWرده 

24 Xx  نفس اسمه اكسنتهجئه X-RAY و Exit     مثل صورة مستند  زينأوXerox 

25 Yy  اسر =ي    ياءنتهجئهYاسر 

26 Zz  هرة =ز  زيننتهجئهZهرة 
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باالنجليزيكيف يكتب  حرف( 12) الحرف العربي   # 

H             Hail   27 حائلح 

Kh          Khaled   28 الدخ      خ 

Gh          Ghalib   29 البغ غ 

A             Aziz  30 زيزع  مفتوحة  ع 

O            Omar  31 مرع  مضمومة  ع 

E             Eid  32 يدع مكسورة ع 

TT           Sattam  33 امطس  ط 

Sh           Shamal  34 مالش  ش 

Dh           Dharan - Dhefda   35 ضفدع  -الظهران  ظ/ض 

S             Sarookh   36 اروخص ص 

Th           Thamer  37 امرث   ث 

Th           Thail  38 يلذ ذ 

Q            Qaseem   39 صيمق ق 
 

 


