
 للمبتدئين مهم جدا
The English Alphabet 

 الحروف األبجدية االنجليزية

Aa ايه , Bb بي , Cc سي , Dd دي , Ee إي , 

Ff اف , Gg جي , Hh اتش , Ii آي , Jj جيه , 

Kk كيه , Ll إل , Mm ام , Nn ان , Oo أوه , 

Pp بي , Qq كيو , Rr آر , Ss اس , Tt تي , Uu 

 واي Yy , اكس Xx , دابليو Ww , في Vv , يوو

, Zz زد 

  a e i o u : هم (vowels) الحروف المتحركة

 . (consonants) أما بقية الحروف فهي ساكنة

ومن الضروري حفظ هذه الحروف بالترتيب 

 الستخدام أي قاموس

Personal Pronouns الضمائر الشخصية  

Singular ضمائر المفرد 

I أنا 

You انت، أنت 

He هو 

She هي 

It  



 (هوأو هي لغير العاقل )الجماد أو الحيوان

Plural ضمائر الجمع 

We نحن 

You انتما، انتم، أنتن 

They  هم )جمع المذكر و/ أو المؤنث و/ أو غير

 (العاقل

. What are the personal pronouns 

دايما احفظ كل كلمات تصادفك ، اكتبها مرة 

 spelling لوالكتاب مفتوح ثم مرة غيبا لتحفظ ا

 .االستهجاء( وحسن خطك وأذكر النطق جيدا)

Pronunciation of Some Letters 

 . قواعد نطق بعض الحروف احفظوهم من الصور

Important words and their meanings 

 كلمات هامة ومعانيها

 : كلمات بنستخدمها كتير فى حياتنا اليوميه

It is very important to study them by 

heart, their pronunciation, meanings 

and their spelling 

ضروري حفظهم جيدا جدا ، النطق مع المعاني مع 

 (االستهجاء

Times of the day أوقات اليوم  

dawn (day-break) الفجر, sunrise  شروق



 ,الظهر noon ,الصباح morning ,الشمس

afternoon بعد الظهر, sunset غروب الشمس, 

evening المساء, night الليل, midnight  نصف

هذه  tonight ,(اليوم )النهارده today // الليل

غدا  tomorrow night ,غدا tomorrow ,الليلة

 ليال

Week days أيام االسبوع  

Monday االثنين , Tuesday الثالثاء , 

Wednesday األربع , Thursday الخميس , 

Friday الجمعة , Saturday السبت , Sunday 

 األحد

Months الشهور  

January يناير , February فبراير , March 

 , يونية June , مايو May , أبريل April , مارس

July يولية , August أغسطس , September 

 نوفمبر November , أكتوبر October , سبتمبر

, December ديسمبر 

كل الشهور دايما اول حرف من أيام االسبوع و

 . مهما كان موقعهم في الجملة Capital يتكتبوا

Seasons 

 

 


