
  فى اللغة االنجليزية بعض الكلمات الشائعة فى االستخدام النطق الصحيح ل

Transcriptio  المعنى  الكلمة
n 
نطق الكلمة (

باستخدام الرموز 
  )الصوتية 

  النطق 
باللغة ( 

  ) العربية
نطق 

  بريطانى
Circle دائرة  kl̩.ːɜs سى  كول  

triangle   مثلث ɡl̩.æŋ.ɪtraˈ    ترا  يان
  جول

hour   فترة زمنية (ساعة
( 

rʊəa  آ  وا  

world   العالم ːldɜw    ويلد  
  )لتعليم اللغة االنجليزية  –ر محـمد المقدم ـياس –منتدى (

  على الفيس بوك
Paste يلصق  stɪpe بيست  

conversation  محادثة  ʃ.ɪseˈən.vɒkˌ
nə  

كون فار 
  سى  شين

clothes   مالبس  ðzəʊkl  كلوز 
hurt   يؤلم    ːtɜh  هيرت 

necessary  ضرورى .ser.iənes.ˈ  ناس سيس
  رى

drew   رسم  
  )فعل ماضى ( 

druː   درو  

elephant فيل   ntə.fɪel.ˈ  إى لى فينت  
pigeon  حمامة  nə.ʒdɪp بيد جين  

work  يعمل/ العمل ːkɜw ويرك  
puppy   كلب p.iʌpˈ بابى 

Ms.  يستخدم قبل ( لقب
إذا  –اسم المرأة 

zəm ميز 



لم نعرف هل 
  )متزوجة أم ال  

the  أداة تعرف ( ال(  əð ذاه  
هذا النطق 
عندما يأتى 
بعدها كلمة 
تبدأ بحرف 

  )ساكن 
the   أداة تعرف ( ال(  ðiː  

  
  

  

  ذى
هذا النطق 
عندما يأتى 
بعدها كلمة 
تبدأ بحرف 

  )متحرك 
  )لتعليم اللغة االنجليزية  –ياسر محـمد المقدم  –منتدى ( 

  على الفيس بوك
curriculum  تعليم  ( منهج(  mə.lʊk.jɪrˈək  كو ريك يو

  الم
famous   شهير sə.mɪfe   فى  ميس  

wood خشب  dʊw ود  
exit  يخرج tɪek.sˈ إك سيت  

xylophone  الة ( اكسليفون
  )موسيقية 

nəʊ.fə.lɪzaˈ زاى لو  فين  

cello   الكبيرة ( الكمنجة
  )آلة موسيقية  –

əʊel.ʃt  تشى  لو  

cymbals  الة ( الصنجتان
 )موسيقى 

ləm.bɪsˈ    سيم بولز  

  )لتعليم اللغة االنجليزية  –ياسر محـمد المقدم  –منتدى ( 
  على الفيس بوك

bass   الة ( الكمنجةsɪbe بيس  



  )موسيقى 
tuba  الة ( البوق

  )موسيقية 
ətjuː.b  تيو  با  

Europe  اوروبا pə.rʊəjˈ يو  روب  
cashier  موظف )

  )الحسابات 
rɪəˈʃkæ كا شيه  

psychology علم النفس  iʒ.dəl.ɒkˈɪsa   ساى كو لو
  جى

clerk  موظف  ɑːkkl كالك 
page  صفحة  ʒdɪpe بيدج  

success نجاح kˈsesəs سيك سيس  
weigh  فعل (  يزن

 )مضارع 
ɪwe ويي  

width   مساحة ( العرض
(  

tθɪw  ويتث  

plane طائرة nɪple  بلين  
  )لتعليم اللغة االنجليزية  –ياسر محـمد المقدم  –منتدى ( 

  على الفيس بوك
z  حرف هجائى ( ز

(  
edZ  زيد  

wallet حافظة نقود tɪl.ɒwˈ وو ليت  
dessert  طعام ( تحلية( /ːtɜzˈɪd دي زيت  

pie فطيرة ɪpa باى  
copy ينسخ p.iɒkˈ كو بى  

Cambridge مدينة  ( كيبمبريدج
  )بريطانية 

  كيم بريدج 

measure  يقيس rə.ʒmeˈ مي جا  
could  فعل ( استطاع

  )ماضى 
dʊk كود 



cheese جبنة  iːzʃt تشيز 
adobe قالب طوب .biəʊdˈə أدو بى 
south الجنوب  θʊsa ساوث  

failure الفشل  rə.ljɪfe فيل يا  
height االرتفاع  tɪha  هايت  

  )لتعليم اللغة االنجليزية  –ياسر محـمد المقدم  –منتدى ( 
  على الفيس بوك

weight  قياس ( الوزن( tɪwe وييت  
plate  وعاء ( طبق( tɪple بلييت  

whistle   صفارة l̩.sɪwˈ وى سول  
purse حافظة نقود  ːsɜp بيس  
rough صلب - قاسى  fʌr راف  
worse أسوأ ːsɜw ويس  
crawl  فعل (يحبى

  )مضارع 
ːlɔkr كرول  

comb مشط  məʊk كوم  
nose أنف  zəʊn نوز  

museum متحف  məmjuːˈziː. ميو زى يم  
queue  طابور/ صف kjuː  كي  يو  

  )لتعليم اللغة االنجليزية  –ياسر محـمد المقدم  –منتدى ( 
  على الفيس بوك

mosque مسجد skɒm موسك  
church كنيسة  ʃːtʃɜt تشييتش  
search يبحث  ʃːtɜs سيتش 
potato بطاطس  əʊ.tɪteˈəp  بو تى  تو  

tomato  بندورة ( طماطم(  ɑː.təʊmˈət تو ما تو  
cucumber خيار  rəm.bʌkjuː.k كيو  كام  با  

maths الحساب  sæθM   ماس )
 sننطق ال 



الخاصة 
بالجمع فقط 

  )للتخفـيف 
aeroplane طائرة  nɪ.pleə.rəe إيرو بلين  

lion  أسد  nə.ɪlaˈ ال يين  
puddle بركة مياه  l̩.dʌpˈ با  دول  

turtle سلحفاة  tl̩.ːɜtˈ  تى  تول  
lizard   حيوان ( سحلية( dəz.ɪlˈ لى  زيد  
statue تمثال .uːʃstætˈ ستات  شو  

temple معبد    pl̩.temˈ تيم  بول 
species  من ( فصيلة

  )الحيوانات 
iːzʃspiː.ˈ    سبي شيز 

recipe  وصف / طريقة )
  )لصنع شئ 

.piɪres.ˈ رى سى بى  

  

  Transcription  المعنى الكلمة
نطق الكلمة باستخدام 

الرموز الصوتية 
phonetic 
symbols  

النطق باللغة 
  العربية

نطق ( 
  )بريطانى 

cruise رحلة بحرية  kruːz  كروز  
incredible   تصديقهال يمكن  bl̩.ɪnˈkred.ɪ    إن كرى  دى

  بول
toe اصبع  القدم  əʊt  تو  

fabulous  رائع  sə.lʊfæb.j  فاب  يو  ليس  
plumber   مهنة ( سباك(  rəm.ʌpl  بال  ما  

quite   ظرف ( لحد ما
(  

tɪkwa  كو وايت  

quiet  هادئ  tɪəkwa    كو  وا يات  



على الفيس ) االنجليزية  لتعليم اللغة –ياسـر محـمد المقـدم  –منتـدى ( 
    بوك

quit  يخرج  tɪkw  كى ويت  
vehicle   مركبة -سيارة  kl̩.ɪviː.  فى يى كول  

title   لقب  –عنوان
  رسمى

tl̩.ɪtaˈ  تاي تول  

funeral  جنازة  lər.əfjuː.n  فيو نى رول  
breakfast  االفطار  stəbrek.fˈ  بريك فيست  

chemistry  الكيمياء  .striɪkem.   ميس ترىكى  
garbage  قمامة  ɡɑː.bɪdʒ  جا  بيدج  

known   فعل ( يعلم(  nəʊn  نون  
available  متاح  bl̩.ə.lɪveˈə  آفيل ال بول  

believable  يمكن تصديقه  bl̩.əliː.vˈɪb    بى لى فا بول  
على الفيس ) لتعليم اللغة االنجليزية  –ياسـر محـمد المقـدم  –منتـدى ( 

    بوك
doer   مؤدى -فاعل  rəduː.ˈ  دو  وا  

ribbon  شريط شعر  nəb.ɪrˈ   رى بين  
accent لهجة  ntəæk.s  أك سينت  

ascend  يصعد  sendˈə  آ سيند  
language لغة  ɡwɪdʒlæŋ.ˈ  الن جو  ويدج  

muscle   عضلة  l̩.sʌmˈ  ما سول  
preposition حرف  جر  nə.ɪʃzˈəprep.ˌ   برى  بى  زى

  شين
pleasant  جميل  ntəplez.  بلى زينت  
auditory   صفة ( سمعى(  r.iə.tɪː.dɔˈ  أو ديت رى  

behaviour  سلوك  rə·vjɪheˈɪb  بى هيف يا  
marriage  زواج  ʒdɪmær.    ما  ريدج  

على الفيس ) لتعليم اللغة االنجليزية  –ياسـر محـمد المقـدم  –منتـدى ( 
    بوك



hyphen  العالمة )- (  
من عالمات 

  الترقيم

nə.fɪha  هاى فين  

assure يؤكد  rːʃɔˈə  أشور  
surprise مفاجأة  zɪpraˈəs  سيب  رايز  

available متاح  bl̩.ə.lɪveˈə  أفى ال بل  
this هذا  sɪð  ذيس  

crayon  قلم شمع )
  )الوان 

nɒ.ɪkre  كرى  يون  

slaughter  مذبحة  rəː.tɔslˈ  سلو  تا  
awful  سئ  ləː.fɔˈ  أو  فول  

reliable  موثوق به  bl̩.ɪəlaˈɪr    رى ال  يا
  بول

colon    العالمة(  : )  
عالمات ترقيم ( 
(  

nɒ.ləʊkˈ  كو لون  

punctuate   فعل ( يرقم(  
يضع عالمات ( 

  )ترقيم 

tɪŋk.tjuː.eʌp    بان كيت شيو
  ويت

mission   عمل  (مهمة
  )واجب 

nə.ɪʃm    مي  شين  

على الفيس ) االنجليزية لتعليم اللغة  –ياسـر محـمد المقـدم  –منتـدى ( 
    بوك

message  رسالة  ʒdɪmes.ˈ  مى سيدج  
previous   صفة ( سابق(  səpriː.vi.ˈ  برى في ييس  

president   منصب ( رئيس
(  

ntə.dɪprez.    برى  زى
  دينت

visual  مرئى  lə.u.ɪʒv  فى جى  وول  
shawl  مالبس ( شال(  ːlʃɔ  شوول  



owl بومة  lʊa  آول  
able قادر  lə.bɪe  إى  بول  

capable   صفة ( قادر(  bl̩.ə.pɪke  كى بى  بول  
soccer   كرة قدم  rək.ɒsˈ  سو  كا  

count يحسب  ntʊka  كا  ونت  
sauce  صلصة  ːsɔs  سوس  
Islam   دين ( االسالم

  )سماوى 
ɑːmz.lɪˈ إز  الم  

Christmas    الكريسماس )
  )عيد 

səs.mɪkr  كريس ميس  

Muslim    مسلم      
Christian  مسيحى  nʃəs.tɪkrˈ  كريس تشين  

pause   اسم ( توقف(  ːzɔp    بوز  
على الفيس ) لتعليم اللغة االنجليزية  –ياسـر محـمد المقـدم  –منتـدى ( 

    بوك
jaw    عضو فى ( فك

  )الجسم 
ːʒɔd  دجو  

jealous   حاسد -غيور  səel.ʒd  دجى  ليس  
wrestle   يقاتل -يصارع  l̩.resˈ   سولرى  
genius   عبقرى -زكى  səiː.ni.ʒdˈ  دجين ياس  

emphasis   اهتمام -تأكيد  sɪ.səem.fˈ  أم فى سيس  
emphasise    يهتم ب –يؤكد  zɪ.saəem.fˈ  أم فى سايز  

stomach   عضو ( معدة
  )فى الجسم 

kəm.ʌstˈ  ستا  ماك  

ache   صداع  kɪe  إيك  
column   صف -عمود  məl.ɒkˈ    كو الم  

على الفيس ) لتعليم اللغة االنجليزية  –ياسـر محـمد المقـدم  –منتـدى ( 
    بوك

ankle   عضو ( مفصلkl̩.æŋˈ   آن كول  



  )فى الجسم 
huge  ضخم  ʒhjuːd  هيو دج  

Australia  استراليا  ə.li.ɪsˈtreɒ  أوس تريل  يا  
nature الطبيعة  rʃə.tɪneˈ  نيت شا  

natural طبيعى  lər.ə.ʃnætˈ   شو  رولنات  
vocabulary   كلمات /

( مفردات 
خاصة بلغة 

  )معينة 

r.iə.lʊkæb.jˈəv    فو كاب  يو ال
  رى

naughty   شقى/ مشاغب  ː.tiɔnˈ   نو  تى  
missile   سالح ( صاروخ

(  
lɪs.aɪm  مى  سايل  

professional   محترف- 
  متخصص

lən.ə.ʃfeˈəpr   برو  فى شى
  نول

judge  قاضى  ʒdʒʌd  دجادج  
soldier   جندى  rʒəl.dəʊsˈ  سولد جا  

magazine مجلة  ɡ.əˈziːnmæˌ  ما جى زين  
newspaper  جريدة  rə.pɪnjuːzˌpeˈ  نيوز  بيبا  

regular  معتاد  –منتظم  rɡ.jə.ləreˈ    ريج يو ال  
على الفيس ) لتعليم اللغة االنجليزية  –ياسـر محـمد المقـدم  –منتـدى ( 

    بوك
ocean  محيط )

  )تضاريس 
nəʃ.əʊ  أو شين  

weapon سالح  nəwep.  وى بان  
cracker   طعام ( بسكوت

(  
rəkræk.ˈ  كرا  كا  

lawyer  محامى  rə.ɔɪlˈ  لو يا  
decision  قرار  nə.ɪʒsˈɪd  دى سى جين  

advise   فعل ( ينصح(  zɪdˈvaə أد فايز  



advice   اسم ( نصيحة(  sɪdˈvaə أد فايس  
  

 Transcription  المعنى الكلمة االنجليزية
نطق الكلمة باستخدام ( 

  )الرموز الصوتية 

نطق 
الكلمة 
باللغة 
  العربية

نطق ( 
بريطاني 

(  
circus سيرك  səː.kɜsˈ  سى كيس 

body جسد  d.iɒbˈ  بو دى  
real  واقعى  /

 حقيقى
lɪər  رييل  

laundry الغسيل والكى  ːn.driɔlˈ    لون
  درى

chalk طباشير  ːkʃɔt  تشوك  
على الفيس ) لتعليم اللغة االنجليزية  –ياسـر محـمد المقـدم  –منتـدى ( 

  بوك
excellent  ممتاز    ntəl.əek.s   إكس

  لينت
chocolate شوكوالتة  tək.lʃɒtˈ    تشوك

  ليت
bush  شجرة  ʊʃb  بوش  

apricot مشمش  tɒ.kɪ.prɪeˈ   إي برى
  كوت

a  أداة نكرة  
توضع قبل ( 

  )االسم المفرد 

ə   )  أه ({ 
uh } 

  )
تستخدم 



قبل االسم 
) المفرد 
الغير 
  مؤكد

a   أداة نكرة  
توضع قبل ( 

  االسم المفرد

ɪe    إيي{ 
ey }  

تستخدم ( 
قبل االسم 

) المفرد 
 للتأكيد

kangaroo  الكنجر )
 )حيوان 

rˈuːəɡkæŋ.    كان
  جروو

religion 
 

ري ليد   nə.ʒdɪlˈɪr  )معتـقـد ( دين 
  جين

congratulati
ons 

ɡræt.jʊˈleɪ.ʃnˌək  التهانى
nə  

كون 
جرات يو 
  لي شينز

special   خاص  lə.ʃspe   سبي
  شول

medal ميدالية  ləmed.  مى دول  
ski  يتزلج    skiː  سى كى  

على الفيس ) لتعليم اللغة االنجليزية  –ياسـر محـمد المقـدم  –منتـدى ( 
  بوك

treasure كنز  rə.ʒtre  ترى جا  
pupil  تلميذ/ طالب  ləpjuː.p  بيو بول  

eye  عين  ɪa  آى  
taught  فعل ( علم

  )ماضى 
ɑːtt  تووت  

university  مبنى ( جامعة
(  

.tiɪː.sɜvˈɪjuː.n    يونى فير
  سي تى 



laboratory   ابحاث ( معمل
(  
  

r.iə.tər.ɒbˈəl    ال بو
  ريت  رى

oven   جهاز ( فرن(  nəv.ʌ  آ فين  
exciting  مثير  ŋɪ.tɪkˈsaɪ    إك ساى

  تين
wonderful مدهش  lə.fən.dʌw    وان دا

  فول
although  بالرغم من )

  )روابط 
əʊːlˈðɔ  أول  ذو  

close  يغلق    zəʊkl  كلوز  
على الفيس ) لتعليم اللغة االنجليزية  –ياسـر محـمد المقـدم  –منتـدى ( 

  بوك
century  فترة ( قرن

  )زمنية 
r.iəʃsen.tˈ    سين

  تشورى
Egyptian  مصرى  nəʃp.ʒɪdˈɪ   إى جيب

  شين
stadium  رياضة ( ملعب

(  
mə.di.ɪsteˈ  ستيد  يام  

foreigner أجنبى  rə.nər.ɒf    فو  رى
  نا

nevertheless  بالرغم من ذلك
  )روابط ( 

lesˈə.ðənev.   نيفى ذا
  ليس

often كثيرا  nəf.ɒˈ  أو فين  
fortune ثروة  uːnʃː.tɔfˈ  فو  تشين  

pressure  اسم ( ضغط(  rə.ʃpre  بري  شا  
warm-up  إحماء –تهيئة    ːmɔw  ووم  أب  

على الفيس ) لتعليم اللغة االنجليزية  –ياسـر محـمد المقـدم  –منتـدى ( 
  بوك

waiter  مهنة ( نادل(  rə.tɪweˈ  وى  تا  



waitress  مهنة ( نادلة(  sə.trɪwe    ويت
  ريس

single  أعزب -مفرد  ɡl̩ŋ.ɪs    سين
  جول

women نساء  nɪm.ɪwˌ  وى مين  
rubber  استيكة– 

  مطاط 
rəb.ʌrˈ  را  با  

favourite  المفضل  tɪr.ə.vɪfeˈ    فيف
  ريت

suitable مناسب  bl̩.əuː.tjsˈ    سيو تى
  بول

conscious   مدرك / واعى
  ) صفة ( 

sʃən.ɒkˈ   كون
  شيس

exam  امتحان zæmˈɪɡ  إيج  زام  
angle  هندسة( زاوية 

(  
ɡl̩æŋ.ˈ  آن  جول  

angel مالك  ləʒn.dɪeˈ  إين  جول  
biscuit  طعام ( بسكوت

(  
tɪs.kɪbˈ    بيس

  كيت
uncle  اقارب ( عـم(    kl̩.ŋʌˈ  أن  كول  

على الفيس ) لتعليم اللغة االنجليزية  –ياسـر محـمد المقـدم  –منتـدى ( 
  بوك

comfortable مريح  bl̩.ə.təm.fʌkˈ    كام فو
  تا  بول

colleague زميل  ɡl.iːɒkˈ  كو  ليج  
octopus  اخطبوط  sə.pək.tɒˈ    أوكتو

  بيس
burger هامبورجر  rɡəː.ɜbˈ  بى  جاه  
social  اجتماعى  ləʃ.əʊsˈ  سو  شول  

picture صورة  rʃək.tɪpˈ  بيك  تشاه  



example مثال  pl̩.ɑːmzˈɪɡ    إيج  زام
  بول

neighbour  جار  rə.bɪne  نى  باه  
trainee متدرب  niːˈɪtre  ترى  نى  

rehearse  يردد -يحفظ  ːsɜhˈɪr  را  هاس  
trainer مدرب    rə.nɪtreˈ  ترى نا  

على الفيس ) لتعليم اللغة االنجليزية  –ياسـر محـمد المقـدم  –منتـدى ( 
  بوك

husband  عائلة ( زوج(  ndəz.bʌh  هاز باند  
employer صاحب العمل  rə.ɔɪmˈplɪ  إم بلو  يا  
employee موظف  .iːɔɪmˈplɪ  إم  بلوى  

continuous مستمر  sən.ju.ɪnˈtək   كون تين
  يو  ويس

furniture أثاث المنزل  rʃə.tɪː.nɜfˈ    فى نيت
  شا

luggage  حقائب -أمتعة  ʒdɪ.ʌɡlˈ  ال  جيدج  
baggage  حقائب -أمتعة  ɡ.ɪdʒbæ  با  جيدج  

Palestine  دولة ( فلسطين
  )عربية 

nɪ.staəpæl.ˈ   باليس
  تاين

على الفيس ) لتعليم اللغة االنجليزية  –ياسـر محـمد المقـدم  –منتـدى ( 
  بوك

aquarium   معرض )
لألحياء المائية 

(  

mə.ri.əkweˈə     أك  وى
  رى  يام

thousand  رقم ( ألف(  ndə.zʊθa  ثاو   زيند  
Transcript  المعنى  الكلمة

ion  
  نطق الكلمة

بالرموز (  
  )الصوتية 

   
  )بالعربى ( النطق 

   نطق بريطانى
  



March  
  

  ماتش ɑːtʃm  مارس

apostroph
e 

   فاصلة
əˈpɒstrəfi 

  

  ابوستروفى

gone التصري
ف 

  الثالث
من 

  الفعل
go 

 
ɡɒn 

 

  جون

Wednesda
y 

   االربعاء
ˈwenzdeɪ 

 

  وينز ديى

won ربح  
فعل (  

ماضى 
( 

 
wʌn 

  

  وان

gave  اعطى  
فعل ( 

  )ماضى

 
ɡeɪv 

  

  جيف

heart قلب   
hɑːt 

  

 هات

Thursday الخميس  ɪːz·deɜθ ثيز ديى 
ate أكل  

فعل ( 
ماضى 

(  

 
et 

  

 إ ت

social اجتماعˈsəʊ·ʃəl سوشول 



  ى
Mars  المريخ  

كوكب ( 
(  

 
mɑːz 
 

  ماز

April أبريل  
شهر ( 
(  

eɪ.prəl إيبرول  

chef  طباخ  
  ) مهنة (

ʃef شيف  

around حول  )
ظرف 
  )مكان 

əˈraʊnd إى  راوند    

على الفيس ) لتعليم اللغة االنجليزية  –ياسـر محـمد المقـدم  –منتـدى ( 
  بوك

radio راديو  
جهاز (  
(  

ˈreɪ·di·əʊ ري  د يو  

delicious لذيذ  dɪˈlɪʃ·əs ديلي شيس  
Braille   بريل  

طريقة ( 
قراءة 
للمكفو

  )فين 
  

breɪl بريل  

metre متر  
 وحدة( 

  )قياس 

breɪl مي تا  

ton  طن )
وحدة 
  )قياس 

tʌn تان  



capital  كبير
الحرو(

ف 
الهجائي

  )ة

ˈkæp·ɪ·təl كا بي تول  

alternative   ɔːlˈtɜː·nə·t
ɪv 

  أول تي نا تيف

vase زهرية  /
  فازة

vɑːz فـاز  

turkey  ديك
  رومى 

ˈtɜː·ki تي كى  

restaurant  مطعم  ˈres·trɒnt ريست  روونت  
hospital مستش

  فى
hɒs·pɪ·təl هوس بى تول 

Transcripti  المعنى  الكلمة 
on 

نطق و وصف 
الكلمة بالرموز 

  الصوتية

النطق 
  )بالعربى(

نطق <  
  > بريطانى 

what  ماذا   tɒw ووت  
pizza   طعام ( بيتزا(   əpiːt·sˈ  بيت  سا  
flew   طار  

  ) فعل ماضى ( 
 fluː  فلو  

على الفيس ) لتعليم اللغة االنجليزية  –ياسـر محـمد المقـدم  –منتـدى ( 
  بوك

war  الحرب  rːɔw وو 
sandwich  ساندوتش   ʒdɪsæn·w  سان ويدج 

toilet تواليت   tə·lɔɪtˈ  توى  ليت 
kebab  طعام ( كباب(  bæbˈɪk  كي باب 

lemonade   عصير ليمون  ɪneˈəlem·ˌلى مي نيد 



d  
Venus  كوكب ( الزهرة(  səviː·nˈ فى نيس 

Uranus   كوكب ( اورانوس
(  

sən·ə·rʊəj  يو رى نيس  

use   فعل ( يستخدم(  juːz يووز  
use  إسم ( استخدام( juːs يوس  

castle  مبنى ( قلعة(  ɑːs·lkˈ كا  سول 
beyond  ظرف مكان ( وراء

(  
ndɒbiˈ بى يوند  

pharaoh   ملك من ( فرعون
  )مصر القديمة 

əʊ.rəfe   روفى  

onion بصل  nən·jʌˈ أن  ين  
على الفيس ) لتعليم اللغة االنجليزية  –ياسـر محـمد المقـدم  –منتـدى ( 

  بوك
orange برتقالة  ʒndɪr·ɒˈ أو  رينج  
eraser  ممحاة ( استيكة(  rə·zɪreˈɪ إى  ري  زا  
apple  تفاحة  æp·lˈ آ بول  

camera كاميرا  ər·əkæm·ˈ كام  را  
studio  مكان ( استوديو

  )للتصوير 
əʊstjuː·di· ستيو  ديو  

purple بنفسجى  ː·plɜp بار بول  
ambulance  اإلسعاف ə·ləæm·bj

ns 
  آم بيو لينس

bicycle دراجة  ·klɪ·sɪba  باى سى
  كول

Russia   روسيا  ə.ʌʃrˈ را  شا 
musician  عازف ( موسيقار

(  
nə.ɪʃmjuːˈz   ميو زى

  شين
dictionary  قاموس r.iən.əʃk.ɪd  ديك شين



  رى
July  شهر (يوليو( ɪlaˈʒʊd جو  الى  

comparison  مقارنة .ɪmˈpær.ək
nəs 

كوم با  رى  
  سين

flour  مادة لصنع ( دقيق
  ) الخبز 

rʊəfla فال  وا  

schedule  جدول  ed.juːlʃ شى  ديول  
honey عسل  n.iʌh ها  نى 
pliers   كماشة ( زرادية( zə.ɪpla بال  يز  

was  فعل ماضى ( كان(  zɒw ووز  
has  لديه/ يملك  hæz هاز  

these هؤالء  ðiːz ذييز  
those  أولئك  zəʊð ذووز  

this هذا  sɪð  ذيس  
camel  حيوان ( جمل(  ləkæm.ˈ كا  مول  

animal حيوان lə.mɪæn.ˈ آ نى  مول 
  

النطق والوصف الصوتى المكتوب لجميع الكلمات داخل الجدول : الحظ ان 
 البريطانية باللهجة

  ياسـر مـحـمـد عبد الحميد احمد المقـدم/ أ : اعداد و تصميم 

  االزهر الشريف  –مدرس لغة انجليزية 

  مصر –سوهاج  –طهطا 

****************************************************  

  الوصف الصوتى لهذه الكلمات بالنطق البريطانى:  الحظ ان



اذا جاء بعده ) فى النطق البريطانى ( ال ينطق فى جميع الكلمات  rحرف 
، ولكنه ينطق اذا جاء بعده  حرف ساكن أو اذا كان فى نهاية كلمة منفردة

  حرف متحرك

-------------------  

  بعض هذه الكلمات لها نطق أمريكى مخالف  للنطق المذكور فى الجدول ، 

يمكنك مراجعة نطق هذه الكلمات مرة أخرى بسماعهم على موقع قاموس 
   on lineكيمبريدج على النت 

  و رابط الموقع هو 

  

---------------------------------------------------------------------  

  :نتمنى ان تكونوا قد استفدتم معنا 

  )لتعليم اللغة االنجليزية  –ياسر محمـد المقدم  –منتدى ( 

 


