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LEVEL ONE 

Lesson 1 Lesson 2 

My Body جسمي Animals حيوانات 

mouth فم cat قطة 

head رأس dog كلب 

hand يد chicken دجاج 

leg رجل duck بطة 

eye عين bird طير 

ear أذن cow بقرة 

teeth أسنان sheep خروف 

tongue لسان horse حصان 

nose أنف pig خنزير 

hair شعر rabbit أرنب 
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LEVEL ONE 

Lesson 3 Lesson 4 

Fruits فاكهة Actions األعمال 

orange برتقال eat كل 

pear كمثرى drink إشرب 

apple تفاح sit إجلس 

strawberry فراولة stand قف 

grape عنب walk إمشي 

papaya بابايا run إجري 

banana موز jump إقفز 

watermelon بطيخ crawl إزحف 

raspberry توت cry إبكي 

kiwi fruit فاكهة الكيوي laugh إضحك 
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LEVEL ONE 

Lesson 5 Lesson 6 

Number األعداد Nature الطبيعة 

one واحد sun شمس 

two إثنان moon قمر 

three ثالثة star نجم 

four أربعة water ماء 

five خمسة fire نار 

six ستة flower زهرة 

seven سبعة grass عشب 

eight ثمانية tree شجرة 

nine تسعة mountain جبل 

ten عشرة rain مطر 
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LEVEL ONE 

Lesson 7 Lesson 8 

My Family أسرتي Personal Belongings ممتلكات شخصية 

father األب clothes مالبس 

mother األم shorts سروال قصير 

elder brother األخ األكبر shoe حذاء 

elder sister  الكبرىاألخت  sock جورب 

younger brother األخ األصغر cap قبعة 

younger sister األخت الصغرى ball كرة 

grandfather الجد building block كتل بناء 

grandmother الجدة jigsaw لعبة تركيب القطع 

uncle العم doll دمية 

aunt العمة teddy bear دبدوب 
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LEVEL TWO 

Lesson 1 Lesson 2 

Animals الحيوانات Even Numbers األعداد الزوجية 

leopard فهد two إثنان 

elephant فيل four أربعة 

snake ثعبان six ستة 

deer غزال eight ثمانية 

bear دب ten عشرة 

hippopotamus برنيق twelve إثنى عشر 

squirrel سنجاب fourteen أربعة عشر 

wolf ذئب sixteen ستة عشر 

panda الباندا eighteen ثمانية عشر 

kangaroo كنغر twenty عشرون 
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LEVEL TWO 

Lesson 3 Lesson 4 

Food الطعام Things in the House أشياء في المنزل 

rice أرز table طاولة 

porridge مرق chair كرسي 

fish سمك bed سرير 

meat لحم lamp مصباح 

vegetable خضروات clock ساعة 

milk حليب sofa أريكة 

bread خبز telephone هاتف 

cookie كعكة صغيرة electric fan مروحة كهربائية 

cake كعك washing machine غسالة 

cheese جبن television تلفاز 
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LEVEL TWO 

Lesson 5 Lesson 6 

Color األلوان Opposites العكس 

red أحمر left يسار 

orange برتقالي right يمين 

yellow أصفر far بعيد 

green أخضر near قريب 

blue أزرق full مليء 

purple بنفسجي empty فارغ 

black أسود dirty قذر 

white أبيض clean نظيف 

grey رمادي dark غامق 

brown بني bright فاقع 
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LEVEL TWO 

Lesson 7 Lesson 8 

Creature الكائنات Personal Belongings ممتلكات شخصية 

housefly ذبابة fork شوكة 

butterfly فراشة spoon ملعقة 

bee نحلة towel منشفة 

dragonfly يعسوب cup كوب 

spider عنكبوت toothpaste ن أسنانومعج  

grasshopper جراد toothbrush فرشة أسنان 

centipede أم أربعة وأربعين comb مشط 

ant نمل stool مقعد 

cockroach صرصار crayon قلم للتلوين 

caterpillar دودة story book كتاب قصص 
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LEVEL THREE 

Lesson 1 Lesson 2 

Animal الحيوانات Stationery & Shape القرطاسية واألشكال 

rhinoceros وحيد القرن book كتاب 

frog ضفدع papers أوراق 

tiger مرن  pencil قلم رصاص 

lion أسد ruler مسطرة 

camel جمل eraser ممحاة 

zebra حمار وحشي circle دائرة 

tortoise سلحفاء square مربع 

monkey قرد triangle مثلث 

crocodile تمساح rectangle مستطيل 

giraffe زرافة oval بيضوي 
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LEVEL THREE 

Lesson 3 Lesson 4 

Fruits كهةالفا  Odd Numbers األعداد الفردية 

apricot مشمش one واحد 

peach خوخ three ثالثة 

coconut جوز الهند five خمسة 

cherry كرز seven سبعة 

pineapple أناناس nine تسعة 

tomato طماطم eleven أحد عشر 

blueberry توت thirteen ثالثة عشر 

mango مانجو fifteen خمسة عشر 

pumpkin اليقطين seventeen سبعة عشر 

grapefruit جريب فروت nineteen تسعة عشر 
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LEVEL THREE 

Lesson 5 Lesson 6 

Opposites العكس Personal Belongings ممتلكات شخصية 

long طويل skirt تنورة 

short قصير book كتاب 

tall طويل diaper حفاضة 

low منخفض umbrella مظلة 

hot اخنس  school bag حقيبة مدرسية 

cold بارد raincoat معطف واق من المطر 

many كثير water bottle ماء زجاجة  

few قليل colour pencil قلم ألوان 

big كبير bicycle دراجة 

small صغير electronic keyboard  يح  اإللكترونيةتالمفالوحة  
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LEVEL THREE 

Lesson 7 Lesson 8 

Modes of 

Transportation 
 األزهار Flowers وسائل النقل

ship سفينة rose  ورد 

boat مركب oriental cherry الكرز الشرقي 

car سيارة water lily زنبق المائي 

bus حافلة tulip  الخزامى 

train قطار lavender الفندر 

aeroplane طائرة sunflower عباد الشمس 

van عربة hibiscus ازيخب  

truck شاحنة orchid سحلية 

bicycle دراجة morning glory زهرة نجمة الصباح 

ambulance سيارة إسعاف lily   الزنبق 
  



 
P a g e  | 13 

 

 

LEVEL FOUR 

Lesson 1 Lesson 2 

Birds الطيور Food الطعام 

peacock طاووس candy حلوى 

parrot ببغاء ice-cream بوظة 

flamingo النعام french fries بطاطس مقلية 

owl بومة sushi سوشي 

eagle نسر noodle معكرونة 

kingfisher طائر الرفراف fruit juice عصير فواكه 

woodpecker النقار corn ذرة 

penguin بطريق chocolate شكوالتة 

vulture عقاب egg tart فطيرة البيض 

seagull نورس hamburger هامبورجر 
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LEVEL FOUR 

Lesson 3 Lesson 4 

Flags / Countries  الدول/ األعالم  Marine Creatures الكائنات البحرية 

France فرنسا starfish نجم البحر 

Germany ألمانيا sea anemone شقائق البحر 

India الهند dolphin دلفين 

Canada كندا turtle سلحفاة 

Japan اليابان seahorse فرس البحر 

Russia ياروس  whale حوت 

England إنجلترا shark سمك القرش 

United States الواليات المتحدة jellyfish قنديل البحر 

China الصين stingray الالدغة 

Brazil البرازيل crab سلطعون 
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LEVEL FOUR 

Lesson 5 Lesson 6 

Opposites العكس Things in the house أشياء في المنزل 

in داخل bowl زبدية 

out خارج plate طبق 

new جديد window نافذة 

old قديم toaster محمصة خبز 

up أعلى refrigerator ثالجة 

down أسفل computer كمبيوتر 

front أمام book shelf مكتبة 

back خلف wardrobe دوالب 

dry جاف high chair كرسي عالي 

wet رطب CD player طمشغل القرص الممغن  
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LEVEL FOUR 

Lesson 7 Lesson 8 

Places أماكن 
Modes of 

Transportation 
 وسائل النقل

park ساحة cable car عربة قطار هوائية 

hospital مستشفى wheelchair كرسي متحرك 

school مدرسة police car سيارة شرطة 

bus station محطة حافالت yacht يخت 

playground ملعب trailer مقطورة 

library مكتبة motorcycle دراجة نارية 

zoo حديقة الحيوانات hovercraft حوامة 

food court مجمع مطاعم hot-air balloon منطاد الهواء الساخن 

supermarket  (سوبر ماركت)سوق تجاري  helicopter طائرة مروحية 

shopping centre مركز تجاري taxi سيارة أجرة 
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LEVEL FIVE 

Lesson 1 

Opposites العكس 

wide road طريق واسع 

narrow road طريق ضيق 

tall tree شجرة طويلة 

short tree شجرة قصيرة 

fat aunt عمة سمينة 

slim aunt عمة رشيقة 

long pencil قلم رصاص طويل 

short pencil قلم رصاص قصير 

big shoes حذاء كبير 

small shoes  صغيرحذاء  
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LEVEL FIVE 

Lesson 2 

Descriptive Phrases الوصفية العبارات  

red rose وردة حمراء 

orange pumpkin يقطين برتقالي 

yellow banana  صفرأموز  

green frog  خضرأضفدع  

purple eggplant بنفسجي باذنجان  

blue sky سماء زرقاء 

brown camel بني جمل  

black bear  سودأدب  

white hamster فأرة بيضاء 

grey elephant فيل رمادي 
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LEVEL FIVE 

Lesson 3 

Opposites العكس 

female washroom دورة مياه للسيدات 

male washroom دورة مياه للرجال 

dry towel منشفة جافة 

wet towel منشفة مبللة 

full basket  متلئةمسلة  

empty basket سلة فارغة 

dirty bowl قذرة زبدية  

clean bowl نظيفة زبدية  

many flamingoes نحام كثير 

few flamingoes نحام قليل 
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LEVEL FIVE 

Lesson 4 

I can… أستطيع 

I can run. أجري أن أستطيع  

I can jump. أقفز أستطيع أن  

I can crawl. أزحف أستطيع أن  

I can walk. أمشي أستطيع أن  

I can kick. أركل أستطيع أن  

I can listen. أسمع أستطيع أن  

I can eat. آكل أستطيع أن  

I can drink. أشرب أستطيع أن  

I can stand. أقف أستطيع أن  

I can sit. أجلس أستطيع أن  
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LEVEL FIVE 

Lesson 5 

I have… عندي...  

I have eyes. عندي عينين 

I have hands. عندي يدين 

I have teeth. عندي أسنان 

I have a cell phone. عندي هاتف محمول 

I have a school bag. عندي حقيبة مدرسية 

I have a balloon. عندي بالون 

I have a book. عندي كتاب 

I have a cap. عندي قبعة 

I have a jigsaw puzzle. عندي لعبة تركيب القطع 

I have an electronic keyboard. عندي لوحة مفاتيح إلكترونية 
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LEVEL FIVE 

Lesson 6 

I am…  أنا...  

I am painting. أنا أرسم 

I am writing. أنا أكتب 

I am singing. أنا أغني 

I am sleeping. أنا نائم 

I am swimming. أنا أسبح 

I am reading a book. أنا أقرأ كتاب 

I am playing the piano.  على البيانو عزفأأنا  

I am brushing my teeth.  أسنانيأنا أنظف  

I am wearing my clothes. أنا أرتدي مالبسي 

I am combing my hair. أنا أصفف شعري 
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LEVEL FIVE 

Lesson 7 

Self-introduction  (التعارف)التعريف بشخصك  

Hello! مرحبا 

I am a girl. أنا بنت 

I am 4 years old. أنا عمري أربع سنوات 

I am a boy. أنا ولد 

I am 5 years old. أنا عمري خمس سنوات 

I like to swing.  األرجوحةأنا أحب  

I like to slide. أنا أحب التزحلق 

I like to ride a bike. أنا أحب ركوب الدراجة 

I like to play on the jungle gym.  الغابة ناديفي أنا أحب اللعب  

We like to blow bubbles. اتنفخ الفقاعأن نحب نحن ن  
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LEVEL FIVE 

Lesson 8 

My House منزلي 

This is my house. هذا منزلي 

This is my garden. هذه حديقتي 

Here is the living room.  الجلوسهنا غرفة  

There is a television in the living room.  الجلوسيوجد تليفزيون في غرفة  

There is a sofa in the living room.  غرفة الجلوسيوجد أريكة في  

Here is the bedroom.  غرفة النومهنا  

There is a bed in the bedroom. يوجد سرير في غرفة النوم 

Here is the kitchen.  مطبخالهنا  

There is a refrigerator in the kitchen.  المطبخيوجد ثالجة في  

There is a washing machine in the kitchen. يوجد غسالة في المطبخ 
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LEVEL SIX 

Lesson 1 

Where? أين؟ 

Where are my colour pencils? أين أقالمي الرصاص الملونة؟ 

Your colour pencils are in the box. أقالمك الرصاص الملونة في العلبة 

Where are my shoes? ؟أين حذائي  

Your shoes are outside the house. حذاؤك خارج المنزل 

Where is my toy dog? ؟أين كلبي اللعبة  

Your toy dog is on the sofa. كلبك اللعبة على األريكة 

Where is my toy train? ؟أين قطاري اللعبة  

Your toy train is under the table. قطارك اللعبة تحت الطاولة 

Where is my baby? ؟أين طفلي  

My baby is behind the door. فلي خلف البابط  

  



 
P a g e  | 26 

 

 

LEVEL SIX 
Lesson 2 

Favourites األشياء المفضلة 

My father likes to eat hamburgers. أبي يحب أن يأكل هامبورجر 

My mother likes to eat cheesecake. أمي تحب أن تأكل  كعكة الجبن 

My sister likes to eat chicken drumsticks. أختي تحب أن تأكل أفخاذ الدجاج 

My brother likes to drink milk. الحليب  أخي يحب أن يشرب  

I like to eat sausages. أنا أحب أن آكل النقانق 

Dog likes to eat bones. العظم واكليأأن  ونحبي الكالب  

Cat likes to eat fish. القطط تحب أن تأكل السمك 

Goat likes to eat grass. أكل الحشائشالماعز يحب أن ي  

Bird likes to eat worms. الطيور تحب أن تأكل الديدان 

Monkey likes to eat bananas.  الموز ونأكليأن  ونحبيالقرود  
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LEVEL SIX 

Lesson 3 

Things I Do أشياء أقوم بها 

I love to bounce the ball. الكرة وثبأأن  أنا أحب  

I love to play with my toy car. ألعب بسيارتي اللعبة أن أنا أحب  

I love to play with my doll. أن ألعب بدميتي أنا أحب  

I love to eat cookies. ة صغيرةأن آكل كعك أنا أحب  

I love to eat ice-cream. البوظةأن آكل  أنا أحب  

I am looking at the insects. أنظر إلى الحشرات أنا  

I am looking at the map. أنظر إلى الخريطة أنا  

I am listening to music. أستمع إلى الموسيقى أنا  

I am listening to the radio. ذاعةأستمع إلى اإل أنا  

I am reading a book. قرأ كتابأ أنا  
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LEVEL SIX 

Lesson 4 

I am.. أنا ..  

I am cutting my hair at the hair salon. ا أصفف شعري عند مصفف الشعرنأ  

I am eating noodles at the food court. في مجمع المطاعمل معكرونة كا آنأ  

I am seeing a doctor at the clinic. ادةلدي مقابلة مع الطبيب في العي أنا  

I am borrowing some books from the library. بعض الكتب من المكتبة ستعيرأ أنا  

I am buying some vegetables from the market. أشتري بعض الخضروات من السوق أنا  

I am buying soft drinks from the store. المتجرأشتري بعض المشروبات الغازية من  أنا  

I am cycling at the park. الساحةأقود الدراجة في  أنا  

I am sliding down the slide at the playground. أتزحلق على المنزلق في الملعب  أنا  

I am looking at a monkey in the zoo. في حديقة الحيوانات أشاهد القرد أنا  

I am buying sausages in the supermarket. أشتري النقانق من السوبر ماركت أنا  
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LEVEL SIX 

Lesson 5 

Please/May… من فضلك 

Please carry me. احملني من فضلك  

Please hold my hand. مسك بيديإ من فضلك  

May I have some candy? مكن أن تعطيني بعض الحلوىم من فضلك  

May I have some watermelon? مكن أن تعطيني بعض البطيخم من فضلك  

May I have some cake? مكن أن تعطيني بعض الكعكم من فضلك  

May I have some grapes? مكن أن تعطيني بعض العنبم من فضلك  

Please help comb my hair. ساعدني في تصفيف شعري ضلكمن ف  

Please help me open the door. ساعدني أن أفتح الباب من فضلك  

Please help carry my bag. ساعدني في حمل الحقيبة من فضلك  

Please help hold my water bottle. ساعدني في حمل زجاجة المياه من فضلك  
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LEVEL SIX 

Lesson 6 

Water is very useful الماء مفيد جدا 

I am washing my face. أغسل وجهي أنا  

I am washing my hands. أغسل يدي أنا  

I am washing my legs. ساقيأغسل  أنا  

I am washing my bowl. زبديتيأغسل  أنا  

I was washing my towel. تيمنشفكنت أغسل  أنا  

I am washing my cup. أغسل كوبي أنا  

I am washing my bottle. أغسل زجاجتي أنا  

I am brushing my teeth. أنظف أسناني أنا  

I am having my shower. حمأست أنا  

Water is very useful. الماء مفيد جدا 
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LEVEL SIX 

Lesson 7 

Picnics are fun التنزه متعة 

We are having a picnic at the park.  حةالسانقوم بالتنزه في  

Our mother has prepared a lot of food. كثير من الطعامجهزت الا نأم  

There are fruit juices. الفواكه عصائر جديو  

There are sandwiches. ساندويتشات يوجد  

There are apples. اتتفاح يوجد  

There are desserts. يوجد حلويات 

We love to play with sand.  الرمالبنحن نحب اللعب  

We love to build sandcastles. نحن نحب تشييد قصور من الرمال 

We love to play with waves. األمواجباللعب  بنحن نح  

Picnics are fun. التنزه متعة 
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LEVEL SIX 

Lesson 8 

The Botanic Gardens حديقة النباتات 

My daddy brought  us to the botanic gardens. بي أخذنا إلى حديقة النباتاتأ  

There were plenty of flowers in the gardens.  الحدائقكان هناك الكثير من الزهور في  

We found a big tree. وجدنا شجرة كبيرة 

This tree was very tall. هذه الشجرة كانت طويلة جدا 

My sister saw a swan.  وزةأختي رأت  

The swan's neck was very long.  كانت طويلة جدا الوزةرقبة  

I saw a butterfly. أنا رأيت فراشة 

The butterfly‘s wings were very pretty.  جميلة جداأجنحة الفراشة كانت  

I also saw a caterpillar. رأيت أيضا دودة 

The caterpillar crawled very slowly. الدودة تزحف ببطء شديد 

 


