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pool (U6)

rice (U3)

sad (U5)

salad (U3)

sandals (U3)

see (U3)

shirt (U7) 

shops (U6)

sink (U9)

smell (U3)

soap (U1)

spring (U7)

straight on (U6)

summer (U7)

supermarket (U6)

swimming trunks (U7)

swimsuit (U7)

taste (U3)

taxi (U9)

tigers (U4)

tired (U5)

toothbrush (U8)

toothpaste (U8)

towel (U1)

touch (U3)

train (U9)

turn left (U6)

turn right (U6)

uncle (U5)

wash (U1)

we make masks (U10)

we make puppets (U10)

we paint big pictures (U10)

we play music (U10)

we sing and dance (U10)

winter (U7)

wolf  (U10)

Days of  the Week

Sunday (U2)

Monday (U2)

Tuesday (U2)

Wednesday (U2)

Thursday (U2)

Friday (U2) 

Saturday (U2)

Numbers

one (U5)

two (U5)

three (U5)

four (U5)

five (U5)

six (U5)

seven (U5)

eight (U5)

nine (U5)

ten (U5)

eleven (U5)

twelve (U5)

Word list

Instructions to design: 

[Use branding as shown in Letter and Word templates with star showing level] [Level 2] 

[Title]  Vocabulary words 

armbands (U7) عوامة الذراع 
aubergine (U3) باذنجان 
aunt (U5) عمة/خالة 
autumn (U7) الخريف 
bamboo (U4) خيزران 
bananas (U4) موز 
bathroom (U1) حمام 
beans (U3) فول 
bedroom (U1) غرفة النوم 
birds (U10) طيور 
boat (U9) قارب 
bus (U9) حافلة/اتوبيس 
café (U6) مقهى 
chicken (U3) دجاج 
cinema (U6)  فالمألاسينما/دار عرض  
coach (U9) مركبة/حافلة 
cousins (U5) الخال/الخالةالعم/العمة أو بناء/بنات أ  
cucumber (U3) خيار 
dentist (U8) طبيب األسنان 
doctor (U8) طبيب 
dress (U7) ثوب 
elephants (U4)        
engineer (U8) مهندس 
excited (U5) متحمس 
favourite (U3) مفضل 
firefighter (U8) رجل الإلطفاء 
fish (U3) سمكة 
float (U9) يطفو 
flowers (U10) زهور 
garden (U1) حديقة 
get up (U2) ينهض 
giraffes (U4) زرافات 
go home (U2)  يذهب للمنزل 
go to bed (U2)     فراش    يذهب ل 
go to school (U2) يذهب للمدرسة 
grandma (U10)  جدة 
grass (U4)  عشب 
happy (U5)  سعيد 
have breakfast (U2) يتناول اإلفطار 
have dinner (U2)  العشاءيتناول  

Learning Stars – Arabic translation of the word list 

Level 1 

-  Word list and use regular font and match size to ‘Letter to parents’.  
- Add Arabic translation:  Word list  قائمة بالكلمات 
- Reduce branding to match that of the landscape version. 
- classroom (U2) سة / الصف درا  حجرة ال

 

Level 2 

- Reduce branding to match that of the landscape version. 
- English and Arabic font size need to match that of Level 1 word list 
- Giraffes translation is still missing: giraffes (U4)    زرافات  
- Go to bed still not corrected. go to bed (U2)      فراش ل    يذهب ل
- Arabic translation of ‘we make puppets’ has space introduced in the word. Please 

change. 
-  we make puppets (U10)   دمى    نصنع ال
-  
-  

 

have lunch (U2)   يتناول الغداء  
hear (U3)  يسمع 
helicopter (U9)  مروحية طائرة   
house (U1)  بيت 
jeans (U7)   ينزچسروال  
kangaroos (U4)  حيوانات الكنغر 
kitchen (U1)  مطبخ 
leaves (U4)  أوراق الشجر  
library (U6)  مكتبة 
little red riding hood (U10)  )القصة المعروفة ب)ذات الرداء األحمر 
lions (U4)  أسود 
living room (U1 ) غرفة المعيشة 
mangoes (U3)  ثمار المانجو 
meat (U4)  لحم 
monkeys (U6)  قرود 
museum (U6)  متحف 
nurse (U8)  ممرضة 
oranges (U3)  برتقاالت 
penguins (U4)  طيور البطريق 
plane (U9)  طائرة 
play (U2)  يلعب 
police officer (U 8) ضابط شرطة 
pool (U6)  حمام سباحة 
rice (U3)  أرز 
sad (U5)  حزين 
salad (U3)  سلطة 
sandals (U3)  صندل 
see (U3)  يرى  
shirt (U7)   قميص 
shops (U6)  محالت 
sink (U9)  يغرق 
smell (U3)  يشم 
soap (U1)  صابون 
spring (U7)  الربيع 
straight on (U6)  الى األمام 
summer (U7)  الصيف 
supermarket (U 6) سوبرماركت/سوق 
swimming trunks (U7) سروال سباحة 
swimsuit (U7)  مالبس السباحة 
taste (U3)  يتذوق  
taxi (U9)  سيارة أجرة 
tigers (U4)  نمور 
tired (U5)  متَعب/مرَهق 
toothbrush (U8) فرشاة أسنان 
toothpaste (U8)  معجون  أسنان 
towel (U1)  منشفة 
touch (U3)  يلمس 
train (U9)  قطار 
turn left (U6)  ًيسارا / اتجهاستدر  

turn right (U6)  ًيمينا / اتجهاستدر  

uncle (U5)   عم/خال 
wash (U1)  يغسل 
we make masks (U10)  نصنع أقنعة 
we make puppets (U10 )                دمى    نصنع  ال
we paint big pictures (U10) كبيرة بألوان الماء ًنلون صورا  

we play music (U10)  نعزف الموسيقى 
we sing and dance (U10)  نرقص ونغني  
winter (U7)  الشتاء 
wolf (U10)  ذئب 
 
Days of the Week أيام األسبوع 
 
Sunday (U2) األحد 
Monday (U2) اإلثنين 
Tuesday (U2) الثالثاء 
Wednesday (U2 األربعاء 
Thursday (U2)  الخميس 
Friday (U2)  الجمعة 
Saturday (U2) السبت 
 
Numbers  األرقام 
 
one (U5)  واحد 
two (U5) اثنان 
three (U5) ثالثة 
four (U5) أربعة 
five (U5) خمسة 
six (U5)  ستة 
seven (U5) سبعة 
eight (U5) ثمانية 
nine (U5) تسعة 
ten (U5) عشرة 
eleven (U5) أحد عشر 
twelve (U5) عشر اثنا  
 
 

towel (U1)  منشفة 
touch (U3)  يلمس 
train (U9)  قطار 
turn left (U6)  ًيسارا / اتجهاستدر  

turn right (U6)  ًيمينا / اتجهاستدر  

uncle (U5)   عم/خال 
wash (U1)  يغسل 
we make masks (U10)  نصنع أقنعة 
we make puppets (U10 )                دمى    نصنع  ال
we paint big pictures (U10) كبيرة بألوان الماء ًنلون صورا  

we play music (U10)  نعزف الموسيقى 
we sing and dance (U10)  نرقص ونغني  
winter (U7)  الشتاء 
wolf (U10)  ذئب 
 
Days of the Week أيام األسبوع 
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Wednesday (U2 األربعاء 
Thursday (U2)  الخميس 
Friday (U2)  الجمعة 
Saturday (U2) السبت 
 
Numbers  األرقام 
 
one (U5)  واحد 
two (U5) اثنان 
three (U5) ثالثة 
four (U5) أربعة 
five (U5) خمسة 
six (U5)  ستة 
seven (U5) سبعة 
eight (U5) ثمانية 
nine (U5) تسعة 
ten (U5) عشرة 
eleven (U5) أحد عشر 
twelve (U5) عشر اثنا  
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twelve (U5) عشر اثنا  
 
 

towel (U1)  منشفة 
touch (U3)  يلمس 
train (U9)  قطار 
turn left (U6)  ًيسارا / اتجهاستدر  

turn right (U6)  ًيمينا / اتجهاستدر  

uncle (U5)   عم/خال 
wash (U1)  يغسل 
we make masks (U10)  نصنع أقنعة 
we make puppets (U10 )                دمى    نصنع  ال
we paint big pictures (U10) كبيرة بألوان الماء ًنلون صورا  

we play music (U10)  نعزف الموسيقى 
we sing and dance (U10)  نرقص ونغني  
winter (U7)  الشتاء 
wolf (U10)  ذئب 
 
Days of the Week أيام األسبوع 
 
Sunday (U2) األحد 
Monday (U2) اإلثنين 
Tuesday (U2) الثالثاء 
Wednesday (U2 األربعاء 
Thursday (U2)  الخميس 
Friday (U2)  الجمعة 
Saturday (U2) السبت 
 
Numbers  األرقام 
 
one (U5)  واحد 
two (U5) اثنان 
three (U5) ثالثة 
four (U5) أربعة 
five (U5) خمسة 
six (U5)  ستة 
seven (U5) سبعة 
eight (U5) ثمانية 
nine (U5) تسعة 
ten (U5) عشرة 
eleven (U5) أحد عشر 
twelve (U5) عشر اثنا  
 
 


