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Phonetic Alphabet 
i: as in see /si:/ : as in fur /f :(r)/ 

 as in sit /s t/ ə as in ago /ə'gə / 

e as in ten /ten/ e  as in page /pe dʒ /

æ as in hat /hæt/ ə  as in home /hə m/ 

a: as in arm /a:m/ a  as in five /fa v/ 

 as in got /g t/ a  as in now /na  / 

: as in saw /s :/  as in join /dʒ n/

 as in put /p t/ ə as in near /n ə (r)/ 

u: as in too /tu:/ eə as in hair /heə(r)/ 

 as in cup /k p/ ə as in pure /pj ə(r)/ 

i as in happy /'hæp / 

p as in pen /pen/ s as in so /sə / 

b as in bad /bæd/ z as in zoo /zu:/ 

t as in tea /ti:/  as in she / i:/ 

d as in did /d d/ ʒ as in vision /'v ʒn/

k as in cat /kæt/ h as in how /ha  / 

g as in got /g t/ m as in man /mæn/ 

t  as in chin / t n/ n as in no /na  / 

dʒ as in June / dʒu:n/ ŋ as in sing /s ŋ / 

f as in fall /f :l/ 1 as in leg /leg/ 

v as in voice /v s/ r as in red /red/ 

θ as in thin /θ n/ j as in yes /jes/ 
ð as in then /ðen/ w as in wet /wet/ [17] 
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