
Syllable Types   סוגי הברות 

 sitהברה סגורה          . 1
          heהברה פתוחה    . 2

3 .e הקסם kite                    
4 .r            השולטת car 
 seeצמד אותיות ניקוד   . 5
                 mouseתנועה ~דו. 6
 le    little-+ אות עיצור . 7
 

  syllablesDividing חלוקת הברות

1. vc/cv      băs/ket    
2. v/cv        ī/ris 
3. vc/v        hăb/it 
4. v/v          vid/ē/ō 
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