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 أواًل: منهج الطقس
 من كتاب كنيستي األورثذكسية، ما أجملك
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 )كنيستي األورثذكسية، ما أجملك(من كتاب  †

 
 أهم مالمح الكنيسة القبطية األرثوذكسية

 الفصل المنهج
: أهم مالمح الكنيسة القبطية األرثوذكسية13النقطة   مقدمة عن الكنيسة :الفصل األول 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-Nluov_GYDDYmNaenp0MHFUblE/view
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 مقدمة عن طقوس الكنيسة
 الفصل المنهج

 مقدمة عن طقوس الكنيسة :الفصل الثاني الفصل كله
 في الكتاب( 35)رقم  41في الكتاب( لصفحة  22)رقم  28صفحة من  †

 محتويات المبنى الكنسي
 الفصل المنهج

 الفصل الثالث: المبنى الكنسي ثانيًا: محتويات المبنى الكنسي
 في الكتاب( 63)رقم  69في الكتاب( لصفحة  43)رقم  49صفحة من  †
 KG2راجع منهج الطقس من كتاب  †
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 عقائد و طقوس تتعلق بالمبنى الكنسي
 الفصل المنهج

 عقائد و طقوس تتعلق بالمبنى الكنسي :الفصل الرابع الفصل كله
 في الكتاب( 81)رقم  87في الكتاب( لصفحة  58)رقم  64صفحة من  †

 قداسات الكنيسة
 الفصل المنهج

 الفصل السادس: قداسات الكنيسة الفصل كله
 في الكتاب( 175)رقم  181في الكتاب( لصفحة  144)رقم  150صفحة من  †
راجع منهج الطقس من كتاب تانية ابتدائي و رابعة ابتدائي و خامسة ابتدائي و سادسة  †

 ايتدائي

 صلوات األجبية
 الفصل المنهج

 التاسع: صلوات األجبيةالفصل  الفصل كله
 في الكتاب( 229)رقم  232في الكتاب( لصفحة  222)رقم  225صفحة من  †

 األعياد الكنسية
 الفصل المنهج

 الفصل الثاني عشر: األعياد الكنسية الفصل كله
 في الكتاب( 284)رقم  287في الكتاب( لصفحة  265)رقم  268صفحة من  †
 إعدادي )الجزء الخاص باألعياد(راجع منهج الطقس من كتاب  †

 أسرار الكنيسة
 الفصل المنهج

 أسرار الكنيسة :الفصل الخامس الفصل كله
 في الكتاب( 145)رقم  150في الكتاب( لصفحة  82)رقم  87صفحة من  †
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 القراءات الكنسية
 الفصل المنهج

 القراءات الكنسية :الفصل السابع الفصل كله
 في الكتاب( 201)رقم  206الكتاب( لصفحة في  177)رقم  182صفحة من  †

 ألحان و تسابيح الكنيسة
 الفصل المنهج

 ألحان و تسابيح الكنيسة :الفصل الثامن الفصل كله
 في الكتاب( 222)رقم  225في الكتاب( لصفحة  201)رقم  206صفحة من  †
 راجع منهج الطقس من كتاب ثالثة ابتدائي †

 طقوس المناسبات الكنسية
 الفصل المنهج

 طقوس المناسبات الكنسية :الفصل العاشر الفصل كله
 في الكتاب( 253)رقم  256في الكتاب( لصفحة  229)رقم  232صفحة من  †

 أصوام الكنيسة
 الفصل المنهج

 أصوام الكنيسة :الفصل الحادي عشر الفصل كله
 الكتاب(في  265)رقم  268في الكتاب( لصفحة  253)رقم  256صفحة من  †
راجع منهج الطقس من كتاب إعدادي )الجزء الخاص باألصوام( †
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 القبطي: منهج ثانياً 
 الحروف و أبانا الذي
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 حروف اللغة القبطية
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 الحروف المتحركة :

تتحكم فى قراءة الحروف وتمثل العمود الفقرى للغة القبطية وهى التى 
الساكنة حيث انها بمثابة عالمات التشكيل ، كما انها اذا جاءت مع بعض الحروف 

 تقوم بتغير نطقها

 

 ˙  ,  ´ ( : ) `  ,   الجنكمعالمة 

 . لينطق كأن قبله ) إ ( مكسورةتوضع فوق الحروف الساكنة  †
  النطق.توضع على الحروف المتحركة لتفيد استقالله فى  †

حرف 32تتكون اللغة القبطية من  

6 6رقم ستة   حروف متحركة7 حرف ساكن24

الحروف المتحركة

قابلة للضم
O    أو قصيرة

W أو طويلة 

قابلة للكسر
E           اّى
ايتا          3
I           يوتا

V     ابسيلون

قابلة للفتح
A  ألفا
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 A a ألفا

 
Ànactacic قيامة 

 أناسطاسيس
(أ)نطقه:  في أول  

 الجملة

Bal عين 
 الڤ

)ا(نطقه:  غير  
 كده

 

 B b ڤيتا

 
Nobi خطية 

 يڤنو
)ڤ(نطقه:  بعده حرف  

 متحرك

Ov3b كاهن 
 أّويب

(ب)نطقه:   غير كده 

 
 

 j J غما

 

Jenoc                 جنس 
 جينوس

نطقه
(ج):   

حرف بعده 
 متحرك للكسر

e   , i   , v   , 3 

ejxoc حربة 
 إنكوس

نطقه
(ن):   

بعده حرف 
 حلقي

j,, k , x, 7 

jala نطقه لبن  غير كده
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(غ):  غاال  
 

 d D دلتا

 

Dani3d دانيال 
 دانييل

نطقه: 
(د)  

في أسماء 
األعالم )الناس 

 (أو البالد

)e0dwroc ثيئوذوروس 
 ثيوذوروس

نطقه: 
(ذ)  

سماء األفي 
 اليونانية

Dwron هدية 
 ذورون

نطقه: 
(ذ)  

 غير كده

 

 e E ايّ 

e 
ي( خفيفة)نطقه:   

Areh يحفظ أريه 
 
 

 ^ 6 سوو

(6رقم ): استخدامه  
6  jar 11`nehoov ak0amio  النه فى ستة ايام
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11`n5kt3cic t3rc خلقت الخليقة كلها 
 

 z Z زيتا

Z 
ز()نطقه:   

zwon                حّي / كائن زؤون 
 

 

 # 3 ايتا

 
#rp خمر 

 إيرب
 (إي)نطقه: 
 عميقة

 أول الجملةفي 

`2l3l يصّلي 
 إشليل

 (ي)نطقه: 
 عميقة

 غير كده 

 
 

 ( 0 ثيتا

) 
c̀0oinov4i                  رائحة البخور 

 استوينوفي
نطقه: 

  (ت)
 قبله حرف

2 c 

e0ovab             قدوس 
 إثؤواب

نطقه: 
  (ث)

 غير كده 
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 i I يوتا

 
Ìni ُيحضر 

 إيني
(إ)نطقه:   أول الجملةفي  

Ioh قمر 
 يوه

نطقه: 
(ي)  

بعده حرف 
 متحرك

Mici تلد 
 ميسي

نطقه: 
(كسرة)  

 غير كده

 
 

 k K كّبا

 
ك()نطقه:   

Kemkem دف كيمكيم 
 
 

 l L لوال )لڤال(

 
ل()نطقه:   

Laoc شعب الؤس 
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 m M مي

 

م()نطقه:   
Mwov                ماء موؤو 

 

 n N ني

N 
ن()نطقه:     
Nov4ri               سعيد نوفري 

 

 & 7 اكسي

اكس()نطقه:    7  
a7ioc              مستحق أكسيوس 

 o O أو قصيرة )األوميكرون(

o 
: )أو( خفيفةنطقه  

or0odo7ia مستقيمة الرأي أرثوذكسية 
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 p P بي

p 
( پ: )نطقه  

nitajma nepovranion الطغمات السمائية 
 

 r R رو

r 
( ر: )نطقه    
rac5          غداً  راستي 

 c C سيما

c 
Piracmoc تجربة 

 يرازموسپ
نطقه: 

(ز)  
( mبعده حرف )

 في كلمة يوناني

Cwt3r مخّلص 
 صوتير

نطقه: 
(ص)  

 بعده حرف
 (a, w) تضخيم

C̀mov يبارك 
 اسمو

نطقه: 
(س)  

 غير كده 
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 t T تاڤ

 
Entol3 وصية 

 إندولي
نطقه: 

(د)  
في  nقبله حرف 

 كلمة يوناني

Taio كرامة 
 طايو

نطقه: 
(ط)  

 بعده حرف
 (a, w) تضخيم

mwit  طريق 
 مويت

نطقه: 
(ت)  

 غير كده

 v V إبسيلون

v 
Tamav أمي 

 ڤطاما
نطقه: 

 )ڤ(
 (a,eحرف )قبله 

tovbo                 يطّهر 
 طوڤو

نطقه: 
(أوو)  

 (oقبله حرف )

0vcia   ذبيحة 
 ثيسيا

نطقه: 
(ي)  

 غير كده

 f F في

 
( ف: )نطقه  

Anafora قداس أنافورا 
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 x X كي

 

Evx3     صالة 
 شيڤإ

نطقه
(ش):   

في كلمة يوناني: 
بعده حرف متحرك 

 e - i - v – 3للكسر 

xoroc  صف 
 خوروس

نطقه
(خ):   

في كلمة يوناني 
 غير كده

X̀rom نار 
 إكروم

نطقه
(ك):   

في الكلمات 
 القبطية

 

 y Y إبسي

Y ( ابس: )نطقه  
Yvx3 سيشيپا  نفس 

 w W أوميجا  )أو طويلة(

w 
  مضّخمة (أو: )نطقه

2wpi   يكون شوبي 
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 @ 2 شاي

@ 
(ش: )نطقه  

ov2ephmot     شكراً  أوشيب إهموت 

 $ 4 ايف

(ف: )نطقه 4  
ni4i         نيفي نسمة 

 q Q ايخ

q (خ: )نطقه  
qomqem    يسحق خومخيم 

 h H هوري

H 
(ه: )نطقه  

h̀mot                نعمة إهموت 
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 g Gچنچا 

 
gig         يد 

 يجچ
نطقه: 

(چ)  

بعده حرف 
 متحرك للكسر

e   , i   , v   , 3 

Gom قوة 
 جوم

نطقه: 
(ج)  

 غير كده

 

 s Sتشيما 

s (تش: )نطقه  
srompi   حمامة تشرومبي 

 % 5 تي

 
(تي: )نطقه  

`Fnov5 

(F5) 

 إفنوتي هللا
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 الكلمة دي قبطي وال يوناني؟ 
 # القاعدة مثال

كلمة )شوري( و معناها: شورية ... أو 

 – ovr3@)تشويس( و معناها: رب 
Soic 

: القبطيةحروف عادة تأتى فى الكلمات  7فيه 

5 - s - g - h - q - 4 – 2 
1 

 كلمة )ثووتي( و معناها: جمع أو حشد

)wov5 

إذا انتهت بإحدى  قبطيةيمكن أن تكون الكلمة 
 :النهايات اآلتية

3ov - wten - wov5 - wovi - wov 
2 

كلمة )أجّيا( و معناها: قديسة ... أو 

 Ajia )إكسومي( و معناها: مسطرة

- 7om3 

: اليونانيةحروف عادة تأتى فى الكلمات  7فيه 

y - 7 - z - d – j 
3 

كلمة )إبسيشي( و معناها: نفس 

Yvx3 
عادة “ ى” vالكلمة التى ينطق فيها الحرف 

 يونانيةتكون كلمة 
4 

كلمة )أجيوس( و معناها: قدوس ... أو 

 - Ajioc)صوتير( و معناها: مخّلص 

Cwt3r 

إذا انتهت بإحدى  يونانيةيمكن أن تكون الكلمة 
 :النهايات اآلتية

3c - oc - ac - 3n - on - an - con 

- t3r - ec0e - 7ac0e - cac0e 

5 

كلمة )بروس إفشي( و معناها: صالة 

Procevx3 

بإحدى  بدأتإذا  يونانيةيمكن أن تكون الكلمة 
 :اآلتية البدايات

arx - pro – apo 
6 

 مالحظات هامة
يأتون فى الكلمات اليونانية ، ولكن فى حاالت نادرة يأتون فى كلمات  y - 7 - zحروف  †

 قبطية



 مدرسة مار إفرام السرياني

قبطي –منهج خريجين و أهالي  

 
 24 

... أو yit 9... أو )إبسيت( و معناها: رقم   Anz3b : كلمة )أنزيب( و معناها: مدرسةمثال
 li7)ليكس( و معناها: ستارة 

ر عن يأتى فى الكلمات القبطية ، ولكن احيانا يستخدم قبل كلمات يونانية ليعب hالحرف  †
 ول الكلمة فقطأفى اليونانية وتكون  التنفس الهائىعالمة 
 Hwd3... أو )هوذي( و معناها: تسبحة Hir3n3كلمة )هيريني( و معناها: سالم : مثال

 نأتى بجذر الكلمة أى نحذف أدوات المعرفةلمعرفة إذا كانت الكلمة قبطية او يونانية  †
 والنكرة .... وهكذا

: كلمة )تي أجّيا( و معناها: القديسة: إذا حذفنا أداة التعريف أصبح عندنا كلمة )أجّيا( مثال
 5ajia → ajiaاليونانية 

 األرقام القبطية

مؤنثرقم   رقم مذكر 
 الرمز
 مذكر

# 

يأوو  ov`i أّواي ovai =a 1 

 c̀nav =b 2 إسناڤ cnov5` إسنوتي

 2omt =j 3 شومت 2om5 شومتي

 4tov =d 4` إفتو 4te` إفتي

 tiov =e 5` إتيو 5 تي

 Coov 6 6 سوو co سو

 2a24 =z 7 شاشف 2a24i شاشفي

 2m3n =3 8` إشمين 2m3ni` إشميني

 Yit =0 9 إبسيت Yi5 إبسيتي

 m3t =i 10 ميت m35 ميتي
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أوويميتي   m35ov`i  أّوايميت  m3tovai =ia 11 
ميتي 
 إسنوتي

m35`cnov5  إسناڤميت  m3t`cnav =ib 12 

 govt =k 20 جوت gov5 جوتي
 map =l 30 ماب map ماب
 h̀me =m 40 إهمي hme` إهمي

 أدوات التعريف و التنكير

 أدوات التعريف
 الجمع بنوعيه المفرد المؤنث المفرد المذكر

 أداة عامة

pi-xxx 

 خاصةأداة 

p̀-xxx 

 أداة عامة

5-xxx 

 خاصةأداة 

t̀-xxx 

 أداة عامة

Ni-xxx 

 خاصة للمضافأداة 

Nen-xxx 

Pi123ri 

 االبن

p̀123ri  

 بناال

52eri 

 ةاالبن

`t12eri ...  
 ةبناال

Ni2iri 

 اءبناأل

Nen2iri m̀`fnov5 

 أبناء هللا

 :تتغير أدوات التعريف الخاصة )للمفرد( أمام الكلمات التي تبدأ بأحدي الحروف †
  b - i - l - m - n - ov - r 

 إلى من

p̀ f̀ 

t̀ 0̀ 

 أمثلة †

 مؤنث مذكر

 0̀mav ماأل f̀iwt األب
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 t̀cwni تاألخ p̀1con األخ

 أدوات التنكير
 الجمع بنوعيه المفرد بنوعيه

Ov-xxx Han-xxx 

Ov123ri 

 ابن

Han2iri 

 اءبنأ

 الكلمات للتفرقة فى الكلمات  ذاتقد تستخدم أدوات التعريف الخاصة والعامة فى بعض  †
 :  ... أمثلة فتستخدم األداة العامة لمعنى ، والخاصة لمعنى آخرالمعانى المتعددة 

 باألداة الخاصة باألداة العامة

 0̀iwt باأل Piiwt الشعير

 0̀io,m البحر Piiom المعصرة

 بعض الكلمات يتغير شكلها عند الجمع : †

 الجمع المفرد

  Nif3ov`1i  السموات  t̀fe  السماء

  niio5  االباء  f̀iwt  األب

  Ni`cn3ov  األخوة  p̀con  األخ
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 أمثلة على أدوات التعريف و التنكير
 جمع معرف جمع نكرة معرفمفرد  مفرد نكرة الكلمة

 أرض
 أرض

Ovkahi 

 األرض

Pikahi / ̀Pkahi 

 أراضي

Hankahi 

 راضياأل

Nikahi 

 اسم
 اسم

Ovran 

 االسم

Piran / ̀fran 

 أسماء

Hanran 

 األسماء

Niran 

 أخت
 أخت

Ovcwni 

 األخت

5cwni / `tcwni 

 أَخوات

Hancwni 

 األَخوات

Nicwni 

 أم
 أم

Ovmav 

 األم

5mav / ̀0mav 

 أمهات

Hanmav 

 األمهات

Nimav 

 صفات الملكية
التى تتفق مع نوع االسم  نوع الكلمةيعبر عن  n - t - pفى صفة الملكية  الحرف األول †

 المملوك إذا كان مذكر أو مؤنث أو جمع 
 الشخص المالكبها فيعود على  الضمير المتصلأما  †

المذكرللمفرد   الشخص المالك للجمع بنوعيه للمفرد المؤنث 

 pa  ta na أناmy  

 pek  tek nek  أنَتyour  

 pe  te ne   أنتyour  

 pe4  te4 ne4  هوhis  

 pec  tec nec  هيher  

 pen  ten nen  نحنour  

 peten  teten neten  أنتن  -أنتمyour  

 pov  tov nov  هن  -همtheir  



 مدرسة مار إفرام السرياني

قبطي –منهج خريجين و أهالي  

 
 28 

 أمثلة
 المذكرللمفرد 

 iwt أب 

 المؤنثللمفرد 

 mav أم 

 للجمع بنوعيه

 23ri أبناء 

paiwt أبي tamav يمأ  na23ri يبنائ أ  

pekiwt ك  أبي  tekmav مك  أ  nek23ri بنائك  أ  

peiwt ك  أبي  temav مك  أ  ne23ri بنائك  أ  

pe4iwt هأبي  te4mav مهأ  ne423ri بنائهأ  

peciwt هاأبي  tecmav هاأم  nec23ri بنائهاأ  

peniwt ناأبي  tenmav ناأم  nen23ri بنائناأ  

peteniwt كمأبي  tetenmav كمأم  neten23ri بنائكمأ  

poviwt همأبي  tovmav همأم  nov23ri بنائهمأ  

 الضمائر الشخصية المنفصلة
تستخدم فى الجملة األسمية مع فعل الكينونة للتعبير عن الضمائر الشخصية المختلفة  †

 )متكلم، مخاطب، غائب ( وغالبا تأتى كمبتدأ
 العربي القبطي

`Anok أنا  

`N0ok  أنَت  

`N0o   أنت  

`N0o4  هو 

`N0oc  هي 

`Anon  نحن 

`N0wten  أنتن  -أنتم 

`N0wov  هن  -هم 
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 روابط الكينونة
 للربط بين المبتدأ والخبر فى الجملة اإلسميةتستخدم روابط الكينونة  †
مالحظة هامة: إذا كان الخبر معرفًا فإن رابطة الكينونة توضع قبله ، وإذا كان نكرة توضع  †

 بعده

المذكرللمفرد   للجمع بنوعيه للمفرد المؤنث 

 pe  Te ne 

 أمثلة
 العربي القبطي

`Anok pe pikovgi )الصغير أنا )أكون 

`N0ok ovkovgi pe  تكون( صغير أنَت( 

`N0o4 pe `fnov5 هو )يكون( هللا 

`N0oc ovpar0enoc te هي  )تكون( عذراء 

`N0wten hanrwmi ne أنتم )تكونون( رجال 

`N0wov ne nidiakwn هم )يكونوا( شمامسة 

`Anok pe piwik `nte `pwnq أنا هو خبز الحياة 

`N0ok pe panov5  هو إلهي أنَت 

 زمن الحاضر األول
لحظة التكلم , مثلما ما تقول: أنا أتكلم , هو  حدوث فعل معين في الوقت الحالييعبر عن  †

 يقرأ و هكذا .. و يصرف الفعل مع الضمائر كما يلي:
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 تصريف الزمن مع الضمائر تصريف الزمن مع الضمائر بإستخدام فعل

5 ̀2lil أنا 5 أصّلي أنا  

`k `2lil  تصّلي أنَت k̀  أنَت  

te ̀2lil   تصّلين أنت te   أنت  

`4 `2lil  هو  4̀ يصّليهو 

`c `2lil  هي تصّلي c̀  هي 

ten ̀2lil نحن نصّلي ten  نحن 

teten ̀2lil  أنتن تصّلون -أنتم teten  أنتن  -أنتم 

ce `2lil  هن يصّلون -هم ce  هن  -هم 
 

 ملحوظة مثال

X̀nah5 أنَت( ُتؤمن( 
 `xإلى ` kملحوظة : في حالة الضمير )أنَت( تتحول 

 b - i - l - m - n - ov - rأمام حروف 

 طرق النفي
 الطريقة مثال

`̀Cw2 an qen pigwm نفي عادي باستخدام  هي ال تقرأ في الكتابan بعد الفعل 

`̀̀ǸCw2 an qen pigwm 
في  مطلقاً  هي ال تقرأ

 الكتاب
بعد  anباستخدام  مطلقنفي 

 الفعل قبل n`1و  الفعل

 تكوين الجملة الفعلية
( تأتي قبل الفاعل اإلسم إذا جاء بعد الفعل وال  `ngeالحظ أن عالمة الفاعل )أعني / أقصد  †

 تترجم
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 الطريقة مثال

Pavloc w2 qen pigwm الفاعل اسم بولس يقرأ في الكتاب 

4̀w2 qen pigwm ضميرالفاعل  يقرأ في الكتاب هو 

Pavloc ̀4w2 qen pigwm ضميراسم + الفاعل  بولس يقرأ في الكتاب 

4̀w2 ̀nge Pavloc qen pigwm 
يقرأ )أقصد( بولس في 

 الكتاب
 ضمير + اسمالفاعل 

 االختصارات
 الكلمة بالعربي الكلمة بالقبطي االختصار بالقبطي

=al all3lovia هلليلويا 

=a=m am3n آمين 

=a=ri ari`precbevin اشفع 

=d=a=d David داود 

=D====o=7 Do789aci المجد لك 

=e==0=v e0ovab الُقُدس 

=ev=a=j evajjelion اإلنجيل 

I=3=c I3covc يسوع 

Pu - P=s=c Pisoic الرب 

L=o=vk Lovkac لوقا 

M=a=r Markoc مرقس 

M=a=t Mat0eoc متى 

I=w=a Iwannic يوحنا 

=y=a=l Yalmoc مزمور 
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P=x=c Pi`xrictoc المسيح 

F5 `Fnov5 هللا 

=x=e Xere سالم 

=K=e - K=e=n Kvrie `ele3con يا رب ارحم 

 البسملة

 

 اآلب اسمب
  االبنو 
 : القدس الروح و

  آمين:  واحدإله 

 إم إفيوت إفرانخين 
 إبشيرينيم 
 :إثؤواب ماڤبي إبنينيم 

 آمين: إن أوأوتأونوتي 

Qen ` fran  `m`fiwt 

nem  ̀p23ri 

nem  pi`pnevma  `e0ovab: 

Ovnov5  ̀novwt: Am3n   
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 محادثة
  Qen  ov5ma5 خين أوتيماتي أهاًل 

  ovgai أوجاي مع السالمة

  ov2ep ̀hmot إهموتأوشيب  شكراً 

  Qa  pekhwn بيكهونخا  اذنَك بعد 

  Qa  pehwn بيهونخا  اذنك  بعد 

     Nane toovi يطوئوناني  الخيرصباح 

 تصبح على خير
 سعيدة( ليلة)

  No4ri   ̀egwrh إيجورهنوفري 

 xere nwten نوتينشيري  لكمسالم 

 xere nak اكنشيري  لَك سالم 

 xere ne ينشيري  لك  سالم 

 A2 pe pekran ؟بيكران بيأش  ؟اسمَك  هوما 

 A2 pe pe4ran ؟بيفران بيأش  ؟اسمك   هوما 

 ... param pe ... بيباران  ... هواسمي 

 A2 pe pekr35 ؟بيكريتي بيأش  ؟حالَك  هوكيف 

 A2 pe pe4r35 ؟بيفريتي بيأش  ؟حالك   هوكيف 

 5ovog أّووجتي  كويسأنا 

 52ep`hmot ̀m`fnov5 إم إفنوتي شيب إهموتتي  هللا أشكر)أنا( 

   No4ri 2ai شاينوفري   سعيد  عيد
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 الصالة الربانية
 مستحقيناجعلنا 

  شكر ب أن نقول
 إنجوس إن إم إبشاأريتين 
 أوشيب إهموتخين 

Ariten   ̀nem`p2a  `ngoc  qen  

ov2ep`hmot 

 الذي في أبانايا 
  السموات

 اتخين بينيوتي چ
 نيفيؤوي

Ge peniwt etqen nif3ov`i  

 يچإنو ڤماريفطوو سمكاليتقدس 
 بيكران

Mare4tovbo ̀nge pekran 

تيك ميت  إنجيماريسئي   ملكوتكليأت 
 أوورو

Marec`i `nge tekmetovro    

 . مشيئتكلتكن 
: السماء فيكما 
 .األرضعلى  كذلك

ماريف بيتي هناك 
 :شوبي

 :اتفي خينإم إفريتي 
 بيكاهي ينچهينيم 

Petehnak    mare42wpi    :  

`m`fr35   qen  ̀tfe: 

nem  higen  pikahi  :  

  لغدل الذيخبزنا 
 .اليوم ناأعط

 راستي إنتيبين أويك  
 إمفوأوو نانمييف 

Penwik   ̀nte  rac5  

m3i4  nan  ̀mfoov  

 لنا أغفر و
  ناذنوب

 إت إيرون ني اكأووه 
 ولڤإينان 

Ovoh   xa  n3 et`eron 

nan  ̀ebol    

 نحن نغفركما 
 أيضا 

 
 . إلينا مذنبينلل

ينكو تإن  هونإم إفريتي 
 ولڤيا

 إنتانإن ني إتي أو أون 
 إيريؤو

` m`fr35 hwn   ̀ntenxw   

`ebol  

ǹn3̀ete  ovon  ̀ntan  ̀erwov  

في  تدخلناوال 
 . تجربة

إيخون  إمبير إنتينأووه 
 إيبيراسموس

Ovoh   ̀mperenten   ̀eqovn  

èpiracmoc    :   
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من  نجنالكن 
 . الشرير

بي ها  ولڤناهمين إيالال 
 بيتهوؤو

alla  nahmen  `ebol ha 

pipethwov  

 يسوع المسيحب
  ربنا

 بي اخريستوسخين 
 بين تشويس ايسوس

Qen    Pìxrictoc   I3covc  

Pen_soic  

 الملك لكألن 
 والقوة 

 
. األبدإلى  المجد و

 آمين. 

تي ميت تي  ثوكي چ
 نيم تي جوم أوورو
: شا إينيه بي أوأوونيم 
 آمين

Ge , 0wk te  5metovro  nem  

5gom 

nem  pi`wov   2a  ̀eneh  :  

Am3n  
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 ثالثًا: منهج األلحان
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 مرد قطع الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمة
 بعد البولس في الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمة يقال 

    
يا من في اليوم 

السادس وفي وقت 
الساعة السادسة 

 على الصليبسمرت 

او في إيت خين بي إيهوؤو إمماه 
سوو : خين إفناف إن أجب سوو :أفتي 

 يفت ناك إيخون إيبي ستافروس

Wf3et qen pìehoov m̀mah coov 

: qen ̀fnav ǹagp coov: av5i4t 

nak èqovn ̀epictavroc 

من أجل الخطية التي 
تجرأ عليها أبونا آدم 

 في الفردوس

إيتاف إيرتولمان إيروف إثفى إفنوفي 
 إنجى آدام خين بي باراديسوس

e0be f̀nobi eta4ertolman 

ero4 ̀nge Adam qen 

piparadicoc 

مزق صك خطايانا أيها 
 المسيح إلهنا وخلصنا

فوخ إمبي إسخي إنجيج إنتى 
نيننوفي : أوبيخريستوس بيننوتي 

 أووه ناهمين

fwq m̀pi`cqi ̀ngig ̀nte nennobi : 

wP=xc Pennov5 ovoh nahmen 

المجد لآلب واإلبن 
 والروح القدس

ذوكصاباتري : كيه إيو : كيه أجيو 
 بنيفما تي

Do7apatri ke viw ke ajiw 

`pnevmati 

اآلن وكل أوان و الى 
 دهر الدهور آمين

كي نين كي أ إي : كي إستووس 
 إأوناس طون إ أونون أمين

ke nvn ke ai ke ictovc `ewnac 

twn eovnon am3n 

 

يقول الشعب هذا المرد )أو في ات( باللغة القبطية ... ثم يفسر الكاهن بالعربية  
ثم تكمل باقي القطع و المردات ...  )بنفس اللحن( ... ثم يرد الشعب بالقبطية مرة أخرى

 )ذوكسابتري( و )كينين( بنفس الطريقة

https://dl.dropbox.com/s/wtje3ebwtgeir6y/Qeta3_6.mp3
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 العظيمةمن يوم الجمعة التاسعة مرد قطع الساعة 
 من يوم الجمعة العظيمة التاسعةبعد البولس في الساعة  يقال

    
يا من ذاق الموت 
بالجسد في وقت 

الساعة التاسعة من 
أجلنا نحن الخطاة، أمت 
حواسنا الجسمانية أيها 

 المسيح إلهنا ونجنا

يم تى بى إمفموو چأوفى إيطاف 
إن أجب ڤ خين إت ساركس إم إفنا

إبسيتى إثفيتين: خوتيب إنين 
لوجيسموس إن سوماتيكون أو بي 
 إخرستوس بين نوتى أووه ناهمين

W f3 eta4gem 5pi m̀`fmov qen 

`tcar7 m̀`fnav ǹagp =05 

e0b3ten: qwteb `nnenlojicmoc 

`ncwmatikon: ̀w P=x=c pennov5 

ovoh nahmen 

 

يقول الشعب هذا المرد باللغة القبطية ... ثم يفسر الكاهن بالعربية )بنفس اللحن( ...  
ثم تكمل باقي القطع و المردات )ذوكسابتري( و ... ثم يرد الشعب بالقبطية مرة أخرى

 )كينين( بنفس الطريقة
 

  

https://dl.dropbox.com/s/o3clkhmtxle725c/Qeta3_9.mp3
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 تي شوري الحزايني
 بعد ثوك تي تي جوم في الساعة التاسعة من يوم الجمعة العظيمة قالت 

   
المجمرة الذهب هي 
العذراء وعنبرها هو 
مخلصنا، قد ولدته و 

 خلصنا و غفر لنا خطايانا

تي شوري ان نوب تيه تي بارثينوس . 
بس اروماطا بى بين سوتير . 

اسميسي امموف افسوتي اممون 
 اووه افكانين نوفي نان ايفول

52ovr3 ̀nnovb te 5par0enoc : 

pecarwmata pe pencwt3r : 

acmici m̀mo4 a4cw5 m̀mon ovoh 

a4xa nennobi nan ̀ebol 

https://dl.dropbox.com/s/f9zk9ty9857ff05/%D8%AA%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%8A-.mp3
https://dl.dropbox.com/s/f9zk9ty9857ff05/%D8%AA%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%8A-.mp3
https://dl.dropbox.com/s/f9zk9ty9857ff05/%D8%AA%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%8A-.mp3
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كلما أمسك الكاهن بالشورية و أعطى بخورًا ... نتذكر الشورية الحقيقية )العدرا مريم(    
 التي حملت جمر الالهوت بداخلها
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 أجيوس الحزايني
 يوم الجمعة العظيمة 9و  6في باكر يوم خميس العهد و الساعة  قالي 

    
 Ajioc ̀o)eoc` أجيوس أوثيئوس قدوس هللا

هللا، قدوس القوى، قدوس 
قدوس الحي الذي ال يموت، الذي 

 صلب عنا، ارحمنا

جي أجيوس أوثيئوس : أجيوس 
يس شيروس : آجيوس آثاناطوس 

أو إسطفرو تيس ذي إيماس 
 إليسون إيماس

Ge `Ajioc ̀o)eoc : ajioc 

icxvroc . ̀ajioc a0anatoc 

: ò`ctavro0ic di ̀3mac 

`elè3con ̀3mac 

س القوى، قدوس هللا، قدو
قدوس الحي الذي ال يموت، الذي 

 صلب عنا، ارحمنا

جي أجيوس أوثيئوس : أجيوس 
يس شيروس : آجيوس آثاناطوس 

أو إسطفرو تيس ذي إيماس 
 إليسون إيماس

Ge `Ajioc ̀o)eoc : ajioc 

icxvroc . ̀ajioc a0anatoc 

: ò`ctavro0ic di ̀3mac 

`elè3con ̀3mac 

قدوس هللا، قدوس القوى، 
قدوس الحي الذي ال يموت، الذي 

 صلب عنا، ارحمنا

جي أجيوس أوثيئوس : أجيوس 
يس شيروس : آجيوس آثاناطوس 

أو إسطفرو تيس ذي إيماس 
 إليسون إيماس

Ge `Ajioc ̀o)eoc : ajioc 

icxvroc . ̀ajioc a0anatoc 

: ò`ctavro0ic di ̀3mac 

`elè3con ̀3mac 

القدس المجد لألب واإلبن والروح 
األن وكل أوان وإلى دهر الدهور 

أمين . أيها الثالوث القدوس 
 إرحمنا

ذوكساباتري كى إيو كى أجيو 
بنيفماتي كى نين كى أأى كى 
إسطوص إى أوناص طون إى 

أونون أمين أجيا إترياس إليصون 
 إيماس

Do7a patri ke Viw ke 

`ajiw Penevmati : ke nvn 

ke à`I ke ic tovc `e`wnac 

twn ̀e`wnwn ̀am3n ajia 

`triac `elè3con ̀3mac 

https://dl.dropbox.com/s/koj7bl0fx38karf/%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%8A-.mp3
https://dl.dropbox.com/s/koj7bl0fx38karf/%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%8A-.mp3
https://dl.dropbox.com/s/koj7bl0fx38karf/%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D9%86%D9%8A-.mp3
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يقال أن من سبح هذه التسبحة كانا يوسف الرامي و نيقوديموس وقت تكفين *   
 السيد المسيح

يوم خميس العهد يقال الربع األول )أو إكبارثينو جنيتيس( و الثاني و الثالث )أو * 
 استافرةتيس(
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