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 منهج الطقس: أولا 
 من كتاب كنيسيت األورثذكسية، ما أجملك
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 )كنيسيت األورثذكسية، ما أجملك(من كتاب  †

 
 أهم مالمح الكنيسة القبطية األرثوذكسية

 الفصل المنهج
أهم مالمح الكنيسة القبطية األرثوذكسية: 11النقطة   مقدمة عن الكنيسة :الفصل األول 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-Nluov_GYDDYmNaenp0MHFUblE/view
https://drive.google.com/file/d/0B-Nluov_GYDDYmNaenp0MHFUblE/view


 مدرسة مار إفرام الرسياني

طقس –منهج ثانوي و جامعة   

 
 
 
 8 

 

 طقوس الكنيسةمقدمة عن 
 الفصل المنهج

 مقدمة عن طقوس الكنيسة :الفصل الثاني الفصل كله
 (في الكتاب 13رقم ) 01لصفحة ( في الكتاب 22رقم ) 22صفحة من  †

 محتويات المبىن الكنيس
 الفصل المنهج

محتويات المبىن الكنيس: ثانياا   المبىن الكنيس: الفصل الثالث 
 (في الكتاب 61رقم ) 64لصفحة  (في الكتاب 01رقم ) 04صفحة من  †
 KG2راجع منهج الطقس من كتاب  †
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 عقائد و طقوس تتعلق بالمبىن الكنيس
 الفصل المنهج

 عقائد و طقوس تتعلق بالمبىن الكنيس :الفصل الرابع الفصل كله
 (في الكتاب 21رقم ) 28لصفحة ( في الكتاب 32رقم ) 60صفحة من  †

 قداسات الكنيسة
 الفصل المنهج

 قداسات الكنيسة: الفصل السادس الفصل كله
 (في الكتاب 183رقم ) 121لصفحة ( في الكتاب 100رقم ) 134صفحة من  †
راجع منهج الطقس من كتاب تانية ابتدائي و رابعة ابتدائي و خامسة ابتدائي و سادسة  †

 ايتدائي

 صلوات األجبية
 الفصل المنهج

 صلوات األجبية: الفصل التاسع الفصل كله
 (في الكتاب 224رقم ) 212لصفحة ( في الكتاب 222رقم ) 223صفحة من  †

 األعياد الكنسية
 الفصل المنهج

 األعياد الكنسية: الفصل الثاني عرش الفصل كله
 (في الكتاب 220رقم ) 228لصفحة ( في الكتاب 263رقم ) 262صفحة من  †
 (الجزء الخاص باألعياد)راجع منهج الطقس من كتاب إعدادي  †

 أرسار الكنيسة
 الفصل المنهج

 أرسار الكنيسة :الفصل الخامس الفصل كله
 (في الكتاب 103رقم ) 134لصفحة ( في الكتاب 22رقم ) 28صفحة من  †
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 القراءات الكنسية
 الفصل المنهج

 القراءات الكنسية :الفصل السابع الفصل كله
 (الكتابفي  241رقم ) 246لصفحة ( في الكتاب 188رقم ) 122صفحة من  †

 ألحان و تسابيح الكنيسة
 الفصل المنهج

 ألحان و تسابيح الكنيسة :الفصل الثامن الفصل كله
 (في الكتاب 222رقم ) 223لصفحة ( في الكتاب 241رقم ) 246صفحة من  †
 راجع منهج الطقس من كتاب ثالثة ابتدائي †

 طقوس المناسبات الكنسية
 الفصل المنهج

 طقوس المناسبات الكنسية :الفصل العارش الفصل كله
 (في الكتاب 231رقم ) 236لصفحة ( في الكتاب 224رقم ) 212صفحة من  †

 أصوام الكنيسة
 الفصل المنهج

 أصوام الكنيسة :الفصل الحادي عرش الفصل كله
 (في الكتاب 263رقم ) 262لصفحة ( في الكتاب 231رقم ) 236صفحة من  †
(الجزء الخاص باألصوام)راجع منهج الطقس من كتاب إعدادي  †
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 القبطيمنهج : ثانياا 
 الحروف و أبانا الذي
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 حروف اللغة القبطية

 



 مدرسة مار إفرام الرسياني

قبطي –منهج ثانوي و شباب  

 
 13 

 

 :الحروف المتحركة 

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

 

 ( ´ ,  ˙  `  ,  : )  الجنكمعالمة 

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

 حرف   32تتكون اللغة القبطية من  

  6  حرف ساكن 24 حروف متحركة 7     6رقم ستة    

 الحروف المتحركة
 

 قابلة للضم
O     أو قصرية 

W      أو طويلة 
 

 قابلة للكرس
E           اّى 
ايتا           3  
I           يوتا 

V     ابسيلون 

 قابلة للفتح
  A    ألفا  
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 a A ألفا

 

Ànactacic قيامة 
 أناسطاسيس

: نطقه
(أ)  

في أول 
 الجملة

Bal عني 
 الڤ

: نطقه
(ا)  

 غري كده

 

 b B ڤيتا

 
Nobi خطية 

 يڤنو
(ڤ): نطقه بعده حرف  

 متحرك

Ov3b كاهن 
 أّويب

(ب): نطقه  غري كده 

 
 

 j J غما

 

Jenoc                 جنس 
 جينوس

نطقه
(ج):   

بعده حرف 
 متحرك للكرس

e   , i   , v   , 3 

ejxoc حربة 
 إنكوس

نطقه
(ن):   

بعده حرف 
 حلقي

j,, k , x, 7 

jala لنب 
 غال

نطقه
(غ):   

 غري كده
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 d D دلتا

 

Dani3d دانيال 
 دانييل

: نطقه
(د)  

في أسماء 
الناس )األعالم 
 (أو البالد

)e0dwroc ثيئوذوروس 
ذوروسويث  

: نطقه
(ذ)  

سماء األفي 
 اليونانية

Dwron هدية 
 ذورون

: نطقه
(ذ)  

 غري كده

 

 e E ايّ 

e 
خفيفة( ي): نطقه  

Areh يحفظ أريه 
 
 

 ^ 6 سوو

(6)رقم : استخدامه  
6  jar 11`nehoov ak0amio 

11`n5kt3cic t3rc 

لنه فى ستة ايام 
 خلقت الخليقة كلها
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 z Z زيتا

Z 
(ز): نطقه  

zwon                كائن/ حّي  زؤون 
 

 

 # 3 ايتا

 
#rp خرم 

 إيرب
 (إي): نطقه
 عميقة

 الجملةأول في 

`2l3l يصّلي 
 إشليل

 (ي): نطقه
 عميقة

 غري كده

 
 

 ( 0 ثيتا

) 
c̀0oinov4i                  رائحة البخور 

استوينوفي

  

: نطقه
  (ت)

 قبله حرف
2 c 

e0ovab             قدوس 
 إثؤواب

: نطقه
  (ث)

 غري كده
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 i I يوتا

 
Ìni ُيحرض 

 إيين
(إ): نطقه  أول الجملةفي  

Ioh قرم 
 يوه

: نطقه
(ي)  

بعده حرف 
 متحرك

Mici تلد 
 مييس

: نطقه
(كرسة)  

 غري كده

 
 

 k K كّبا

 
(ك): نطقه  

Kemkem دف كيمكيم 
 
 

 l L (لڤال)لول 

 
(ل): نطقه  

Laoc شعب لؤس 
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 m M مي

 

(م): نطقه  
Mwov                ماء موؤو 

 

 n N ني

N 
(ن): نطقه  

Nov4ri               سعيد نوفري 
 

 & 7 اكيس

(اكس): نطقه   7  
a7ioc              مستحق أكسيوس 

 o O (األوميكرون)أو قصرية 

o 
خفيفة( أو: )نطقه  

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          غداا  راسيت 

 c C سيما

c 
Piracmoc تجربة 

 ريازموسپ
: نطقه

(ز)  
( m)بعده حرف 

 في كلمة يوناني

Cwt3r مخّلص 
 صوتري

: نطقه
(ص)  

 بعده حرف
 (a, w) تضخيم

C̀mov يبارك 
 اسمو

: نطقه
(س)  

 غري 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)  

 غري كده

 v V إبسيلون

v 
Tamav أمي 

 ڤطاما
: نطقه

(ڤ)  
 (a,e)قبله حرف 

tovbo                 يطّهر 
وڤطو  

: نطقه
(أوو)  

 (o)قبله حرف 

0vcia   ذبيحة 
 ثيسيا

: نطقه
(ي)  

كدهغري   

 f F في

 
( ف: )نطقه  

Anafora قداس أنافورا 
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 x X كي

 

Evx3     صالة 
 يشڤإ

نطقه
(ش):   

: في كلمة يوناني
بعده حرف متحرك 

 e - i - v – 3للكرس 

xoroc  صف 
 خوروس

نطقه
(خ):   

في كلمة يوناني 
 غري كده

X̀rom نار 
 إكروم

نطقه
(ك):   

في الكلمات 
 القبطية

 

 y Y إبيس

Y ( ابس: )نطقه  
Yvx3 سييشپا  نفس 

 w W (أو طويلة)أوميجا  

w 
  مضّخمة (أو: )نطقه

2wpi   يكون شوبي 
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 @ 2 شاي

@ 
(ش: )نطقه  

ov2ephmot     شكراا  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 للكرس

e   , i   , v   , 3 

Gom قوة 
 جوم

: نطقه
(ج)  

 غري كده

 

 s Sتشيما 

s (تش: )نطقه  
srompi   حمامة ترشوميب 

 

 % 5 تي

 
(تي: )نطقه  

`Fnov5 

(F5) 

 إفنوتي هللا
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 قبطي ول يوناني؟الكلمة دي 
 # القاعدة مثال

أو ... شورية : و معناها( شوري)كلمة 

 – ovr3@رب : و معناها( تشويس)
Soic 

: القبطيةحروف عادة تأتى فى الكلمات  8فيه 

5 - s - g - h - q - 4 – 2 
1 

 جمع أو حشد: و معناها( ثووتي)كلمة 

)wov5 

إذا انتهت بإحدى  قبطيةيمكن أن تكون الكلمة 
 :النهايات اآلتية

3ov - wten - wov5 - wovi - wov 
2 

أو ... قديسة : و معناها( أجّيا)كلمة 

 Ajia مسطرة: و معناها( إكسومي)

- 7om3 

: اليونانيةحروف عادة تأتى فى الكلمات  8فيه 

y - 7 - z - d – j 
3 

نفس : و معناها( إبسييش)كلمة 

Yvx3 
عادة “ ى” vالكلمة الىت ينطق فيها الحرف 

 يونانيةتكون كلمة 
4 

أو ... قدوس : و معناها( أجيوس)كلمة 

 - Ajiocمخّلص : و معناها( صوتري)

Cwt3r 

إذا انتهت بإحدى  يونانيةيمكن أن تكون الكلمة 
 :النهايات اآلتية

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

- t3r - ec0e - 7ac0e - cac0e 

5 

صالة : و معناها( بروس إفيش)كلمة 

Procevx3 

بإحدى  بدأتإذا  يونانيةيمكن أن تكون الكلمة 
 :اآلتية البدايات

arx - pro – apo 
6 

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

 قبطية
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أو ... yit 4رقم : و معناها( إبسيت)أو ...   Anz3b مدرسة: و معناها( أنزيب)كلمة : مثال
 li7ستارة : و معناها( ليكس)

يأتى فى الكلمات القبطية ، ولكن احيانا يستخدم قبل كلمات يونانية ليعرب عن  hالحرف  †
 ول الكلمة فقطأفى اليونانية وتكون  التنفس الهائىعالمة 
 Hwd3تسبحة : و معناها( هوذي)أو ... Hir3n3سالم : و معناها( هرييين)كلمة : مثال

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

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

 القبطيةاألرقام 

مؤنثرقم   رقم مذكر 
 الرمز
 مذكر

# 

يأوو  ov`i أّواي ovai =a 1 

 c̀nav =b 2 إسناڤ cnov5` إسنوتي

 2omt =j 3 شومت 2om5 شوميت

 4tov =d 4` إفتو 4te` إفيت

 tiov =e 5` إتيو 5 تي

 coov 6 6 سوو co سو

 2a24 =z 7 شاشف 2a24i شاشفي

 2m3n =3 8` إشمني 2m3ni` إشميين

 Yit =0 9 إبسيت Yi5 إبسييت

 m3t =i 10 ميت m35 مييت
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أوويمييت   m35ov`i  أّوايميت  m3tovai =ia 11 

إسنوتيمييت   m35`cnov5  إسناڤميت  m3t`cnav =ib 12 

 govt =k 20 جوت gov5 جوتي
 map =l 30 ماب map ماب
 h̀me =m 04 إهمي hme` إهمي

 أدوات التعريف و التنكري

 التعريفأدوات 
 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 

 البن

p̀123ri  

 بنال

52eri 

 ةالبن
`t12eri ...  

 ةبنال
Ni2iri 

 اءبناأل

Nen2iri m̀`fnov5 

 أبناء هللا

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

 إلى من

p̀ f̀ 

t̀ 0̀ 

 أمثلة †

 مؤنث مذكر

 0̀mav ماأل f̀iwt األب

 t̀cwni تاألخ p̀1con األخ
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 أدوات التنكري
 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...  المعانى المتعددة فتستخدم األداة العامة لمعىن ، والخاصة لمعىن آخر

 باألداة الخاصة باألداة العامة

 0̀iwt باأل Piiwt الشعري

 0̀io,m البحر Piiom المعرصة

 :بعض الكلمات يتغري شكلها عند الجمع  †

 الجمع المفرد

  Nif3ov`1i  السموات  t̀fe  السماء

  niio5  الباء  f̀iwt  األب

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

 أرض
 أرض

Ovkahi 

 األرض

Pikahi / ̀Pkahi 

 أرايض

Hankahi 

 رايضاأل

Nikahi 

 اسم
 اسم

Ovran 

 السم

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 

 الشخصية المنفصلةالضمائر 
تستخدم فى الجملة األسمية مع فعل الكينونة للتعبري عن الضمائر الشخصية المختلفة  †

 وغالبا تأتى كمبتدأ( متكلم، مخاطب، غائب )

 العربي القبطي

`Anok أنا  

`N0ok  أنَت  

`N0o   أنت  

`N0o4  هو 

`N0oc  هي 

`Anon  نحن 

`N0wten  أننت  -أنتم 

`N0wov  هن  -هم 
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 روابط الكينونة
 للربط بني المبتدأ والخرب فى الجملة اإلسميةتستخدم روابط الكينونة  †
إذا كان الخرب معرفاا فإن رابطة الكينونة توضع قبله ، وإذا كان نكرة توضع : مالحظة هامة †

 بعده

المذكرللمفرد   للجمع بنوعيه للمفرد المؤنث 

 pe  te ne 

 أمثلة
 العربي القبطي

`Anok pe pikovgi  الصغري (أكون)أنا 

`N0ok ovkovgi pe  صغري( تكون) أنَت 

`N0o4 pe `fnov5  هللا( يكون)هو 

`N0oc ovpar0enoc te   عذراء( تكون)هي 

`N0wten hanrwmi ne  رجال( تكونون)أنتم 

`N0wov ne nidiakwn  شمامسة( يكونوا)هم 

`Anok pe piwik `nte `pwnq  الحياةأنا هو خزب 

`N0ok pe panov5  هو إلهي أنَت 

 أدوات اإلشارة للقريب
رابطة الكينونة او أداة  ، دون اإلشارة المتصلة تتصل أداة اإلشارة بالسمفى حالة أدوات  †

 تعريف
 و اإلشارة المنفصلة تكون منفصلة عن الكلمة المشار اليها، وتحتاج إلى رابط كينونةأما أداة  †

 :الذى يتبعها ، ونالحظ أن رابط الكينونة مش بالرضورة يرتجم سم لال أداة تعريف
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المذكرللمفرد    للجمع بنوعيه للمفرد المؤنث 

 pai  tai nai أدوات اإلشارة المتصلة 

 Fai  0ai nai أدوات اإلشارة المنفصلة 

 أمثلة
 

pairwmi ا الرجل1هذ  

tai2eri هذه االبنة 

nai23ri هؤالء األبناء 

fai pe pigwm 
fai ovgwm pe 

 هذا هو الكتاب

0ai te 5baki 
0ai ovbaki te 

 هذه هي المدينة

nai ne niqelloi 
nai hanqelloi ne 

 هؤالء هم الشيوخ

 زمن الحارض األول
هو , أنا أتكلم : مثلما ما تقول, لحظة التكلم  حدوث فعل معني في الوقت الحالييعرب عن  †

 :و يرصف الفعل مع الضمائر كما يلي.. يقرأ و هكذا 
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 ترصيف الزمن مع الضمائر ترصيف الزمن مع الضمائر بإستخدام فعل

5 ̀2lil أنا 5 أصّلي أنا  

`k `2lil  تصّلي أنَت k̀  أنَت  

te ̀2lil   تصّلني أنت te   أنت  

`4 `2lil  هو  4̀ يصّليهو 

`c `2lil  هي تصّلي c̀  هي 

ten ̀2lil نحن نصّلي ten  نحن 

teten ̀2lil  أننت تصّلون -أنتم teten  أننت  -أنتم 

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

 ملحوظة مثال

X̀nah5 ( أنَت )ُتؤمن 
 `xإلى ` kتتحول ( أنَت )في حالة الضمري : ملحوظة 

 b - i - l - m - n - ov - rأمام حروف 

 طرق النفي
 الطريقة مثال

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

`̀̀ǸCw2 an qen pigwm 
في  مطلقاا  هي ل تقرأ

 الكتاب
بعد  anباستخدام  مطلقنفي 

 الفعل قبل n`1و  الفعل

 تكوين الجملة الفعلية
تأتي قبل الفاعل اإلسم إذا جاء بعد الفعل ول (  `ngeأقصد / أعين )لحظ أن عالمة الفاعل  †

 ترتجم
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 الطريقة مثال

Pavloc w2 qen pigwm الفاعل اسم بولس يقرأ في الكتاب 

4̀w2 qen pigwm ضمريالفاعل  يقرأ في الكتاب هو 

Pavloc ̀4w2 qen pigwm ضمري+ اسم الفاعل  بولس يقرأ في الكتاب 

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

 الكتاب
 اسم+ ضمري الفاعل 

 المايض التام األول
و يرصف .. هو قرأ و هكذا , أنا تكلمت : مثلما تقول, يدل علي حدث ميض و انقيض تماماا  †

 كما يلي

 الفاعل اسم – 1
 الحالة القاعدة مثال

a m3na enkot يسبق الفاعل حرف  مينا نامa اإلثبات 

`mpe m3na enkot  لم ينممينا  النفي mpe` كلمةيسبق الفاعل  

 الفاعل ضمري – 2
 الحالة القاعدة مثال

a4enkot )نام( هو 

 aحرف  يلتصق بالضمري

 اإلثبات

ai أنا 
an نخن 
ak  أنَت 
are   أنت 
a4 هو 
ac هي 

ateten  أننت/ أنتم 
av  هن/ هم 
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`mpe4enkot )ينم لم (هو 

 mp` كلمة يلتصق بالضمري

 النفي

`mpi أنا 
`mpen نخن 
`mpek  أنَت 
`mpe   أنت 

`mpe4 هو 
`mpec هي 

`mpeten  أننت/ أنتم 
`mpov  هن/ هم 

 أدوات ربط المفعول به

 المفعول به اسم ظاهر – 1
ط الفعل بالمفعول به بإحدى أدوات الربط  فاعل وفعل ومفعول بهترتيب الجملة يكون  † ، وُيرب 

 اآلتية

 األداة مثال

4̀colcel ̀nniyvx3 
5mei ǹn`icn3ov 

 يعزى نفوسنا( هو)
 أحب اإلخوة( أنا)

ǹ 

 أمام معظم الحروف

Tenovw2t ̀m`fiwt 
5mei m̀f̀nov5 

 بنسجد لآل
 أنا أحب هللا

m̀ 

 : امام الحروف اآلتية

y - f - p - m – b 

Hwc `è`psoic 

Tennah5 ̀eovnov5 novwt 

 سبحوا الرب
 نؤمن بإله واحد

è 

تستخدم مع بعض األفعال الخاصة 
مثل أفعال الحواس والكالم 

 والحركة
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 :أفعال الحواس و العقل †
   

cwtem سمع nah5 آمن 

nav رأى ka5 قهم  

 :تدل على الكالمأفعال  †
   

2ini يسأل `cmov بارك 

mov5 دعى Hwc سّبح  

 :الحركةتدل على أفعال  †
   

kim 2 حّركari رضب 

 المفعول به ضمري منفصل – 2

  m̀mo فى الصورة يكون `mأو ` nإذا جاء الضمري متصالا باألداة  †

  ero` فى الصورة يكون` eإذا جاء الضمري متصالا باألداة  †

è `n - m̀  

`eroi `mmoi إياي  

`erok `mmok  إياَك 

`ero `mmo   إياك 

`ero4 `mmo4 إياه 

`eroc `mmoc اإياه 

`eron `mmon ناإيا 

`erwten `mmwten إياكن  –كم إيا 

`erwov `mmwov إياهن  –هم إيا 

 



 مدرسة مار إفرام الرسياني

قبطي –منهج ثانوي و شباب  

 
 35 

 أمثلة
 العربي القبطي

Tenhwc ̀erok `nc3ov niben نسبحك فى كل حني 

Tenhwc ̀erok ,, Ten`cmov ̀erok نسبحك ، نباركك 

Ten2em2i ̀mmok ,, Tenovw2 ̀mmok نخدمك ، نسجد لك 

Tensici ̀mmo ̀0mav `mpiovwini نعظمك يا أم النور 

 الختصارات
 الكلمة بالعربي الكلمة بالقبطي الختصار بالقبطي

=al all3lovia هلليلويا 

=a=m am3n آمني 

=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 مىت 

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
  البنو 
 : القدس الروح و

  آمني:  واحدإله 

 إم إفيوت إفرانخني 
 إبشريينيم 
 :إثؤواب ماڤبي إبنينيم 

 آمني: إن أوأوتأونوتي 

Qen ` fran  `m`fiwt 

nem  ̀p23ri 

nem  pi`pnevma  `e0ovab: 

Ovnov5  ̀novwt: Am3n   
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 محادثة
  Qen  ov5ma5 خني أوتيماتي أهالا 

  ovgai أوجاي مع السالمة

  ov2ep ̀hmot إهموتأوشيب  شكراا 

  Qa  pekhwn بيكهونخا  اذنَك بعد 

  Qa  pehwn بيهونخا  اذنك  بعد 

     Nane toovi يطوئوناني  الخريصباح 

 تصبح على خري
 (سعيدة ليلة)

  No4ri   ̀egwrh إيجورهنوفري 

 xere nwten نوتنيشريي  لكمسالم 

 xere nak اكنشريي  لَك سالم 

 xere ne ينشريي  لك  سالم 

 A2 pe pekran ؟بيكران بيأش  ؟اسمَك  هوما 

 A2 pe pe4ran ؟بيفران بيأش  ؟اسمك   هوما 

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

 A2 pe pekr35 ؟بيكرييت بيأش  ؟حالَك  هوكيف 

 A2 pe pe4r35 ؟بيفرييت 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
 مستحقنياجعلنا 

  شكر ب أن نقول
 إنجوس إن إم إبشاأريتني 
 أوشيب إهموتخني 

Ariten   ̀nem`p2a  `ngoc  qen  

ov2ep`hmot 

 الذي في أبانايا 
  السموات

 اتخني بينيوتي چ
 نيفيؤوي

Ge peniwt etqen nif3ov`i  

 يچإنو ڤماريفطوو سمكاليتقدس 
 بيكران

Mare4tovbo ̀nge pekran 

تيك ميت  إنجيماريسيئ   ملكوتكليأت 
 أوورو

Marec`i `nge tekmetovro    

 . مشيئتكلتكن 
: السماء فيكما 
 .األرضعلى  كذلك

 :ماريف شوبيبييت هناك 
 :اتفي خنيإم إفرييت 

 بيكاهي نيچهينيم 

Petehnak    mare42wpi    :  

`m`fr35   qen  ̀tfe: 

nem  higen  pikahi  :  

  لغدل الذيخزبنا 
 .اليوم ناأعط

 راسيت إنيتبني 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 مذنبنيلل

ينكو تإن  هونإم إفرييت 
 ولڤيا

 إنتانإن ني إتي أو أون 
 إيريؤو

` m`fr35 hwn   ̀ntenxw   

`ebol  

ǹn3̀ete  ovon  ̀ntan  ̀erwov  

في  تدخلناول 
 . تجربة

إيخون  إمبري إنتنيأووه 
 إيبرياسموس

Ovoh   ̀mperenten   ̀eqovn  

èpiracmoc    :   

من  نجنالكن 
 . الرشير

بي ها  ولڤناهمني إيالال 
 بيتهوؤو

alla  nahmen  `ebol ha 

pipethwov  
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 يسوع المسيحب
  ربنا

 بي اخريستوسخني 
 بني تشويس ايسوس

Qen    Pìxrictoc   I3covc  

Pen_soic  

 الملك لكألن 
 والقوة 

 
. إلى األبد المجد و

 . آمني

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

Ge , 0wk te  5metovro  nem  

5gom 

nem  pi`wov   2a  ̀eneh  :  

Am3n  

 



 مدرسة مار إفرام الرسياني

ألحان –منهج ثانوي و جامعة   
 

 
 
 40 

 منهج األلحان: ثالثاا 
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 لبش الهوس الثانى
 بعد الهوس الثاني في التسبحة يقال 

    
فلنشكر المسيح إلهنا، 
 مع الرمتل داود النيب

اميب اخريستوس : مارين اؤونه ايفول 
دافيد : نيم بي ايروبسالتيس : بينوتي 

 بي ابروفيتيس

Marenovwnh ̀ebol: 

`mPi`xr3ctoc Pennov5 : nem 

pieroyalt3c : David 

pi`prof3t3c 

ألنه خلق السماوات 
وجنودها، وأسس 
 األرض على المياه

نيم : اف ثاميو اني فيؤوي جى 
اميب : افهيسنيت : نوذيناميس 

 كاهي هيجني ني موأو

Ge a40amio `nnif3ov`i : nem 

novdvnamic: a4hicen5 `mpikahi 

: higen nimwov 

هذان الكوكبان 
العظيمان الشمس 

والقرم، جعلهما ينريان 
 في الفلك

بريي نيم : ناي نيشيت امفوس تري 
خني : ايرأوأويين افكاف إف : بيوه 

 بيستري اوما

Nai ni25 `mfwct3r : pir3 nem 

piioh : a4xav ev̀erovwini : qen 

pi`cterèwma 

خرج الرياح من خباياها، أ
نفخ في األشجار حىت 

 أزهرت

ايفول خني نيف : افئيين ان هان ثيوو 
شا : افنيفي انسا ني اششني : اهور 

 انتو فريي ايفول

A4̀ini ǹhan03ov : `ebolqen 

ne4àhwr : a4ni4i ǹca ni`223n : 

2àntovfiri èbol 

أمطر مطراا على وجه 
األرض حىت أنبتت 

 وأعطت ثرمها

هيجني ابهو : افهوأوو انؤمون هؤو 
: شانتيف روت ابشوى : ام ابكاهي 

 انتيفيت امبيف اوطاه

A4hwov ̀novmovnhwov : higen 

`pho ̀m`pkahi : 2a`nte4rwt 

`e`p2wi : `nte45 ̀mpe4ovtah 

 

https://dl.dropbox.com/s/d3vlekkvq32tdmn/Maren2onh.mp3
https://dl.dropbox.com/s/d3vlekkvq32tdmn/Maren2onh.mp3
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خرج ماء من صخرة أ
وسقى شعبه في 

 الربية

: ايفول خني اوبرتا : افئيين ان أوموؤو 
ان اهري هي : اف اتسو امبيف لؤس 

 ابشافى

A4̀ini ǹovmwov : ̀ebolqen 

ovpetra : a4`tco m̀pe4laoc : 

`n`hr3i hi `p2a4e 

صنع اإلنسان كشبهه 
 وصورته لكي يباركه

: كاطا بيف ايين : اميب رومي افثاميو 
 اثريف اسمو ايروف: نيم تيف هيكون 

A40amio ̀mpirwmi : kata 

pe4`ini : nem te4hikwn : 

e0re4̀cmov `ero4 

فلنسبحه و نرفع اسمه 
إلى األبد ونشكره ألن 

 رحمته

تني اتشييس ام : مارين هوس ايروف 
جى : تني اؤونه ناف ايفول : بيف ران 

 اينيه بيف ناي شوب شا

Marenhwc ̀ero4 : tensici 

`mpe4ran : tenovwnh na4 èbol 

: ge pe4nai 2op 2a ̀eneh 

بصلوات الرمتل داود، يا 
رب انعم لنا بمغفرة 

 خطايانا

انىت بي : هيتني ني افيش 
ابتشويس اري : ايروبسالتيس دافيد 

امبيكو ايفول انىت نني : اهموت نان 
 نوفى

Hiten nievx3 : ̀nte 

piieroyalt3c David : Pu 

`ari`hmot nan : ̀mpixw `ebol ̀nte 

nennobi 

بشفاعات والدة اإلله 
القديسة مريم، يا رب 

انعم لنا بمغفرة 
 خطايانا

انىت تي : هيتني ني ابريسفيا 
ابتشويس : ثيؤطوكوس اثؤواب ماريا 

امبيكو ايفول انىت : اري اهموت نان 
 نني نوفى

Hiten ni`precbi`a : `nte 

50èotokoc =e=0v Mari`a : Pu 

`ari`hmot nan : ̀mpixw `ebol ̀nte 

nennobi 

بشفاعات كل صفوف 
المالئكة، يا رب انعم لنا 

 بمغفرة خطايانا

انىت ابخوروس : هيتني ني ابريسفيا 
ابتشويس : تريف انىت ني انجيلوس 

امبيكو ايفول انىت : اري اهموت نان 
 نني نوفى

Hiten ni`precbi`a : `nte `pxoroc 

t3r4 ǹte niajjeloc : Pu 

`ari`hmot nan : ̀mpixw `ebol ̀nte 

nennobi 

مبارك أنت بالحقيقة 
مع أبيك الصالح والروح 

القدس، ألنك أتيت 
 وخلصتنا

نيم بيك يوت : اك اسمارؤوت اليثوس 
اثؤواب : نيم بي بنيفما : ان اغاثوس 

 جى اك اى اك سوتى اممون

`K`cmarwovt ̀al30wc : nem 

Pekiwt ǹ`aja0oc : nem Pi=p=na 

=e=0v : ge akì akcw5 `mmon 
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 لحن ابنشويس الميالد
 قبل اإلنجيل في قداس عيد الميالد قالي 

    
: يا ربنا يسوع المسيح 
: الذي ولدته العذراء 

: بيت لحم اليهودية في 
 كاألصوات النبوية

: ابنشويس ايسوس بى اخريستوس 
فى ايطاس ماسف انجيه تى 

خني فيثلئيم انتيه تى : بارثينوس 
كاطا نى ازمى ام : يوذى آ 

 ابروفيتيكون

Apensoic I_119=3c P=xc f3`etac 

mac4 ̀nge 5par0enoc : qen 

B30leem ̀nte 5Iovde`a kata 

ni`cm3 m̀`prof3tikon 

: الشاروبيم والسريافيم 
المالئكة ورؤساء 

العساكر : المالئكة 
والكرايس : والسالطني 

 والربوبيات والقوات

ني : ني شريوبيم نيم ني سريافيم 
: انجيلوس نيم ني اريش انجيلوس 

ني : ني سرتاتيا نيم ني اكسوسيا 
 اثرونوس ني ميت تشويس نيجوم

Nixerovbim nem niCerafim 

ni`ajjeloc nem nìarx3̀ajjeloc 

ni`ctratia nem nìe987ovcìa 

ni`0ronoc nimetsoic nigom 

المجد : صارخني قائلني 
و علي : لله في األعالي 
وفي : األرض السالم 
 الناس المرسة

جيه : افؤش ايفول افجو امموس 
: أوؤ أو ام افنوتي خني ني اتتشويس 

: نيم أو هرييين هيجني بي كاهي 
 نيم أوتي ماتي خني ني رومي

Evw2 ̀ebol evgo ̀mmoc : ge 

`ov̀w`ov m̀F5 qen n3̀etsoci : 

nem ovhir3n3 higen pikahi : 

nem ov5ma5 qen nirwmi 

 

  

https://dl.dropbox.com/s/zuf0cmob4qbvsin/Abenshois.mp3
https://dl.dropbox.com/s/zuf0cmob4qbvsin/Abenshois.mp3
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 مرد مزمور عيد الميالد
 قداس عيد الميالد قبل الزممور في قالي 

    
يسوع . الليلويا الليلويا 
ولدته : المسيح ابن هللا 

فى بيت لحم : العذراء 
كاألصوات : اليهودية 
 الليلويا الليلويا: النبوية 

ايسوس بى . يا الليلويا الليلو
اس : فنوتىا خريستوس ابشريى ام

خني : ماسف انجي تى بارثينوس 
تى يوذى آ كاطا نى  فيثلئيم انيت

الليلويا . اسمى ام ابروفيتيكون 
 الليلويا

A=l =A=l . I_119=3c P=xc p̀23ri 

`mF5 : acmac4 ̀nge 

5par0enoc : qen B30leem 

`nte 5Iovdèa kata ni`cm3 

`m`prof3tikon . =A=l =A=l 

 عيد الميالد إنجيلمرد 
 بعد اإلنجيل في قداس عيد الميالد قالي 

    
نجم ارشق فى المشارق 

حىت : و المجوس تبعوه :
: أدخلهم بيَت لحم 

 وسجدوا لملك الدهور

انى : أوسيو افشاى خني نى مان شاى 
شا انتيف : ماغوس موىش إن سوف 

أف أوؤشت ام ابؤرو : اي فيثلئيم  اينو
 إن نى إيه أون

Ovciov a42ai qen niman2ai : 

animajoc mo2i ̀ncw4 2a 

`nte4enov ̀eB30leem 

avovw2t m̀`povro ǹnièwn 

 

https://dl.dropbox.com/s/zfv4drf2ovtsk9h/MaradMazmorMilad.mp3
https://dl.dropbox.com/s/zfv4drf2ovtsk9h/MaradMazmorMilad.mp3
https://dl.dropbox.com/s/p3ogkfdn9tpahph/EngilMilad.mp3
https://dl.dropbox.com/s/p3ogkfdn9tpahph/EngilMilad.mp3
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يسوع ( :  0) الليلويا 
المسيح ابن هللا ولد فى 

 بيت لحم

ايسوس بخريستوس (.  0) الليلويا 
ماسف ابشريي ام افنوتي فى ايطاف 

 خني فيثلئيم

= A=l A=l A=l A=l : I_119=3c P=xc 

`P23ri m̀f5 : ̀f3etavmac4 : 

qen B30leem 

هذا الذي ينبغي له 
المجد مع أبيه الصالح 
والروح القدس من اآلن 

 وإلي األبد

ف نيم يب نايبري بر إري بي أوؤ إفاي 
بنفما إبيف يوت أن آغاثوس نيم بي 

 إينيهس جني تينو نيم شا يواب ؤثإ

Fai ère pìwov ère prepina4 

nem pe4iwt ǹaja0oc nem 

pi`pnevma e0ovab icgen 5no 

nem 2a eneh 

ب والبن آلألنه مبارك ا
والروح القدس الثالوث 

 الكامل نسجد له ونمجده

وت انجى افيوت نيم ؤجى اف اسمارو
ؤواب تى ابشريي نيم بي ابنفما اث
 ؤوشتوترياس اتجيك ايفول تني ا

 اوناستي  امموس تني

Ge `4`cmarwovt ǹge f̀iwt nem 

`p23ri nem Pipna e0v : 5triac 

etg3k `ebol tenovw2t `mmoc 

ten5ẁov nac 

 (أوكاتي)لحن مقدمة العظة 
 قبل العظة في ساعات البسخة المقدسة قالي 

    
  عظة ألبينا القديس انبا

شنودة رئيس  -
  المتوحدين

  يوحنا فم الذهب -
  اثناسيوس الرسولى -
 ساويرس -

أوكاتي كيسيس انيت بني يوت 
  اثؤواب أفا

  شينوتي بي أريش مانذريتيس -
  يوأنس بي اخريزوستوموس -
  أثناسيوس بي أبوسطوليكوس -
 سيفرييانوس -

Ovkathx3cic ̀nte peniwt 

e0ovab abba  

- @enov5 piarx3maǹdrat3c  

- Iwann3c pi`xrvcoctomoc  

- A0anacioc pìapoctolikoc  

- Cev3rianoc 

https://dl.dropbox.com/s/fnyiwuwm9ccbnsp/Okaty.mp3
https://dl.dropbox.com/s/fnyiwuwm9ccbnsp/Okaty.mp3
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بركته المقدسة تكون 
 آمني. معنا 

ايري بيف اسمو اثؤواب شوبي نيمان 
 أمني: 

ere pe4̀cmov e0ovab 2wpi 

neman : àm3n 

النفس و السلوك المسيحي الصحيح و معظم العظات تتكلم عن الدينونة و حساب   
 النقاوة و هي تتماىش مع روح أسبوع اآللم
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 لحن ختام العظة
 العظة في ساعات البسخة المقدسة بعد قالي 

    
فلنختم عظة أبينا 

  القديس
شنودة رئيس  -

  المتوحدين
  يوحنا فم الذهب -
  اثناسيوس الرسولى -
 ساويرس -

مارين ايرس افراجزيين انيت كاتي 
  كيسيس انيت بني يوت اثؤواب أفا

  شينوتي بي أريش مانذريتيس -
  يوأنس بي اخريزوستوموس -
  أثناسيوس بي أبوسطوليكوس -
 سيفرييانوس -

Marenener cfrajizin 

`n5kat3x3cic `nte peniwt e=0v 

Abba  

- @enov5 piarx3maǹdrat3c  

- Iwann3c pi`xrvcoctomoc  

- A0anacioc pìapoctolikoc  

- Cev3rianoc 

الذي أنار عقولنا وعيون 
قلوبنا بسم اآلب واإلبن 
والروح القدس إله واحد 

 آمني

في ايطاف اير أووأويين امبيننوس 
خني : نيم ني فال انيت نني هيت 
نيم بي  افران ام افيوت نيم ابشريي

: ابنيفما اثؤواب أوونوتي ان أووأوت 
 أمني

F3eta4erovwini ̀mpennovc 

nem nibal ǹte nenh3t: qen 

`fran m̀Fiwt nem `P23ri nem 

Pip=na e=0v: ovnov5 ̀novwt 

am3n 

https://dl.dropbox.com/s/nnogjcef3h53igc/MarenErs.mp3
https://dl.dropbox.com/s/nnogjcef3h53igc/MarenErs.mp3
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فالكنيسة واحدة و التعليم واحد ل يتغري مع ... العظات آلباء عظماء في تاريخ الكنيسة   
 الزمن

 شوري الحزايين تي
 بعد ثوك تي تي جوم في الساعة التاسعة من يوم الجمعة العظيمة قالت 

   
المجرمة الذهب هي 

وعنربها هو  العذراء
مخلصنا، قد ولدته و 

 خلصنا و غفر لنا خطايانا

. تي شوري ان نوب تيه تي بارثينوس 
. بس اروماطا بى بني سوتري 

اسمييس امموف افسوتي اممون 
 اووه افكانني 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
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( العدرا مريم)نتذكر الشورية الحقيقية ... كلما أمسك الكاهن بالشورية و أعطى بخوراا    
 اليت حملت جرم الالهوت بداخلها
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 مقدمة الكاثوليكون السنوي
 يقال قبل الكاثوليكون في القداس الباسيلي  

    
الكاثوليكون من رسالة 

 يا احبائي( فالن)ابينا 
كاثوليكون إيفول خني تي إبيستولي 

 نامني راتي) . . . . ( إنيت بني يوت 
Ka0olikon ̀ebol qen 

5`epictol3 ̀nte peniwt ( . . . 

namenra5 

 الكاثوليكون السنوي ختام
 الكاثوليكون في القداس الباسيلي بعديقال   

ل تحبوا العالم ول شيئا 
العالم . مما في العالم 
والذي .  يزول وشهوته

يصنع إرادة هللا يدوم الي 
 البد آمني

: نا إسنيو إمبري ميرنيه بي كوزموس 
: اوذيه ني إتشوب خني بي كوزموس 

بي كوزموس ناسيين نيم تيف 
في ذيه إت إيري إم : إبيثيميا 

إفناشوبي شا : إم إفنوتي  أوشإفؤو
 إينيه آمني

Nac̀n3ov m̀permenre 

pikocmoc: ̀ovde n3̀et2op qen 

pikocmoc: pikocmoc nacini 

nem tef̀epi0vmia: f3 de et̀iri 

`m`f̀ov̀w2 ̀mF5 `4na2wpi 2a 

`eneh: ̀am3n 
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