
 األبجدية القبطية 
 : حرفا منقسمة إلى ٣٢تتكون األبجدية القبطية الحالية من 

  و ال يعتبر حرف هجائي٦حرف يدل على رقم +  حرفا ساآنا ٢٤+  أحرف متحرآة ٧
 وستتم دراستهم وفقا للترتيب األبجدي 

 

 يسمى ألفا و ينطق )  ( حرف
 :إذا جاء أول الكلمة مثال) أ(ألف مهموزة  -١

 " لحم" و تعني " أف"   تنطق
 :إذا جاء في وسط أو آخر الكلمة مثال) آ( الف ممدودة -٢
 " قدم" و تعنى " رآت" تنطق 
 
 

 ينطقيسمي فيتا ) :(حرف 
 :إذا جاء بعده حرف من الحروف المتحرآة مثال) ف (-١
 " عين"و تعني " فال" تنطق  
 :سماء األعالم مثال إذا جاء بعده حرف ساآن أو في آخر الكلمة أو في أ) ب(-٢

 " آاهن"و تعني " أوويب"تنطق  
 

 :يسمى غما و ينطق )  (حرف
 :مثال  )(إذا جاء بعده حرف متحرك آائل للكسر و هي) ج( -١
 " مالك"و تعنى " أنجيلوس" تنطق  
إذا جاء بعده حرف ساآن أو حرف متحرك مائل للضم أو حرف متحرك ) غ (ينطق  -٢

 :مثال  )(مائل للفتح و هي 
 " لبن"و تعنى " غاال" تنطق      
 : مثال) ( إذا جاء بعده أحد الحروف الحلقية و هي) ن( -٣
 " أبو الهول"و تعني " سفنكس" تنطق  
 

في جميع الحاالت ) ذ(في أسماء األعالم فقط  و ينطق ) د( يسمى ذلتا و ينطق حرف 
 :اآلخرى مثال

 " شماس"و تعني " ذياآون " تنطق  
 

 ي و ينطق  يسمى أحرف
 :إذا جاء في أول الكلمة مثال) إ(همزة مكسورة  -١
 " بقرة"و تعني " إيهى" تنطق  
 إذا جاء في وسط أو آخر الكلمة مثال) ياء خفيفة (ينطق  -٢
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 " لفت"و تعني " ليبت" تنطق  
 

 و ينطق سوؤ) ٦(و هو ليس حرفا هجائيا لكنه رقم " سو" يسمى حرف 
 

 :و آل آلماته يونانية ماعدا آلمة واحدة و هي ) ز(يسمي زيتا و ينطق حرف 
 "مدرسة"و تعني " أنزيب" تنطق  
 

 يسمى إيطا و ينطق حرف
 :إذا جاء في أول الكلمة مثال) إ(همزة مكسورة طويلة  -١
 " بيت"و تعني ) إي(تنطق   
 :إذا جاء في وسط أو آخر الكلمة مثال" ياء شديدة"ينطق  -٢

 " شمس"و تعني " ري"نطق  ت 
 

 :يسمى ثيتا و ينطقحرف 
  مثال )( و بعده حرف متحرك مائل للكسر )(إذا جاء قبله  ) ت( -١
 " قميص"و تعني " إشتين" تنطق    
 ): (و بعده أحد هذه الحروف ) ( إذا جاء قبله أحدى الحرفين ) ط( -٢

 :مثال
 " بوابة"و تعني " أشطوم "  تنطق   
 :مثال ) ط(و ) ت(ر قاعدة حرفي أذا لم تتواف) ث( -٣
 " صينية"و تعني " أثرير" تنطق   
 

 :يسمى يوطا و ينطقحرف 
 :أذا جاء في أول الكلمة مثال) إ(همزة قصيرة مكسورة  -١
 " شيطان"و تعني " إخ" تنطق  
 :إذا جاء قبله أو بعده حرف متحرك مثال) ي( -٢
 " خبز"  تنطق أويك و تعني  
 :ن حرفين ساآنين أو في آخر الكلمة مثالآسرة شديدة إذا جاء بي -٣
 " فنجان"و تعني " هن"  تنطق  
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