
 :مثال" ف" يسمى في و ينطق حرف
 "  آوب–آأس "و تعني " أفوت" تنطق  
 

 : يسمى آي و ينطق حرف 
 :مثال ) ( في الكلمات اليونانية إذا جاء بعده حرف متحرك مائل للكسر) ش( -١
 " قوي"و تعني " إسشيروس" تنطق  
 :في الكلمات اليونانية ماعدا الحالة السابقة مثال) خ( -٢
 " المسيح"و تعني " رستوسبي خ" تنطق  
 :في آل الكلمات القبطية في جميع الحاالت مثال ) ك( -٣
 " ضفدعة "و تعني " إآرور"  تنطق  
 

 : مثال) بس ( يسمى إبسي و ينطقحرف 
  " ٩رقم "و تعني " بست" تنطق  
 

 : يسمي أوميجا و ينطق حرف 
 :همزة مفتوحة إذا جاء في أول الكلمة مثال -١
 " أوز" و تعني "أوبت" تنطق  
 :طويلة مفتوحة إذا جاء في وسط أو آخر الكلمة مثال) و( -٢
 " طاووس"و تعني " طاووس"تنطق  
 

 :مثال) ش(يسمى شاي و ينطق حرف 
 " آتكوت"و يعني " إرش" ينطق  
 

 :مثال) ف(يسمى فاي و ينطق حرف 
 " ثعبان"و تعني " هوف" تنطق  
 

 :مثال) خ( يسمى خاي و ينطق حرف
 " بطيخ"و تعني " فيخ" تنطق  
 

 :مثال) ه( يسمي هوري و ينطق حرف
 " آلب"و تعني " أوهور" تنطق  
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 : يسمى جنجا و ينطق حرف
 :مثال    ) (معطشة إذا جاء بعده حرف متحرك مائل للكسر ) ج (-١
 " جرجير"و يعني " جن جن " ينطق  
 :فيما عدا ذلك مثال) ج( -٣
 "ابآت"و تعني " جوم"تنطق    
 

 :مثال) تش( يسمى تشيما و ينطق حرف 
 " عصفورة "و تعني " تشاج" تنطق  
 

 :مثال) تي( يسمى تي و ينطق حرف 
 " الكنيسة" و تعني " تي إآليسيا"  تنطق  
 

 :تسمى الجنكم و تنطق عالمة 
 همزة مكسورة إذا جاء قبل الحرف الساآن ) إ( -١
 ليه و يمكن لهذا الحرف أن ينطق بمفرده يعتبر تأآيدا للحرف المتحرك الذي يوضع ع -٢
 ٠يجعل الحرف مقطع مستقل في النطق سواء آان الحرف ساآنا أو متحرآا  -٣
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