
 آيف نعرف الكلمات اليونانية األصل
 :لمعرفة الكلمة إذا آانت يونانية األصل أم قبطية األصل يراعى اآلتي 

 anzhbفيما عدا آلمة  )  z- d -g(تكون الكلمة يونانية إذا جاء فيها أحد هذه الحروف  .١
 . بهاzفهي الكلمة الوحيدة القبطية األصل رغم وجود حرف " مدرسة"

 فيما عدا إذا جاء أي منهما في أول  r أو j  نية إذا جاء فيها حرف تكون الكلمة يونا .٢
  u و هي بديال عن  uc و تأتي عادة بمعنى انت أو  kcالكلمة حين يكو بديال عن 

  مثال  و يدمجان مع الكلمة التالية) ال(بمعنى 
 ) أنت تعرف (  kcwoyn` هو   jwoyinاصل آلمة 
 ) زينة  ( ucolcel` هو    rolcelأصل آلمة 

حين يقع بين حرفين ساآنين و (  آحرف متحرك   y تكون الكلمة يونانية إذا جاء فيها حرف -٣
 :مثال)  ينطق آسرة طويلة 

   ky=ocحوت  
 ) s -v- [- t -~ -[ -|(  تكون الكلمة قبطية إذا جاء فيها أي من الحروف التالية -٤

إذا جاء في بداية الكلمة قد تكون ) s(حرف و هي الحروف الديموطيقية السبعة مع مالحظة أن 
 .يونانية ا ألصل أحيانا

 )( an- cqe- h=e- i=e- con-oin- wmen- oyn- ein- in - األفعال التي تنتهي ب-٥
  ai=ein         يطلب   epoikoynominيدبر     : مثال
-a- ec -oic --oy- hc- wp- hp- iac -ioc- wn ( األسماء و الصفات التي تنتهي ب-٦

 oyc- on- oc -ea- ia -ma- =a -pa -ja -ra  (تكون عادة يونانية األصل مثال: 
   bau=icma       معمودية     acuacmocتحية  -سالم-قبلة
 تكون عادة يونانية  مثال  )  ( h األسماء و الصفات المؤنثة التي تنتهي ب -٧

    oikoymenhالمسكونة      
-ka=a- uapa -auo -eui -upo- yuo( يونانية إذا بدات ب  تكون الكلمة عادة -٨

 yuep- apxh- apxi -dai -ana- ej- ek -eu  
mono -omo- cyn- syuo- syuep- yso -yuep-  eymon- ( 

        apxh بداية-بدء: مثال
 تكون عادة يونانية ) ep أو  api(  الفعال التي تبدا ب -٩
-=woyi- hoy- w=en -woy( فيها أحد هذه النهايات  تكون الكلمة قبطية إذا جاء -١٠

 woy - (   أنهار   :  مثالiapwoy  
-me=pe]- me=- vin- pem`n- pem(  تكون الكلمة يونانية عادة غذا جاء فيها -١١

 pe]- pe]ep- (   ما عدا آلمة توبةepme=anoin  مثال : 
      pem`nxhmiقبطي    

  عادة يونانية إال إذا جاء فيها مقاطع قبطية معروفة  تكون الكلمات الطويلة جدا-١٢
 أحيانا تكون الكلمة مكونة من جزء يوناني و جزء قبطي و عادة يمكن تميز آل منهما علي -١٣

 :األساس السابق ذآره مثال
  xpic=oc و الكلمة اليونانية  =me تتكون من المقطع القبطي   me=xpic=ocالمسيحية  

 " المسيح"
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