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 املستخدم يف طريقة لفظ احلرف والكلمة السريانية مفتاح اللفظ

 واحلركات العربية باستخدام احلرف العربي 

اعلمممن ال اةلامممي اةةمممسب ابي ظ ةمممب اةلحممم  اةاسظممم  اة ممم ب  ة ممم    ممم  

وةكم  اةمد  ن اةلامي . بي ة   ثمث  فطم  سك ت ف   بل ال اةلاي اةعسظ

اةعسظبي ف  دطسبب ةح  اةكل  ت اةةسب ابي ظ ةب اةلح  اةاسظم   سوفم  

وكل  ت ظشكل ةلبن ا د ج إةى  سكدبل إض فبدبل ةك  اك ل اة سك ت 

ةمممنا احممم لا علمممى اةمممد  ان اة مممسو  اةعسظبمممي . اةةمممسب ابي اة  ممم 

ت   دلحممي ظعمم  و سك د مم  ظ ةمم اات اةحمملبي ناد مم  وابضمم  ظمم اا

. اةش ء ةد ثبل اةلح  اةةسب ا  اةني ا وجو  ة   ب  ثلم  ظم ةلح  اةعسظم 

 :فاح لا وادحق  ع  على    بأد 

، اةممد      ك مم  ومم  او اةممد  ن  ةحد ممي اةعسظبمميك ܰ ܹ اةحد ممي اةةممسب ابي

ܬܒܰܬ: اةة  ةل اةي علب   ܘ، KATABA= َكَدَب =  ܰܟܬ
ܬ
 .Tawد ْو ܹܬ

 ظ ممس  اةبمم ءاةممدعب  عا مم  كةممسا اةعسظبممي،  ةك ܰ ܹ اةكةممسا اةةممسب ابي

، وُاظطم  اةكةمسا اةمد  ان FEEL= فبمل =  ܺܦܝܠ : ةل اةي على  سكد م 

 .آ س
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 اةضمم ي اةةممسب ابي
 ܹܰ
ي اةعسظبممي، ك   ظ ممس  اةممواواةممدعب  ع مم   ةضمم  

اةعسظبممي ةد ثبممل ، وُاظطمم  اةضم ي MOON=  مول =  ܽܡܠܠ  : ةل اةمي علب مم 

 . سكي ا سى ةاعسف   آدب 

ب  ة مم   ممسا   ظ ةعسظبممي، دلحمم   ثممل كةممسا   ححممي ةمم ومم  ܰ ܹܹ سكممي

"é"  اِدِمل =  ܶܢܶܬܠك   فم  : ظ ةكةسا اةعسظبي ـِـ وا ثل  اافساجبي =

NETEL  ودلح  ك   ف egg اإلاجلبزبي. 

ܹ سكي  ب  ة م   مسا   ظ ةعسظبمي، دلحم  ةم (زقاف ) و  ض ي   ححمي ܰ 

ي اةعسظبي ـُـ وا ثل  اافساجبي   "o" ثل  = ُسُن =  ܳܪܳܡܐܰك   ف : ظ ةض  

ROMO  ودلح  ك   ف DOOR اإلاجلبزبي. 

علممى كد ظممي اةبمم ء او اةممواو ةل اةممي علممى ا  بمم ت ةمم ظط  جممست اةعمم  ا 

ܰ، وفم  وساظ=  ܪܬܳܒܐܰاةكل  ت اة  لطي اي غبس اةة كاي ك   ف 
 
ܐ ܶ ܐܠܟ  =  ܡܬ

اةممواو وا اةممد  ن  "َ ممث ِ "و" سابُ " اةفضممل كد ظد مم وةكممل .  ث مم 

 ةل اةممي علممى اةضمم ية  ةممي ظممل ا حممس اةممد  ا     فمم  وممن  اواةبمم ء 

 .ك   ظب ا   آاح    ياةعسظبواةب ء واةكةسا واةواو 

بط ظلمم  د   مم   ممس  اةجممبن اةعسظمم  ك مم  بلح مم   ܓܰاة ممس  اةةممسب ا 

وا اضمم س ااحةمما  إةممى إ  مم ن )اة حممسبول، وةممادظس احمم  وممنا اةلحمم  

ةكم   اةعسظبمي اةك   اةح سةبي ةل نةك بؤ ي إةى إةدظم   فم  ةح  م  ك 
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او ك ةك   اةح سةبي، ف   بل بدوفس  مس  فم  اةعسظبمي ا بةمد  ن إا 

 (. ة نا اةاس  ووو ةح   اةحل 

كمم ةجبن اةعسظبممي بلحمم  ةح مم ل ا مم و    طةممى و ܓوةل ممس  اةةممسب ا  

ܐܝܳܐك   ف  " ج"فبكدب  اة حسبي  ثمل واآل س  لب ل فمبلح  ج ُي، =  ܓܬ

ك   ف  " غ"بكدب واةعسظبي " غ"
ܰܡܰܬ

ܳ
ܠ ܕ   . َ ْاْنلُ =  ܓ 

   ثلممي ا ممسى فمم  اةةممسب ابي د ضممس ةطواعمم    ممسو ووامم ك   ةممي 

غ ةظ  ا دابس ف  اة عامى وةكا م  دع م  اةلحم   ةدطشبي واةدسكبخ دة ى ظ

دوضمممس د د ممم  اط مممي ܰܰܬ،ܰܟ،ܰܦ،ܰܕ،ܰܒ: ووممم  مممثوا و مممساوا، 

  :ةل اةي على ةح    اةلبل ك   بأد 

 ܟܰ  ،(دلح  ك س  اةنال اةعسظم ) ܕ ܰܰ،(اإلاجلبزي" V"دلح  ك س  ) ܒ ܰ
دلحم  ك مس  اةحم ء اةعسظم ، واعلمن )ܰܦ ܰ ،(دلح  ك س  اة  ء اةعسظم )

دلح  ) ܬܰ  وا بسا( اإلاجلبزي" P"ال اةلح  اة طةى ة نا اة س  ك س  

 (.ك س  اةث ء اةعسظ 
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ܹ ܹ ܟܬ   ܹܒ  ܢ ܐܐܹܬ  ܝ 
 
 ܪ

ܐ ܪܓ   ܹܹܗ  ܕ  ܐܹܩ  ܝ   الدرس األولܡ 
 

ܰ ܰܬ̱ܐܳܢܫܬܝ   ܬܳܝܐܒ 
 

ܒ ܳܰ
ܳܡܐ ،(آب  ) األب Avo ܐܐܬ

ܶ
 ،(إِم  ) األم Emmo ܐ

 ،(ُسبتُ ) الجدة Sovto ܐܳܬ ܰܳܣܒܰ ܹ،(ُسبُ ) الجد Sovo ܐܳܣܒ ܳܰ
 ،(ُحثُ ) األخت H'otho ܐܳܚܬ ܹܳܰ،(آحُ ) األخ Ah'o ܐܬܳܚܐ
ܡܬ ܹܳܰ،(ُدذُ ) العم Dotho ܐܳܕܕ ܳܰ  ،(َعمثُ ) العمة A'amtho ܐܥܬ
ܰ
ܳ
 ،(ُحلتُ ) الخالة H'olto ܐܳܚܠܳܬ ܹܰ،(ُحلُ ) الخال H'olo ܳܚܐܠ
ܰ  ،(برُ ) بنالا Bro ܒܳܪܐ ܪܬ   (بَرثُ ) بنةاال Bartho ܐܒܬ

 
ܒ ܳܰ
 (آُب ُرِحم لِم  ) األب يُِحُب األم   Avo roh'em lemmo ܐܰܳܪܶܚܡܰܠܳܶܡܐܐܬ

ܰܳ ܳܡܐܰܝܳܨܦ 
ܶ
ܰܬܐ إِم  ) األُم تهتُم بالبيتِ  Emmo yos'po dvaito ܬܳܝܐܐܰܕܒ 

 (يُصُف دبَيتُ 
ܩܰܠܓ ܰܬܳܣܒ ܳܰ

الجُد سافر الى  Sovo h'zaq' lgarebio ܝܳܐܪܒܰ ܐܰܚܙܬ

 (ُسُب حَزق لَغربيُ ) الالشم
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ܬܰ ܳܬܐܰܶܦܬܰ ܳܣܒܰ  ܰܬܰܚܬ ܰ ܟ  الجدة فتحت  Sovto pethh'th kaotho ܐ ܬ 

 (ُسبُت فِثَحث َكْوثُ ) الشباكَ 
ܰ ܶ آُح قُِر ) األخ يقرأُ درسه Ah'o q'ore lherge ܗܐܬܳܚܐܰܳܩܶܪܐܰܠܶܗܪܓ 

 (لِهرِجه
تكنُس  األختُ  H'otho konsho lq'eloito ܐܐܰܳܟܢܳܫܐܰܠܶܩܳܠܬܳܝܰ ܳܚܬ ܳܰ

 (ُكنُش لقِلّيثُ  ُحثُ ) الغرفةَ 
ܰܬܳܕܕ ܳܰ  ܰܢܰܪܬܕ ܳܰܐܰܙܒ 

ܳ
ُدُذ زبَن ) شترى سيارة  ا العم   Dotho zvan raddoito ܐܝ

 (َرد يتُ 
ܡܬ ܳܰ ܙܬ̱ܠܬܰ ܥܬ
ܶ
ܩܺܪܝ ܰ ܰܐܰܐ العمة  A'amtho ezath laq'reetho ܐܠܬ

 (َعمُث إَِزث لَقريثُ ) ذهبت الى القريةِ 
ܬܰ ܝ 
ܺ
ܰܐ
ܳ
ܣܝܳܐܳܚܐܠ

ܳ
 ُحُل إيثاو) الخال طبيب   H,olo ithao osio ܘܗܝܰܐ

 (أُسيُ 
ܰ
ܶ
ܝ 
ܺ
ܠܦ ܳܰܳܚܠܳܬܐܰܐ الخالة  H'olto itheh malfoneetho ܐܢܬܺܝ ܳܰܝܿܗܰܡܬ

 (ُحلُت إيثِه َملفُنيثُ ) سة  مدر  
ܙܺܡܝܪܬܰ  بن يسمُع اال Bro shomaa' lazmeerto ܐܒܳܪܐܰܳܫܡܬܥܰܠܬ

 (بُر ُشَمع لَزميرتُ ) الترتيلةَ 
 ܰ ܪܬ  ܝܒ ܳܰܒܬ ܰܐܰܠܒ ܽܰܐܰܡܛܬ

ܳ
ُر بنة تُحض  اال Bartho mt'ivo lvosholo ܳܫܐܠ

 (بَرُث مطَيُب لبوُشلُ ) مَ الطعا
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ܐ الدرس الثاني ܪܓ   ܢ ܐܹܗ  ܝ 
 
 ܬܪ

ܹ ܦ  ܘܪܥ  ܹܹܣ  ܠܬ   ܹܡ  ܠܡܬ   ܹ ܐܹܫ  ܒ  ܘܫ  ܡܹܚ  ܐܐܹܥ  ܘܫ  ܫ  ܐܹܚ    ܝ 
 تصريف الفعل السالم مع ضمائر المفعولية

 

يكون الفعل الماضي إما متحرك اآلخر أو ساكنه، فالمتحرك اآلخر ال 
اكن اآلخر قد تصاله بضمائر المفعولية ولكن السايصيبه تغيير عند 

  يُصيبه بعض التغيير كما سنالحظ في التصريف الذي سنقدم دورسنا فيه
ܹ ܹܟܬ   ܐܹܹܒ  ܡ  ܘܠ  ܹܫ 

 
 "(هو" تقديره الفاعل غائب) َكتَبَ ܫܶܠ

 ساكن اآلخر
 ܰ ܬ ܰܬܰܟ  ܰ   Kathban نيبَ كتَ ܹܢܝ̱ܰܒ  ܬ ܰܬܰܟ   Kathban ܹناَكتبَ ܹܰܢܒ 
 

 ܰ ܬ ܬܰ  Kathbokh َكَتبَكَ  ܟ ܰܒ ܳܰܰܟ   Kthavkhon َܹكتَبُكمܹܰ  ܿܰܟ ܽܰܒܰ ܰܟ  
 

 ܰ ܬ ܬܰ  Kathbekh َكتَبَكِ ܹܝܟܰ ܒ ܶܰܰܟ   Kthavkhenܹ َكتَبَُكنَ  ܰܝܢܶܟܰ ܒܰ ܰܟ  
 

 ܰ ܬ ܬܰ  Kathbeh َكتَبَهُ ܹܗܒ ܶܰܰܟ  ܢܽ  ܰܒ ܰܰܟ  
ܶ
 Kthav enon َكتَبَهُمܹܐ

 

 ܰ ܬ ܬܰ  Kathboh َكَتبَها ܗܿܰܒ ܳܰܰܟ  ܶܢܝܢܰܒ ܰܰܟ 
ܶ
 Kthav enen َكتَبَهُن  ܹܐ
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ܐܹالدرس الثالث ܪܓ   ܹܹܗ  ܝܬ  
 
ܐܹܬܠ  ܝ 

݂ܬ   Ketbeth ܬ݂ܬܒ݂ܶ݁݁ܟܶ
 د مذكرا  وجمعا  وهو ساكن اآلخرللمتكلم المفر َكتَْبت  

 
وتلحق به ضمائر المفعولية للمخاطب والمخاطبين والمخاطبة 

والمخاطبات والغائب والغائبين والغائبة والغائبات وال تلحق به ضمائر 

المفعولية للمتكلم إذ ال يجوز أن يكون المتكلم فاعال  ومفعوال به في آٍن 
 .واحد

ܬܰ ܬܰ  كَ َكتَْبتُ  Kthavtokh ܟܰ ܳܬ ܰܒܰ ܰܟ    َكتَْبتُُكم Kthavtkhon ܿ  ܟ ܽܰܬ ܰܒܰ ܰܟ  
ܬܰ ܬܰ  َكتَْبتُكِ  Kthavtekh ̱ܝܶܬܟܰ ܒܰ ܰܟ    َكتَْبتُُكن   Kthavtkhen ܝܢܟ ܶܰܬ ܰܒܰ ܰܟ  
ܬܰ ܰ ܹ  َكتَبتُهُ  Kthavteh ܗܬ ܶܰܒܰ ܰܟ   ܶ ܢܿܽ  ܰܬܰ ܒ ܶܰܰܟ 

ܶ
 Kethbeth Enno ܐ

 َكتَْبتُهُم
ܬܰ ܰ   َكتَْبتُها Kthavtoh ܗܿܰܬ ܳܰܒܰ ܰܟ   ܶ ܶܢܝܢܰܬܰ ܒ ܶܰܰܟ 

ܶ
 Kethbeth Ennen ܐ

 َكتَْبتُهُن  
 

 :مالحظة
 ياء المخاطبة ال تلفظ لذا وضع تحتها خطيط يُعرف بالمبطل
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ܐܹالدرس الرابع ܪܓ   ܹܹܗ  ܐܹܪܒ  ܝ   ܝܥ 

 ܹ ܒ  ̈ܝܹܫ  ܘܡ  ܐܝ   أيام األسبوع Yawmai shovoua'o ܘܥ 

 

ܕܰ    األحدܹ  H'athbshabo   ܐܫܬܒ ܳܰܒܰ ܰܚܬ
  ثنيناالܹ  Trenbshabo  ܐܫܬܒ ܳܰܒܰ ܰܶܪܝܢܬܰ 
  الثالثاءܹ  Tlothobshabo  ܐܫܬܒ ܳܰܒܰ ܰܐܳܠܬ ܳܰܬܰ 
  األربعاءܹ  Arba'obshabo  ܐܫܬܒ ܳܰܒܰ ܰܥܳܐܐܬܪܒܰ 

ܡܫܬܐ   الخميسܹ  H'amshobshabo  ܐܫܬܒ ܳܰܒܰ ܰܚܬ

  الجمعةܹ   A'roubto   ܐܬ ܳܰܥܽܪܘܒܰ 
 السبتܹ   Shabsho   ܐܬ ܳܰܫܬܒܰ 

 

ܬ ܳܡܐܰܶܡܬܰ  ܰܝ
ܶ   ܐܩܬܝܬܡܰܶܡܢܰܳܫܥ 

  Yawmo methq'iam men shoa'e يَوُم ِمثقايَم ِمن ُشعِ 
 ن ساعاتاليوم يتكون م

 

ܝܰ 
ܺ
ܰܬܒܰ ܰܐ   ܢܥܰܘܶܥܣܺܪܝܢܰܳܫܥܺܝܰ ܝܬ ܳܡܐܰܐܬܪܒ 

  Eith byawmo arbaa' oa'sreen shoa'eenإيث بيَوُم أَرَبع وِعسرين ُشعين 
 ن ساعةويوجد في اليوم أربع وعشر
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ܰ ܽ   ܢܝܢܰܩܬܺܛܝܢܝ ܳܰܩܬܝܳܡܐܰܶܡܢܰܫܬ ܺܰܐܰܶܡܬܰ ܰܳܫܥܬ ܳܰܟ 
ܹكول ُشعُث ِمثقَيُم ِمن شتين قَطينيُن

Kol shoa'tho methq'aimo men shteen q'at'nion  
 كل ساعة تتكون من ستين دقيقة

 

ܰ ܝܰ ܰܩܬܺܛܝܢܬ ܳܰܘܽܟ 
ܺ
ܰܬܿܗܰܫܺܬܝܢܰܬܰ ܒ ܳܰܰܐܰܐ   ܝܳܢܝܳܢܖ 

ܹوخول قَطينُت إيث بُه شتين ترايُْنيُن
okhol q'at'eento eith boh shteen traionion  

 وكل دقيقة تحتوي على ستين ثانية

 

ܰ ܽ ܝܰ ܰܬܪܬܝܳܢܬܺܝܰ ܟ 
ܺ
  ܝܢܦ ܺܰܿܗܰܫܺܬܝܢܰ̈ܪܦ ܳܰܒ ܳܰܰܐܰܐ

 Kol traioneetho eith boh shteen rfofeenكول ترايُنيُث إيث بُه شتين رفُفين   
 كل ثانية تتكون من ستين لحظة

 

ܬܰܦ ܳܰܪܦ ܳܰ ܝ 
ܺ
ܛܪܬܦ ܰܰܝܰ ܘܗܰ ܐܰܐ ܰ ܰܡܬ   ܡܳܪܐܬ 

 Rfofo eithao mat'raf temro رفُُف إيثاو َمطَرف تِمرُ 
 اللحظة هي رفة الجفن

 

ܬܰ ܳܗܳܳܢܰܽܛ ܟ ܳܰ
ܶ
ܶܰܠܳܰܒܰ ܒ ܳܰܰܒܝܬܕܰ ܰܕܰ ܥܒ ܶܰܳܣܐܰܐ   ܐܝ 

 Hono t'oukoso etha'veth biath bovloie هُُن طوُكُس إثعبِذ بيَذ بُبلُيِ 
 هذا التقسيم وضعه البابليون

 



13 

 

ܐܹالدرس الخامس ܪܓ   ܐܹܹܗ  ܝ  ܝܫ   ܚܡ 

ܢ ܐ ܢܝ   العدد Meniono ܡ 

 

ܹ ܟ  ܐܕ  ܝ  ܢ 
 
ܹܹالمذكر  Dekhronoio ܹܪ ܹܢ ܩܒ  ܐܬ   ܝ  ܹالمؤنث Neq'bthonoio ܢ 
ܕܰ    واحدة  H'tho  ܐܚܕ ܹܳܰواحد  H'ath  ܰܚܬ
ܹܰإثنان  Tren  ܰܶܪܝܢܬܰ 

ܬ ܝܢܖ ܰܬ 
ܶ
ܹإثنتان  Tarten ܬ

ܹثالث  Tloth  ܳܠܬܰ ܬܰ ܹثالثة Tlotho  ܐܳܠܬ ܳܰܬܰ 
ܰܬܹأربعة          'Arba  ܥܳܐܐܬܪܒܰ  ܹأربع  Arbaa  ܥܐܬܪܒ 

ܡܳܫܐ ܹخمس  H'ammesh ܚܬܶܡܫܹخمسة    H'amsho ܚܬ
ܹست  Sheth  ܶܫܬܰ ܹستة   Shto   ܐܫܬ ܳܰ
ܰܬܹسبعة  Shava'o  ܥܳܐܫܬܒܰ  ܹسبع  Shvaa  ܥܫܒ 
ܹيثمان  Tmone  ܳܡܢܶܐܬܰ ܹثمانية    Tmonio  ܳܡܢܝܳܐܬܰ 
ܰ
ܶ ܹتسع  Tshaa  ܫܬܥܬܰ ܹتسعة  Tesha'o  ܫܥܳܐܬ 

ܪܹعشرة      A'esro  ܶܥܣܳܪܐ ܹعشر  A'sar  ܥܣܬ
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ܹ ̈ܘܦ 
ܐܛ   أمثلة T'ofse ܣ 

ܹ ܟ  ܐܕ  ܝ  ܢ 
 
ܹ المذكر Dekhronoio ܪ ܹܢ ܩܒ  ܐܬ  ܝ   المؤنث Neq'bthonoio ܢ 

ܕܰ    Hath bro ܳܪܐܒܰ ܰܚܬ

ܹبن واحدا

ܪܬܰ ܚܕ ܳܰ ܹ  H'tho bartho ܐܐܰܒܬ

ܹبنة واحدةا
ܹ Tren Ah'eܹܹ ܐܶܪܝܢܰܐܬܚ ܶܰܬܰ 

ܹإثنانِ  أََخَوانِ 

ܰ
ܬ
ܰܖ ܰܬ
ܶ
ܰܬ

ܳ
ܬ  ܚ  ܳ
 Tarten ah'wotho ܐܝܢܰܐܬ

ܹأختان إثنتان  
ܬܝ ܳܰܐܰܒܰ ܳܠܬ ܳܰܬܰ      Tlotho bnaio ܐܢ

ܹثالثة أبناء

ܰܰܬܳܠܬܰ 
    Tloth bnotho ܐܬ ܳܰܒܢ ܳ

ܹثالث بنات
ܰܬ ܰܥܳܐܰܚ ܳܰܐܬܪܒ 

ܶ
    Arba'o h'ole ܐܠ

ܹأربعة أخوال

ܰܬ ܰܐܬܪܒ 
    Arbaa h'lotho ܐܬ ܳܰܥܰܳܚܠ ܳ

ܹأربع خاالت
ܡܶܪܐ
ܶ
ܡܳܫܐܰܐ     H'amsho emre ܚܬ

ܹخمسة خراف

ܰ
ܳ
ܬ  ܶܡܫܰܢܩܬ  ܳ  H'ammesh ܐܚܬ

nq'awotho    ܹخمس نعجات
ܺܡܝܢܫܬ ܳܰ ܬ        Shto yawmeen ܐܰܝ

ܹأيام ستة

   Sheth shneen ܢܫܢܺܝܰ ܰܶܫܬܰ 

ܹسُت سنين
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ܰܫܬܒܰ 
ܶ ܬܡ     Shava'o yamme ܐܥܳܐܰܝ

  سبعة بحار

ܰܬ ܬܡ ܰ ܫܒ   Shvaa yammotho ܐܬ ܳܰܥܰܝ

ܹسبع بحيرات   
ܬܝ ܳܰܬܰ        Tmonio Q'naio ܐܳܡܢܝܳܐܰܩܢ

ܹثمانية أقالم

 ܰ       Tmone louh'e ܶܚܐܬܳܡܢܶܐܰܽܠ  

ܹلوحات يثمان
ܝ ܰ
ܺ
ܫܥܳܐܰܐ

ܶ
ܹܳܠܢܶܐܬ

 Tesha'o eilone ܹܹܹتسعة أشجار

ܬܰ ܰܬܫܬܥܰܓ 
ܶ ܹܐܢ 

 Tshaa ganne ܹܹܹتسع جنائن
ܬܪܶܚܐܥܶܰ ܰܣܳܪܐܰܝ

 A'esro yarh'e ܹܹܹعشرة أشهر

ܬܰ ܪܰܫܢ ܹܐܝ ܳܰܥܣܬ

 A'sar shnnaio ܹܹܹعشر سنين
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ܐܹالدرس السادس ܪܓ   ܹܹܗ  ܝܬ  
ܐܹܫܬ   ܝ 

ܡܙ ܐ
 
ܐܹܕܪ

 
̈ܗ  شارةأسماء اإل Shmohe Dremzo ܫܡ 

 
ܹ ܟ  ܐܕ  ܝ  ܢ 
 
ܹ المذكر Dekhronoio ܪ ܹܢ ܩܒ  ܐܬ   ܝ   المؤنث Neq'bthonoie ܢ 

ܹهذه للقريب     Hothe      ܐܳܗܶܕܰ ܹهذا للقريب         Hono     ܳܗܳܢܳܰ

ܹالء للقريبؤه       Holen   ܳܗܶܠܝܢܹالء للقريبؤه        Holen  ܳܗܶܠܝܢ

ܘ ܹتلك للبعيد            Hoi      ܳܗܝܹذلك للبعيد             Hao     ܗܬ

ܹأولئك للبعيد         Honen   ܳܗܶܢܝܢܹأولئك للبعيد         Honon  ܳܗܢܿܽ  

 

ܹ ܘܦ 
ܐܛ   أمثلة  T'ofseܣ 

ܘܰܫܬܒܰ ܳܗܳܳܢܰܫܬܒܰ 
   Hono shavro ao shavro honoܹܹܹܹܹܹܹܹܹ ܳܪܐܰܳܗܳܢܳܰܳܪܐܰܐܬ

 هذا الطفل أو الطفل هذا 

ܹ

ܬܝ ܳܰܳܗܕ ܶܰ
ܺ
ܬܝ ܳܰܐܰܠܛ

ܺ
  Hothe t'letho ao t'letho hotheܹܹܹܹܹܹܹ ܐܐܰܳܗܶܕܰ ܐܰܐܬܘܰܠܛ

 هذه الصبية أو الصبية هذه  

 
ܐܰܳܗܶܠܝܢܶܦܰ ܳܗܶܠܝܢܰܝܽܳܠ ܰ 

ܶ  ܐܰܐܬܘܰܝܽܳܠ ܦ 
Holen yolofe ao yolofe holen   الءؤطالب هالء الطالب أو الؤه 

ܹ
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ܦ ܳܰ ܦ ܳܰܬ ܳܰܳܗܶܠܝܢܰܝܽܳܠ   ܘܰܝܽܳܠ  
 ܐܰܳܗܶܠܝܢܬ ܳܰܐܰܐܬ

Holen yolofotho ao yolofotho holen  الءؤالء الطالبات أو الطالبات هؤه 

ܰܬ ܘܰܒ    ذلك البيت جميل    Hao bayto shappeero ܝܳܪܐܬܳܝܐܰܫܬܦ ܺܰܗܬ

ܬܰ  تلك الحديقة حلوة    Hoi gantho h'letho ܐܐܰܚܺܠܬܝܶܰܢܬ ܳܰܳܗܝܰܓ 
ܒ ܳܰ
ܐܰܡܪܬܚܳܡܢܶܐܳܗܢܽ  ܰܐܬ ܶ   ܗ 

Honon avohe mrah'mone    أولئك اآلباء رحماء 

ܰ
ܳ
ܬ 
ܡܗ ܳ
ܶ
  ܐܐܰܡܪܬܚܳܡܢܬܳܝ ܳܰܳܗܶܢܝܢܰܐ

Holen emhotho mrah'moniotho   أولئك األمهات رحيمات 

ܓܰ 
 ܳܡܐܰܳܗܘܝܳܐܰܳܗ ܕ ܳܰܳܗܳܳܢܰܒܬ

Hono bag'thomo hoio Hon     ْفي حالة الجزم تصبح هُن 

ܓܰ ܰ:ܐܳܗܕ ܶܰ
 ܳܡܐܰܳܗܘܝܳܐܰܳܗܕܰ ܕ ܳܰܒܬ

Hothe bag'thomo hoio hoth   حالة الجزم تصبح هُذْ  في 

  :مالحظة

 .شارة البعيد والثاني بالقريبسم اإلالى األول بإلى أمرين أو أكثر يشار إإذا أشير 
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ܐ الدرس السابع ܪܓ   ܹܹܗ  ܐܫܒ  ܝ   ܝܥ 

 ܹ ̈ܐܹܕܒ  ܝ  ܐܚ  ܫ   نسانحياة اإل H'aie dvarnosho ܪ̱ܐܢ 

 
ܰ
ܳ
 (ب ب  ) الرضيع Bovo ܐܒ ܳܰܒ ܳܰ  (عول  ) الجنين A'oulo ܽܥ ܠ

  (َشبر  ) الطفل Shavro ܳܪܐܫܬܒܰ  (ي نيسق  ) الرضيع Yonesq'o ܝܳܢܶܣܳܩܐ

ܝܳܐ ܝܳܡܐ  (طَلي  ) الصبي T'alio ܠܛܬ   (علَيم  ) الشاب A'laimo ܥܠܬ

ܰ ܨܒ ܽܰ
ܳ
ܬܰ ܹ(صبوث  )أمر S'votho ܐܬ    (َجبر  ) الرجل Gavro ܳܪܐܒܰ ܓ 

عجوز أو ال Q'asheesho ܩܬܺܫܝܳܫܐ  (س ب  ) الشيخ Sovo ܐܳܣܒ ܳܰ

 (قَشيش  ) الكهل
ܕܰ  ܶܡܗܒܥܽ ܒ ܳܰ ܶܢܗܶܘܐܰܟܬ

ܶ
ܰ ܐܰܕܐ

ܳ
  ܽܥ ܠ

Kath nehoe ba'obo demme a'oulo   
 (كاذ نِهِو ْبعوب  ِدمُّ عول  ) عندما يكون في بطن أمه جنينا  

 ܐܰܐܬܘܰܝܳܢܶܣܳܩܐܒ ܳܰܩܶܪܐܰܒ ܳܰܶܢܬܰ ܰܘܳܡܐܰܕܝܺܺܠܝܕܰ 
Omo deleeth nethq're bovo ao yonesq'o   

 (سق  ديليذ نِْثْقِر ب ب  أَو ي نِ  م  وْ )  رضيعا  يدعى وما أن يولد 

  ܳܪܐܩܶܪܐܰܫܬܒܰ ܘܳܡܐܰܕܶܢܪܶܒܐܰܶܡܬܰ 

Omo dnerbe Shavro    (ْوم  ْدنِرِب ِمْثق ِر َشبر  )   وإذا كبر يُدعى طفال 
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ܝܳܐܶܟܢܰܶܡܬܰ    ܩܶܪܐܰܠܛܬ

Ken methq're t'alio     (ِكن ِمثقِر طَلي  )   ثم يدعى صبيا 

ܘܒ ܰ
ܽ
ܝܳܡܐܪܰܙܬܒܰ ܳܒܬܰ ܰܬ   ܢܳܐܰܥܠܬ

Tov bothar zavno a'laimo          (توب ب َثر َزبن  ْعلَيم  )  أيضا  بعد فترة شابا 

ܰܬ ܰܥܰܨܒ ܽܰܘܳܡܐܰܕܝܳܕ 
ܶ
ܶܰ ܬ  ܝ  ܒܰ ܰܐܐܰܕܚܬ  ܳܪܐܓܬ

Omo dyothaa' s'votho dh'aie gavro   وعندما يعرف أمر الحياة رجال  

 (ْوم  دي َذع ْصبوث  ْدحاِي َجبر  )

ܰܬ ܬܝ ܳܰܰܕܰ ܘܟ  ܫܢ ܠܰܒܬ
ܶ
  ܐܳܗܶܘܐܰܳܣܒ ܳܰܰܐܳܥܐ

sovoOkhath A'oel bashnaio hoe     وعندما يدخل في السنين شيخا  

ئِل بَشناي  ه ِو س ب  )  (وخاذ ع 

ܰܬ ܰܶܢܗܶܘܐܰܩܬܺܫܝܳܫܐܘܳܡܐܰܕܳܥܒ    ܪܰܒܝܬ ܡܬ ܗܝ 

Omo da'ovar biawmao nehoe q'asheesho  

بَر ْبيَوماْو نِْهِو قَشيش  )  وما أن تعبر أيامه يصير كهال أو عجوزا    (ْوم  ْدع 
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ܐ اة س  اةث  ل ܪܓ   ܹܹܗ  ܐܬ  ܝ  ܝܢ   ܡ 
ܹ ܹܟ  ܹܬ   ܹܒ  ܹܹܬ  ܹܟ  ܗ  ܪܫ  ܹܫ  ܹܬ   ܹܒ   

  Kthavt shershoh kthavto ܐܬ 
  َكتَْبَت للمخاطب وهو متحرك اآلخر

 
ܬܰ  للمذكر والمؤنثَܹكتَبتَنيܹ      Kthavtonܰܢܝܳܬ ܰܒܰ ܰܟ  

ܬܰ  للمذكر والمؤنث َكتَبتَنيܹ       Kthavton ܰܢܝܳܬ ܰܒܰ ܰܟ  

ܬܰ  ر والمؤنثللمذكَܹكتَْبتَناܹ     Kthavton ܰ ܳܬ ܰܒܰ ܰܟ  

ܬܰ  للمذكرَܹكتَبتَهُ ܹܹ   Kthavtoi ܰܝܗܝܬ ܳܰܒܰ ܰܟ  

 ܰ ܹللمؤنث َكتَبتَهاܹ      Kthavtoh ܰܗܿܰܬ ܳܰܒܰ ܰܟ 

ܬܰ ܢܿܽ  ܰܬ ܰܒܰ ܰܟ  
ܶ
 للمذكر َكتَْبتَهُمܹ      Kthavt ennonܰ ܐ

ܬܰ ܶܢܝܢܰܬ ܰܒܰ ܰܟ  
ܶ
ܹللمؤنث َكتَبتَهُن        Kthavt ennen    ܐ

 

 يمكن أن يخاطب نفسهوال يجوز أن يرتبط بضمير المخاطب ألنه ال 
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ܐܹܹܹܹܹالدرس التاسع ܪܓ   ܹܹܗ  ܐܹܝܫܹ ܬ  ܝ   ܥ 
 ܹ ܐܹܒ  ܗ  ܠ  ܐܐ  ܝ  ܘ 
 
 هللا الخالق Aloho Boroio ܪ

 

ܳܗܐܰܒܰ 
ܳ ܰܗܰܒܰ ܽܚ ܒ ܶܰܰܐܬ ܝܰ ܳܪܐܰܳܥܠܳܡܐܰܘܽܟ 

ܺ
ܰܗܒ ܶܰܰܰܳܡܐܰܕܐ

Aloho Bh'oubeh Bro A'ulmo okhol mo deith beh  

لم  وخول م  دي)  .وكل ما فيه هللا بمحبته خلق العالم  (ث بِهآل ه  بحوبِه بر  ع 

ܐܰܘܐܬܪܳܥܐܒܰ 
ܝܳ   ܳܪܐܰܫܡܬ

Bro shmaio oara'o   (بر  شماي  وأرع  )  .خلق السماء واألرض 

ܰܬܒܰ  ܗܳܪܐܰܘܟ   ܐܒ ܶܰܟܰ  ܰ ܳܪܐܰܶܫܡܳܫܐܰܘܣܬ

Bro shemsho osahro okhawkve  

 (بر  ِشمش  وَسهر  ْوَخْوْكبِ )  .خلق الشمس والقمر والنجوم

ܬܒܰ ܒܰ  ܬܳܡܐܰܘܝ  ܳܫܐܳܪܐܰܝ

Bro yammo oyavsho    (بر  يام  ويَبش  )  .بحر واليابسةخلق ال 

ܳ ܳܰܒܰ  ܐܰܘܝܽ ܥܬܝ 
ܶ ܝܳܠܢ 
ܺ
̈ܪܶܕܐܰܘܗܰܬܳܪܐܰܐ ܰܒ ܳܰܐܰܘܘܬ

ܶ  ܐܒ  

Bro Eilone ,yoa'iotho ooarde ohabove  
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 (بر  إيل ِن ْويوْعي ث  ْوَوْرِد ْوهَب بِ )   .خلق األشجار والنباتات والورود واألزاهير

ܝ ܳ ܬܰ ܒܰ  ܳܢܶܰܳܪܐܰܚܬ ܝܳܪܐܰܘ̈ܪܬܚܳܫܐܰܘܢܽ    ܐܰܘܛܬ

Bro h'aiwotho ot'airo orah'sho onoune  

ث  وطَيِر وَرحش  ونونِ ) .خلق الحيوانات والطير والدبيب واألسماك  (بر  َحيو 

ܰܰܬܰ ܒ ܶܰܘܨܰܬ
ܶ
ܰܬ ܳܰܒܰ ܗܰܶܒܪܳܝ  ܰܓ ܳ

ܬ
ܬ 
ܺ
ܰܬܘܗܝܰܐܰܕܐ  ܪ̱ܐܢܳܳܫܐܒ 

Os'abbeth beriotheh bthogo deithaw barnosho  

 (غ  ديثاْو بَرن ش  ْوصابِث بِْري ث  بث  )   .نسانوزي ن خالئقه بالتاج الذي هو اإل

ܰܬ ܬܰ ܒ 
ܶ
ܳܗܐܰܰܺܪܝܰܥܬ ܰܽܨܘܪܬܬܰ ܒܰ ܪ̱ܐܢܳܳܫܐܰܐ

ܳ ܘܳܳܢܰܘܶܪܥܝܳܢܳܐܰܘܺܚܐܽܪܘܰ ܒܰ ܰܐܬ ܰܗܬ
ܳ
 ܐܰܬ 

Barnosho ethbri a'al s'orath Aloho bhawno orea'iono oh'eerotho  

   .نسان ُخلَق على صورة هللا في العقل والضمير والحريةاإل

 (ِرْعي ن  وحيروث  بَرن ش  إِْثْبري َعل صوَرث آل ه  بهَْون  و)
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ܐ الدرس العاشر ܪܓ   ܐܹܗ  ܝ 
 
ܝܪ  ܥܣ 

ܹ ܹܟ  ܹܬ   ܹܒ  ܹ ܝܬ  ܗ  ܪܫ  ܹܫ  ܹܟ  ܹܬ   ܹܒ 
 ܝܬ  

Kthavt Shershoh Kthavtee  
للمخاطبة وأصله بتحريك التاء األخيرة وال تتصل بضمير المخاطب 

 والمخاطبة والمخاطبين والمخاطبات
 

ܬܰ   َكتَْبتِني   Kthavteen  ܰܝܢܝ̱ܰܬ ܺܰܒܰ ܰܟ  

ܬܰ  َكتَْبتِنا   Kthavteen ܰܝܢܬ ܺܰܒܰ ܰܟ  

 

ܬܰ   َكتَْبتِهِ    Kthavteew  ܝ̱ܰܝ ܗܬ ܺܰܒܰ ܰܟ  

ܬܰ ܢܿܽ  ܰܝ̱ܰܬ ܰܒܰ ܰܟ  
ܶ
 َكتَْبتِِهمܹ  Kthavt Ennon ܐ

 

ܬܰ   َكتَْبتِها ܹ Kthavteeh   ܝܗܿܰܬ ܺܰܒܰ ܰܟ  

ܬܰ ܶܢܝܢܰܝ̱ܰܬ ܰܒܰ ܰܟ  
ܶ
 َكتَْبتِهُن    Kthavt Ennen ܐ
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ܐ الدرس الحادي عشر ܪܓ   ܹ ܹܗ  ܐܚܕ  ܝ 
 
ܝܪ  ܥܣ 

 ܹ ܒ   الغابة A'ovo ܐܥ 

 
ܰ
ܳ
ܝܳܐܰܳܪܶܚܡܰܠܽܛ ܝܐܳܠ ܢܳܢܰܠܛܬ  ܝܽ ܚܬ

Yoh'anon T'alio Roh'em Lt'ouiolo  
ِحم لطوي ل  )  يوحنا صبي  يُِحُب التنزه  (يوحان ن طَلي  ر 

 

 ܐܳܥܒ ܳܰܰܠܳ ܬܰ ܰܗܰܘܳܨܒ ܰܒ ܶܰܳܪܐܰܫܩܬ ܰܰܟ  ܳܰܨܬܦܰ ܒܰ 
Bs'afro Shq'al Kthoveh Os'ov Lwoth A'ovo  

  تجه نحو الغابةافي الصباح أخذ كتابه و

ث ع ب  بَصفر  ) ب لو   (ش قِل كث بِه وص 
 

ܳܘܐܰܫܬܦܰ ܥܳܒ ܳܰܒܰ  ܩܰܠܗܬ
ܶ
ܶܫܢܰܠܓ ܽܰܐܰܳܣܐ

  ܫܶܡܗܝܳܐܰܕܬܡܥܬ
Ba'ovo Soeq' Lhawo Shafio Dama'shen Lgoshmeh  

  في الغابة تنشق الهواء النقي المقوي لجسمه

 (بع ب  س ئِق ْلهاو  َشفي  َدْمعاِشْن ْلغوْشِمهْ )
 

ܶܝܒܰ  ܬܰܠܶܗ̈ܪܰܘܫܬܺܪܝܰܡܛܬ   ܗܝܓ 
Osharee Mt'aev Lhergao  

 (ْوشاري ْمطايِْب ْلهِرجاوْ )   هر دروسَ وبدأ يَُحض  
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ܰܬܒ ܳܰ ܰܬܬ  ܬܰܶܗ̈ܪܰܟ ܰܪܰܕܬܠܒ  ܰܬܓ  ܰܬܰܟ ܰ ܗܝܰܗܦ   ܬܳܝܐܠܒ 
Bothar Dalvakh Hergao Hfakh Lvaito  

 (ب ثَر َدلبَخ ِهرجاْو هفَْخ ْلبَيت  )  بعدما حفظ دروسه رجع للبيت
 

ܒ ܽܰ
ܬ ܕܬܪܰܠ  ܥܬܡܶܠܗܒܰ  ܗܝܰܘܥܬ

Oa'adar Lavoie Ba'amleh  
 (ْوعاَدْر البوْي ْبَعْملِه)  اعد أباه بعملهوس
 

ܝܬܐ̱ܰܗܘܰ 
ܢܳܢܰܠܛܬ ܰܬܰܝܽ ܚܬ  ܺܫܝܳܪܐܟ 

Yoh'anon T'aliao Kasheero  
 (يوحان ن طَلياو كاشير  )  يوحنا صبي  نشيط  

 

ܝܬܐ̱ܰܗܘܰ 
ܢܳܢܰܠܛܬ ܰܬܶܡܫܰܝܽ ܚܬ  ܡܥܳܢܳܐܰܬ 

Yoh'anon Taliao Meshatma'ono  
 (يوحان ن طَلياْو ِمشتَمع ن  )  يوحنا صبي  مطيع  

 

ܒ ܽܰ
ܬ ܠܳܚܬ ܶܰܡܝܬܩܬܪܰܠ ܠܶܶܡܗܰܘܬ ܝܽܗܘ   ܗܝܰܘܬ  ܗܰܘܳܫܡܬܥܰܠܶܡܠܬ

Miaq'ar Lavoie Oalemeh Oalh'otheh Oshomaa' Lmelaihon  
 يحترم أباه وأمه وأخته ويسمع كالمهم

 (يهونلَ مِ ع لْ مَ ش  ه وْ ثِ ح  لْ ه وَ م  لِ وْ  يْمياقَر البو)
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ܐ   الدرس الثاني عشر ܪܓ   ܐܹܗ  ܝ 
 
ܝܪ ܥܣ 

 
 ܬܪ

 ܹ ܹܟ  ܹ ܬ  ܹܒ  ܠܝܹ ܹܬ  ܹܫ  ܐܹܬ  ܡ  ܘܠ   ܫ 
 Kethbath Shaliath Sholomo  

 َكتَبَْت للغائبة ساكن اآلخر

 
ܬܰ ܒܰ ܰܟ  

ܰܬ
  َكتَبَْتنيܹܹ Kthavthan ܰܢܝ̱ܰܬ 
ܬܰ ܒܰ ܰܟ  

ܰܬ
 َكتَبَْتناܹܹ Kthavthan ܰ ܬ 
ܬܰ   َكتَبَْتكَ ܹ Kthavthokh ܰܟܰ ܬ ܳܰܒܰ ܰܟ  
 ܰ ܶ ܰܬܰܟ   َكتَبَْتُكمܹ Kethbathkhonܰ   ܟ ܽܰܬܰ ܒ 
ܬܰ   َكتَبَْتكِ ܹ Kthavthekh ܰܝܟܰ ܬ ܶܰܒܰ ܰܟ  
 ܰ ܶ ܰܬܰܟ   َكتَبَْتُكن  ܹ Kethbathkhen ܰܝܢܟ ܶܰܬܰ ܒ 
ܬܰ   َكتَبَْتهُ ܹܹ Kthavtheh ܰܗܬ ܶܰܒܰ ܰܟ  
 ܰ ܶ ܰܬܰܟ  ܢܽ  ܰܬܰ ܒ 

ܶ
 َكتَبَْتهُم Kethbath Ennon ܐ
ܬܰ   َكتَبَْتهاܹܹ Kthavthoh ܰܗܿܰܬ ܳܰܒܰ ܰܟ  
 ܰ ܶ ܰܬܰܟ  ܶܢܝܢܰܬܰ ܒ 

ܶ
 َكتَبَْتهُن  ܹ Kethbath Ennen ܐ

من تاء ضمير المتكلم حيث خة دائما  وبذلك يمكن تفريقها تاء ضمير الغائبة مركّ  :مالحظة

 .تصالها بضمائر المفعوليةااة عند تكون تاء ضمير المتكلم مقشّ 
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ܐ الدرس الثالث عشر ܪܓ   ܹܹܗ  ܬ  
ܐܬܠ  ܝ 

 
ܝܪ  ܥܣ 

ܘܠ ܹ ܝ   لمُ العِ  Yolpono ܢ ܐܦ 

 
ܪܰܳܡܪ̱ܝܰܐܬܰ ܡܬ

ܶ
ܰܶܪܝܡܰܽܣ ܪܝܳܝܳܐܦܐ
 Emar Mor Afrem Soryoyo ܹ

م سوري ي  ر ر م  م  إ  )   قال مار أفرام السرياني فر 
 (أ 

ܒ ܰ ܳܗܐܰܗܬ
ܳ ܰܢܳܐܦ ܳܰܝܽ ܠܰܰܐܬ
 Aloho Hav Yolopono ܹܹܹܹ َ(آل ه  هَب يولف ن  )   اللهُم  هَْب العلم 

ܬܝܢܳܐܰܕܳܪܶܚܡܰܝܽ ܠ ܰܢܳܐܦ ܳܰܠ
 Laino Droh'em Yolpono  َِحم يوْلف ن  )   لَِمْن يُِحب  العلم ܠܪܰܬ (لَْين  ْدر  ܶܠܦܰ ܒ ܳܰܘܬ ܰܝܪܦ ܺܰܫܰܬܰܐܰܕܡܬ

Oalrabo Dmalef Shappeer   (َولراب  ْدمالِف شافير)   والمعلم الذي يَُعل م جيدا    

ܰ ܟ ܽܰܡܬܠܒܰ ܐܰܒܰ ܝܗܝܰܪܰܬܕ ܳܰܥܒ ܶܰ ܰܟܰ  ܬ 
A'vethoi Rabo Bmalkothokh (عبِذ ي راب  ْبَملكوث  )   ه عظيما  في ملكوتكَ جعلْ ا 

ܢܛܝܽ ܟܰ 
ܣܳܚܩܰܕܐܬ

ܶ
ܪܰܳܡܪ̱ܝܰܐ ܡܬ

ܶ
ܰܐ
 Emar Mor Esh'oq' Dant'iokh قال مار إسحق األنطاكي 

ܐ̱ܰܗܘܰ ܢܳܐܰܦ ܳܰܝܽ ܠ ܰܳܫܐܕܢܬܦܰ ܰܶܡܠܚܬ
 Yolpono Melh'ao Dnafsho العلم ملح النفس  
ܝܳܨܐܰܪܬܦܰ ܿܗܰܶܡܬܰ ܕܒ ܶܰ ܰܚܬ

ܶ
ܰܗܿܰܝܽ ܬ 
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 Dvoh Methh'as'o Rafiothoh  ّهاعفُ ُد ضَ بِِه يتشد 
ܶܕܟܰ  ܳܡܐܰܚܺܠܝܳܡܐܰܕܬܡܡܬ

ܰܰܛܬ
 T'aa'mo H'leemo Dammadekh   مذاق سليم يُطَيُب  

ܕܰ  ܰܠܡܬ ܰܗܒ ܶܰܰܰܝܽ  ܰܳܗܶܪܓܰ ܳܥܐܰܕܽܟ 
 Lmatha'o Dkhol Yom Horeg Beh  ٍالفكر الذي يلهُج به كَل يوم 

ܬܥܽܩ ܒ ܰ ܪܰܳܡܪ̱ܝܰܝ ܡܬ
ܶ
ܰܕܬܣܽܪܘܓܰ ܰܐ
 Emar Mor Yaa'q'ov Dasroug قال مار يعقوب السروجي 

ܰܦ ܳܰܽܩ  ܰܝܽ ܠ
ܳ  
ܠ ܰܶܡܢܰܶܩܪܝܳܢܳܐܰܟܰ ܬ ܳܰܢܳܐܰܚܽܡ ܠܰܥܬ

ܰQ'oum Yolopono H'mol A'allothokh Men Q'eriono  قُْم أيها العلم

 رحمل غالتك من األسفاا

ܰܬܳܚܐܬܪܰܳܥܠܳܡܐܰܕܶܢܣܰܕܶܡܢܳܟ ܰ ܰܬ ܰܐܰܐܬܢ̱ܰܺܪܝܟ ܳܰܥܰܕܬܒܰ ܒ 
 Dmenokh H'oar A'olmo Dnesbaa' Davreekho At  فمنَك يأمل العالم

 أن يشبَع ألنَك ُمبارك  
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ܐ الدرس الرابع عشر ܪܓ   ܪܹܗ  ܹ ܐ  ܐܒ  ܝ 
 
ܝܪ  ܥܣ 

ܹ ܹܟ  ܹܬ   ܹܒ  ܗ  ܪܫ  ܹܢܹܫ  ܹܟ  ܹܬ   ܐܒ   ܢ 
 Kthavn Shershoh Kthavno  
 وهو متحرك اآلخرمن لفظ المتكلمين  َكتبنا

 
ܬܰ   َكتَْبناكَ    Kthavnokh   ܢܳܟܰ ܒܰ ܰܟ  
ܬܰ  َكتَْبناُكم  Kthavnokoun  ܰܿ  ܢܳܟ ܽܰܒܰ ܰܟ  
ܬܰ   َكتَْبناكِ    Kthavnekh   ܝܢܶܟܰ ܒܰ ܰܟ  
ܬܰ  َكتَْبناُكن    Kthavnokhen   ܝܢܢܳܟ ܶܰܒܰ ܰܟ  
ܬܰ   َكتَْبناهُ    Kthavnoy   ܢܳܝܗܝܒܰ ܰܟ  
ܬܰ ܢܿܽ  ܒܰ ܰܟ  

ܶ
 ناهُمَكتَبْ   Kthavn Ennon  ܢܰܐ
ܬܰ   َكتَْبناها   Kthavnoh   ܢܳܗܿܰܒܰ ܰܟ  
ܬܰ ܶܢܝܢܒܰ ܰܟ  

ܶ
 َكتَْبناهُن    Kthavn Ennen  ܢܰܐ

 

في حالة لفظ المتكلمين يرتبط فقط مع ضمير المفعولية للمخاطب 

والمخاطبين والمخاطبة والمخاطبات والغائب والغائبين والغائبة 
 .مفردا  وجمعا   والغائبات وال يرتبط به ضمير المتكلم مذكرا  ومؤنثا  
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ܐܹ  الدرس الخامس عشر ܪܓ   ܐܹܗ  ܝ 
 
ܝܪ ܥܣ  ܡܫ   ܚ 

ܹ ܕ  ܫܡ 
 
ܹܪ  المدرسة Mathrashto ܐܬ  

 

ܕܰ  ܝ ܶܰܬ ܳܰܪܬܫܡܬ
ܺ
 ̈ܶܪܐܐܰܕܕ ܳܰܝܳܢܬܺܝ ܳܰܒܰ ܝܿܗܰܡܪܰܬܐܰܐ

 Mathrashto Eitheh Mrabioneetho Dthore  

 (َمذَرشت  إيثِه ْمَرْبي نيث  دذ رِ )  المدرسة هي مربية األجيال

ܕܰ  ܬܰܐܰܒ ܳܰܝܐܰܡܛܰܬܬ ܳܰܪܬܫܡܬ ܥܬ ܺܰܒܰ ܓ  ܐܰܠܬ
ܶ ܰܝܕ ܽܰܶܪܐܰܘܶܢܫ 

ܳ
 ܐܐܰܕܳܡܬ ܳܰܘܬ 

Mathrashto Mt'aibo Gavre Oneshe Laa'theethoutho Dmotho 

 ء الرجال والنساء لمستقبل الوطنالمدرسة تهيّ 

 (َمذَرشت  ْمطَيب  َجبِر ْونِِش لَْعثيذوث  دم ث  )

ܡܰܥܬ ܺܰ ܰܝܕ ܽܰܥܬ
ܳ
ܝ ܶܐܰܺܕܝܠܽܗܿܘ ܘܬ   ܐܰܕܚܬ

A'am A'thethoutho Dh'aieDeelhon  

 (َعم عثيذوث  دحاِي ديلهون)  مع مستقبل حياتهم الخاصة
ܕܰ ܓ ܰܬܒܰ 

ܒܰ ܒܰ ܝܢܰܦ ܺܰܐܰܝܳܠܬ ܳܰܪܬܫ ܰܡܬ ܬܝ ܳܐܰܘܬ ܰܢ
ܬܕܰ ܬ ܳܰܢ ܳ ܰܝ ܬ ܳܰܐܰܽܟܰܙܢܬܝ 

 ܐܥ ܳ
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 Bgawo Mathrashto Yolfeen Bnaio Oavnotho Kol Znai Yatha'otho  

 .في المدرسة يتعلم األبناء والبنات كَل أنواع المعارف

 (شت  ي لفين ْبناي  َوْبن ث  كول ْزناي يَْذع ث  بغاْو َمْذرَ )
ܰ
ܽ ܫܥܬܺܝܰ ܰܘܒ ܰܬ 

ܬ
ܰܬܒ ܳܰܝܽ ܰܬ ܰܕܒ 

ܳ
ܰܪ̱ܐܳܢܳܫܐܰܘܛܶܰܐܠ

 ܶ  ܳܡܝ ܶܐܐܰܕܩܬܕܰ ܒ 
Touv Tasha’eeth Youbolo Dvarnosho Ot'bbe Dq'athmoie  

  .أيضا  تأريخ مسيرة البشر وأخبار األولين

 (توب تَشعيْث يوب ل  ْدبَرن ش  ْوِطب  ْدقَْذم يِ )

ܡܰܠܡܬܕܰ ܳܡܕ ܶܰ ܢܰܕܶܢܪܚܬ ܰܠܬ
ܶ
ܰܬ ܳܰܪܬܫܝܢܰܳܘܠ

ܶ
ܝ 
ܺ
ܰܐܰܕܐ

ܳ
ܳܡܐ̱ܰܐܚܺܪܬ 

ܶ
ܐܝܿܗܰܐ  ܐܰܕ̱ܐܢܳܫ ܳ

Mothen Ole Lan Dnerh'am Lmathrato Deitheh Emmo H'reetho Dnosho  

 .نسانلذا يجب علينا أن نحب  المدرسة ألنها أم أخرى لإل

ِل لَن ْدنِرَحم ْلَمذَرشت  ْدإيثِه إِمُّ ْحريث  ْدن ش  ) ِدن و   (م 
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ܐ الدرس السادس عشر ܪܓ   ܐܹܗ  ܝ 
 
ܝܪ ܥܣ   ܫܬ 

ܹ سم المذكر والمؤنثاال ܟ  ܐܹܕ  ܐܹܘܢ ܩܫܡ  ܝ  ܢ 
 
ܹܪ ܹܒ  ܐܬ  ܝ   ܢ 

Shmo Dekhronoio Oneq'bthonoio 
 

في السريانية هنالك أسماء مذكرة يمكن تأنيثها بإضافة تاء التأنيث عليها 

وهنالك أسماء مؤنثة بدون عالمة وهنالك أسماء مذكرة ولكن  مؤنثها 
 :س من نفس بنائها وسنعطي أمثلة لكل نوع من هذه األسماءلي

ܹ ܘܦ 
ܐܛ 

 
 :أمثلة T'ofse ̈ܣ

ܝܳܐܰܙܽܥ ܳܪܐ  (زعور   لي  طَ ) صبي  صغير T'alio Za'ouro ܠܛܬ

ܬܝ ܳܰ
ܺ
ܰܐܰܙܽܥ ܪܠܛ

ܳ  (زعورت   طليث  ) صبية  صغيرة T'leetho Za'ourto ܐܬ 

 ܳܪܐܰܳܪܳܡܐ
ܽ
 (م  ر   طور  ) جبل  عال T'ouro Romo ܛ

ܺܫܝܢܳܐ  (شين  عَ  ري  أَ ) أسد  قوي Ario A'asheeno ܐܬܪܝܳܐܰܥܬ

ܰ
ܳ
ܪܝܿܽ ܬ 
ܺܫܝܢܐܬ  (شينتعَ  ريث  أَ ) لبوة  قوية Arioutho A'asheento ܐܬ ܳܰܐܰܥܬ

ܰܬ  (ثي  فَ  هر  نَ ) نهر  عريض Nahro Pathio ܝܳܐܬܰ ܢܬܗܳܪܐܰܦ 

ܰ
ܳ
 (ليل  قَ  مر  نِ ) نمر  سريع Nemro Q'aleelo ܶܢܡܳܪܐܰܩܬܺܠܝܐܠ

ܰ
ܳ
 (ليلت  قَ  رث  مَ نِ ) نمرة سريعة Nemartho Q'aleelto ܐܐܰܩܬܺܠܝܠܬ ܳܰܶܢܡܬܪܬ 



33 

 

ܒܰ 
ܳ
 (طوبث   أرع  )أرض  صالحة  Ara'o T'ovtho ܐܬ ܳܰܐܬܪܳܥܐܰܛ

ܬܰ  (قر  ميَ  بر  جَ ) رجل  وقور Gavro Miaq'ro ܳܪܐܰܡܝܬܩܳܪܐܒܰ ܓ 

ܰܬ ܰܐܬܢ̱ܰ
ܳ
ܪܬ  ܰܐܰܡܝܬܩܬ

ܳ  (رت  ياقَ مْ  ث  تْ أَ )إمرأة محترمة  Attho Miaq'arto ܐܬ 

ܘܪܳܚܐܰܕܺܪܝܫ
ܽ
 (دريشت   أورح  ) طريق  معبدة Ourh'o Dreeshto ܐܬ ܳܰܐ

ܒ ܳܰ
 (ن  حم  رَ مْ  آب  )أب  رحيم  Avo Mrah'mono ܐܰܡܪܬܚܳܡܢܳܐܐܬ

ܳܡܐܰܡܪܬܚܳܡܢܬܺܝ ܳܰ
ܶ
 (نيث  م  رحْ إمُّ مْ )م ورح أم   Emmo Mrah'moneetho ܐܐ

ܰܦ ܰܨܶܰ
ܳ
ܝ 
ܺ
 (فئيث   فر  صِ ) ور  جميلفعص S'epro Paeetho ܐܳܪܐܰܦܐ
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ܐ الدرس السابع عشر ܪܓ   ܹ ܹܗ  ܐܫܒ  ܝ 
 
ܝܪ  ܥܣ 

ܹ ܹܟ  ܹܬ   ܹܒ 
ܪܫܹ ܬ   ܹܘ ܢܹܫ  ܹܗ  ܹܟ  ܹܬ   ܹܒ 

ܢ ܐܬ    ܘ 
 Kthavton Shershoh Kthavtono ِمْن المخاطبين وهو أيضا  متحرك اآلخر 

 
ܬܰ   َكتَْبتُمونيܹ Kthavtonon ܰܰܿܘܳܢܢܝ̱ܰܬ ܽܰܒܰ ܰܟ  
ܬܰ  َكتَْبتُموناܹ Kthavtonon ܰܰܿܘܳܢܢܬ ܽܰܒܰ ܰܟ  
ܬܰ   َكتَْبتُموهُ ܹ Kthavtonoie ܰܿܘܳܢܝܗܝ̱ܰܬ ܽܰܒܰ ܰܟ  
ܬܰ ܢܿܽ  ܬ ܽܰܒܰ ܰܟ  

ܶ
 تُموهُمَكتَبْ ܹ Kthavton Ennon ܰܿܘ ܰܐ

ܬܰ   َكتَْبتُموهاܹ Kthavtonoh ܰܰܿܘܳܢܗܿܰܬ ܽܰܒܰ ܰܟ  
ܬܰ ܶܢܝܢܬ ܽܰܒܰ ܰܟ  

ܶ
 َكتَْبتُموهُن  ܹ Kthavton Ennen ܰܿܘ ܰܐ

 
نجد أن  المخاطبين تترتبط بها فقط ضمائر المفعولية للمتكلم  :مالحظة

 مذكرا  ومؤنثا  مفردا  وجمعا  وللغائب مفردا  وجمعا  وللغائبة مفردا  وجمعا  
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ܐ ن عشرالدرس الثام ܪܓ   ܐܹܗ  ܝ 
 
ܝܪ ܢ ܥܣ   ܬܡ 

 ܹ
ܠܦ   األستاذ Malfono ܢ ܐܡ 

 

ܠܦ ܳܰ ܘܰܡܬ ܬܰܢܳܐܰܗܬ ܰܬܒܰ ܓ  ܫܶܡܫܪܰܢܬܦܰ ܳܪܐܰܕܬܢܕ 
ܶ
ܰܐܰܕ̱ܐܳܢܽܫ ܰ ܬ ܳܰܶܫܗܰܶܡܽܽܛܰܬ

ܳ
 ܐܬ 
Malfono Hao Gavro Danthar Nafsheh Mettol Teshmesto Dnoshoutho 

 .األستاذ هو ذلك الرجل الذي نذر نفسه ألجل خدمة األنسانية

 (َجبر  َدنَذر نَفِشه ِمطول تِشِمشت  دن شوث   َملف ن  هاو)
ܐ̱ܰܗܘܰܕܝܶܳܩܕܰ  ܘܪܳܚܐܰܩܕ ܳܰܰܽܗܘܝܽ ܰܳܢܛܪܬ

ܽ
ܪܰܐ ܠܺܡܝܰ ܕܢܬܢܗܬ

ܬ
ܰ ܕ ܶܰ ܰܬ

 ܐܐܰܘܝܽܳܠ ܦ 
Hoyo Not'rao Dioq'eth Dnanhar Urh'o Q'thom Talmeethe Oyoloufe 

 .هو الشمعة التي تحترق لتنير الدرب أمام التالميذ والطالب
 (نهَر أورح  قذ م تَلميِذ وي لوفِ هويو ن طراو دي قِذ دنَ )

ܰ ܫܳܪܓ ܬܰ
ܕܰ ܰܩܰܶܚܽܫ ܟܰ ܐ̱ܰܗܘܰܕܬܡܛܬ ܐܰܘܬ

ܶ ܰܕܳܫܽܡ ܥ  ܶ ܘܳܢ  ܰܝܬܕܰ ܒܰ ̈ܪܽܘܶܫܐܰܕ ܳܰܗܬ
 ܰ ܬܕ   ܠܽܗܿܘ ܰܐܰܕܬܡܩܬܶܪܒ ܰܳܥܬ ܳܰܝ
 Shrogao Damt'aleq' H'eshokh Haone Dshomoa'e Odoroshe Biath 

Yatha'otho Damq'arev Lhon  
بواسطة  ن والدارسينهو السراج الذي ينير ظلمة عقول السامعي

غاْو َدمطالِق ِحشوْخ هَون  دش  . )المعارف التي يقدمها لهم  موعِ شر 

 (ب لهونرِ امقدَ  ث  ذع  ذ يَ بيَ  روشِ ذُّ وَ 
ܝܟ ܰ
ܘܬܰ ܰܐܬ

ܽ
ܕܰ ܰܶܚܐ ܰܶܪܛܢܳܐܰܘܬ

ܳ
ܗܝܰܕܠ ܰܶܢܣܝܽ ܢܬ  

ܳ
ܰ ܒܰ ܠ ܳ ܒܰ ܓ  ܐܰܒ ܳܰܽܚ ܢܳܐܰܘܬ

ܕܰ  ܰܳܘܐܰܘܚܬ  ܺܡܝܳܪܐܓ 
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Akh H'euoth Nesionao Dlo Ret'no Othlo Boggono Oavh'oubo 

Oh'thuo Gmeero  
ر ودون شكوى وبحٍب وفرحٍ كاملين  . كزبدة تجاربه دون تذم 

ن  َوبحوب  وَحذو  جمير  )  (أَخ ِحئوث نِسي ناو دل  ِرطن  َوذل  بوج 
ܰܫܬܪܰܦܰ ܡܰܬܶܫܡܫܬܐ̱ܰܗܘܰܕ

ܺ ܰ ܒ ܽܰܰܝܕܰ ܓ  ܰܟ ܶܰܡܬܕܰ ܒܰ ܰܝܕܰ ܐܰܕܬܠܒ ܺܰ ܽܪܘܬ  ܝ   ܢܳܫܐܥܬ
Shemshao Dmanhar Gleeth Bourotho Dalveeth Bmatha'ai Kensho  

 .هو الشمس التي تذيب جليد الجهل المتلبد في عقول المجتمع
ܬܐ̱ܰܗܘܰܕܝܶܳܨܦ ܰܒܰ ܡܪܰܬ (ِشمشاْو َدمفاَشر جليذ بوروث  َدلبيذ بَمذَعي ِكنش  ) ܬܰ ܰܝܳܢ

ܶ
ܰܽܩ ܳܳܛܰܕܽܫ ܳܫܛܰܳܗܶܠܝܢܰܕܐ

ܳ
ܝܡܬܢܰܕܠ ܗܬ

ܰ
ܬ
ܰܬܝܰ ܒܰ ܪܕܬ 

ܶ
  ܗܘܿܰܽܗܿܘ ܰܘܳܪܥܝܽ ܬ 

Mrabionao Dyos'ef Dlo Q'out'oa' Dshoushot' Holen Dethhaiman 

Dtharbeethhon oroa'ionhon  
ؤتمن على تربيتهم انقطاع بتقدم هوالء الذين اهو المربي الذي يهتم دون 

 .ورعايتهم

ن ِدثهَيِمن دثَربيثهون مَربي ناو دي ِصف دل  قوط ع دشوش ط ه لِ )

عيوث    (هوندر 
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ܐ الدرس التاسع عشر ܪܓ   ܐܹܗ  ܝ 
 
ܝܪ ܥܣ   ܬܫ 

ܹ ܹܟ  ܹܬ   ܹܟܹ ܒ  ܗ  ܪܫ  ܹܘܹܫ  ܹ ܬ   ܘܒ 
Kthav Shershoh Kathbo من لفظ الغائبين وهو متحرك اآلخر 

 

 ܰ   َكتَبوني   Kathboun   ܢܝ ܰ ܒ ܽܰܰܟܬ
 ܰ  َكتَبونا   Kathboun     ܒ ܽܰܰܟܬ
 ܰ   َكتَبوكَ    Kathboukh    ܟܰ ܒ ܽܰܰܟܬ
 ܰ  َكتَبوُكم  Kathboukhon  ܰܿ  ܟ ܽܰ ܰ ܒ ܽܰܰܟܬ
 ܰ   َكتَبوكِ    Kathboukh   ܝ̱ܰܟܰ  ܰ ܒ ܽܰܰܟܬ
 ܰ  َكتَبوُكن    Kathboukhen   ܝܢܟ ܶܰ ܰ ܒ ܽܰܰܟܬ
 ܰ   َكتَبوهُ    Kathboui   ܝ̱ܰ ܗܒ ܽܰܰܟܬ
ܬܰ ܢܿܽ  ܒܰ ܰܟ 

ܶ
 َكتَبوهُم  Kthav Ennon ܰ  ܰܐ
 ܰ   َكتَبوها   Kathbouh   ܗܿܰ ܰ ܒ ܽܰܰܟܬ
ܬܰ ܰܰ ̱ܰܒܰ ܰܟ 

ܶ
 َكتَبوهُن    Kthav Ennen ܰܰܝܢܶܢܰܐ

 
يتساوى لفظ المتكلم للمفرد والجمع ألن  ياء المتكلم المفرد غير  :مالحظة

لفوظة وكذلك يتساوى لفظ المخاطب والمخاطبة ألن  ياء المخاطبة غير م

 ملفوظة
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ܐ الدرس العشرون ܪܓ   ܝܢܹܗ 
 
ܣܪ  ܕܥ 

ܐ ܘܡ   الصوم S'awmo ܨ 

 

ܬܰ  ܡܬ
ܶ
ܘܳܡܐ؟ܐ  متى بدأ الصوم؟ Emmath Sharee S'awmo ܝܰܫܬܺܪܝܰܨܬ

ܬ ܳܡܐܰܕܬܦܰ  ܘܰܝ ܘܳܡܐܰܶܡܢܰܗܬ ܕܰ ܫܬܺܪܝܰܨܬ ܕ ܳܰܰܩܬ
ܳ
ܰ ܰܘܐܬ̱ܢܬ ܰܳܡܪܝܳܐܰܐ

ܶ
ܳ ܐܰܬ  ܗܰܚܬ

ܰ
ܳ
ܰܕܠ

ܽ
ܝܳܠܢܳܐܰܕܬܒܰ ܢܺܐܟ 

ܺ
ܬܰ   ܰܶܡܢܰܐ ܰܬܰܶܡܨܥܬ  ܪܕܬܝܳܣܐܦ 

Sharee S'awmo Men Haw Yawmo Dafq'ath Morio Aothom 
Oattheh Dlo Neekhlon Men Eilono Davmes'a'ath Pardaiso 

بدأ الصوم ِمْن ذلك اليوم الذي أمر فيه الرب آدَم وزوجتَه حواء أن ال 

 وسط الفردوس في يأكال من الشجرة التي
ܘܳܡܐܰܳܣܶܡܗܰܡܳܰܳܡܕ ܶܰ ܡܥܳܢܽ ܰ ܝܢܰܨܬ

ܰܬܰܬܰ ܪܝܳܐܰܕܶܢܚܶܙܐܰܶܡܫܬܬ   ܪ̱ܐܳܢܳܫܐܒ 
Mothen S'awmo Someh Morio Dneh'ze Meshtama'onouth 

Barnosho  
 لذا فإن  الصوم وضعه الرب ليرى طاعة األنسان

ܬܰ ܬܝ  ܘܳܡܐܰܠܬ ܰܶܫܗܰܶܡܢܰܶܡܐܟܰ ̱ܐܳܢܫܰܢܬܦܰ ܰܘܗܝܰܕܶܢܚܽܣܿ ܟܰ ܨܬ
ܳ
ܐܠ

ܫܬ ܰ ܰܬܘܡܬ  ܠܽܚ ܕܰ ܝܳܐܰܒ 
 S'awmo Laitawo Dneh'sokh Nafsheh Men Mekhlo Omashtio 

Balh'outh  
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 الصوم ليس أن يمنع األنسان نفسه من الطعام والشراب فقط
ܪܰܢܬܦܰ  ܰܳܢܛܬ

ܳ
ܠ
ܶ
ܕܰ ܐܰܕܢܬܦܰ ܬ ܳܰܝܓ ܳܰ̈ܪܓ ܺܰܶܫܗܰܶܡܢܰܐ ܰܬܳܫܐܰܘܬ  ܳܪܐܓܰ ܦ 

Ello Not'ar Nafsheh Men Rg'eeg'otho Dnafsho Othfag'ro  
 لكن أْن يحفظ نفسه من شهوات النفس والجسد

ܰܶܢܬܰ ܶܘܐܰܦܺܨܝܚܰܕܰ ܘܶܢܗ
ܳ
ܬܰܠ ܝ 

ܺ
ܝܳܳܡܐܚܶܙܐܰܕܐ ܘܳܡܐܰܰ.ܘܗܝܰܨܬ ܽܰܨܬ ܐܰܦ   ܪܣܬ

ܒܰ 
ܳ
 .ܐܬ ̱ܳܰܗܘܰܺܪܝܳܫܝܳܐܰܠܶܡܣܥܬܪܰܛ

 Onehwe Ps'eeh Dlo Nethh'ze Deethawo S'ayomo S'awmo 

Porsawo Reeshoio Lmesa'ar T'ovtho  

 أنه صائم، فالصوم فرصة رئيسة لفعل الخير ويكون فرحا  كي ال يَبانَ 

ܰ
ܶ ܢܥܬܕܬܪܰܣܢܺܝܩ  ܒܰ ܒ ܳܰܐܰܒܽܚ ܘܬ ܰܐܰܘܬ

ܳ
ܽܕܘܬ   ܶܪܛܢܳܐܰܐܰܶܒܠܥܳܕܰ ܚܬ

 Ona'adar Sneeq'e Bh'oubo Oavh'athoutho Bela'oth Ret'no  

 .ويُساعد المحتاجين بمحبٍة وسرور بدوِن تََذم ر

ܰ
ܳ
ܡܰܨܽܠܿ ܬ  ܰܕܺܥܕܐܰܘܽܫ ܡܳܠܝܰܦ ܽܰܥܬ ܶ ܰ ܩܳܕܳܢ 

ܳ  ܐܬ 
 A'am S'lotho Oshoumloi Pouq'done Da'eeto 

 كنيسةمع الصالة وتكميل وصايا ال
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ܐ  الدرس الحادي والعشرون ܪܓ   ܹܹܗ  ܕ  ܝܢܹܘܚ 
 
ܣܪ  ܕܥ 

ܹ ܚܘܹ   المحبة H'oubo ܐܒ 

 

ܬܰ ܕ ܰܰܫܬܐ̱ܰܗܘܰ ܐܰܶܪܓܰ ܒ ܳܰܽܚ ܰ  ܡܳܗܐܺܡܝܳܪܐܰܘܬ
ܶ
ܰܬ
ܶ
ܡܐܠ  ܺܗܝܳܪܐܰܘܬ

H'oubo Regshaw Dmeero Othheero Omle Temho  
 .هو شعور  عجيب وُمدهِش ومملوء َدهََشا  

ܰܬ ܡܶܠܟ ܰܰܕܰ ܟ  ܰܠܶܰܒܰ ܰܡܬ ܰܬܰܒ  ̱ܚܺܪܳܳܢܰܰ ܗܝܰ ܝܢܫܬܚܠܦ ܺܰܰܪ̱ܐܢܳܳܫܐܒ 
ܶܡܽܽܛܰܠܬ

  ؟ܳܡܢܳܐ
Kath Mamlekh Bleb Barnosho Nshah'feeo Lah'reeno Mettol Mono  

وله الى آخر، لماذا؟  عندما تتملك المحبة من النسان تُح 

ܬܰܶܡܽܽܛܰܕܰ  ܝ 
ܺ
ܰܘܗܝܰܶܥܠܬ ܳܰܐ

ܽ
ܝ 
ܺ
ܰܐܰܕܐ

ܬ
  ܘܬ 

 Mettol Deithaw A'eltho Deithothan  
 .ألنه ِعل ةُ وجودنا

ܳܗܐܰܳܡܐܰܕܬܒܰ 
ܳ ܰܬܰܐܬ  ܳܫܐܗܰܳܗܳܳܢܰܶܪܓܰ ܒ ܶܰܪ̱ܐܳܢܳܫܐܰܳܣܡܰܳܪܐܰܠܒ 
 Aloho Mo Davro Lvarnosho Som Beh Hono Regsho  

 .هللا عندما خلق األنسان وضع فيه هذا الشعور

ܝܟ ܰ
ܰ ܶܪܕܰ ܦ ܰܰܐܬ ܝܳܠܢܳܐܒ ܳܰܐܰܕܝܳܪܬ 

ܺ
 ܐܰܘܳܗܘܝܳܐܰܐ

 Akh Prethto Diorbo Ohoio Eelono  
 .مثل بِْذَرة لتنمو وتصبح شجرة
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ܰܒ ܳܰܝܢܰܽܚ ܰ ܳܡܕ ܶܰ
ܺ
ܬܐ̱ܰܗܘܰ ܐܰܐ ܝ ܶܐܰܝܳܠܢ  ܕܚܬ

Mothen H'oub Eelonaw Dh'aee  
 .لذا فالمحبة هي شجرة الحياة

ܝ ܳܐܰܶܡܬܰ  ܰܬܘܶܡܢܰܺܦܐ̈ܪܬܘܗܝܰܚܠܬ ܡܰܒ  ܰܣܬ ܽ  ܢܳܫܟ 
Omen Peeraw H'laio Methbassam Kolnosh  

 .ومن ثمارها الحلوة يتلذذ كُل إنسان

ܐ̱ܰܗܘܰ ܒ ܳܰܽܚ ܰ  ܣܬ
ܶ
ܝܳܡܢܽ ܰ ܕ ܰܰܐܰܐ ܰ ܗܬ ܰ ܐܰܫܬܺܪܝܪܬ   ܐܬ 

 H'oubo Essaw Dhaimonotho Shareerto  
 .يمان الحقيقيفالمحبة هي أساس اإل
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ܐܹ الدرس الثاني و العشرون ܪܓ   ܹܹܗ  ܬ  ܝܢܹܘ 
 
ܣܪ ܝܢܕܥ 

 
 ܪ

ܹ ܹܟ  ܹܬ   ܹܒ 
ܹܬ   ܗ  ܪܫ  ܹ̈ܝܢܹܫ  ܹܟ  ܹܬ   ̈ܝܢ ܐܒ   ܬ 

Kthavten Shershoh Kthavteno 
 َكتَْبَن من لفظ الغائبات وهو متحرك اآلخر

 
ܬܰ   َكتَْبنَني  Kthavtenon   ܶܬܝܢܳܢܳܝܒܰ ܰܟ  
ܬܰ  َكتَْبنَنا  Kthavtenon   ܝ ܢܳܢܬ ܶܰܒܰ ܰܟ  
ܬܰ   َكتَْبنَهُ    Kthavtenoi  ܶܬܝ ܢܳܝܗܝܒܰ ܰܟ  
ܬܰ ܢܿܽ  ܒܰ ܰܟ  

ܶ
 َكتَْبنَهُم  Kthavten Ennon  ܶܬܝ ܢܰܐ

ܬܰ   َكتَْبنَها  Kthavtenoh   ܝ ܢܳܗܿܰܬ ܶܰܒܰ ܰܟ  
ܬܰ ܶܢܝܢܒܰ ܰܟ  

ܶ
 َكتَْبنَهُن    Kthavten Ennen  ܶܬܝ ܢܰܐ

 
ومؤنثا  هو نفسه ألن ياء إن لفظ المتكلم مفردا  وجمعا  ومذكرا   :مالحظة

 .ضمير المتكلم المفرد غير ملفوظة
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ܐ الدرس الثالث و العشرون ܪܓ   ܹܹܗ  ܬ  ܝܢܹܘ 
 
ܣܪ ܹܕܥ  ܬ  

 ܐܠ 

ܘ ܹܗ   تأمالت Houggoie ̈ܝ ܐܓ  

 
ܰܬܳܪܐܰܽܫ ܦܰ (1ܰ ܰܬܳܪܳܢܝܳܐܰܓܰ ܦ  ܡܰܽܫ ܦܰ ܶܡܬܰ ܰܕ ܰܟ  ܶܘܐܰܥܬ

ܳܫܢܳܝܳܐܰܶܢܗܶܘܐܰܳܪܐܰܢܬܦܰ ܐܬ
ܰ  ܺܡܝܳܪܐܓ 

Shoufro Pagronoio Kath Methawe A'am Shoufro Nafshonoio 

Nehwe Gmeero  
 .م مع الجمال النفسي يصير كامال  ءَ الجمال الجسدي إذا توا

ܰܳܪܐܰܕܢܬܦܰ ܶܫܕܰ (2ܰ
ܺ ܘܰܕܩܬ ܡܬ ܳܰܳܫܐܰܝܬ  ܬܺܩܝܪܰܶܡܢܰܗܬ  ܐܝܪܰܝ

Shethro Dnafsho Yatter Yaq'eer Men Haw Dq'awemtho  
 .ُحْسُن النفس أغلى وأثمن ِمن ذلك الذي للقامة

ܰܬܽܫ ܦܰ (3ܰ ܬܰ ܳܫܐܰܡܶܰܪ̱ܐܢܳܰܳܪܐܰܕܒ  ܰܬܩܬ ܰܬ  ܰ ܰ ܝܺܺܗܝܒ ܽܰܰܬܰ ܳܡܝܽ ܰ ܟܰ ܒ 
ܶ
ܒܰ ܬ  ܰܗܰܠܬ ܬܝ  ܢ

ܰ ܶ  ܢܶܣܗܓ 
Shoufro Dvarnosho Mettaq'al Bakhmoiouth Eiheevotheh Lavnai 

Genseh  
 .نسان يقاس بمقدار َمَحبَتِه ألبناء جنسهجمال اإل
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4ܰ)ܰ
ܳ
ܬ 
ܳ
ܰܬ ܳܫܪܰܐܰܕܟ ܽܰܐ ܒܰ ܒ  ܪܬܘܗܝܰܪ̱ܐܢܳܳܫܐܰܕܶܢܗܶܘܐܰܪܺܚܝܡܰܶܡܢܰܚܬ

ܟܰ  ܬ  ܳܰܘܬ ܰܢ
ܶ
 ܗܬ 

Utho Dkhoushor Barnosho Dnehwe Rh'eem Men H'avraw 

Oakhnawetheh  

 .نسان أن يكون محبوبا  من رفقائه وزمالئهعالمة نجاح اإل

5ܰ)ܰ
ܳ
ܬܥܢܽ ܬ  ܰܗ̱ܰܝ ܺܪܝܳܪܐܰܟܬܕܰ ܰܘܰ ܐܰܽܟ ܪܳܗܳܢܬ ܪܝܳܐܰܘܡܬ ܡܶܠܟ ܰܰܣܬ ܰܢܡܶܰܰܡܬ

ܰ ܰܬܰܶܠܒ   ܐܰܳܣܽܪܿܘܳܚܐܐܒ ܳܰܝ ܗܝܰܕ ܺܰܕ ܺܰܒܰ ܪ̱ܐܳܢܳܫܐܰܢܺܥܒ 
 Yaa'noutho Kourhonaw Sario Omareero Kath Mamlekh Men Leb 

Barnosho Nea'btheeo Deevo Soroho  
 .نسان يجعله ذئبا  كاسرا  عندما يتملك من قلب اإل الطمع مرض كريه وُمر  
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ܐ   الدرس الرابع و العشرون ܪܓ   ܹܹܗ  ܐܪܒ  ܝܢܹܘ 
 
ܣܪ ܐܕܥ   ܥ 

ܹ ܹܟ  ܹܬ   ܹܒ  ܗ  ܪܫ  ܹ̈ܝܹܫ  ܹܟ  ܹ ܬ    Kthav Shersho Kathbo ܐܒ 
 اآلخرِمْن لفظ الغائبات وهو متحرك 

 
ܬܰ   َكتَْبنَنيܹܹ Kathbon ܰܢܝܰ ܒ ܳܰܰܟ  
ܬܰ  َكتَْبنناܹܹ Kathbon ܰܰܢܒ ܳܰܰܟ  
ܬܰ   َكتَْبنَكَ ܹܹ Kathbokh ܰܟܰ ܒ ܳܰܰܟ  
ܬܰ  َكتَْبنَُكمܹܹ Kthavkhon ܰܿ  ܟ ܽܰܒܰ ܰܟ  
ܬܰ   َكتَْبنَكِ ܹܹ Kathbekh ܰܝܶܒܟܰ ܰܟܬ 
ܬܰ  َكتَْبنَُكن  ܹܹ Kthavkhen ܰܝ ܢܟ ܶܰܒܰ ܰܟ 
ܬܰ ܝܒ ܳܰܰܟܬ    َكتَبنَهُ ܹܹ Kathboi ܰܝܗ 
ܬܰ ܢܿܽ  ܒܰ ܰܟ  

ܶ
ܰܐ  َكتَبنَهُمܹ Kthav Ennon ܝ 
ܬܰ   َكتَْبنَهاܹܹ Kathboh ܰܗܿܰܒ ܳܰܰܟ  
ܬܰ ܶܢܝܢܒܰ ܰܟ 

ܶ
ܰܐ  َكتَْبنَهُن  ܹ Kthav ennen ܝ 

 
ذكر والمؤنث المفرد والجمع هو واحد ألن مإن لفظ المتكلم ال :اتمالحظ

 .المتكلم المفرد الياء غير ملفوظ ضمير
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الفرق هو وجود  ،تصاله مع الغائباة إن  لفظ المخاطب يشبه ذلك في حال
 .نقطتي الجمع هنا وعدم وجودها مع الغائب

تصالها مع ضمير اونفس الشيء بالنسبة للمخاطبة يشبه لفظها في حالة 

  .الفرق في نقطتي الجمع ،الغائب
نقول عن المخاطبين والمخاطبات يشبه لفظهما مع الغائب  ءونفس الشي

 .عدا وجود نقطتي الجمع هناܹما
مع الغائب والغائبات سوى  تصالهااوالشيء ذاته بالنسبة للغائبة في حالة 
 .وجود نقطتي الجمع هنا في الغائبات

تصال فعل الغائبات مع ضمائر المفعولية يسقط اشيء مهم آخر عند 

 .حرف الياء دليل عدم أصالته
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ܹ ܦ  ܘܪܥ  ܹܹܣ  ܠܬ   ܹܡ  ܠܡܬ   ܹܐܐܹܫ 

 تصريف الفعل السالم

ܹܹ:مع ضمائر الفاعليةتصريف الفعل السالم  ܹܟ  ܹܬ    َكتَبَ ܹܒ 

 
ܹ ܹܟ  ܹܬ   ܹ َكتََب للغائبܹܒ  ܹܟ  ܹܬ   ܹܒ   َكتَبَْت للغائبةܹܬ 
 ܹ ܹܟ  ܹ ܬ  ܹܒ  ܹ َكتَْبُت للمتكلم المفرد المذكر والمؤنثܹܬ 
ܹ ܹܟ  ܹܬ   ܘܹܒ  ܹܢܹܐ  ܹܟ  ܹܬ    َكتَْبنا للمتكلم الجمع المذكر والمؤنثܢ ܢܹܒ 
ܹ ܹܟ  ܹܬ   ܹܒ  ܹ َكتَْبَت للمخاطبܹܬ  ܹܟ  ܹܬ   ܹܒ   َكتَْبِت للمخاطبة ܝ ܹܬ 
ܹ ܹܟ  ܹܬ   ܹܒ 

ܹ َكتَْبتُم للمخاطبينܘ ܢܹܬ   ܹܟ  ܹܬ   ܹܒ 
 َكتَْبت ن  للمخاطباتܝܢܹܬ  

ܹ ܹܟ  ܹܬ   ܘܹܒ  ܹܐ  ܹܘ  ܹܟ  ܹ ܬ   ܹܒ  ܹ َكتَبواܢܹܘ  ܹܟ  ܹܬ   ܘܹܒ  ܹ̈ܝܹܐ  ܹܟ  ܹ ܬ    َكتَْبنَ ܝ̈ܢܹܒ 
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ܹ ܦ  ܘܪܥ  ܹܹܣ  ܠܬ   ܹܐܹܡ  ܹܟ  ܬ  ܝܗ 
 
ܐܹܪ ܡ  ܘܠ   ܫ 

 تصريف الفعل الناقص

ا الفعل الناقص هو الفعل الذي ينتهي بحرِف ِعل ٍة ويكون حرف العلة إ م 

ܐܹ لفا  مثلأ
 
ܹ  قرأ أو ياء  مثلܩܪ فَِرَح وال يوجد فعل معتل اآلخر ܝܹܚܕ 

 .واوي
ܐܹ تصريف فعل

 
 :مع ضمائر الفاعليةܩܪ

ܹ ܝܬ 
 
  قََرْأُت للمتكلم ُمَذّكرا  وُمَؤنَثا  ܹܩܪ

ܝܢ ܢܹ
 
ܘܹܩܪ ܝܢܹܐ 

 
 قََرأنا للمتكلمين ُمذكرا  ومؤنثا  ܩܪ

ܝ
 
ܹܩܪ ܝ قََرْأَت للمخاطبܹܬ 

 
 للمخاطبينقََرْأتُم ܘ ܢܹܬ  ܹܩܪ

ܝ
 
ܹܩܪ ܝ قََرأِت للمخاطبةܝ̱ܹܬ 

 
ܹܩܪ  قََرْأتُن  للمخاطبات ܝܢܬ  

ܐ
 
ܘܢܹ قََرأَ للغائب ܩܪ ܐ 

 
ܘܹܩܪ ܘܹܐ 

 
 قََرأو للغائبينܩܪ

ܹ ܬ 
 
ܹ قََرأَْت للغائبة ܩܪ

 
ܝ ܹܹ̈ܝܹ̈ܩܪ

 
ܘܹܩܪ  قََرْأَن للغائبات ܢܐ 
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ܹ ܦ  ܘܪܥ  ܹܹܣ  ܠܬ   ܡ 
 ܹ
ܹܐܹܥܦ  ܹܝܦ   ܐܬ  

 تصريف الفعل الُمَضع فܹ

ِهِرهُ ثُنائي وحقيقته ثاُلثي ويبدأُ الحرف األول الفعل المضعف هو فعل ظا

منه بالفتاح وهذا ناتج عن إدغام الحرفين الثاني والثالث المكررين ونقل 

ܹ الحركة من الحرف الثاني الى الحرف األول مثال ܹ أصلُهُ ܙܹܒ  وفيما ܙ ܙܹܒ 

 :يلي تصريفه مع ضمائر الفاعلية 
 ܹ   نَهَبَ  ܙܒ 
 ܹ ܹܒ    رد مذكرا  ومؤنثا  نَهَْبُت للمتكلم المفܹܙ ܬ 
 ܹ ܘܹܒ  ܹ ܙܢܹܐ   نَهَْبنا للمتكلمين مذكرا  ومؤنثا  ܙܢ ܢܹܒ 
 ܹ ܹܙܒ  ܹ  نَهَْبَت للمخاطبܹܬ   نَهَْبتُم للمخاطبينܘ ܢܹܙܬ  ܹܒ 
 ܹ ܹܙܒ  ܹ  نَهَْبِت للمخاطبة ܝ̱ܹܬ  ܹܙܒ   نَهَْبتُن  للمخاطبات ܝܢܬ  
 ܹ ܹ  نَهََب للغائب ܙܒ  ܘܹܒ  ܹ ܙ̱ܘܹܐ   نَهَبوا للغائبينܙ ܘܢܹܒ 
 ܹ ܹܒ  ܹ  للغائبة نَهَبَتْ  ܙ ܬ  ܘܹ ̈ܙܝܒ  ܹ ܐ  ܝܢܹܒ 

̈  نَهَْبَن للغائباتܙ 
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ܹ ܦ  ܘܪܥ  ܹܹܣ  ܠܬ  ܹܐܹܡ  ܹܟ  ܬ  ܝܗ 
 
ܐܹܹܪ ܝ  ܨܥ   ܡ 

 تصريف الفعل معتل الوسط

هو الفعل الذي أُسقط حرف العلة : الفعل المعتل الوسط أو ما يعرف باألجوف

الوسطي ونُقَِلْت حركته الى الحرف األول مع تغييرها الى الزقاف عوضا  عن 

ألصلية التي كانت على حرف العلة وأسقط حرف العلة لفظا  وكتابة  الحركة ا

فأصبح الفعل ثنائيا  لكن هو في واقعه ثالثي وقد يكون حرف العلة الواو أو الياء 

 .لف ألنه إذا كان الفا  يُصبح الفعل مهموزا  وال يمكن أن يكون األ

ܹ مثال ܢܹܕ  ܹ  أصبحܝ  ܡܹܹܹܹ،دانܢܹܕ   نام ܢ ܡ أصبحܢܘ 
ليه ضمير الغائب الهاء فإن إل إما الزما أو متعديا ولتمييز ذلك يضاف ويكون الفع

ܹ  ال فهو الزم مثلإأعطى معنى  تاما  فهو متعٍد و ܗܹܹ،متعدي دانهܢ ܗܹܕ  نامه ܢ ܡ 

لى أول إلف ألى متعٍد فإما بإضافة إالالزم  لأما إذا أريد تحوي. فال يصح فهو الزم

ܡܹ دغام كما فيالفعل وفك اإل ܩܹ  قامܩ   أقام أو بتحريك الحرف األولܝܡܹܐ 

 دغام بالرباص كما فيبالفتح وتحريك الثاني بعد فك اإل
 ܹ ܹܦ   بَُردܹܓ 

 ܹ ܹܦ  دَ ܹܝ ܓ    بَر 
ܹ  لنصرف اآلن فعل  :مع ضمائر الفاعلية في الماضيܢܹܕ 

 ܹ ܹܕ    ثِدْنُت للمتكلم المذكر والمؤنܹܢ ܬ 
 ܹ ܢܢ ܢܹܕ  ܘܹܕ   لمين مذكرا  ومؤنثا  كللمتܢܢܹܐ 
 ܹ ܹܢܕ  ܹ  مخاطبُدْنَت للܹܬ  ܹܢܕ   ِدْنتُم للمخاطبين ܘ ܢܬ  
 ܹ ܹܢܕ  ܹ  ِدْنِت للمخاطبةܝܹ ܬ  ܹܢܕ    ِدْنتُن  للمخاطباتܝܢܹܬ  
 ܹ ܹ  داَن للغائبܢܹܕ  ܹܕ  ܢ ܘ  ܘܹܕ  ܹܐ   دانوا للغائبينܢܹܢܘ 
 ܹ ܹܕ  ܹ  دانَْت للغائبةܹܢ ܬ  ܘܹܕ  ܹ ܢ̈ܝܹܐ   ُدن  للغائباتܢ ܝ̈ܢܹܕ 


