
ስረይ ምልክቶች (ለውዳሴ ማርያም ዜማ  ትምህርት የ ሚረዱ) 

 ሙሉቃል በከፊል የ ሚገ ኝበት ቦታ  ምሳሌዎች 

1 ሰላም ለኪ /ሰላ ለኪ/ የ ውዳሴ ማርያም መነ ሻ ላይ ወያግብኦ 

2 እንዘ ንሰግድ ልብለኪ /እን ለኪ/ የ ውዳሴ ማርያም መነ ሻ ላይ ወአይ ስሚዕ/ነ ቢብ/ 

3 እምአርዌ ነ አዊ /እር ዓዊ/ የ ውዳሴ ማርያም መነ ሻ ላይ ማርያም እምነ  

4 ቡበይ /በብ/ ከአማርኛ በእንተ ሐና 

5 ዑቁ /ዑ/ ምኩራብ በእንተ ሐና እምኪ 

6 ይከድነ ኪ ጽዮን /ነ ኪ/ ጾመ ድጓ ተማህፀ ነ   ብኪ 

7 ዓይኑ ዘርግብ (ዓይ) አርባዕት በእንተ ሐና 

8 በእንቁ ሰንፔር /ፔር/ አርያም ወኢያቄም አቡኪ 

9 አነ ኒ /ነ ኒ/ አርያም ወኢያቄም አቡኪ 

10 እግዚኦ ተሰሐለነ  /ዚኦ/ ጸሎተ ሐሙስ ጾመ ድጓ ማህበረነ  ዮም 

11 ፴ /፴ / ክስተት አርያም ማህበረነ  ዮም 

12 አንብር /ር/ ነ ግሥ ናስተበቁአኪ 

13 እግዚኦ /ዚእ/ … እንዘ ይብል 

14 ምንተ /ምን/ ውዳሴ ማርያም ያግዕዞ 

15 አጥመቀ /ቀ/ አርያም ያግዕዞ ለአዳም 

16 ኅዙነ  ወትኩዘ ልብ /ልብ/ አርባዕት ሠምረ ልቡ 
17 ኀበ ዘትካት መንበሩ /ካት/ ውዳሴ ማርያም ወበሥምረተ አቡሁ 

18 ሠምረ /ሠም/ ውዳሴ ማርያም ፍጹም ሰብአ 

19 ይመስል /ስል/ አርያም እምድንግል 

20 ቤተ ልሔም /ሔ/ ውዳሴ ማርያም ዘርዓ ብእሲ 

21 ለሔዋን /ዋን/ ውዳሴ ማርያም ተፈሣሕ 

22 ሰአሊ ለነ  /ሰአ/ የ ማርያም ድጓ እንተ አስሐታ ከይሲ 

23 መድኃኒት /ኃኒ/ ምኩራብ ጾመ ድጓ ኀበ ፍቅረ ሰብእ 

24 ትስአሊ /ትስ/ ውዳሴ ማርያም ኀበ ፍቅረ ሰብእ 

25 አንቲ ውእቱ ገ ራህት /አን ውእ/ ውዳሴ ማርያም ኢየ ሱስ ክርስቶስ 

26 ናሁ ንዜኑ /ና/ ቅዳሴ አፈወርቅ ከመ ስብሐተ አሀዱ ዋህድ 

27 ኮንኪ /ኮንኪ/ ውዳሴ ማርያም ርእየ  

28 ወቀዳሚተ መድኃኒትነ  /ወቀ/ ውዳሴ ማርያም በመንፈሰ ትንቢት 

29 ወያስተዴሉ /ዴ/ አርባዕት ወበእንተዝ ጸርሐ 

30 ዮሴፍ (ሴፍ/ሴፍ/) ውዳሴ ማርያም ወተሐሰይ 

31 ተፈስሒ (ሒ) ውዳሴ ማርያም ወመጠወ 

32 ዖፍ ጽዕዱት (ዖፍ) ግዝረት ድጓ ይሕየው ኩሉ 

33 ለመስቀልከ ንሰግድ (ለመ) ስቅለተ ጾመ ድጓ ወካዕበ ይመጽዕ 

34 በትረ አሮን (ሮን) የ ማርያም ድጓ ልዑለ 

35 ይእዜሰ (ዜ) ክስተት አርያም ምዕራፍ ዳግማይ አዳም 

36 ነ ዋ በግዑ /ነ ዋ ግዑ/ ዮሐንስ ድጓ ቀዳሚ ብእሲ 

37 ነ ጸረ አብ /ነ ጸ አብ/ ውዳሴ ማርያም መሬት አንተ 

38 ድንግል /ድን/ ውዳሴ ማርያም ብዝኅት 

39 ለሰማይ በደመና /መና/ አርባዕት በህየ  ትበዝኅ 

40 ነ ገ ደ ሮሜ /ነ ገ  ሮሜ/ ሠለስት ፀጋ እግዚአብሔር 

41 አቡሁ /ቡሁ/ ውዳሴ ማርያም ስብሐት 

42 ወሰጠጠ /ጠጠ/ ውዳሴ ማርያም ይሴብሕ 

43 በደብረ ታቦር /በደ ቦር/ ደብረ ታቦር ድጓ እንዘ ድንግል ይእቲ 

44 በከርሰ አዳም /በክ/ የ ማርያም ድጓ ኀይለ ወሊዶታ 

45 እስመ በፈቃዱ /ቃዱ/ ውዳሴ ማርያም እስመ በፈቃዱ 

46 እም አስካለ ወይን /ወይ/ አርያም ወመንፈስ ቅዱስ 

47 ዓቢይ ውእቱ /ዓቢ/ ውዳሴ ማርያም ቡርክት አንቲ ተአብዪ 

48 ዘይገ ለብቦ ፍዝ /ቦዝ/ አርባዕት ሙሴ 

49 ሊቃናትኒ /ሊቃ/ ስብሐተ ነ ግህ ምዕራፍ በነ ደ እሳት ወኢትውኢ 

50 ወልደ እግዚአብሔር /ወል/ አርያም እስመ ተወከፍኪ ቃሎ ለመልአክ 

51 ሆህትሰ /ሆ ትሰ/ ውዳሴ ማርያም ውእቱኬ 

52 ከመ አጥብዑ /ብዑ/ ውዳሴ ማርያም ዘተበትከ 

53 ርዕ የ  /ርዕዩ/ ውዳሴ ማርያም ኮንኪ 

54 ደመና ልብሳ /ደሳ/ ቅዳሴ ኤጲፋንዮስ ዘእንበለ ርስሐት ወትቤላ 

55 አረጋዊ /ዊ/ አርያም እምእደ ጸላኢ 

56 ዘአብሰረኒ /ረኒ/ ውዳሴ ማርያም ትለድ በጻዕር 

57 እለ ተነ በዩ /በዩ/ ውዳሴ ማርያም በኩሉ ክብር 

58 መንግስቱ /ሥቱ/ ክስተት  ምዕራፍ እምእደ ጸላኢ 



59 ንዑ ርዕዩ /ንዑ ዕ ዩ/ ውዳሴ ማርያም ተውህቦ እዚእ 

60 ፈቃደ እግዚእ /ፈቀ ዚእ/ ውዳሴ ማርያም ተውህቦ እግዚእ 

61 ጎ ል አግመረከ /ጎ ል/ ዮሐንስ ድጓ እንተ ርዕ የ  ሙሴ 

62 ለወላዲ ይብልዎ /ለወ ልዎ/ ስብከት ድጓ እምቅድስት 

63 ሕንፄሃ /ፄሃ/ አርያም ድንግል 

64 ዘህሎ ወይሄሎ /ዘሀ ሄሉ/ ውዳሴ ማርያም ተሣሃለነ  

65 ኢየ ሱስ ክርስቶስ /ኢየ  ቶስ/ ውዳሴ ማርያም ማርያም ድንግል 

66 ውቱረ ይከድንዋ በወርቅ /ቱረ ይከ/ ማርያም ድጓ ለዘኢያገ ምርዎ 

                  በሰንበተ  ክርስቲያን  ውዳሴ ማርያም ምልቶች 

ተ.ቁ ሙሉ ቃል በከፊል የ ሚገ ኝበት ቦታ ምሳሌዎች 

1 ሰላ ለኪ /ሰላ ለኪ/ ውዳሴ ማርያም ዘተሰብአ እምኔኪ 

2 እንዘ ንሰግድ ንብለኪ /እን ለኪ/ ውዳሴ ማርያም ቀዲሙ ዜነ ወነ  

3 አንብር /ር/  አንቲ ይእቲ 

4 ደመና ልብሳ /ደሳ/ ቅዳሴ በእንተ ሐና እምኪ 

5 ናሁ ንዜኑ /ና ኑ/ ቅዳሴ ማኅበረ ዮም ድንግል ባርኪ 

6 አዲም /ዲ/ ድጓ ተሰመይኪ 

7 ዋካ ወብርሃን /ዋ/ አርያም ፍቅርተ 

8 ወፀቢሖ  /ቢሐ/ ስቅለት ጾመ ድጓ ኦ 

9 ክብርት ወልዕልት ልዕ/ አንቀጸ ብርሃን  ቡርክት እም አንስት 

10 ነ ድ ለማየ  ባህር ከበበ /ነ ድ/ ነ ግሥ አንቲ 

11 ተወከፈኒ /ፈኒ/ መስተጋብዕ ውእቱ 

12 ዳግሚት ቀመር /ዳሚ ቀመ/ ውዳሴ ማርያም ለሐዲስ ኪዳን 

13 ወያርኢ ገ ጾ ላዕሌነ  /ገ ጾ/ መስተጋብዕ ቅድስተ ቅዱሳን 

14 እግዚእ /ዚ/ ልደት ድጓ ቅዱሳን 

15 በቅድመ ቤተ /ቤ/ መወድስ ምዕራፍ ወውስቴታ 

16 ዙር /ዙ/ አማርኛ ቃላት 

17 ፀሐይ /ፀ/ ማርያም ድጓ እለ ተጽሕፋ 

18 ቁርጥ //  በየ ውጣ 

19 ልዑል ሐነ ፃ  /ልዑነ ፃ / መስተጋብዕ ወኮነ  አራቄ 

20 ቡበይ /በብ/ አማርኛ በውኂዘ ደሙ ቅዱስ 

21 ወውስቴታ /ቴታ/ አንቀጸ ብርሃን ወለህዝብ 

22 ንዑሐን /ሐን/ ውዳሴ ማርያም ዓለም 

23 ዘበዕዝነ  ሥጋ /ዘበዕ ሥጋ/ ትምህርተ ኀቡዓት ወላዲተ አምላክ 

24 በርባንሃ /በር ንሃ/ ስቅለተ ጾመ ድጓ ኩሎ ጊዜ 

25 ድርስ /ስ/  ኀቤኪ 

26 ሥጋ ለቢሰ ዘሞአኒ /ለቢኒ/ ቀዳሚት ስዑር ጾመ ድጓ ወናንቀዓዲ ኃቤኪ 

27 ወለቡ /ቡ/ መስተጋብዕ ታቦት 

28 ወላዲተ አምላክ /ወላ አም/ ውዳሴ ማርያም ዘእግዚአብሔር ቃል 

29 ካህናት ወነ ገ ሥት /ት/ አንቀጸ ብርሃን ዘእንበለ ርኩስ 

30 ወአነ  አየ ድሶ /ወአ/ ቅዳሴ ዘይኬልልዋ ኪሩቤል 

31 ብኪ /ብኪ/ ኪዳን ኮነ  

32 ወሊቃነ  /ወሊቃነ / ስብከት ድጓ ወደምሳሴ 

33 እምቅድመ ይፍጥሮ /ጥሮ/  ዘወረደ 

34 ግፍዖሙ /ግፍ/ ህማማተ ጾመ ድጓ አምላክ 

35 ገ ብሩ ሎሙ /ገ ብሎሙ/ አንቀጸ ብርሃን ዘይሰሪ ኃጢዓተ 

36 አብደነ  አጥብከ /አብ/ ኪዳን ወመስዋዕተ ስሙረ 

37 አውድድ /ድድ/ መስተጋብዕ እንተ ሠረፀት 

38 ቀስቶ ወተረ /ተረ/ ከስላሴ ቅኔ ዝእንበለ ዘርዕ መጽእ 

39 ኀደረ /ኀደ/  ዝእምኩሎሙ 

40 ንተቅ /ተቅ/ አማርኛ አንቲ ተአብዩ 

41 ንዜኑ /ኑ/ ስቅለት ጾመ ድጓ ስአሊ ለነ  ቅድስት 

 


