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  الدرس الرابع 

      
  :)Biliteral signs( فوالعالمات ثنائية الحرتابع  

  : iعالمات ثاني حروفها الساكنة) ب(

          mi              , less accurately        , mi                 ti                           



  : oعالمات ثاني حروفها الساكنة) ج(

            wo                Xo                  

  : w w w wعالمات ثاني حروفها الساكنة) د (

            #w           nw (rarely also for in)           Hw (rare)                  .         Sw              

iw                     nw                            Xw           .           Dw (later dw)                     

mw                           rw    

  : b b b bعالمات ثاني حروفها الساكنة) و (

           #b               nb 
  

  :)The triliteral signs(ف والعالمات ثالثية الحر
ســتخدامها محــدود وأقــل بكثيــر مــن اســتخدام ف ســاكنة، واو ثالثــة حــرمــن تركيبــات تمثــلف وحــرلالعالمــات ثالثيــة ا

  .فقط دراستها كلما سنحت الفرصة يوينبغ. فوالعالمات ثنائية الحر
       

 phonetic)بمتممـات صـوتية العالمـات ثالثيـة الحـروف  فعـادة مـا تـصحب ،فوحـرل العالمات ثنائية ا     ومثل

complements). يتتمثــل الطريقــة األولــى فــ: بــصفة خاصــةر دائمتــا التكــرالترتيــب العالمــات  وهنــاك طريقتــان 
  :إضافة الحرف الساكن الثالث إلى العالمة الثالثية مثل

             oHo stand up "يقـف" , arise "يـنهض" ;          Xpr become "يـصبح" ;           sDm 

hear "يسمع" . 
  :ث مثل والثاليوتتمثل الطريقة الثانية فى إضافة الحرفين الساكنين الثان

               nfr good "حسن" , happy "سـعيد" , beautiful "جميـل" ;             .       onX live 

"يعيش" ;                 Htp rest "يستقر-يستريح" , become at peace "يصبح في سالم" . 
   :حظةمال

 حـين أنهـا وصـفت ي عوملت هنا على أنها عالمة ثالثية الحـروف، فـ قدsDm ي فعل        ف العالمة يتحير الدارس عندما يجد أنربما 
 حالـــة العالمـــات ثالثيـــة يفـــ.  يجـــب تفـــسير هـــذا التنـــاقض ولهـــذا.(ideogram)  عالمـــة تـــصويريةأنهـــا ب الـــدرس الثـــاني يفـــمـــن قبـــل 
 بـصفة شـك بح محـل يـص(ideograms)والعالمـات التـصويرية  (phonograms) فإن التمييز بين العالمـات الـصوتية  ،الحروف

 Htp أصــلها بجــذر الفعــل مرتبطــة فــي H + t+ p علــى الحــروف الــساكنة المــشتملة كــل الكلمــات ربمــا كانــت ف،وهكــذا. ةصــاخ

"rest""ـــستريح            بالعالمـــة تلـــك الكلمـــاتتكتـــب كـــل؛ وأكثـــر مـــن هـــذا، "يـــستعطف-يـــسترضي""be propitiated" ، "ي
ً تمثل رغيفا من الخبز موضوعا عليالت  ي ، والتـ"مـذبح""altar"        ى حصيرة من أوراق الغاب، وهى عالمة مقتبـسة مـن كلمـة    ً

 كلمـة ي أيفـ.            ويمكن أن توصف العالمة        ". موضع االسترضاء " "place of propitiation"ً حرفيا تربما عن



 place"  ، "مـذبح"  "altar"صلة بمعنـى كلمـة اها كلما لمسنا في سياق معنوذلك ، (ideogram) تصويرية عالمةعلى أنها 

of propitiation""ومــن ناحيــة أخــرى فقــد توصــف علــى أنهــا عالمــة صــوتية ."موضــع االسترضــاء (phonetic) كلمــا رجحــت
  .اختلفت في معناها عن المعاني المذكورة آنفا الكلمة، أو كلما يقيمتها الصوتية ف

  

  :)nounsPersonal pro(الضمائر الشخصية  تابع
  : (The dependent pronouns) الضمائر المتعلقة -٢

 بدايـة ي تـسبقها مـن الـضمائر المتـصلة، ولكنهـا ال يمكـن أن تـأتى فـيًالضمائر المتعلقة أقل التصاقا بالكلمة التـ     
  .الجملة

  
Sing. 1, c.              wi    I, me1. 

Sing. 2, m.             Tw    Thou (you), thee (you)2.  

Sing. 2, f.              Tn    Thou (you), thee (you)3. 

Sing. 3, m.            sw    He, him, it4. 

Sing. 3, f.              sy    She, her, it5. 

Sing. 3, f.              st  .)أنظر التعلق على هذا الضمير في الصفحات التالية(  

Plur. 1, c.              n    We, us6. 

Plur. 2, c.             Tn     Yoy7. 

Plur. 3, c.             sn    They, them8. 

   :مالحظات

                                                 
 ،  ،  ، وكما في حالة الضمائر المتصلة المناظرة، فلھذا الضمير أشكال أخرى للكتاب1ة،  .  أو ١

  .  ، الخ
  .tw   كتب الضمير أيضا في عصور تالية ٢
  .tn   كتب الضمير أيضا في عصور تالية ٣
  .św كتب الضمير في اXصل ٤ 
٥
  . śyوكان يكتب في اXصل . أو  ؛ وكتب أيضا فيما بعد كتب الضمير في زمن مبكر  
  . نادرا ما كتب ھذا الضمير ٦
   . أو ، وكتب أيضا فيما بعد Tn   أو ٧
  . śnوكان يكتب في اXصل .   أو  ، وكتب أيضا فيما بعد sn  أو ٨



لخبر  (subject)ً كانت توجد بين الحين واآلخر بدءا من األسرة الثامنة عشرة كمبتدأ تي الstو sw ، sy بالنسبة للضمائر )١ (

 بداية ي، والتى يمكن أن تأتى ف(old perfective) أو لحال                      (adverbial predicate)ي ظرف
         . فيما بعد الدرس العاشر أنظر،الجملة

          واســـتخدمت .  وهـــى              ،  "Tn  "youً بـــدال مـــن (object)ًوجـــدت صـــيغة نـــادرة للغايـــة كانـــت تقـــع مفعـــوال بـــه ) ٢(

"thou" (f.) عنــد التعليــق علــى طــرق كتابــة الــضمائر وكليهمــا يمكــن شــرحه بمــا ورد . كــضمير متــصل النــصوص بغرابــة فــي أحــد
  .في الدرس الثالث  المتصلة

  
  : )dependent pronoun( استخدامات الضمائر المتعلقة أهم
  :، ومن أمثلة ذلك(infinitive) صيغة فعلية باستثناء المصدري أل(object)مفعول به ك -١

                                 h#b.k wi "thou sendest (you send) me" "أنت ترسلني" .  

                                 D#.n.f sw "he ferried him over". 
  ).بقارب(هو نقله " 

  
ــــــــــــــــــل،(particles) بعــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــدد مــــــــــــــــــن األدوات -٢ ــــــــــــــــــا ""isT "lo              مث     ،           "أنظــــــــــــــــــر-ًعجب

"behold" mk "الحظ-أنظر"،           nn "not"" لم"         ،ntt  "that""داة أباإلضافة إلى ، "أن
 كثيرا ما يستخدم؛ وفى هذه الحاالت "الذي ""nty   "which            (relative adjective)الصلة  
ً خبـرا ظرفيـا يـأتي بعـده عنـدما (subject)مبتـدأ المتعلـق كالـضمير  ً(adverbial predicate). وفيمـا يلـي 

  :بعض األمثلة
                                                         mk wi m-b#H.k "behold, I am before 
thee (you)" " أنا خلفك)الحظ(أنظر ،" . 
                                               mk Tw m b#k.i "behold thou art (you are) my 
servant, lit. as my servant". 

   ).مثل خادمي: ًحرفيا(الحظ أنك خادمي "
  .ًأيضا هذه الحالة يف قد استخدمت (m of predication) الخبرية mالحظ أن 

                           nn s(y) m ib.i "it was not in my heart".         
  ".هي لم تكن في قلبي"

  
                                              sSm pn nty wi xr.f  "this state in which I was, lit. 
this state which I (was) under it. 

  )".هذه الحالة التي كنت أنا تحتها: حرفيا(هذه الحالة التي كنت أنا فيها، "
  :يلي أحد األمثلة وفيما .(adjectival predicate)بعد خبر وصفى (subject) مبتدأ ك -٣

                         nfr tw Hno.i "thou art (you are) happy with me" "أنت سعيد معي" . 



 indefinite)بينهــا وبــين ضــمير النكــرة بعنايــة  نميــز، ويجــب أن Twً هــذه الجملــة بــدال مــن ي فــtwاســتخدمت 

pronoun)  الحقا في هذا الدرسالمذكور.  
       

  : للضمائر المتعلقة)reflexive use( ينعكاساالستخدام اال
ًتستخدم الضمائر المتعلقة استخداما انعكاسيا مثل الضمائر المتصلة   :، وفيما يلي مثال على ذلكً

                                     rdi.n.(I) wi Hr xt.i "I placed myself on my belly" 

"وضعت نفسي على بطني" .     
      

  :st      الضمير 

خـصص أنه كـان قـد للشخص الثالث المفرد المؤنث، و  للضمير المتعلقا قديمشكالكان  st       يبدو أن الضمير
، "they", them" محـل الـشخص الثالـث الجمـع يفـاستخدم لبعض االستخدامات الخاصة، وبصورة رئيسية 

  ."it"  (neuter)  محل المحايديأو ف
  :، ومن أمثلة ذلك األفعال ألحد(object)مفعول به ك -١

                         onn.sn st "they turned themselves about" أداروا أنفسهم إلى االتجاه "
"المعاكس . 

   .ي في الجملةالحظ المعنى االنعكاس
                                     di.k sDm st s#.k "thou shalt (you shall) cause [that] thy 
(your) son hear it". 

  ".يسمعها ابنك) أن(سوف تتسبب في "
  
  :من قبل ضمن استخدامات الضمائر المتعلقة، ومن أمثلة ذلكالمذكورة  (particles) بعد األدوات -٢

                                     mk st Xft Hr.k "behold, they [my gifts to thee (you)] 
are before thee (you)". 

 ".  أمامك) هباتي لك(الحظ، هي "

                                bw nty st im "the place where it is, lit. which it (is) 
therein". 

  )".هي فيه] تكون[الذي : حرفيا(المكان حيثما تكون هي "
  
  :مثلة ذلك، ومن أ(adjectival predicate)ي  بعد الخبر الوصف(subject)مبتدأ ك - ٣

                                       nfr st r Xt nbt "it is more beautiful than anything" " هي
"أجمل من أي شيء . 



  
  :"شخص" "indefinite pronoun(         tw "one (ضمير النكرة 
ومثــال  ،sDm.f      صــيغة          ي فــ(suffix pronoun)ضمير متــصل كــًضمير مــستخدما الــوجــدنا هــذا 

  :ذلك
                Dd.tw "one says" "يقول أحد األشخاص" . 

، وبعــد مــن قبــل ضــمن اســتخدامات الــضمائر المتعلقــة المــذكورة (particles)ًوقــد يــستخدم أيــضا بعــد األدوات 
  :، وفيما يلي أحد األمثلة#Xr, kأدوات أخرى مثل 

                                 mk tw Dd.tw "behold, one says, lit. behold one, one 
says". 

  )".أنظر، شخص ما ، شخص ما يتكلم: حرفيا(أنظر، شخص ما يتكلم "
  :)Adjectives(الصفات 

  :(noun) أو كاسم         (predicate) أو كخبر (epithet)يمكن أن تستخدم الصفة كنعت 
. (gender) وفـى الجـنس  (number)  العددفيها وتتفق معه نها تتبع اسمإً عندما تستخدم الصفة نعتا ف-١

 وفيما يلي بعض .الدرس السادسمثل االسم المفرد المؤنث؛ أما عن الجمع فأنظر   t      ينهاية المفرد المؤنث ه
  :األمثلة

                                 sXr pn bin "this evil counsel". 
  ".هذه النصيحة الشريرة"

                        Xt nbt nfrt "every good thing". 
  ".كل شيء حسن" 
          

، "كــــل ""all"، "أي ""any"، "كــــل مــــن" "nb "every        حقيقـــة أن    نالامثــــل اانوضـــح هــــذ     ي
قية األسبجميعا ، لها أسماءها تتبع يالت، pnمثل ، (demonstrative adjectives)اإلشارة أسماء وكذلك 

الـضمائر المتـصلة              للتعبيـر عـن عنـدما تـستخدم ًوكـذلك أيـضا . األخـرىالـصفات  من حيث الموضع علـى
  :وفيما يلي أحد األمثلة. الملكية

                                  s#t.f Srit "his little daughter". 
  ".ابنته الصغيرة" 

       
لمؤنــث تــسبق ا للمفــرد kt و لمــذكر،للمفــرد ا  ky ي وهــ،"آخــر" "other"عنــى  تعبــر عــن متــيإن الكلمــة ال     

  .، أنظر عنهما الدرس التاسع"p# "this"،          pf(y) "that اإلشارة يسم اًاسمها؛ وكذلك أيضا
  

  :ة ذلك، ومن أمثل الكتابةفيً، وكثيرا ما تحذف نهاية التأنيث منها nbعادة ما تحذف نهاية الجمع من الصفة      



                   nTrw nb(w) "all gods" "كل اآللهة" . 

            Xt nb(t) "everything" "كل شيء" . 
 غيــر كــونوت، (subject)فإنهــا تتقــدم علــى المبتــدأ         ، (predicate)ً عنــدما تــستخدم الــصفة خبــرا -٢

  : ومن أمثلة ذلك. الجنس والعددمن حيثمتغيرة 
                       nfr ib.i "my heart is happy" "قلبي سعيد" . 

                     bin sy "she is bad" "هي سيئة" . 
ًولـيس ضـميرا متـصال ، (dependent pronoun) ا متعلقـاضـميرالجملـة بتـدأ م أن في المثـال الـسابقالحظ ي ً

(suffix pronoun).  
  
  : ومن أمثلة ذلك.عادة بمخصص مناسب عندما تستخدم الصفة كاسم فإنها تتبع -٣

                       Sri "small boy" ولد صغير" , "lad" "صبي" . 

                      nfrt "beautiful woman" "سيدة جميلة" . 

                      nfrt "beautiful cow" "بقرة جميلة" . 

 
  :)formexclamatory (الخبر الوصفي في صيغة التعجب 

المصرية في مرحلتها القديمة، لغة ال ي منتظم فشكلً نادرا ما تكتب        ، والمستخدمة بتيال wy.النهاية         
                 :، ومن أمثلة ذلكتعجبالمعنى إلعطائه  يًتضاف أحيانا للخبر الوصف

                              nfr.wy pr pn "how beautiful is this house" " كم هو جميل هذا
"المنزل . 

  : حظةمال
 قـد تعنــي nfr.wyفـإن  هـذه الحالــة يوأن لهـا مغــزى خـاص؛ وفـ،  مجـرد نهايـة المثنــى المـذكرwy.مـن المحتمـل أن تكـون هــذه النهايـة 

  ."ُمرحبا مرتين" التي تعني "مرحبتين" مع اللغة العربية في ، وهو ما يمكن مقارنته "جميل مرتين"

  
  : )comparison(ارنة المق

 وتعقــد المقارنــة باســتخدام .درجــات المقارنــةال تــشتمل الــصفات فــي اللغــة المــصرية القديمــة علــى صــيغ خاصــة تبــين 
 relatively"ً يعنـى حرفيـا قـد ي، والـذ"أكثـر مـن" "more than" يعنـى هنـا يالـذ  rحـرف الجـر         

to"" ومن أمثلة ذلك". بالنسبة إلى:  
                           oS# st r Xt nbt "they were more numerous than anything" 

"كانوا عديدين أكثر من أي شيء" . 

  



  :)neuter(المحايد 
َ يـعبر("it", "they") اللغة اإلنجليزية يف معنى المحايد ، وفيمـا يلـي  اللغـة المـصرية القديمـة بالمؤنـثي عنـه فـُ
  :بعض األمثلة

                  Dwt "an evil (thing)" )"بغيض) شيء" , "evil" "بغيض" . 

            Hr.s "on account of her" "بسببها" . 

  
  :)dative(المفعول ألجله 

،  اللغـة المـصرية القديمـةيفـ (dative) مفعول ألجلـهر عن اليعبللت"n  "to", "for يستخدم حرف الجر       
  :ومن أمثلة ذلك

                                               h#b.k sS n nb.k "thou sendest (you send) the 
scribe to thy (your) lord". 

  ".ترسل أنت الكاتب إلى سيدك"
                            Dd.n n.Tn "we speak to you". 

  ".نحن نتحدث إليك" 

 


