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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
سـتخدامها محـدود ف سـاكنة، واو ثالثة حرمن تركيبات تمثلف وحرلالعالمات ثالثية ا

 دراســتها كلمــا ســـنحت يوينبغــ. فووأقــل بكثيــر مــن اســتخدام العالمــات ثنائيـــة الحــر
  .فقطالفرصة 

       
العالمـــات ثالثيـــة الحـــروف  فعـــادة مـــا تـــصحب ،فوحـــرل العالمـــات ثنائيـــة ا     ومثـــل

لترتيـــب  وهنـــاك طريقتـــان .(phonetic complements)بمتممـــات صـــوتية 
ـــى فـــ: بـــصفة خاصـــةر دائمتـــا التكـــراالعالمـــات   إضـــافة الحـــرف يتتمثـــل الطريقـــة األول

  :الساكن الثالث إلى العالمة الثالثية مثل



  ٤

             oHo stand up "يقـف" , arise "يـنهض" ;          Xpr 

become "يصبح" ;           sDm hear "يسمع" . 
  :ث مثل والثاليوتتمثل الطريقة الثانية فى إضافة الحرفين الساكنين الثان

               nfr good "حـسن" , happy "سـعيد" , beautiful "جميـل" ;             

.       onX live "يعـيش" ;                 Htp rest "يـستقر-يـستريح" , 

become at peace "يصبح في سالم" . 
   :حظةمال

 عوملــت هنــا علــى أنهــا عالمــة  قــدsDm ي فعــل        فــ العالمــة يتحيــر الــدارس عنــدما يجــد أنربمــا 
ـــــدرس الثـــــاني يفـــــمـــــن قبـــــل  حـــــين أنهـــــا وصـــــفت يثالثيـــــة الحـــــروف، فـــــ   عالمـــــة تـــــصويريةأنهـــــا ب ال

(ideogram).فـــإن ، حالـــة العالمـــات ثالثيـــة الحـــروفيفـــ.  يجـــب تفـــسير هـــذا التنـــاقض ولهـــذا 
 (ideograms)والعالمــــات التــــصويرية  (phonograms)التمييــــز بــــين العالمــــات الــــصوتية  

 علـى الحـروف الـساكنة المـشتملة كل الكلمـات ربما كانت ف،وهكذا. ةصا خبصفة شك بح محليص
H + t+ p أصــــلها بجــــذر الفعــــل مرتبطــــة فــــي Htp "rest""يــــستريح" ، "be 

propitiated""بالعالمـــة تلـــك الكلمـــاتتكتـــب كـــل؛ وأكثـــر مـــن هـــذا، "يـــستعطف-يـــسترضي           
ً تمثــل رغيفــا مــن الخبــز موضــوعا علــيالتــ        ى حــصيرة مــن أوراق الغــاب، وهــى عالمــة مقتبــسة مــن كلمــة    ً

 "altar""حرفيـــا ت ربمـــا عنـــي ، والتـــ"مـــذبح ً"place of propitiation" " موضـــع
 تــصويرية عالمــة كلمــة علــى أنهــا ي أيفــ.            ويمكــن أن توصــف العالمــة        ". االسترضــاء 

(ideogram) ، صـلة بمعنـى كلمـة اهـا كلما لمسنا فـي سـياق معنوذلك"altar"  "مـذبح" ،  
"place of propitiation""ومـن ناحيـة أخـرى فقـد توصـف علـى أنهـا ."موضـع االسترضـاء 

اختلفـت فـي معناهـا  الكلمة، أو كلمـا يكلما رجحت قيمتها الصوتية ف(phonetic)عالمة صوتية 
  .عن المعاني المذكورة آنفا

  

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

 تسبقها من الضمائر المتصلة، ولكنها يًالضمائر المتعلقة أقل التصاقا بالكلمة الت     
  . بداية الجملةيال يمكن أن تأتى ف

  



  ٥

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  .) أنظـر التعلـق علـى هـذا الـضمير فـي الـصفحات

)التالية  

Plur. 1, c.              n    We, us6. 

Plur. 2, c.             Tn     Yoy7. 

Plur. 3, c.             sn    They, them8. 

   :مالحظات
ً كانت توجد بين الحين واآلخـر بـدءا مـن األسـرة الثامنـة تي الstو sw ، sy بالنسبة للضمائر )١ (

 أو لحــــال                      (adverbial predicate)ي لخبــــر ظرفــــ (subject)عــــشرة كمبتــــدأ 

(old perfective)فيما بعد الدرس العاشر أنظر، بداية الجملةي، والتى يمكن أن تأتى ف .         

                                                 
وكما ف2ي حال2ة ال2ضمائر المت2صلة المن2اظرة، فلھ2ذا ال2ضمير أش2كال أخ2رى  .  أو ١

  .  ، الخ ،  ،  ، للكتابة، 
  .tw   كتب الضمير أيضا في عصور تالية ٢
  .tn   كتب الضمير أيضا في عصور تالية ٣
  .św كتب الضمير في اYصل ٤ 
وك2ان يكت2ب ف2ي . أو  ؛ وكت2ب أي2ضا فيم2ا بع2د كتب ال2ضمير ف2ي زم2ن مبك2ر  ٥

  . śyاYصل 
  . نادرا ما كتب ھذا الضمير ٦
   . أو ، وكتب أيضا فيما بعد Tn   أو ٧
  . śnوكان يكتب في اYصل .   أو  ، وكتب أيضا فيما بعد sn  أو ٨



  ٦

 وهـى              ،  "Tn  "youً بدال من (object)ًوجدت صيغة نادرة للغاية كانت تقع مفعوال به ) ٢(

وكليهمـا يمكـن . كضمير متصل النصوص بغرابة في أحد thou" (f.)"          واستخدمت . 
  .في الدرس الثالث  عند التعليق على طرق كتابة الضمائر المتصلةشرحه بما ورد 

  
  : )dependent pronoun( استخدامات الضمائر المتعلقة أهم
، (infinitive) صـــيغة فعليـــة باســـتثناء المـــصدري أل(object)مفعـــول بـــه ك -١

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

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

  
ـــا ""isT "lo              مثـــل،(particles) بعـــد عـــدد مـــن األدوات -٢ -ًعجب

 "nn "not           ،"الحـــظ-أنظـــر" behold" mk"    ،           "أنظـــر
ـــم" ـــى ، "أن""ntt  "that،         "ل ـــصلة  أباإلضـــافة إل  relative)داة ال

adjective)            nty   "which"" كثيـرا مـا ؛ وفى هذه الحاالت "الذي
ً خبـــــرا ظرفيـــــا يـــــأتي بعـــــده عنـــــدما (subject)مبتـــــدأ المتعلـــــق ك الـــــضمير يـــــستخدم ً

(adverbial predicate).وفيما يلي 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 "
 هــذه الحالــة يفــ قــد اســتخدمت (m of predication) الخبريــة mالحــظ أن 

  .ًأيضا
                           nn s(y) m ib.i "it was not in my 
heart".         

  ".هي لم تكن في قلبي"



  ٧

  
                                              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، "
 وفيما .(adjectival predicate)بعد خبر وصفى (subject) مبتدأ ك -٣

  :يلي أحد األمثلة
                         nfr tw Hno.i "thou art (you are) happy 

with me" "أنت سعيد معي" . 

بينها وبين ضمير بعناية  نميز، ويجب أن Twً هذه الجملة بدال من ي فtwاستخدمت 
  .الحقا في هذا الدرسالمذكور  (indefinite pronoun)النكرة 

       
  : للضمائر المتعلقة)reflexive use( ينعكاساالستخدام اال

ًتستخدم الضمائر المتعلقة استخداما انعكاسيا مثل الضمائر المتصلة ، وفيما يلي مثال ً
  :على ذلك

                                     rdi.n.(I) wi Hr xt.i "I placed 

myself on my belly" "وضعت نفسي على بطني" .     
      

  :st      الضمير 

للـشخص الثالـث المفـرد   للضمير المتعلـقا قديمشكالكان  st       يبدو أن الضمير
اسـتخدم خصص لبعض االستخدامات الخاصة، وبصورة رئيسية أنه كان قد المؤنث، و

ــ"they", them" محــل الــشخص الثالــث الجمــع يفــ   محــل المحايــدي، أو ف
(neuter)  "it".  

  :، 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



  ٨

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

  ".يسمعها ابنك) أن(سوف تتسبب في "
  
مـــن قبـــل ضـــمن اســـتخدامات الـــضمائر المـــذكورة  (particles) بعـــد األدوات -٢

  :المتعلقة، ومن أمثلة ذلك
                                     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 "
  
، (adjectival predicate)ي  بعــد الخبـر الوصــف(subject)مبتـدأ ك - ٣

  :مثلة ذلكومن أ
                                       nfr st r Xt nbt "it is more 

beautiful than anything" "هي أجمل من أي شيء" . 

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

sDm.f، ومثال ذلك:  
                Dd.tw "one says" "يقول أحد األشخاص" . 

ــــــد األدوات  ــــــضا بع ــــــستخدم أي ــــــل ضــــــمن  المــــــذكورة (particles)ًوقــــــد ي مــــــن قب
، وفيمــا يلــي أحــد #Xr, k، وبعــد أدوات أخــرى مثــل اســتخدامات الــضمائر المتعلقــة

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

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



  ٩

  :)Adjectives(الصفات 
 أو كاســم         (predicate) أو كخبــر (epithet)يمكــن أن تــستخدم الــصفة كنعــت 

(noun):  
 (number)  العددفيها وتتفق معه نها تتبع اسمإً عندما تستخدم الصفة نعتا ف-١

مثـــل االســـم المفـــرد   t      ينهايـــة المفـــرد المؤنـــث هـــ. (gender) وفـــى الجـــنس 
  : وفيما يلي بعض األمثلة.الدرس السادسالمؤنث؛ أما عن الجمع فأنظر 

                                 sXr pn bin "this evil counsel". 

  ".هذه النصيحة الشريرة"
                        Xt nbt nfrt "every good thing". 

  ".كل شيء حسن" 
          

ـــــــل اانوضـــــــح هـــــــذ     ي ، "كـــــــل مـــــــن" "nb "every        حقيقـــــــة أن    نالامث
"any"" أي" ،"all"" اإلشــارة أســماء وكــذلك ، "كــل(demonstrative 

adjectives) ، مثــــلpn ،قية مــــن حيــــث األســــبجميعــــا ، لهــــا أســــماءها تتبــــع يالتــــ
الـــضمائر المتـــصلة              عنـــدما تـــستخدم ًوكـــذلك أيـــضا . األخـــرىالـــصفات  الموضـــع علـــى

  :وفيما يلي أحد األمثلة. للتعبير عن الملكية
                                  s#t.f Srit "his little daughter". 

  ".ابنته الصغيرة" 
       
 و لمذكر،للمفرد ا  ky ي وه،"آخر" "other"عنى  تعبر عن متيإن الكلمة ال     
kt اإلشـــــارة يســـــم اًلمؤنـــــث تــــسبق اســـــمها؛ وكـــــذلك أيــــضاا للمفــــرد p# "this"،          

pf(y) "that"أنظر عنهما الدرس التاسع ،.  
  

ً، وكثيرا ما تحذف نهاية التأنيث منهـا nbعادة ما تحذف نهاية الجمع من الصفة      
  :ة ذلك، ومن أمثل الكتابةفي

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

            Xt nb(t) "everything" "كل شيء" . 



  ١٠

ـــــصفة خبـــــرا -٢ ـــــستخدم ال فإنهـــــا تتقـــــدم علـــــى المبتـــــدأ         ، (predicate)ً عنـــــدما ت
(subject) ،ومن أمثلة ذلك. الجنس والعددمن حيث غير متغيرة كونوت :  

                       nfr ib.i "my heart is happy" "قلبي سعيد" . 

                     bin sy "she is bad" "هي سيئة" . 
 dependent) ا متعلقــــاضــــميرالجملــــة بتــــدأ م أن فــــي المثــــال الــــسابقالحــــظ ي

pronoun) ، ًوليس ضميرا متصال ً(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 

لغـة ال ي منتظم فشكلً نادرا ما تكتب        ، والمستخدمة بتيال wy.النهاية         
، تعجـبالمعنـى إلعطائـه  يًتـضاف أحيانـا للخبـر الوصـفالمصرية في مرحلتها القديمـة، 

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

  : حظةمال
 هذه يوأن لها مغزى خاص؛ وف،  مجرد نهاية المثنى المذكرwy.من المحتمل أن تكون هذه النهاية 

 "مـرحبتين" مـع اللغة العربية في ، وهو ما يمكن مقارنته "جميل مرتين "قد تعني nfr.wyفإن الحالة 
  ."ُمرحبا مرتين"التي تعني 

  
  : )comparison(ارنة المق

 .درجات المقارنةال تشتمل الصفات في اللغة المصرية القديمة على صيغ خاصة تبين 
 "more than" يعنـى هنـا يالـذ  rوتعقد المقارنة باستخدام حرف الجـر         



  ١١

ومـن أمثلـة ". بالنـسبة إلـى ""relatively to"ً يعنـى حرفيـا قد ي، والذ"أكثر من"
  :ذلك

                           oS# st r Xt nbt "they were more 
numerous than anything" "كانوا عديدين أكثر من أي شيء" . 

  
  :)neuter(المحايد 

َ يـعبـر("it", "they") اللغة اإلنجليزية يف معنى المحايد  اللغـة المـصرية ي عنـه فـُ
  :، وفيما يلي بعض األمثلةالقديمة بالمؤنث

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

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

  
  :)dative(المفعول ألجله 

 مفعـــول ألجلـــهر عـــن اليـــعبللت"n  "to", "for يـــستخدم حـــرف الجـــر       
(dative) ومن أمثلة ذلك اللغة المصرية القديمةيف ،:  

                                               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" 

  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢

  مفردات الدرس
            
          di   var.           give "يعطي" , place "يضع" . 

          rdi   var.          give "يعطي" , place "يضع" . 

              onX   live "يعيش" ; life "حياة" .  

            Htp   rest " يـستريح" , go to rest "يـذهب ليـستريح" , become 

at peace "يـصبح فـي سـالم" ; set (of sun) " الـشمس(تغـرب( ; peace 

(noun) "سالم" . 

             oHo   stand up "يقف" , arise "ينهض" . 

            Xo   appear "يظهـر" , shine (of sun, gods or king) 

"يتألق-يضيء" . 

                   sX#    remember "يتذكر" .  

             nfr    good "صـالح-حـسن" , beautiful "جميـل" , happy 

"سعيد" .  

               bin   bad "سيء" , miserable "بائس-تعيس" . 

                   Dw   evil "بغيض-شرير" , sad "كئيب-حزين" . 

           oS#    plentiful "وافر" , rich "ثري" , many "كثير" . 

                 var.            o#   great "عظيم" , large "كبير" . 



  ١٣

                iQr    excellent "ممتاز" . 

                Sw   empty ""خـال-فـارغ" , free (with  m  of, from) 

"خال من" . 

         ib   heart "قلب" , wish "رغبة" . 

          var.             nb   lord "سيد" , master "سيد-مولى" . 

            nb   every "كل من" , any "أي" , all "كل" . 

           mw            water "ماء" .  

                xrd   child "طفل" .        

                 ity   sovereign "ملك-عاهل" , monarch "عاهل" .  

           mi   like "مثل" . 

              mitt  likeness "شــكل-شــبه" ;  m mitt        likewise    

"بالمثل-ًأيضا" .      

         

 

  

  

  



  ١٤

  التدريب الرابع
 

(a) Transliterate and translate:  
 
(1)                

 
                    
 
                                          
 

(2)                                                                                             

 

                    

 

(3) 

 

(4)  

 

(5) 

 

(6)  

 

(7) 

 

 



  ١٥

(b)Write in hieroglyphs and transliteration: 

(1)  How beautiful is this thy (your) house! 

Behold, it is in my sight (lit. face) like heaven. 

(2)  The sun sets in life every day. 

(3) Behold, thou art (you are) with me as a maid-

servant. 

(4)  She is more beautiful than her daughter. 

(5)  Evil is on every side (lit. road). 

(6)  Then we shall stand up (and) speak to our 

good lord. 

(7)  Every man is in joy, when he hears (lit. they 

hear) it. 

(8)  Mayest thou (may you) go down in peace to 

thy (your) city. 

(9)  How excellent is this thy (your) council in (lit. 

upon) my heart, (O) sovereign, my lord! 

 

 

 

 

 

 

 


