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 لغتنا العربية  فيكلمات مصرية قديمة 
 أ.د/ سمير أديب

Samir.adib@must.edu.eg 

 :ملخص
بدراسة اللغةة الربيةةة لاللغةة اليةةبلة الةدتيةة أنةما من يةل وةا م ة  لا ةد 

ل يةةةل وةةةا الةلةةة  لا بةةةدا  ليةةةل  ةةةدد قةةة  لةةة  اللغةةةل  الةدتيةةةة   ثةةةف اقتب تةةةل  يةةةل   
 -، ل ةد  ةمةا اللغةة الية ةةة الةدتيةليةبلة اللغة ا وثمل ل ق قلأللفلظ الربيةة ل ل 

وتداللةة قة  الةنح   تةق الةةب   -آ ب وبا ة  أ ة ر اللغةة اليةةبلة الةدتيةة   له 
اسةةتريل  اللغةةة الية ةةةة ، ثةةف  لةةا و ل ةةل اللغةةة الربيةةةة، لم ةةة  السةةل ا اليةةمح  

 وةة رًا علق ال ة س ق  الكنلئس 

، ، لالفرةةةة   نهولنةةةة ، لاليشةةةةت سةةةةف ال لوةةةةد قم ةةةةل اا لاللغةةةةة اليةةةةةبلة الةدتيةةةةة
، ثةف ، لالتذلمب لالتننمة  ، ل بلف الر ف)ظبف الزول  لظبف اليكل (  لالظبف

لةةةةةة   اليفةةةةةةب  لاليثنةةةةةةق لال يةةةةةةا، لالنةةةةةةيلئب اليتةةةةةةةلة لالينفةةةةةةةلة، لالننةةةةةةل  للير
لا ضةةةةلقة اليةل،ةةةةبا ، لا ضةةةةلقة  ةةةةللح   الي  ةةةة ف،لالةةةةةفة أتةةةةةا  لالي  ةةةة  ،

 للةةل  ، لقم ةل ال ةل  لالتيممةز ، ، ثف النسة   د( يلب و يد للتلب لية لك لت)ك
 لال يلة ااسيةة لال يلة الفرلةة   الخ 

 
 جامعتتة مصتتر المصتترية اارتتال لئتتيق ق تت ، ض أستتتاا اارتتال ضالة تتالر المصتترية ال ديمتتة ،
 .لعلوم ضالتكنولوجيال
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للر  األكثةب  الةة علةق  ةلة الةب ف الةدتيةة بةما اللغةة اليةةبلة الةدتيةة 
، علةةق ة الربيةةةة هةة  لصةة    ةةح  ص هبلةةة بةةما   اعةةد الن ةة  قةة  لةة  ون يةةللاللغةة

   ن الك:مض  ،ر الكتل ة بمن يل    تحفا ا البغف و

لصةةةة    ةةةةبلف ال ةةةةل  لالرةةةةما لالةةةةةلف قةةةة  اللغةةةةة اليةةةةةبلة الةدتيةةةةة  ،ةةةةم   
اليةةةدر الثحثةة  ألقرلل ةةل، غلةةةة الفرةة  اليرتةة  اق ةةب قم ةةل، سةةن  الفرةة  الفلعةة ، 

ة  للي   ف، استخدا   ةغة اليثنق، إضةلقة أةل  التننمة  قة  ن لتةة إل لق الةف
 رض عا الك  سةة، أيممز الةلنا يؤنثة، استخدا  تل ةفل  ال رض األسيل  لال

  عربي –هيرضغليفي  –مصر  –قديمة  –لغة  تاحية:الكلمات المف

 ::مهيتتدمهيتتدتت

ن  س   وفل ب ا نسل ، إسف  دست  األ تل ، للبوت  لت  السيل ،  اوةب  
نةةة  التةةةلرلخ نفسةةة    يةةةةا إ ةةةل، ل ةةةبل ال نةةةلرا  نسةةةيق ورلنم الةشةةةب وةةةبآم مو ةةةل  

وتحهوةًل وةا اليةةبلما ونةذ عةة ر التةلرلخ   بوةةسف  ائة ، لوا ثف قةد لل    ةل
للةةةس اسةةيل نشةةن لي ةةب  الةةةدتف، لةة  مسةةلس أةةلرلخ ، لصغباقةة ، ل ،نةة ، لنفسةة ، 

سةةف ت يلةة  اظةةبلف سةلسةةةة تيكةةا أغممةةبم قةة  ظةةبلف سةلسةةةة م ةةب ، ق ةة  م ةةد  
ب ا سةحوةة سف  يلت  وةب الفبع نةة لوةب الية ةة لوةةام د  بلد ق  الدنةل  

 اف السنما آلق ود  ع، ،ثةلوةب ال د 

، تةةةر  علم ةةل أغممةةبم مل أند،لةة  ، لأتيسةةك  ةة لكةة  موةةة أةةباد أ ةةلق  علةةة ل 
،ةةد،د  اليةةةب  ، لوةةا اليرةةبلف م  م  لةةا علةةة  اليدنةةةة وةةا مثةة اب ببا ةةةو يةةل 
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، ذلةةك أل  اللغةةة  ةةةلا  ةةبع علةةق عل اأةة  لأةللمةةدم ،تنل ل ةةل الخلةةف عةةا السةةلفال
  لً وةدسل  متن، ب  ل ، لعةلئد ةللمد لأ

 ةةد  ق ة ، لإذا للنةا اللغةة اليةةبلة الةدتيةةة  ةد بةدم   ة رًا لروةة هًا ل ،ةةل 
، ثةف غةد  ، ثةف م ةة ا بةذلك لحوةلً م سنا البوةةز لسلعةةد  الرةة  علةق الرية 

 غلتة ،بلدهل اليتكلف لسملة إلق 

 قةةة ل أظ ةةةب لليةةةل للنةةةا ملفلظ ةةةل وةةةا وةةة ااا ا أظ ةةةب قم ةةةل ال بلةةةل  ليةةة
، لةةةق إثةةةةل  وخةةةة  لكةةة  لفةةة  تشةةةمب إلةةةق ورنةةةلمإ    د ل ةةةن اليةةةةبل، قةةةةالكةةةح 

، ، قلةةةةس و ةةةب  الةةةة   اليلفةةة ظ، مل الكليةةةة اليكت يةةةة  غمةةةب  بلةةةةل سةةةنًل قرلةةة ا
لدالة علق اليرنق   قلللغةة اليةةبلة اةلأ  ا ق  كلٍف مل  كلفةة علق م  ت ي  

 لأكلف ب ل    ال ا  هذا  ق نشن   الذ إذ   دتية  د  الشر  

، ،ةةب  من ةةل لغةةة و  اعةةة لة الةدتيةةة لسةةمبأ لةةةب ليا اللغةةة قةة ،نظةةب   لةةذ لا
، لوةةا آتةةل    أ ةةل وةةل لةةف ، ةةةن لكثمةةب غمبهةةل الةة ا   قةة هةةةن  ل ةةل ظةةبلف ال ةةةلا 

 ، ب  أ  ر  ، من ل لف أةف صلودالا اعمت ل

اليةةةةبلة ، م  أ ةةةل لأز هةةةب اللغةةةة أةةةلرلخ اللغةةةل   قةة لوةةا األوةةة ر الخلر ةةةة 
ل أنرةةز  لغةةة وةةا اليرةةبلف منةة   ليةةل    أةةةبب وةةا الخيسةةة آاف عةةلالةدتيةةة ليةةدا 

، ، لعةةل ًا وةةل تكةة   ل ةةل ،ةةة  بلغةةل  م ةةب  أكةة   ور ةةل و ي عةةة يةةةة اللغةةل   عةةا
  لأتك   األسبا اللغ لة وا هذم الي ي عل  

اللغةةة اليةةةبلة الةدتيةةة علةةق ثحثيلئةةة م ةة  وشةةتب  وةةا اللغةةة  لأ تةة   هةةذا 
 اليلض لق ذلك قإ  عل  ،وشتب  وا اللغة ال لوةة  وةة لمكثب وا ولئة م  السل
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وفتةةةةبق ال بلةةةة   قةةةة    لليةةةةل للنةةةةا وةةةةةب أةةةةةا ال غباقةةةة ،ؤلةةةةد الةةةةدلم   اللغةةةة   
 ، قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ا تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   لغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الي  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةما آسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل لمقبليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل

، لوا ذلةك قيةا لالسلو  ا قبلة دول  علق ملفلظ ،ت لق فة  األثب اليةبلما الة
 ة لأفب هل نةبر اباقة هذم اللغ  م النبلر  

م ل ،ثنل الم وةة م ل ل  ق نستريل ل اق    الت ل  ليلكلال بلف م   رض ا
، لل  تعةش فة  اليةةبل   الةةدول   الذ ال      ق ، قح نةزا  نعةش   دتف  وةب  

، بةةة  مننةةةل ولهلنةةةل نسةةةتري   رةةةض مل التةللمةةةد مل اللغةةةة ة الرةةةل ا  سةةة ا  وةةةا نل ةةةة
، رغةةف لةةك،  ل  م  نف ةةا إلةةق ذ ،تكلي ن ةةل ن الةةل التةة ، لالعةةةلرا  لالكليةةل  نفسةة 

 ونّق مكثب وا  يسة آاف عل  

ليدراسة اللغة الربيةة لاللغة اليةبلة الةدتية أنةما من يةل وةا م ة  لا ةد 
لةةة  اللغةةةل  الةدتيةةةة    قةةة لةلةةة  لا بةةةدا  ليةةةل  ةةةدد ثةةةف اقتب تةةةل  يةةةل   ل يةةةل وةةةا ا
 -للغةة الية ةةة ، ل ةد  ةمةا اةدتيةاللغة اليةبلة ال ق  قلأللفلظ الربيةة ل ل وثمل ل

الةنح   تةق الةةب   قة وتداللةة  -آ ب وبا ة  أ ة ر اللغةة اليةةبلة الةدتيةة    هل 
اللغةةة الية ةةةة  ، ثةةف  لةةا و ل ةةل اللغةةة الربيةةةة، لم ةةة  اسةةتريل اليةةمح  السةةل ا 

 الكنلئس  ق وةة رًا علق ال ة س 

ل ، عن ةةل وبلةةزلةة  و لقظةةة م قةة لدارصةةة لقةةق وةةةب اق  أختلةةف اللغةةة ا
أكة   اللغةة  ق ة ، ل ل أةنثمب لنمةب علةق اللغةة بافةةل غ  ا، قللتنثمباوكل  آ ب  ق 

اللغةةةة الربيةةةةة  قةةة ، لاللغةةةة اليةةةةبلة الةدتيةةةة علوةةة   ةةة   كيةةةل أكةةة   األ،ةةةخلع 
  لاألقبال  الخاألو ا   ق ، لللتةللمد اليةبلة الةدتية رصةالدا
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، ، لالفرةةة   نهولنةةة ، لاليشةةةت ل لوةةةد ااسةةةف االةدتيةةةة قم ةةةل  لاللغةةةة اليةةةةبلة
ول  لظبف اليكل ( ، ل بلف الر ف ، لالتذلمب لالتننم  ، الز   )ظبف  ظبفلال

ل  لليرلةةةة   ثةةةةف اليفةةةةب  لاليثنةةةةق لال يةةةةا، لالنةةةةيلئب اليتةةةةةلة لالينفةةةةةلة، لالننةةةة
 ةةةللح   لالي  ةةة   ، لالةةةةفة أتةةةةا الي  ةةة ف ، لا ضةةةلقة اليةل،ةةةبا ، لا ضةةةلقة

مةز ،   لالتيمم ةل ال ةل يد للتلب لي يد( ، ثف النس   للةل  ، لق)كة لك لتلب و
  الفرلةة  الخل يلة لال يلة ااسيةة لا

 للرة  األكثةب  الةة علةق  ةلة الةةب ف الةدتيةة بةما اللغةة اليةةبلة الةدتيةةة
، علةةق لةة  ون يةةل قةة لاللغةةة الربيةةةة هةة  لصةة    ةةح  ص هبلةةة بةةما   اعةةد الن ةة  

 ضمن الك:، تل ة بمن يلالكبغف وا ا تحف   ر ال

 اللغة اليةبلة الةدتية  ق ةلف لرما لاللص    بلف ال ل  لا 
  ألقرلل ل  الثحث ،م   اليةدر 
  غلةة الفر  اليرت  اق ب قم ل 
   سن  الفر  الفلع 
  الةفة  للي   ف إل لق 
  استخدا   ةغة اليثنق 
   ؤنثة يل  لالةفل  الين لتة  رض األس ق إضلقة أل  التننم 
  استخدا  تل  النسةة 
   أيممز الةرض عا الك 
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    لوةف األ اا ، لن   ال يا   وثل ل ، لوةف اليكل لا  للف اليخاستخدا ،
 ذلك وث  اللغة الربيةة  ق 

  لليلأ ةةةل  ل   قةةة السةةةلكنة ل،ةةةةة اللمنةةةة لذلةةةك قنةةةًح عةةةا لتل ةةةة ال ةةةبلف
  بلف ال بلة م ةلنًل 

 ا وثلةة  قةة  اللغةةة الربيةةةة  ةةم م ةةل وةةاليةةتكلف الي لةة  قشةةل   ضةةيمب صيةةا اأ
 اليةبلما الةدول  )إنا( لعند الربب )إننل(  ند ع ، ق   إأنكمدم  لأل اا 

 ( أشل   للف اليخلا  الينلف إلة  قم ل وا الربيةة )  
  اعتةةةةلر  ةةةبف النةةة    بقةةةل م ةةةمح قةةة  النةةةيمب اليتةةةة   للنسةةةةة لل يةةةا

( ليةةل سةة ياتة لةة   ) لن ا، قكةةلالينةةلف إلةةة قةة   ةةللت  الفلعةة   اليةةتكلف قم ةةل
 رينل  نة  ليل ننا ( ل   ) نة   سيرنل ، للة  

   ( ليةل نةة   سة ي ، فةة لة   )ال يلعةة قة  بن لتةة الفرة  م ةلنةلإل لق لال
 سير ا 

  استخدا  تل  ا ضلقة لليتكلف 
  با ا ضةلقة اليةل،ةاستخدا  ول أسةتخدو  مسةللم  اللغةة الربيةةة ال للةةة وةا

 با لغمب اليةل،
  الةفة  للي   فلق إل 
  استخدا  أيممز الةرض وا الك  
 ةة إلق صلن  ال يلة ا سيةة  يلة الفرلاستخدا  ال 
   إضةةلقة أةةل  اليخلاةة  لليةةذلب لاليؤنثةةة اليفةةب ،ا قةة  إ ةةد   ةةة  الفرةة

 ، لللنا أة   عندهف وةل  ال ل  ال لل  اليلض 
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   لتةنلةف مسةيل  لل ةل  رةض مسةيلئ ل لمقرلوةةف األ اا إلةق إضلقة وةف اليكةل
، قةة  اللغةةة الربيةةةة ةةةاق غةةبار اليتلةةع، الرل تةةةوبلةةةة أ ةةب  و ةةب  األسةةيل  

 يرنةةق م اا وفتةةلل ل ، قكيةةل نةةة   اق  ودرسةةة  يرنةةق وكةةل  الةةدرس مل الدراسةةة
)  ةل  قرة   (  يرنةق ومةزا  مل م اا الة ه  وةا ل  مصدا نل ) وخل    الفت     

 اه     الخ (  يرنق  لس لل 
 للفظ ليرن   لاالت لمد ا  
    الرةةد ، عحوةةة سةةفاا ة قةة   نةةلتلبةةما اليةةةبلة الةدتيةةة لالربيةةةالتشةةل ،

، مسةةيل  ا ،ةةلرا، م اا ، النةةيلئب، الينةةل  ، ا ضةةلقةالر ةةف، التثنةةةةال يةةا، 
التربلةةةةةةف، األسةةةةةةيل  الي  ةةةةةة لة، الةةةةةةةفة، األقرةةةةةةل ،  ةةةةةةبلف ال ةةةةةةب، م لا  

 ،…الخ ااستف ل 
  نة   د"، إّ  "الت لمةااسةتثنل ، م لا  اا،تةلق،  أبلم  ال يلةتنل بما  مل ،

 بةةةةةةدا ، األضةةةةةةدا ، الة ةةةةةةا لا سةةةةةةةل  ، اليزلةةةةةةةد لا النةةةةةةد ، الةلةةةةةة  ال  لتةةةةةةة، 
لالينةةّرف لالينةةلعف، الفرةة  اليرتةة  اق ةةب، اليفلضةةلة، اليةللغةةة، النسةةةة، 

، اليبلةةةة،  ااسةةتف ل الي  ةة ف، اليةةةدر، "سةة ف" اليسةةتةن ، م لا   ااسةةف
 لغمب ذلك الكثمب     التردتة  

أق عل ًا إا عةا ،تنا اللغل  ا   اعد الن   بم ق م  التةلرب   ق لا،ك  
 ابل  ل دا م  ل ل الةدتية  تق لإ  للنا م  ًا  رمدا 
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 تاء" واو" و"اللؤنث "باوللم

 جمع  –مثنى  –فرد م العدد 

 "ين" و "إن" : عالمة التثنية

 ع "بالواو" عالمة الجم

 "أللفا بؤنث "وللم

 تاء"و"ال

 عطف الجمع: • العطف

 " بمعنىHrكلمة "تستعمل  – 1

 . على

" بمعنى  Hnaكلمة "مل تستع  – 2

 أو مع واو العطف

 عطف الجمع: • 

 قارن التعبير نور على نور  -1

 العطفواو  –2

متصلة دون فاصل  إضافة  – 1 اإلضافة

 nbt prمثل: 

ين " بمنفصلة "بنونإضافة  – 2

 . هف إليالمضاف والمضا

متصلة دون فاصل  إضافة  – 1 اإلضافة

 مثل:

 .ربة البيت

  هذه اإلضافة التزال  – 2

موجودة في اللهجة   المنفصلة

لالم بدال من النون : ) الشامية با

 بيته لعلي ( ، ) كتابه لمحمد( 

 سيدي أي يا i = i nb.i المنادى 

hA = hA nb.i  أي يا سيدي 

 أو سيدي = ربيأي  المنادى 

 ها = أيها 

 ديةسنااإل ضمائر لا

 ink: المفردالمتكلم 

 inny  :الجمع 

 ntk: كرمذللالمخاطب 

 ntt نث :للمؤ

 ntfالغائب المفرد المذكر : 

 ntsالغائب المفرد المؤنث : 

 ntnالغائب الجمع :

 ديةسنااإل الضمائر 

 نيالمتكلم المفرد : إ

 الجمع : إننا

 لمذكر : إنكلالمخاطب 

 إنك   نث :للمؤ

 إنه كر :المذالغائب 

 إنها المؤنث : الغائب 

 إنهم ، إنهنالغائب الجمع :
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 أي ا  ية ال ديمةللغة المصر رفت اكما ع
 العطف

 اإلضافة 

 أسماء اإلشارة

 أداة التعريف 

 األسماء الموصولة 

 الصفة

 وف الجر حر

 أدوات االستفهام

 النفي 

 إن التوكيد

 بدالالقلب واإل

 داألضدا

 سقاطإلاالقطع و

 عتل اآلخرفعل المال

 بالغة والنسبة المفاضلة والم

 مصدر سم الموصوف والاال

 قبل سوف المست

 
  358ص ، 1998، ، ال تتاهررثتتاني، المجلتتد ال، آلهتتة مصتتر العربيتتةعلتتي فهمتتي   تتي-

644. 
 ، ضقتدربيتةت تير للتق قرابتهتا متن اللغتة الع  التتيطائفة من الكلمات    في.. ضلننظر اان  

 فتتيلنتهتا ممثيتتهتا لكلمتات المصترية ال ديمتة ضم اةت  بتجميتع عتددن متن االب هتاا فتيقمتت 
 ضإنما أنا متبع.الك ممبتدع  في، ضقد جمعتها ضل ت النطق ضالمعنق لغة العربية من حي ال
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 األفعتتال -1
 المعنق النطق مالعربية  الداللة الصوتية  الكلمة الهيرضغليفية م
(i ) 

 
Abj ية آب أو أبا وفى العرب، أحب.   يفرغب  آبى

 بمعنى اشتاق  أبابهأو 

(ii ) 
 

 

Abx أو أبشاً  أبشخلط أو امتزج ، وفى العربية  إبخ
شة من  بقلب الخاء شيناً بمعنى جمع، اإلبا

 األخالط.  فيالناس هم 

(iii ) 
 

iAk َرقَّى  إياك 

(iv ) 
 

iar  عال.  إعر 

(v ) 
 

ib  هو   العربية في ظمأ، )واللوب أيالب  إب
 .العطش(

(vi ) 
 

icr ر. و أسيأسر أ إسر 

(vii ) 
 

id  قوى ، أيّدَ  إد 

(viii ) 
 

aA  عظم أو كبر ، وفى العربية عال  عـا 

(ix ) 
 

abj ة لعبين العبَّيَّة وا افتخر ، وهى قريبة م عبى
 ومعناها الكبر والفخر 

(x ) 
 

am  ابتلع ، التهم عم 

(xi ) 
 

anw -   an  له  طاب ، عنّ  عنو  -عن 

(xii ) 
 

arQ وتبحر فيه  ءالشيك عر عرق 

(xiii ) 
 

axj  العربية "عقَّى"  فيرفع، ارتفع، ويقابله  عخى
  فيويقال: "عقَّى الرجل بسهمه إذا رمى به 

  فيتفع ى الطائر إذا ارالهواء فارتفع، وعقَّ 
 طيرانه".

(xiv ) 
 atS َعَطسَ  عتش 

(xv ) 
 

wbx وضح ولمع وبخ 

(xvi ) 
 

whn انهار وهن ، تهدم  وهن ، 

(xvii ) 
 

wxA وخى ، توخى اوخ 

(xviii ) 
 

wsF َف )مع القلب واإلبدال( وسف  َسوَّ

(xix ) 
 

wsx وسع وسخ 
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 المعنق النطق مالعربية  الداللة الصوتية  الكلمة الهيرضغليفية م
(xx ) 

 
wdf العربية "دف"  فيونى ، أبطأ ، ويقابلها  ودف

 خفيفاً. شىم أي

(xxi ) 
 

wdn وزن ودن 

(xxii ) 
 

wD وحى ج و 

(xxiii ) 
 

wDa فيقطع ، فصل بسكين أو نحوه ، ويقابله  وجع  
فالناً بالسكين ( وجا وجاي،  وجابية )العر

 موجع.  فيضربه  أو بيده
(xxiv ) 

 

 

brQ 
brg 

 برق
 برج 

 بََرَق ، لمع

(xxv ) 
 

btk  بَتََك ، ذبح بتك 

(xxvi ) 
 

bdS دش بية مالعر فيويقابله تعب ، ارتخى ،  بدش
أظلمت  أيتَِعَب ويقال مدشت العين  أي

 ارتخت أعصابها أيومدشت اليد 

(xxvii
)  

papa  ريبة ، جبى الضحصل الرسوم  بعبع 

(xxviii
)  

pag بصقل تف بعج ، 

(xxix ) 
 

pH بح أو انتهى بح 

(xxx ) 
 

psg بصق بسج 

(xxxi ) 
 

ptpt  بطبط ، وطئ ، داس بتبت 

(xxxii
)  

ptr  بصر بتر 

(xxxiii
)  

ptH فتح بتح 

(xxxiv
)  

ptx بطح بتخ 

(xxxv
) 

 
pd مد )مد الخطوة( بـد 

(xxxvi
)  

pds داس بدس 

(
xxxvii

) 

 
fx  فك فخ 
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 المعنق النطق مالعربية  الداللة الصوتية  الكلمة الهيرضغليفية م
(

xxxviii
) 

 
ftft  طف فتفت 

(xxxix
) 

 
fdQ فتق ، فدغ فدق 

(xl ) 
 

mAA بتمعن( ونظر قرأ  أيمأأ عينه ) مأا 

(xli ) 
 

mar  اغتبط ، سعد معر 

(xlii ) 
 

mnmn  العربية  يف تحرك ، اهتز ، وقد يقابله  منمن
 ( )ململ

(xliii ) 
 

mH في اللغة العربية  في مأل والميح  مح 
االستقاء بأن ينزل الرجل إلى قـرار  

ده  و بيالدلا قل ماؤها فيمأل البئر إذ
 يميح فيها بيده.

(xliv ) 
 

mSa  مشى مشع 

(xlv ) 
 

naj  نعى  نعى 

(xlvi ) 
 

nnj  العربية  فيَضعََف ، تَعََب ، وقد يقابله  ننى
 .الضعف والعجز هي"نأنأ" والنأنأة 

(xlvii ) 
 

nftft  فط ، هرب ، نط نفتفت 

(xlviii ) 
 

nm نام نم 

(xlix ) 
 

nhm  نََهمَ  نهم 

(l ) 
 

nhmhm همهم  مهمهن 

(li ) 
 

nsb  ذاق ، استطعم ، لسب  نسب 

(lii )  
nS  نش  نش 

(liii )  nk  نكح ، جامع نك 

(liv ) 
 

 

ngAgA 
ngg 

 نججا
 نجج

 نقنق 

(lv ) 
 

nD نجا ، أنقذ نج 

(lvi ) 
 

nDr نجر رجن 

(lvii ) 
 

rfrf  لَْفلَف رفرف 
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(lviii ) 

 
hmhm  همهم ، زأر همهم 

(lix ) 
 

hnw  هلل ، فرح ، ُسرَّ  هنو 

(lx ) 
 

hnn هنن ، راعى  هنن 

(lxi ) 
 

hd  رد ، صـد  هـد 

(lxii ) 
 

Hbs  ألبس حبس 

(lxiii ) 
 

Hbs  َحبَّسَ  حبس 

(lxiv ) 
 

Hnf خضع ، أطاع ، عبد ، وهى قريبة من   حنف
 كلمة )حنف( بالعربية

(lxv ) 
 

Hsb عـد  َب ،َحسَ  حسب 

(lxvi ) 
 

Htm حطم حتم 

(lxvii ) 
 

HdQ قطع ، جدع )فعل( حدق 
 حدق ، جدع )اسم( 

(lxviii ) 
 

xa شع خع 

(lxix ) 
 

xpj خب خبى 

(lxx ) 
 

xr خر ، سقط خر 

(lxxi ) 
 

xrxr خلخل ، هدم  خرخر 

(lxxii ) 
 

xsf خسف ، طرد ، أبعد خسف 

(lxxiii ) 
 

xsr َخِسَر ، َجنّبَ  خسر 

(lxxiv
) 

 
xtm ختم ختم 

(lxxv )  xsj َخِسئ خسى 

(lxxvi
)  

Xdb بالسيف أي   هوقيل في العربية غدب) قتل غدب
 ضربه فقطعه، والغدب الضرب بالسيف

 .(يقطع اللحم دون العظم

(lxxvii
) 

 
sAb بانسا ساب 

(
lxxviii

) 

 
spj ذهب ، مضى ، زال  سبى 

(lxxix
) 

 
sf صفا ، هدأ  سف 
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(lxxx ) 

 
swdf ف سودف  َسوَّ

(lxxxi
)  

spr صبر ، بلغ سبر 

(lxxxii ) 
 

srsr ىَسلّ  سرسر 

(
lxxxiii

) 

 
sHm سحن ، سحق  سحم 

(
lxxxiv

) 

 
skA عمل سكة زراعية(  أيحرث ) سكا 

(lxxxv
) 

 
SAd فر شد ، ح شاد 

(lxxxvi ) 
 

Sad أو قطع إرباً( طَ َشرَ  شعد( 

(lxxxvii )  SHq سحق شحق 

(
lxxxviii

) 

 
Stm شتم ، سب شتم 

(
lxxxix

) 

 
Sdj أنشد شدا ،  شدى 

(xc ) 
 

qAa قاء قاع 

(xci ) 
 

Qmd كمد ، اهتم قمد 

(xcii ) 
 

Qdf  قطف قدف 

(xciii ) 
 

KfA  َكفَلَ  كفا 

(xciv )  
krp  َجَرفَ  كرب 

(xcv ) 
 

krkr  كركر )من الضحك( كركر 

(xcvi ) 
 

kHkH كبر ، شاخ كحكح 

(xcvii
)  

ksks  رقص  كسكس 

(xcviii ) 
 

ktkt  قصقص  كتكت 

(xcix ) 
 

gAgA قوق أو كاكا جاجا 
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(c ) 

 
gbgb  طرح أرضاً( أيكبب ) جبجب 

(ci ) 
 

gmH لمح جمح 

(cii ) 

 

gnf (، رفض)جنب  جنف 

(ciii ) 
 

tf تف تف 
 

(civ ) 
 

tm تم ، أتم تم 

(cv ) 
 

tms  طمس ، دفن  تمس 

(cvi ) 
 

tStS  دشدش ، دش  تشتش 

(cvii ) 
 

di أدى  ىد 

(cviii ) 
 

dbx خبط دبخ 

(cix ) 
 

dhn  نضب ، دهن )أى مسح بالزيت( دهن 

(cx ) 
 

dgs سدا دجس 

(cxi ) 
 

dbdb ضرب )القلب( دبدب 

(cxii ) 
 

Daq  زعق جعق 

 ات ضالمعنويات أسماء الصف -2
 المعنق النطق مالعربية  الداللة الصوتية  الكلمة الهيرضغليفية م

(cxiii) 
 

iwn اً بالعربيةلون، بقلب األلف الم نإيو 

(cxiv) 
 

aAp توبيخ ، لوم عاب 

(cxv) 
 

adt عداوة  عدت 

(cxvi) 
 

wpS  العربية   فيالبصيص ، ويقال الضوء ،  وبش
 (. ظهر بصيصه أيوبش الفجر )

(cxvii) 
 

brk بركة ، هدية  كرب 

(cxviii) 
 

pra  بارع ، ماهر برع 

(cxix) 
 

mwt  الموت ، الميت موت 
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(cxx) 

 
mnHjt  منحة منحت 

(cxxi) 
 

mrt  المرض ، الشدة  مرت 

(cxxii) 
 

mhr  ماهر مهر 

(cxxiii) 

 
nb  سيد ، صاحب نب 

 العربية رب  فيويقابلها 
(cxxiv) 

 
nkw  ناكح نكو 

(cxxv) 

 
nQmt  نقمة ، مصيبة نكمت 

(cxxvi) 
 

rhb بهل رهب 

(cxxvii) 
 

Hspw  محاسيب  حسبو 

(cxxviii
)  

xm جاهل خم 

(cxxix) 
 

sbH صياح ، صراخ  سبح 

(cxxx) 

 
smr ير ، صديقمس سمر 

(cxxxi) 
 

Qd قد ، هيئة ، صورة قد 

(cxxxii) 

 
Trf ترف ثرف 

 



 ( 2021يناير ) 1عدد   1مجلد      (إلنسانيةاو العلوم االجتماعية )    مجلة جامعة مرص للدراسات اإلنسانية
   

 

 

ي لغتنا العربية)
 
    سمير أديب أ.د/                                                   .(كلمات مرصية قديمة ف

 

 145 

 3- ضسائل الن ل ضااالت الزلاعية ضأدضات البناء ضأسلةة الةرب
لصوتية الداللة ا الكلمة الهيرضغليفية م  المعنق لعربية النطق ما  

(cxxxiii
)  

Ipt  لتراً( 18ويبه )وهو مكيال قدره  إيبت 

(cxxxiv
)  

agrt عجلة  عجرت 

(cxxxv
) 

 mA منجل ما 

(cxxxvi
)  

mrH  رمح مرح 

(
cxxxvii

) 

 mrkbt  مركبة  مركبت 

(
cxxxviii

) 

 
Hrp حربة حرب 

(cxxxix
)  

sin طين أو صلصال  سين 

(cxl)  

 

sf 
sft 

 سف
 سفت 

 سيف

(cxli) 
 

sn سن سهم سن 

(cxlii) 

 
Srj-kA شراقي )أرض(  كا-ىشر 

(cxliii) 
 

Ss حبل شس 

(cxliv) 

 
QD  جص ، جبس قج 

 أسماء األماكن ضالزمان  -4
صوتية لة الالدال  لهيرضغليفيةمة االكل م  المعنق بية النطق مالعر  

(cxlv ) 
 

Abd العربية من صفات  فيالشهر )و"األبد"  آبد
 القمر(.

(cxlvi
)  

igrt فيويقابلها  أرض السكون، مكان الموتى، إجرت 
ية "وجرت"، والوجرة حفرة تجعل عربال

  فيللوحش و"الوجر" مكان كالكهف 
 الجبل. 

(cxlvii
 

wAHt حة واال واحت 
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صوتية لة الالدال  لهيرضغليفيةمة االكل م  المعنق بية النطق مالعر  
) 

(
cxlviii

) 

 
bAbA  باب ، كهف  بابا 

(cxlix
) 

 
bAr بئر  بار 

(cl )  bkA  بكره ، الصبح  بكا 

(cli ) 
 

mTn متن ، طريق مثن 

(clii ) 
 

smn زمن سمن 

(cliii ) 
 

sH ساحة سح 

(cliv ) 
 

Snwt  شونة شنوت 

(clv ) 
 

qrrt قرارة ، كهف قررت 

(clvi ) 
 

gwn زكيبة(  هجون جون( 

(clvii ) 
 

tA- bAyt ضبة باييت  -تا 

(clviii ) 
 

tnr  تـل تنر 

 وائل اء ال أسم -5
 المعنق النطق مالعربية  الداللة الصوتية  ةهيرضغليفيالكلمة ال م

(clix ) 
 

brkt  بركة بركت 

(clx ) 
 

ym اليم يم 

(clxi ) 
 

my الرطوبةا ومويه: وعنوا به)  المني مى 
، وال زالت هذه    والرشح والمني والبصاق

الكلمة تستعمل في الصعيد حتى اآلن ،  
ف أن أهل الحجاز ونجد  والطري

دارجة بمعنى الماء يستعملونها في لغتهم ال
) 

(clxii ) 
 

mw  ماء ، بول مو 

(clxiii ) 
 

mrHt  الزيت ، الدهن ، وهى ليست بعيدة عن   مرحت
 كلمة "مرهم". 
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 المعنق النطق مالعربية  الداللة الصوتية  ةهيرضغليفيالكلمة ال م
(clxiv

) 
 

mSdt  اضة خم مشدت 

(clxv ) 
 

HnAt  حمض حمات 

(clxvi
) 

 
HmD حمض ، خل  حمج 

(clxvii
)  

Smj سمنة سمى 

(clxviii) 
 

Dt شجرة الزيتون،أو زيت  جت 

 أسماء األدضات ضالمتمق -6
 المعنق النطق مالعربية  الداللة الصوتية  الكلمة الهيرضغليفية م

(clxix ) 
 

kAs كأس كاس 

(clxx ) 
 krr قلة  كرر 

(clxxi ) 
 

qd قدر  قد 

(clxxii ) 
 

mSdd مشط  مشدد 

(clxxiii ) 
 

grb جالبية جرب 

(clxxiv ) 

 
tpn طبل تبن 

 أجزاء الج تتت   -7
وتية الداللة الص ليفيةالكلمة الهيرضغ م  المعنق النطق مالعربية  

(clxxv)  ib لُب ، قلب  إيب 
(clxxvi) 

 
idn  نا () ونطقها اآلراميون أود أذن إدن 

(clxxvii
)  

an عين ، أعين  عين 

(
clxxviii

) 

 
ns  بون حرف الالم   يكت) وكانوا ال،  انلس نس

عيضون عنه في الكتابة بحرف النون  ويست 
ت  انوكأحيانا أو بحرفي النون والراء، 
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وتية الداللة الص ليفيةالكلمة الهيرضغ م  المعنق النطق مالعربية  
 . (لس" القبطية "  فيتكتب 

(clxxix) 
 

rd واستخدم العرب هذا اللفظ فقالوا :   رجل رد (
بمعنى أين ذهب أو  أين رديما أدري 

مشى ، وقالوا ردت الجارية أي مشت على 
 فعت أخرى (. رجل ور

(clxxx) 
 

spq  ساق سبق 

(clxxxi) 

 
spt 

 سبت 

) وكانت السين تختلط بالشين في   شفة
لقديمة كما هجات السامية اأغلب الل

يمة قداء بالفاء في اللغات ال لطت الباخت
 كلها(. 

(clxxxii
)  

kp  كف ، يد كب 

(
clxxxiii

) 

 
Dba وكانت حروف ) حرفيا : صبع  إصبع جبع ،

السامية  الحركة ال تكتب في أغلب اللغات 
 (.القديمة

 أسماء األحياء  -8

 المعنق  النطق مالعربية الداللة الصوتية  الكلمة الهيرضغليفية م
(clxxxiv

)  
nnj طفل صغير ي نن 

(clxxxv) 

 
st ست ، سيدة ست 

(clxxxvi
)  

sbj عدو سبى 

(
clxxxvii

) 
 

sfy صبى سفى 

(
clxxxviii

) 
 

snw  صنو ، رفيق ، أخ  سنو 

(clxxxix
)  

Srj صغير ، طفل ، صبى  شيرى 

(cxc) 

 
Srjt  صبيةعذراء ،   شيريت 

(cxci) 
 

titi  تاتا  تىتى 

(cxcii) 

 
tfn طفل )مع مالحظة إبدال النون   تفن 

 محل الالم(. 
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 أسماء األعتتم  -9
 المعنق لعربية ق ما النط م

(cxciii ) 1. بيومي 
 النيليأو  البحيريبمعنى  

 بيسه .2 
 كتبها اإلغريق إيزيس  التي)آست(  نسبة إلى اإللهة  

 ونيس .3 
 wnis 

 بمعنى الصقر  باخوم .4 

 مة  )بسج( بمعنى نور من كل ادةسب .5 

 باهور .6 
 pA @r     المنسوب إلى اإلله حور )حورس(  أي

 وببان .7 
 pA Inpw  له إنبو )أنوبيس(المنسوب إلى اإل أي

 بمعنى عيد أو حظ بشاي .8 

 هو الرب حيبمعنى  شنودة .9 

 ساويرس .10 
ليها  إور( بمعنى االبن العظيم ، وأضاف -)سا من الكلمة   

 دتهم. مقطع األخير كعااإلغريق ال

 موريس .11 
 ور( ومعناه البحر العظيم-)مرأصله بالهيروغليفية

 سمير .12 
 معنى الصديقر( ب )سم لمة المصرية  الك أصله 

 موسى .13 
 سا( ومعناها ابن الماء -)مو أصله الكلمة المصرية  

 مارى .14 
 )مرى( بمعنى محبوبة أصلها  

" م  و ن يةة  ب  ر  م ل ل " ومةبتلل " ، لول    "لعند الفتلل م ل  عند ا ل  -
،ةب  ،   ، للذلك األسيل : )إ،نق ، بمنق ، أ   ، أمتق ، وةيةق ، فةفةق ،  ة    ،

 ، سةسق( و   ، س س  
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 أسماء األشجال ضالنباتات ضاألع اب ضالمةاصيل الزلاعية  -10
تية ة الصو الدالل لهيرضغليفيةمة االكل م  قالمعن النطق مالعربية  

(cxciv) 
 

Amht األمهات )للبلح(  هت أم 

(cxcv) 
 

iAQt  الكرات )كما ذكر أيضاً باسم "كرهتا"(  إياكت 

(cxcvi) 
 

inst  سم "نيكون"( كما ذكر أيضاً با)سون الين إينست 

(cxcvii) 
 

isr شجر األثل إسر 

(cxcviii
)  

Ids العدس إدس 

(cxcix) 
 

bAnw البامية نو با 

(cc) 
 

pdwkA  البطيخ بدوكا 

(cci) 
 

pwr  الفول بور 

(ccii) 
 

prsm البرسيم برسم 

(cciii) 
 

prt  ثمر ، بر ، وفى العربية "البر" أى الحنطة  برت 

(cciv) 
 

psr أيضاً باسم "بدجرذكر  البصل )كما بسر "
pdgr) 

(ccv) 
 

pkn البقول بكن 

(ccvi) 
 

mnwH  الملوخية منوح 

(ccvii) 
 

nbs  رة النبقجش نبس 

(ccviii) 
 

 

npr 
npry 

 نبر 
 نبرى 

  لنبارى" كلمة "ابية تطلق الحب ، وفى العر
 على الحب

(ccix) 
 

rmn الرمان  رمن 

(ccx) 
 

Hnw  الحناء حنو 

(ccxi) 

 
Hrrt زهرة )حريرة(  حررت 

(ccxii) 
 

xrS حزمة )شرش( خرش 

(ccxiii) 
 

sar شعير  سعر 

(ccxiv) 
 

sSn سوسن سشن 

(ccxv) 
 

Smr الشمر شمر 

(ccxvi) 
 

SmSm السمسم شمشم 
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تية ة الصو الدالل لهيرضغليفيةمة االكل م  قالمعن النطق مالعربية  
(ccxvii) 

 
SnAb  الشيبة شناب 

(ccxviii
)  

SnDt سنطشجر ال جت شن 

(ccxix) 
 

qAdy  القثاء )كما ذكرت أيضاً باسم "قادث"(  قادى 

(ccxx) 
 

Qmnyny  الكمون قمنينى 

(ccxxi) 
 

QmHw باسم "قمح"( )كما ذكر أيضاً  القمح قمحو 

(ccxxii) 
 

kAm كرم كام 

(ccxxiii
)  

gAS بوص جاش 

(ccxxiv
)  

tpnw  كمون  تبنو 

(ccxxv
)  

TmAaw  ومالث ثماعو 

(ccxxvi
)  

dQw دقيق دقو 

(
ccxxvii

) 

 
Dt يت ة زشجر جت 

(
ccxxviii

) 

 
Dtnw  الزيتون جتنو 

 أسماء الةيوانات  -11
 معنقال ية النطق مالعرب الداللة الصوتية  الكلمة الهيرضغليفية م

(ccxxix) 
 

iyr آيل )ذكر الغزال(  إير 

(ccxxx
)  

iw كلب إو 

(ccxxxi
)  

aA ية "عير"عربال فيحمار ، ويقابله  عا 

(
ccxxxii

) 

 
aff ف يعوف العربية فعل )عا فيذبابة ،  عفف

  ءالشيام على دار" ، حعنى "استوفاً( بمع
 يريد الوقوع عليه ، وذلك ما يفعله الذباب.

(ccxxxiii) 
 

anxt عنزة عنخت 

(ccxxxiv) 
 

wr العربية طائر  فيابله عظيم ، ويق ور
 "الوروار" 
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 معنقال ية النطق مالعرب الداللة الصوتية  الكلمة الهيرضغليفية م
(ccxxxv) 

 
miw  صوت القطة  ميو 

(ccxxxvi) 

 
msH ساح مت مسح 

(ccxxxvii
)  

msk  الحيوان د جل مسك 

(
ccxxxviii

) 
 

nr نسر نر 

(ccxxxix) 

 
sAb ذئب  باس 

(ccxl) 
 

ssmt  سيسي سسمت 

(ccxli) 
 

qnd قرد  قند 

(ccxlii) 
 

qrr ضفدع قرر 

(ccxliii) 
 

gHs جحش ، غزال  جحس 

(ccxliv) 
 

DnH جناح  حجن 

 سماك ماء األأس
 المعنق النطق مالعربية  الداللة الصوتية  الكلمة الهيرضغليفية م

(ccxlv) 
 

bsAry هبساريال سمك بسارى 

(ccxlvi) 
 

pry البوريسمك  برى 

 تراض أسماء األمتت -13
 المعنق النطق مالعربية  الداللة الصوتية  الكلمة الهيرضغليفية م

(ccxlvii
)  

wAwA ألم  واوا 

(ccxlviii
)  

mr مرض ، أذى  مر 

(ccxlix) 
 

mrt  المرض ، الشدة  مرت 

(ccl) 
 

st-a  صداع ، ألم  ستع 
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 تتدادأسماء األعت -41
 نقمعال ة النطق مالعربي الداللة الصوتية  ليفيةالكلمة الهيرضغ م

(ccli ) 
 

wa  واحد وع 

(cclii ) 
 

Hfn العربية "حفل"  فيمائة ألف ، ويقابلها  حفن
بكثرة"   ع"اجتم أيويقال )حفل الماء حفالً( 

احتشدوا ، وحفل الدمع   أيالقوم: ، وحفل 
 "كثر".  أي

(ccliii ) 
 

xmnw  ثمانية خمنو 

(ccliv) 
 

snw  اثنان سنو 

 مائترال  -51
 فيثيرًا من األلفاظ  ة من أن كاللغة العربيية ال ديمة ض لمصر ليق أدل علق الصلة بين اللغة ا

 ، فمثًت:  اشت اقها في اللغتين تكاد أن تكون ضاحدر 
 

 

 معنقلا طق مالعربية الن م
(cclv ) 

 

 أنا -1
إنك، إنوك( وهو ) اللغة المصرية القديمة   فيباللغة العربية ، يقابلها 

 متكلم المفرد.ضمير ال

 معي  -2
 في)م عا ى(، ونلفظها المصرية القديمة  لغةال  فييقابلها ،  باللغة العربية

 يدى  فياللهجة العامية )معاى( وترجمتها الحرفية  

 مع -3
 )مع( ومعناها مع.اللغة المصرية القديمة   فيويقابلها  لغة العربية ،بال

 معنا  -4
)م عا ن( بمعنى  لمصرية القديمة  غة االل فيابلها ربية ، ويقباللغة الع

 انا(. )مع
  فيمخاطب ال كاف -5

 )معك( 
 اللغة المصرية القديمة.  في يقابلها نفس الحرف  

 اللغة المصرية القديمة   فينفس التاء  هيية العرباللغة  في تاء التأنيث  -6
(cclvi ) 

7- 
 يا

 بمعنى )يا(  القديمة   اللغة المصرية فيحرف النداء يقابله 

 
اللغة العربية من حيث  فيالقديمة مع مثيله  المصرية اللغة  فيالمطلق لمتكلم كذلك نالحظ تشابه ضمير جمع ا

 رب )إننا(.العند وع )إن( المصريين )إن( فهو عند  تأكيده باألداة 
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 لعربية.نا الغت  فيوهى كما نقول هو )سو ، وسى(   ،  وقارن كـورت زيتة بين الضميرين المصريين  
 

(cclvii) )إن( 
 مبتدأ ق التسب التيإن العربية  )إن(

  اآلن

 ال هول القبطية ال هول القبطية 

  لتةةةةلاالشةةةة  ر اليةةةةةبلة الةدتيةةةةة اليبأة ةةةةة  ةةةةللةيب  هةةةة الشةةةة  ر الية ةةةةةة 
 لةةة  وةةةل قةةة  -اليرل ةةةب اليةةةةب  لا ،ةةةزا  لةةةذلك  -دتف لةةةةا اليةةةةب  ل دو اسةةةتخ

شةةةة ب )أةةةة  ( ، ل ةةةةد  عةةةةل السةةةةنة الزرابةةةةةة  تخةةةةت   للزراعةةةةة لال ةةةةةل    لأنةةةةدم 
لليةةةةل صةةةةل  الفةةةةبس  عةةةة م  مةةةة  السةةةةنة ،مل إكلمس السةةةةنة اليةةةةةبل   مل  أةةةة   بةةةةب 

يسةة م   ال األقةةل  )نمبله( لورنلم  لللغة الفلرسةةة )،ة   صد،ةد(   هةذا ل ةد صرة 
عةب الش دا  أذللرًا للذ،ا نك    لمالة ا علة   284مل  أ   عل     ألرلخ ف  بد 

 "  لدتلن س"  البلولن  ا ونباا رب ف 
أةةزا  اللغةةة  ال  ة ،ة ، ثةةف قة ةةةوةةةبلة  دتيةة ل ةةد  يلةةا هةةذم الشةة  ر مسةةيل 

 أةبلةًل الربيةة أ تف   يسيةل  هذم الش  ر بنفس قةيت ل الة أةة الةدتية 

 أكتوبر(: 10 -سبتمبر 11توت ) .1

، إلةةة  الةيةةةب لال سةةةلب لال كيةةةةة أةةة  " مل "ص ةةةة أق"  لورنةةةلم ،ةةة ب ا لةةة  " 
الزرابةةة  السةنةمل   قة  تةنأ   أة   ، بللبوز ل   لل لئب اليةدس مب  ون   )إ،ةس(   ل 

 ل بند  الزراعة   للة   الرلوة:ةشبًا الفحو
هذا الش ب  ق مرض   ر  ست ةا ا ت  الذ ار  م  الز   م لا ق  (    ر  )أ     -

 ا تستفمد بزراعت ل 



 ( 2021يناير ) 1عدد   1مجلد      (إلنسانيةاو العلوم االجتماعية )    مجلة جامعة مرص للدراسات اإلنسانية
   

 

 

ي لغتنا العربية)
 
    سمير أديب أ.د/                                                   .(كلمات مرصية قديمة ف

 

 155 

 ( لنلتةةةة عةةا بةةةد  انخفةةلر  رصةةةة ال ةةبارا لاعتةةةدا  ل)أةة   تةةة   لل ةةةب وةة   -
 ال   

 (    ة بلسةةل  ا لةة  )أةة،ةةتكلف عةةا علةةف لوربقةة ال ةةلل  م   م ل)أةة    ةةلل (  -
 مل )ص  أق( 

 نوفمبر(: 9 -أكتوبر 11مامه ) .2

امةة للل  عمدًا لنمبًا ت تف   ق د ا ل  آو   عم  م  مليا( لورنلم ، ب إبا مل ) 
ورند األ ةب لفةيل بمن  ليما ورند الكبنك  م  ،نتةة  فةة  آوة   وةا    ق،  الك نة لال كل     

 للة   الرلوة: (cclviii)الكلئنة هنل لق غبي  لزللرا ورلبدم ،بق النم  إ
 أةل  النب  ا - ةال ل م  -) ل   ُ ش لا ف  النبا ة( إ،لرا إلق  ف  "النبا ة" -
 دي مبر( 9 -نوفمبر 10هاتول ) .3

، لقةةق هةةذا الشةة ب ،نتسةةف لصةة  األرر ل ةةة ال يةةل  لالخةةة  إ ب اقل ةةة  ت ةة ر م  ،ةة  -
   يل  الزراعة 

 الذه   أشة   ن ي  الذ هراعة الةي  لينت ر( لنلتة عا   الده  ا)هلأ ر مب -
 يناير( 8 -دي مبر 10كيهك أض )كياك( ) .4

لل   الةبلل وةا الةب   بلا وا  بلا ، مل رلل علق رلل ، مل اصتيل  م    ب   لورنلم ، -
 للةل :
)كةةل   ةةل ك وسةل   نةة  وةل أف ةب  نةب عشةةل ( إ،ةلرا إلةق  ةةب الن ةةلر  -

 الش ب لا   لمل  الذ  أشتد فة  النبل ا  ق 
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 براير(:ف 7 -ايرين 9طوبة ) .5

، مل رييةل  (cclix)رد ذلك إلةق ا يةة  ر  رييل وشت  وا )،ف بد ( ثف )،ف ب أا( ، ثف أ -
سةةةةةةف عمةةةةةةد وةةةةةةا لهةةةةةة  رييةةةةةةل ا  بلة  وشةةةةةةت  وةةةةةةا الكليةةةةةةة اليةةةةةةة

   (cclxi)، مل رييةةل م  لليةةة )ا يةةة( ورنلهةةل األعلةةق مل األسةةيق لهةة  عمةةد الةيةة  (cclx)األبةةةل  
 للةل :
  اةة   الن ةةلر  يةةةدار  لمةة  ا إلةةق بةةد )ا يةةة أزلةةد فةةة  الشةةيس ا يةةة( إ،ةةلر  -

 عن     ية  ترنب
 ة( إ،لرا إلق ا،تدا  النبل ا شل ة لبل يالل)ا ية تخلق  -
 س(:مال  9 -فبراير 8ر )أم ي .6

 ،)وخةةةب( مل )موشةةةمب( م ةةةد وةةةب ا الزلا ةةةا لالر ا ةةةف  لةةة   إ،ةةةلرا إلةةةق ا      -
 للةل :
 إلق لثبا الزلا ا ( إ،لرا كتمب تل د الر  ها لل مب)موشمب مب  الزلا ا ال -
 ريل(:أب 8 -مالس 10برمهات ) .7

لة  ونةز  لهة  ولةك أة قب    إلق عمةد اليلةك )مون  أة  األل (    إ،لرا  -
 وةب الةدتية   للةل : ق لنمبا  ند  لفلئ  لنل   دسةةاألللةل  ع

م  )ببو ةةةةل  رلل الوةةةةةك لهةةةةل ( لنلتةةةةة عيةةةةل ت يلةةةة  الفةةةةحل وةةةةا الي ل ةةةة -
 ش ب هذا ال ق ج أنن الت الزرابةة 
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 مايو(: 8 -أبريل 9برمودر ) .8

( للبوةةةز ل ةةةل  ةةةلألقرق اليةدسةةةة    ةةةةل  )رنن أةةةا إلةةةق إل ةةةة ال نسةةةةة 
  :للةل
لةية   رةد ننة   لقةة  ال نة ب وةا  ق سةنلب  ا م ري  ا(  )ببو  ا  ق  لل -

 مغلفت ل  للرةل الغلةظة 

 يونيه(: 7 -مايو 9م نق ) .9

ه  م ةد آل ةة ثةلل د امةةة ، إل  الةيب ، ل   ل  )  نس (  نسةة إلق ا   - 
 الش ب   للةل :هذا  ق عمد  للل  تةل  ل 

 ةةةم   رةةةد  لةةة  األرر وةةةا الي ل) شةةةنس تكةةةنس الوةةةةك لةةةنس( إ،ةةةلرا إلةةةق  -
  ةل هل 

 يوليو(: 7 -يونيه 8بؤضنة ) .10

لهةة  الرمةةد الةةذ  ،نتةةة  فةةة  آوةة   وةةا  الةة ا  عمةةد  م  نسةةةة إلةةق عمةةد )إنةةا(  -
 لةل :غبب األ ةب   ل  ق م الكلئنة هنل  غبي  لزللرا ورلبد  ق النم  إلق،ب 

 هةةذا الشةة ب  قةة  ة نةةة  الةيةة  لأخزلنةة  لليؤلنةةة( إ،ةةلرا إلةةق  رس الةيةة )بؤلنةة -
 ليخة  لليؤلنة ل  لأخزلن  لليةدار النة

هةةةذا  قةةة الشةةة ب( لنلتةةةة عةةةا ،ةةةدا ال ةةةبارا  قةةة )بؤلنةةةة ال  ةةةب ،نشةةةف اليةةةة   -
 الش ب 
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 طق(:أغ  7 -يوليو 8أبيب ) .11

ترنةةق )قةةبل  لهةة  عمةةد   ( عمةةد ،ةةبأةك  ل لةة  )عنةة ( مل )مبمةة رييةةل نسةةةة إلةةق 
الةذ   ةف فة  ألبة  ملهلبلسدل  م    رس  د انتالسيل ( قةد لل  اليةبل   الةدول  ترتة

انتةةةةلر الخمةةةب علةةةق  م تيثةة  الخمةةةب ، علةةةق عةةةدلم سةةةا الةةةذ  تيثةةة  األرر ال ةةةد ل  ، 
 للةل :  لرل   الشب ، مل الفةنل  ضد الت

 الرن  ت م ( )مبم  فة   -
 ،ةةةز ا  فةةةة  وةةةل  الفةنةةةل  اليتةةةدق   م  دب فةةةة   بمةةة (ل)مبمةةة  وةةةل  النمةةة  ،ةةة -

  ة أ  لرنمن  
 سبتمبر(: 5 -أغ طق 6م رى ) .12

  للةل :لا ا الشيس  م ةة إلق )وس   ر ( ، رييل نس -
 )وسب  أ ب  فة  ل  أبعة عسبا(  -
الشيس لهلل ا إ،لرا إلق ا،تدا   بارا ا( ل)إ  قلأك وسب  ول ألةلش لا لسب  -

  (cclxii)أبعة ل  ق ل لرلة وةلم الفةنل  ا
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 متفرقات 

 
 p.55،2007،  ا شةف ، النبهل  علق عبلية اللغة اليةبلة الةدتية ، الةلهب  ق ي عل  

 
p.55 

 

 
p.57 
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p.58 

 
p.64 

 
 p.65 

 
p.67 

 
p.68 
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p.69 

 
p.71 

 
p.75 
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p.76 

 
p.86 

 
p.88 

 
p.91 
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p.93 

 
p.108 

 
p.119 
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p.154 
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p.164 
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p.245 

 
p.281 

 
p.285 
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p.311 

 

 
p.312 
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p.353 

 
p.429 
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 الخاتمتتة 
ل اليرل ةةةةب لقةةةةق و تيرنةةةة قةةةة  ةةةةةة    لهكةةةةذا قةةةةإ  وةةةةةب الةدتيةةةةة ا أةةةةزا  

 التة ، ، ببل  ل لعل اأ ل لأةللمدهلا  الشرنةة لالبلفةة علق لص  الخة ع ملسل
 أنف عا األ للة لا تبا  التباد 

وةةةةا  لغتنةةةل الربيةةةةةة الكثمةةةب قةةةة منةةة  لنةةةل وةةةةا هةةةذا الة ةةةة   نةةة  ،تنةةةة ليرةةةد قإ
 لالتة اق  ا هلنةل نسةتخدو ل  تةق   التة فةب ا  الفةة ق لالرلوةةة  ل  لالياليسية

 يةبلة الةدتية صا  ن  ل ل للغة الأب 
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 ش الدلاسة هوام
 

i-  مفردات اللغة المصرية القديمة ، القاهرة ،  فيوهرمان كيس ، المعجم الصغير  حمد بدوىأ
 .2ص،  1958

لعربيــة مجمع اللغة ا  ة القديمة وصلتها باللغات السامية ، مؤتمرأحمد بدوى ، اللغة المصري-1
ميــت رهينــة( ،  -مــن التــاريخ والحفــائر )ســقارة ى ، صــفحاتبــدوحياة وأعمال د. أحمــد    في

 .116، ص  1984 لقاهرة ،ا
ii-3أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 

 .117سابقة ، ص أحمد بدوى ، المقالة ال
iii-p. 33Wb. I, . 

iv-11السابق ، ص أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع. 
v-15، ص جع السابقلمرأحمد بدوى وهرمان كيس ،  ا. 
vi-3، سطر  244، ص 1984ديمة ، القاهرة ، صرية القعبد الحليم نور الدين ، اللغة الم. 
vii- 30أحمد بدوى وهرمان كيس ، المرجع السابق ، ص. 
viii- 33، المرجع السابق ، ص أحمد بدوى وهرمان كيس. 
ix-35مان كيس ، ص أحمد بدوى وهر. 

 .119ص  ة ،أحمد بدوى ، المقالة السابق
x-37أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
xi-17حمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأ. 
 .17، ص  1976، القاهرة ،  عبد العزيز صالح ، الشرق األدنى القديم -10
xii-41ق ، صأحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع الساب. 
xiii-42بق ، صلساحمد بدوى وهرمان كيس ، المرجع اأ. 

 .120أحمد بدوى، المقالة السابقة ، ص
xiv-mbridge. 1976, p. 10ptic Etymological Dictionary, Caerny, CoJ. C 

xv-51ع السابق ، صأحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرج. 
xvi-58دوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأحمد ب. 
xvii-59هرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأحمد بدوى و. 
xviii- 60بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأحمد. 
xix-61ى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأحمد بدو. 
xx-65أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 

 .124قة ، صأحمد بدوى ، المقالة الساب
xxi-66ص مرجع السابق ،أحمد بدوى وهرمان كيس ،  ال. 
xxii- 66سابق ، صالمرجع ال،  أحمد بدوى وهرمان كيس. 
xxiii-67ق ، صجع السابأحمد بدوى وهرمان كيس ،  المر. 

 .124أحمد بدوى ، المقالة السابقة ، ص
xxiv-75، ص أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق. 
xxv-78ان كيس ،  المرجع السابق ، صأحمد بدوى وهرم. 
xxvi-79س ،  المرجع السابق ، صدوى وهرمان كيأحمد ب. 
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 .121الة السابقة ، صوى ، المقبد أحمد
xxvii-81جع السابق ، ص،  المر أحمد بدوى وهرمان كيس. 
xxviii-81أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
xxix-2، سطر  248دين ، المرجع السابق ، ص عبد الحليم نور ال. 
xxx-86، صلمرجع السابق أحمد بدوى وهرمان كيس ،  ا. 
xxxi-87لسابق ، صالمرجع ا ،  أحمد بدوى وهرمان كيس. 
xxxii-87بق ، صرجع الساأحمد بدوى وهرمان كيس ،  الم. 
xxxiii-87أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
xxxiv-  ، 87المرجع السابق ، صأحمد بدوى وهرمان كيس. 
xxxv-88حمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأ. 
xxxvi-88ص ق ،دوى وهرمان كيس ،  المرجع السابأحمد ب. 
xxxvii-20عبد العزيز صالح ، المرجع السابق ، ص. 

مونى، المعجم الوجيز فى اللغة المصرية بالخط الهيروغليفــى ، ترجمــة: مــاهر برناديت    -35
 .102، ص  1998،  جويجاتى، القاهرة

xxxviii- 90بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأحمد. 
xxxix- 90صوهرمان كيس ،  المرجع السابق ، أحمد بدوى. 

xl- 91د بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأحم. 
xli-95دوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأحمد ب. 
xlii- 98أحمد بدوى وهرمان كيس ، المرجع السابق ، ص. 
 .125السابقة ، ص  أحمد بدوى ، المقالة -40

xliii-103لسابق ، صس ،  المرجع اأحمد بدوى وهرمان كي. 
 .126ص السابقة، الةأحمد بدوى ، المق

xliv-108سابق ، صأحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع ال. 
xlv- 247عبد الحليم نور الدين ، المرجع السابق ، ص. 
xlvi-123ع السابق ، ص أحمد بدوى وهرمان كيس ، المرج. 
 .127د بدوى ، المقالة السابقة ، ص أحم -44

xlvii-122كيس ،  المرجع السابق ، ص د بدوى وهرمانأحم. 
xlviii-Op.cit., p. 288 J. Cerny, 

xlix-6J. Cerny, Op.cit., p. 7 

l-124د بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأحم. 
li-، 129ص أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق. 
lii-129ن كيس ،  المرجع السابق ، صأحمد بدوى وهرما. 
liii-130س ،  المرجع السابق ، صدوى وهرمان كيأحمد ب. 
liv-131رمان كيس ،  المرجع السابق ، صد بدوى وهأحم. 
lv-133ان كيس ،  المرجع السابق ، صدوى وهرمأحمد ب. 
lvi-134أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
lvii-. Cerny, Op.cit., p. 75J 

lviii- 147، صأحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق. 
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lix-147بق ، صلسامد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع اأح. 
lx- 147، صأحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق. 
lxi-148أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
lxii-156سابق ، صأحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع ال. 
lxiii-p. 64Wb. III, . 

lxiv-161السابق ، ص أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع. 
 .130ص،  أحمد بدوى ، المقالة السابقة

lxv-167أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
lxvi-170مد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأح. 
lxvii- 171، صأحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق. 
lxviii-175ان كيس ،  المرجع السابق ، صأحمد بدوى وهرم. 
lxix- 178يس ،  المرجع السابق ، صبدوى وهرمان كأحمد. 
lxx-186هرمان كيس ،  المرجع السابق ، صمد بدوى وأح. 
lxxi- 187مان كيس ،  المرجع السابق ، صبدوى وهرأحمد. 
lxxii-188أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
lxxiii-188لمرجع السابق ، صأحمد بدوى وهرمان كيس ،  ا. 
lxxiv-190ع السابق ، صكيس ،  المرج أحمد بدوى وهرمان. 
lxxv- 195المرجع السابق ، ص  مان كيس ،وهرأحمد بدوى. 
lxxvi-196مرجع السابق ، صكيس: ال أحمد بدوى، هرمان  . 

، وأحمــد بــدوى ، المقالــة الســابقة ، ص  20انظر عبد العزيز صالح ، المرجــع الســابق ، ص
199. 

lxxvii-17د العزيز صالح ، المرجع السابق ، ص عب. 
lxxviii-200رمان كيس ،  المرجع السابق ، صأحمد بدوى وه. 
lxxix- 202بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأحمد. 
lxxx-215وى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صدأحمد ب. 
lxxxi-218أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 

lxxxii-p. 151J. Cerny, Op.cit.,  

lxxxiii-227السابق ، ص أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع. 
lxxxiv-  ، 235ق ، صرجع السابالمأحمد بدوى وهرمان كيس. 
lxxxv-243، ص السابق أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع. 

lxxxvi-Wb. IV, p. 422. 
lxxxvii-J. Cerny, Op.cit., P. 263 

lxxxviii- 252أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
lxxxix-253مد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأح. 

xc-253ص ق ،دوى وهرمان كيس ،  المرجع السابأحمد ب. 
xci-255أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
xcii-259حمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأ. 
xciii-261أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 



 ( 2021يناير ) 1عدد   1مجلد      (إلنسانيةاو العلوم االجتماعية )    مجلة جامعة مرص للدراسات اإلنسانية
   

 

 

ي لغتنا العربية)
 
    سمير أديب أ.د/                                                   .(كلمات مرصية قديمة ف

 

 178 

 
xciv-cit., P. 63J. Cerny, Op. 

xcv-(.21)سطر  248ص مرجع السابق ،عبد الحليم نور الدين ، ال 
xcvi-263المرجع السابق ، ص ان كيس ، هرمأحمد بدوى و. 
xcvii- 263لمرجع السابق ، صاكيس ،  أحمد بدوى وهرمان. 

xcviii-J. Cerny, Op.cit., P. 341 

xcix-265أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
c-266ى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأحمد بدو. 
ci-266رمان كيس ،  المرجع السابق ، صأحمد بدوى وه. 
cii- 267بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأحمد. 
ciii-274وى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صدأحمد ب. 
civ-275أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
cv-21لمرجع السابق ، ص عبد العزيز صالح ، ا. 
cvi-277ع السابق ، صكيس ،  المرج أحمد بدوى وهرمان. 
cvii- 284المرجع السابق ، ص  مان كيس ،وهرأحمد بدوى. 
cviii-9، سطر  246لمرجع السابق ، صالدين ، عبد الحليم نور ا. 
cix-288أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
cx-290ع السابق ، صأحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرج. 
cxi-258ع السابق ، ص برناديت مونى ، المرج. 
cxii-، 13، سطر  245بق ، ص مرجع الساال عبد الحليم نور الدين. 
cxiii-13رجع السابق ، صمس ،  الأحمد بدوى وهرمان كي. 
cxiv-33أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 

cxv-Wb. I, p. 237. 

cxvi- ، 52المرجع السابق ، ص أحمد بدوى وهرمان كيس. 
 .123ة السابقة ، صأحمد بدوى ، المقال

cxvii-، 75ابق ، صلمرجع السا  أحمد بدوى وهرمان كيس. 
cxviii-83، ص قع السابأحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرج. 
cxix-96أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
cxx- 247عبد الحليم نور الدين ، المرجع السابق ، ص. 
cxxi-100مد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأح. 
cxxii-103ص ق ،دوى وهرمان كيس ،  المرجع السابأحمد ب. 
cxxiii-118أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
cxxiv-130حمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأ. 
cxxv-130أحمد بدوى ، هرمان كيس: المرجع السابق ، ص. 

cxxvi-it., P. 75J. Cerny, Op.c 

cxxvii-167ص مرجع السابق ،أحمد بدوى وهرمان كيس ،  ال. 
cxxviii-180لسابق ، صالمرجع ا ،  أحمد بدوى وهرمان كيس. 
cxxix-217ابق ، صسمرجع الأحمد بدوى وهرمان كيس ،  ال. 
cxxx-221أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
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cxxxi-258أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
cxxxii-282، ص أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق. 
cxxxiii-16ابق ، صالسحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع أ. 
cxxxiv-  44، صأحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق. 
cxxxv-103برناديت مونى: المرجع السابق ، ص. 
cxxxvi- 102أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
cxxxvii- 247، المرجع السابق ، ص  عبد الحليم نور الدين. 
cxxxviii- 165المرجع السابق ، صهرمان كيس ،  أحمد بدوى و. 
cxxxix- 19المرجع السابق ، ص  يز صالح ،لعزعبد ا. 

 190سابق ، ص للمرجع ابرناديت مونى، ا-126
cxl-202أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
cxli-203أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
cxlii-J. Cerny, Op.cit., P. 252 

cxliii-251،  المرجع السابق ، ص وى وهرمان كيسأحمد بد. 
cxliv-259مان كيس ،  المرجع السابق ، صبدوى وهر حمدأ. 
cxlv-3ن كيس ،  المرجع السابق ، صاوى وهرمأحمد بد. 

 .117أحمد بدوى ، المقالة السابقة ، ص
cxlvi-29أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 

 .119أحمد بدوى ، المقالة السابقة ، ص
cxlvii-58هرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأحمد بدوى و. 
cxlviii- 69بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأحمد. 
cxlix-244يم نور الدين ، المرجع السابق ، ص لعبد الح. 

cl-77أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
cli- 111،  المرجع السابق ، صأحمد بدوى وهرمان كيس. 
clii-453Wb. III, p. . 

cliii- 204، صبق بدوى وهرمان كيس ،  المرجع الساأحمد . 
cliv- ، 249صأحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق. 
clv-257أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
clvi-J. Cerny, Op.cit., P. 339 

clvii-G. Sobhy, “Miscellanea”, in JEA, 16, London, 1930, p. 5 
clviii-.cit., P. 185J. Cerny, Op 

clix-75، صع السابق مرجأحمد بدوى وهرمان كيس ،  ال. 
clx-247 ابق ، صعبد الحليم نور الدين ، المرجع الس. 
clxi-94أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
clxii-96أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
clxiii-102دوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأحمد ب. 

 .126لمقالة السابقة ، صأحمد بدوى ، ا
clxiv-108كيس ،  المرجع السابق ، ص وى وهرمانبد أحمد. 
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clxv-. 93Wb. III, p. 

clxvi-159أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
clxvii-220أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
clxviii-298هرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأحمد بدوى و. 

clxix-t., P. 74Cerny, Op.ci J. 
clxx-. 56, PJ. Cerny, Op.cit. 

clxxi-b. V, p. 72W. 
clxxii-J. Cerny, Op.cit., P. 97 

clxxiii-y, Op.cit., P. 327nJ. Cer 
clxxiv-Wb. V, p. 262. 

clxxv-15أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
clxxvi-20جع السابق ، صعبد العزيز صالح ، المر . 
 .59ع السابق، ص برناديت ، المرج   -152

clxxvii-  ، 38ق ، صرجع السابالمأحمد بدوى وهرمان كيس. 
clxxviii-  128ص ،السابق أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع. 
clxxix-وقــد اســتخدم العــرب هــذا   144أحمد بدوى ، هرمان كيس: المرجــع الســابق ، ص ،

ــالوا: "مــا  ــظ فق ــن ردى" اللف ــالوا: " أدرى أي ــن ذهــب أو مشــى ، وق ــى مــا أدرى أي ردت بمعن
 مشت على رجل ورفعت أخرى. أي الجارية":

 .17ز صالح ، المرجع السابق ، ص عبد العزي ر:انظ
 147ص ،  1، جـتاج العروس 

clxxx-217ن كيس ،  المرجع السابق ، صأحمد بدوى وهرما. 
clxxxi-Wb. IV, p. 99. 

clxxxii-261ابق ، صأحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع الس. 
clxxxiii- 294، صلمرجع السابق أحمد بدوى وهرمان كيس ،  ا. 
clxxxiv- 25، ص جع السابق مرعبد العزيز صالح ، ال. 
clxxxv-  196ص السابق ،أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع. 
clxxxvi- 216ان كيس ،  المرجع السابق ، صأحمد بدوى وهرم. 
clxxxvii- 219أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
clxxxviii- 222مد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، صأح. 
clxxxix- 250ص ، دوى وهرمان كيس ،  المرجع السابقأحمد ب. 

cxc-250أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
cxci-248مرجع السابق ، ص بد الحليم نور الدين ، الع. 
cxcii-274أحمد بدوى وهرمان كيس ،  المرجع السابق ، ص. 
cxciii-43لح ، المرجع السابق ، ص عبد العزيز صا. 

 .83، ص  1967ة بين األمس واليوم ، القاهرة ، لعادات المصريوليم نظير ، ا
cxciv-ــاب ــرحمن خط ــد ال ــن عب ــة حس ــروة النباتي ــي، الث ــر ا ف ــةمص ، 1985،القاهرة،لقديم

 .138ص
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cxcv-      ،مصــر القديمــة ، ترجمــة: أحمــد زهيــر أمــين ،   فــيباألعشــاب    التــداويليز مانكه
 .144، ص 1993ماهر طه ، القاهرة ، عة: محمود مراج

cxcvi-298نكه ، المرجع السابق ، ص ليز ما. 
cxcvii-334السابق ، ص  يز مانكه ، المرجعل. 
cxcviii- 108لمرجع السابق ، ص خطاب ، احسن عبد الرحمن. 
cxcix- 128حسن عبد الرحمن خطاب ، المرجع السابق ، ص. 

cc- 197ليز مانكه ، المرجع السابق ، ص. 
cci- 346ليز مانكه ، المرجع السابق ، ص. 
ccii-111خطاب ، المرجع السابق ، ص  سن عبد الرحمنح. 
cciii-84كيس ،  المرجع السابق ، ص أحمد بدوى وهرمان. 
cciv-123، ص  حمن خطاب ، المرجع السابقعبد الر حسن. 
 .142ليز مانكه ، المرجع السابق ، ص    -179
ccv-106سابق ، ص حسن عبد الرحمن خطاب ، المرجع ال. 
ccvi-127، ص لمرجع السابق حسن عبد الرحمن خطاب ، ا. 
ccvii- 119ق ، ص يس ، المرجع السابكأحمد بدوى ، وهيرمان. 
ccviii-120رجع السابق ، ص يس ، المأحمد بدوى ، وهيرمان ك. 
ccix-310يزمانكه ، المرجع السابق ، ص ل. 
ccx- 250ليزمانكه ، المرجع السابق ، ص. 
ccxi-165هيرمان كيس ، المرجع السابق ، ص أحمد بدوى ، و. 
ccxii-187يرمان كيس ، المرجع السابق ، ص حمد بدوى ، وهأ. 
ccxiii-246ور الدين ، المرجع السابق ، ص عبد الحليم ن. 
ccxiv-206جع السابق ، ص دوى ، وهيرمان كيس ، المرأحمد ب. 
ccxv- 181حسن عبد الرحمن خطاب ، المرجع السابق ، ص. 
ccxvi-121طاب ، المرجع السابق ، ص حسن عبد الرحمن خ. 
 .174لسابق ، ص كه ، المرجع اليزمان-191

ccxvii-184ابق ، ص خطاب ، المرجع الس حسن عبد الرحمن. 
ccxviii-132ص لسابق ، ليزمانكه ، المرجع ا. 
ccxix-130خطاب ، المرجع السابق ، ص  حسن عبد الرحمن. 
ccxx- 180حسن عبد الرحمن خطاب ، المرجع السابق ، ص. 
ccxxi- 99عبد الرحمن خطاب ، المرجع السابق ، ص حسن. 
ccxxii- 260 ص، وهيرمان كيس ، المرجع السابق ، أحمد بدوى. 
ccxxiii-265 ى ، وهيرمان كيس ، المرجع السابق ، صأحمد بدو. 
ccxxiv- 208ق ، ص ليزمانكه ، المرجع الساب. 
ccxxv- 146ليزمانكه ، المرجع السابق ، ص. 
ccxxvi- 289سابق ، ص أحمد بدوى ، وهيرمان كيس ، المرجع ال. 
ccxxvii- 298ابق ، ص ، المرجع الس أحمد بدوى ، وهيرمان كيس. 
ccxxviii- 153ق ، ص اب ، المرجع السابطحسن عبد الرحمن خ. 

 .283ص لسابق ، ليزمانكه ، المرجع ا-203
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ccxxix-it., P. 46J. Cerny, Op.c 

ccxxx- 42برناديت مونى ، المرجع السابق ، ص. 
ccxxxi- 33السابق ، ص  أحمد بدوى ، وهيرمان كيس ، المرجع. 
ccxxxii- 64السابق ، ص  برناديت مونى ، المرجع. 

 .120ص  أحمد بدوى ، المقالة السابقة ،
ccxxxiii- 39ص وى ، وهيرمان كيس ، المرجع السابق ، أحمد بد. 
ccxxxiv- 55، المرجع السابق ، ص  أحمد بدوى ، وهيرمان كيس. 

 .123أحمد بدوى ، المرجع السابق ، ص 
ccxxxv- 106لسابق ، ص برناديت مونى ، المرجع ا. 
ccxxxvi- 106سابق ، ص س ، المرجع الأحمد بدوى ، وهيرمان كي. 
ccxxxvii- 107السابق ، ص مان كيس ، المرجع رأحمد بدوى ، وهي. 
ccxxxviii- 132سابق ، ص لمرجع البرناديت مونى ، ا. 
ccxxxix- 199وى ، وهيرمان كيس ، المرجع السابق ، ص أحمد بد. 

ccxl-، 231ص  أحمد بدوى ، وهيرمان كيس ، المرجع السابق. 
ccxli-Wb. V, p. 59. 

ccxlii- ، 257المرجع السابق ، ص  وهيرمان كيس ،أحمد بدوى. 
ccxliii- 268، المرجع السابق ، ص  دوى ، وهيرمان كيسبأحمد. 
ccxliv-295ق ، ص يرمان كيس ، المرجع السابدوى ، وهأحمد ب. 
ccxlv-ص ،1986،حسن عبد الرحمن خطاب ، الثروة الحيوانية فى مصر القديمــة ، القــاهرة
193. 

ccxlvi- 195السابق ، ص حسن عبد الرحمن خطاب ، المرجع. 
ccxlvii-71ق ، ص ببرناديت مونى ، المرجع السا. 

 .45 هيرمان كيس ، المرجع السابق ، ص أحمد بدوى ،
ccxlviii- ، 100المرجع السابق ، ص  أحمد بدوى ، هيرمان كيس. 
ccxlix- 100أحمد بدوى ، هيرمان كيس ، المرجع السابق ، ص. 

ccl-207ى ، هيرمان كيس ، المرجع السابق ، ص أحمد بدو. 
ccli- 49 ، هيرمان كيس ، المرجع السابق ، صأحمد بدوى. 
cclii-157رمان كيس ، المرجع السابق ، ص أحمد بدوى ، هي. 
 .130ص  بدوى ، المقالة السابقة ،أحمد 
ccliii- 181أحمد بدوى ، هيرمان كيس ، المرجع السابق ، ص. 
ccliv-، 222المرجع السابق ، ص  أحمد بدوى ، هيرمان كيس. 
cclv-(3أحمد بدوى ) 95، المرجع السابق ، ص  ، هيرمان كيس. 

cclvi-(7 )150السابق ، ص رناديت مونى ، المرجع ب. 
cclvii-27مرجع السابق ، ص الح ، العبد العزيز ص. 

cclviii-عيــد  أيإن كان د. عبد الحليم نور الدين يذكر أن هذا الشهر هو نسبةً إلى عيد )إنــت( و

 .pA  n  int  الوادي

 (.2) 249ابق ، ص ، المرجع الس انظر: عبد الحليم نور الدين
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cclix-41، ص  1980، القاهرة ،  1ة وآثارها ، جلح ، حضارة مصر القديماعبد العزيز ص.  
cclx-(.5) 249ن ، المرجع السابق ، ص عبد الحليم نور الدي 

cclxi- 79وليم نظير ، المرجع السابق ، ص. 
cclxii-80إلى ص  78رجع السابق ، من ص وليم نظير ، الم. 
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Ancient Egyptian words in our Arabic language 

Prof.Dr. Samir Adeeb 

Abstract 

By studying the Arabic language and the ancient Egyptian 

language, it was found that they are of the same origin, and 

then they were separated by what they entered from the heart 

and substitution, as happened in all ancient languages. Arabic 

vocabulary has an equal in 

The ancient Egyptian language, the Coptic language - 

which is the last stage of the development of the ancient 

Egyptian language - remained in circulation in the country 

until the seventh century AD, then it was replaced by the 

Arabic language, and the use of the Coptic language became 

limited to rituals in churches. 

The ancient Egyptian language has the rigid noun, the 

derivative, the verb with its times, and the adverb 

(Adverbs of time and adverbs of place), conjunctions, 

remembrance and femininity, then singular, dual and plural, 

connected and separate pronouns, construction for the known 

and unknown, the adjective following the described, the 

direct addition, the addition with the lam (such as your 

saying is the book of Muhammad and the book of 

Muhammad), then the lineage with yaa, and in it the case and 

distinction The noun sentence and the actual sentence ... etc. 
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Perhaps the most indicative of the ancient relationship 

between the ancient Egyptian language and the Arabic 

language is the existence of essential links between the 

grammar rules in each of them, despite the different forms of 

writing between them, including: 

The presence of the letters H, Al-Ain and Qaf in the 

ancient Egyptian language. The prevalence of the triple 

source for its verbs, the predominance of the other defective 

verb in it, preceding the subject verb, appending the adjective 

to the described, the use of the Muthanna form, adding the 

feminine t at the end of some nouns and feminine adjectives, 

the use of the Y ratio, distinguishing some from all.  
Keywords: language - ancient - Egypt - Hieroglyphic - 

Arabic. 

 
 


