
 بنك أسئمة مقرر المعاجم العربية
 الفرقة الرابعة : أساسي

 محتوى المقرر الدراسي المراد قياسو  -ٔ
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 محتوى بنك أسئمة المقرر
ا:ااأ وًلا

ا) اعالمة االعبارة√اضع اأ مام ا)ا( اعالمة او االعبارةا×الصحيحة اأ مام )

 ا:افامياييلاخلاطئةا

        )   (تأثر الخميل بن أحمد بأفكار المعاجم اليونانية في صناعة معجم العين .    .ٔ
 )   ( أجمع صانعو المعاجم المةوية عمى عدم أىمية المالحق في المعاجم حديثًا  . .ٕ
 )   ( ، و ىو الكثير الةالب .الدخيل من أقسام الكممات العامية بحسب أصوليا  .ٖ
 حدد العمماء الوظيفة الوحيدة لممعجم ىي ) معمومات االستعمال ( . )   ( .ٗ
طمق أحمد أول كتاب أكتاب العين لمخميل بن  يرى األستاذ أحمد عبد الةفورعطار أن .٘

 عميو اسم المعجم   )     (
  قط من معاجم تيمور.ظير االىتمام بالمالحق في معجم البرقيات لمرسالة و المقالة ف .ٙ

)   ( 
يكون اختيار الوحدات المعجمية عن طريق تقدير عدد المداخل و معرفة الكممات  .ٚ

 )   ( متعددة المعنى .
 (    )كتاب يجمع بعض كممات المةو بدون ترتيب واضح: ُيعرف المعجم بأنو  .ٛ
   .ئيو وفق الترتيب اليجائي األلفبارتب أحمد تيمور معجمو عيوب المنطق و محاسن .ٜ

)   ( 
 (  مرت حركة جمع المةة من بطون البوادي بأربع مراحل  متفرقة )  .ٓٔ
 )   ( ال تقدم المعاجم معمومات تتعمق بمعيارية المفظ ، أو عدم معياريتو . .ٔٔ
 )   ( يقول أرسطو : إن أصعب شيء أن تضع تعريًفا لألشياء السيمة . .ٕٔ
 )   ( سات الحية .من شروط الشاىد المعجمي الجيد االعتماد عمى االقتبا .ٖٔ
 (   في حصر و جمع ألفاظ  المةة )  وضع الخميل بن أحمد منيجاً  .ٗٔ
 (   ) Hu Shineمن المعاجم اليونانية المشيورة لم  Shwo Wanيعد معجم  .٘ٔ
  (  ُيعد الشرح بتحديد المكونات الداللية من الطرق األساسية في شرح المعنى .)  .ٙٔ
 . لمةة في كتاب الجيم ممتزمًا طريقة القافيةأبو عمرو الشيباني في  جمع ألفاظ ا سار .ٚٔ

)   ( 
 (   تعد المعاجم اليونانية معاجم خاصة مثل معجم الخميل  ) .ٛٔ



 )   ( . خال كتاب الجيم من ذكر أية جوانب نحوية عند شرح معاني ألفاظو  .ٜٔ
تنقسم طريقة التقميب في ترتيب المعاجم إلى قسمين ىما ) التقميبات الصوتية ( ،   .ٕٓ

 )   ( . ت القافية ()تقميبا

رتب الخميل بن أحمد مخارج الحروف في معجم العين حسب ترتيب الحروف في  .ٕٔ
 المعاجم  اليندية )   (

  (  يرى األزىري أن كتاب العين منسوب إلى الميث بن المظفر . )  .ٕٕ
 (  تشتمل المالحق داخل المعجم عمى الةرض ، و اليدف من تأليف المعجم ..)  .ٖٕ
بي من بداية نشأتو إلى تسجيل المادة المةوية  بطريقة  غير ييدف المعجم العر  .ٕٗ

 منظمة )    (
 (  ُيعد تحديد المعنى من أىم الوظائف التي يعتني بيا المعجم .) .ٕ٘
   نشأت المعاجم عند األمم القديمة بسبب وجود ألفاظ غريبة داخل المةة نفسيا فقط  .ٕٙ

)    ( 
 frontى في المعجمية الحديثة أول ما يواجو عين المستعمل في المعجم ما يسم .ٕٚ

matter (.    ) 
 (  أحمد مختار عمر ىو مؤلف المعجم العربي األساسي.  )  -ٚ .ٕٛ
 (  ُيعرف المعجم لةويًا ، بأنو كتاب يجمع كممات المةة وفق ترتيب محدد  .)  .ٜٕ
 (  رتب الخميل بن أحمد معجمو الجيم عمى طريقة الترتيب اليجائي . )  .ٖٓ
 ( بيان معانيو. ) المعاجم شرح ألفاظ الكتاب العزيز، و إلى نشأة من الدوافع التي أدت  .ٖٔ
    تعد الطريقة اليجائية العادية ىي الطريقة األولي لترتيب المعاجم في المةة العربية .ٕٖ

)   ( 
 ( ، و منيا الشواىد الشعرية .) عمرو الشيباني بالظواىر المةوية اىتم أبو .ٖٖ
 (  األزىري . )  لم يحتل كالم العرب مكانة ميمة في معجم .ٖٗ
 (  الةموض،والتعقيد من الخصائص الظاىرة في المعجم العربي األساسي. ) .ٖ٘
 (  الخطوة األولى في عممية صناعة المعجم ىي جمع النصوص . )  .ٖٙ
 (  ُيعد النبر من العوامل المؤثرة في المعنى ، و تحديده . )  .ٖٚ
ألن الحرف األخير أحيانًا تتميز طريقو الترتيب عمى القافية بعمميتيا عند الباحثين ؛  .ٖٛ

 يكون حرف عمة )   (
ال يحتوي المعنى المعجمي عمى كل العوامل التي تفيد في فيم الجمل بطريقة صحيحة  .ٜٖ

. )   ( 



 )   ( ظيرت عناية تيمور بطريقة الشرح بالتعريف في كتابو التذكرة التيمورية فقط . .ٓٗ
 (    ينسب معجم الجيم لمفيروز أبادي و ىو من أشير معاجمو ) .ٔٗ
ال يمكن االعتماد عمى الشرح بطريقة ذكر المرادف أو المضاد بمفردىا في شرح  .ٕٗ

 )   ( المعنى .
من أشير مؤلفات أبي منصور األزىري  كتاب اإلبل ، و كتاب خمق االنسان ، و كتاب  .ٖٗ

 الحروف )    (
    من مميزات طريقة الشرح بالترجمة إمكانية تحديد مجاالت التصاحب، و االنتظام . .ٗٗ

)   ( 
 كان ألبي عمرو الشيباني منيجًا خاصًا بو في معاجمو لم يأخذه عن أحد)  ( .٘ٗ
من وظائف استخدام طريقة الشرح باألمثمة التوضيحية بيان التالزمات المتنوعة لمكممة   .ٙٗ

  .)   ( 
 )   ( أول من سمى كتابو بالجيم أبو عمرو الشيباني و لم يسمو أحد من بعده .ٚٗ
     م الصور و الرسوم تحت ما يسمى بمم التعريف اإلرشاري .يدخل التعريف باستخدا .ٛٗ

)   ( 
           ( ) كتاب يجمع بعض كممات المةو بدون ترتيب واضح: ُيعرف المعجم بأنو   - .ٜٗ
األمثمة التوضيحية ىي نص يعود إلى عصر االستشياد ينسب إلى من يوثق في لةتو  .ٓ٘

)   ( 
 تابو بحرف الجيم )    (بدأ أبو عمرو الشيباني في ترتيب مواد ك .ٔ٘
 )    (تتعمق معمومات االستعمال بجانب المفظ و ال تيتم بالمعنى داخل المعجم  .ٕ٘
 (   )  ىمية عند عمماء المعاجم حديثاال تعد مقدمة المعجم ذات أ .ٖ٘
 راعى أبوعمرو الشيباني في ترتيب معجمو الترتيب الداخمي لممادة الواحدة )   ( .ٗ٘
 داخل المعاجم . )  (  تتعمق الشواىد بجانب المفظ .٘٘
 (   ) الذي يبدأ من المةة األجنبية  عمى المعجم ثنائي المةة  Barnhartجاء بحث  .ٙ٘
       micro structureبان مقدمة المعجم تنتمي إلى ما يسمى   Hartmanأقر  .ٚ٘

 (   ) 
.   ) القاموس المحيط ( اىتمامًا كبيراً بالناحية التاريخية في كتابو أبادي  اىتم الفيروز .85

)   (          

اعتمد أبو منصور األزىري عمي األدباء ، و الفقياء عند جمع مفردات المةة في  .85
 )   ( .معجمو



 )   ( .من العيوب التي وجيت إلى بعض المعاجم العربية صعوبة الترتيب   .ٓٙ

  .ُرتبت مواد المعجم العربي األساسي عمى طريقة الترتيب اليجائي حسب حرفيا األخير .ٔٙ
)   ( 

رشادات االستعمال ىي التي يتضح من خالليا الترتيب الخارجي لممعجم و ترتيب إ .ٕٙ
 (   )  مادتو الداخمية 

 (   ) : أن تضم مقدمة المعجم معمومات أساسية   bo sevsenيقول  .ٖٙ
 يوجد تداخل بين بعض المواد المعجمية داخل كتاب الجيم )   ( .ٗٙ
   ن البحوث ذكرتو بشكل سريع  أكد أحمد مختار عمر عمى عدم أىمية المعنى ، و أ .٘ٙ

 (   ) 
أخذ أبو منصور األزىري مادة كتابو من أبي زيد سعيد بن أوس األنصاري من الطبقة  .ٙٙ

 األولى )    (
اتفق عمماء المعجمية قديما و حديثا عمى أن المقدمة تحتوي عمى أىم المصادر و  .ٚٙ

 (   ) المراجع 
 (   ) ر الميث بن المظفصرح أبو منصور األزىري بنسبة كتاب العين إلى  .ٛٙ
يتفق د أحمد مختار عمر مع د محمود فيمي حجازي  فيما تحتويو المقدمة من  .ٜٙ

 (   ) عناصر 
 (   ) اشتمل معجم تصحيح القاموس المحيط عمى بعض الشواىد الشعرية  .ٓٚ
 كتب الدكتور حسين نصار مقدمة المعجم العربي األساسي )   (    .ٔٚ
ربي األساسي بعنوان ) العالقات النحوية و عالقتيا جاء البحث الثاني في المعجم الع .ٕٚ

 بالداللة (  )    (
 (   ) تشتمل المالحق عمى معمومات أساسية في المعجم منيا : قوائم باألعداد  .ٖٚ
يعد كتاب ) الالمع المعمم العجاب الجامع بين المحكم و العباب ( من أىم مؤلفات  .ٗٚ

 األزىري )     (
ا جاء في معجم تيمور الكبير في قسمين أساسيين كمتنقسم الكممات العامية إلى  .٘ٚ

 (   ) لفاظ العامية األ 
 لم ييتم المعجم العربي األساسي بتعريف أية مصطمحات خاصة بالعموم داخمو  )   ( .ٙٚ
 (   ) خمت معاجم العالمة أحمد تيمور من ذكر الةرض و اليدف من المعجم  .ٚٚ
و العنصر الوحيد في إدراك معنى يرى الدكتور محمود السعران أن المعنى المعجمي ى .ٛٚ

 الكممات داخل المعجم )   (



 (   ) ينقسم المعنى إلى قسمين : المعنى المةوي ، و المعنى السياقي فقط   .ٜٚ
يؤكد الدكتور خالد فيمي عمى أن دراسة المداخل و ما يرد تحتيا ىو دراسة لطريقة  .ٓٛ

 (   ) البحث في المعجم  
سرار العربية ، و تمثل ذلك في أنو ختمو ب فيرس ظير االىتمام بالمالحق في معجم أ .ٔٛ

 (   ) لمكممات الخاصة  
: تعالج ما يرد داخل المعجم   macro structureيعرِّف المعجميون البنية الصةرى  .ٕٛ

 (   ) تحت مواده و مداخمو  
 (   ) من المعايير التي يعتمد عمييا المدخل في المعاجم  كثافة المداخل فقط   .ٖٛ
 (   ) المةة التي تقدم بيا المعمومات المةوية و الداللية عن المداخل  لةة الشرح ىي .ٗٛ
 أكد العمماء عمى أنو ليس لمسياق دور في تحديد المعنى  )   ( .٘ٛ
   تعد اختيار الوحدات المعجمية ىي الخطوة األولى التي تقوم عمييا صناعة المعاجم   .ٙٛ

 (   ) 
 (   ) معاجم تيمور   تتشابو طبيعة المداخل نظرا لتشابو محتواىا في  .ٚٛ
 كان أبو منصور األزىري يصدر أحكامًا لةوية عمى القبائل من خالل معجمو  )   ( .ٛٛ
 (   ) كل معاجم العالمة أحمد تيمور معاجم خاصة   .ٜٛ
 أكد أبو منصور األزىري عمى عدم وجود لحن في كالم العرب من خالل معجمو )   ( .ٜٓ
 (   ) جتمعي لمفرد   المعنى المةوي ىو المعنى الخاص بالمحيط الم .ٜٔ
 لم يتحدث الفيروز أبادي نيائيًا عن األعالم داخل معجمو  )   ( .ٕٜ
 (   ) يعد معجم تصحيح لسان العرب من المعاجم الخاصة عند أحمد تيمور   .ٖٜ
 لم يعرض المعجم العربي األساسي أية معمومات عن الحروف في المةة العربية  )   ( .ٜٗ
 (   ) و تتنوع في العمل المعجمي الواحد   تثبت المداخل في معاجم تيمور عامة .ٜ٘
شرح المعجم العربي األساسي بعض العبارات و التراكيب التي شاع استعماليا في  .ٜٙ

 العصر الحديث  )   (
    رتب تيمور معجمو أعالم الفكر اإلسالمي في العصر الحديث وفق مدرسة القافية  .ٜٚ

 (   ) 
 بيا بألفاظ لم ترد إال عنيم  )   (من مميزات المعاجم العربية انفراد بعض أصحا .ٜٛ
 (   ) يعد تحديد الوزن الصرفي لمفظ من أىم الصعوبات التي يواجييا المعجمي   .ٜٜ

ٔٓٓ.  
 (   ) جميع معاجم تيمور مرتبة عمى الترتيب األلفبائي    .ٔٓٔ



   ) من مؤلفات تيمور المعجمية في األعالم معجم الرتب و األلقاب المصرية   .ٕٓٔ
) 
 (   ) لترتيب األبجدي في معاجمو لم يتبع تيمور طريقة ا .ٖٓٔ
 (   ) المعنى بأكممو يتم اكتسابو عن طريق مصاحبة الكممة لكممات أخرى   .ٗٓٔ
 (   ) ال يوجد ترتيب لممشتقات داخل المعاجم   .٘ٓٔ
من معاجم تيمور المرتبة وفق الترتيب األلفبائي معجم عيوب المنطق و  .ٙٓٔ

 (   )     محاسنو  
 (   ) في مجموعتين فقط  يتم عرض الدالالت داخل المعجم  .ٚٓٔ
     يعقب المعمومات الداللية المعمومات الصرفية وفق تصور د أحمد مختار عمر     .ٛٓٔ
 (   ) 
 (   ) يؤدي التنويع في طرق شرح المعنى من االمور المفسدة لممعجم    .ٜٓٔ
 (   ) طبيعة المداخل من أىم عناصر البينية الصةرى في المعجم    .ٓٔٔ
 (   ) المعمومات الصوتية في معاجمو   لم ييتم أحمد تيمور بذكر .ٔٔٔ
بم طريقة نطق األصوات و   phoneticsيعرِّف عمم وظائف األصوات المةوية  .ٕٔٔ

 (   ) مخارجيا   
 (   ) يعد اإلبدال من أىم صور المعمومات الصرفية داخل معاجم تيمور   .ٖٔٔ
 (   ) من الصعوبات التي يقابميا المعجمي ىو تعريف الكممات السيمة فقط   .ٗٔٔ
 (   ) يختمف التعريف المنطقي عن التعريف المعجمي   .٘ٔٔ
 (   ) ليس لممعمومات الصوتية أىمية داخل المعجم    .ٙٔٔ
تعد المشافية العامل الوحيد الذي ساعد عمى تميز أبي منصور األزىري في  .ٚٔٔ

 .معجم تيذيب المةة  
     )   (يعد بيان المعنى من أىم متطمبات صناعة المعجم في المةة العربية .   .ٛٔٔ

أجمع المةويون عمى االستشياد بشعر المولدين و المحدثين  في المعاجم  .ٜٔٔ
 العربية .

 (   ) ذكر التفصيالت الدقيقة من شروط التعريف الجيد    .ٕٓٔ
من أمثمة المعمومات الصوتية في معجم عيوب المنطق و محاسنو ، كممة َجَبد  .ٕٔٔ

 (   ) : أصميا َجَبذ  
منطق و محاسنو من خالل ذكر تنوعت المعمومات الصرفية في عيوب ال .ٕٕٔ

 (   ) اشتقاقات الكممة فقط 



 (   ) من شروط التعريف الجيد تجنب اإلحالة إلى مجيول فقط    .ٖٕٔ
من أمثمة العناية بالمعمومات الصرفية في تصحيح لسان العرب ، قولو :  .ٕٗٔ

 (   ) األرمد : قيل لمنعامة رمداء  
عمومات النحوية ، مثل اىتم  تيمور في معجم تصحيح لسان العرب بذكر الم .ٕ٘ٔ

 (   ) كتابتو عن إّن و أخواتيا  
 (   ) لم تشتمل معاجم تيمور عمى أية معمومات تخص اليجاء و النطق   .ٕٙٔ
)    مراعاة النوع الكالمي لمكممة المعرفة كتفسير الكممة بأخرى ثم اإلحالة عمييا .ٕٚٔ
) 
ت الضبط لم يستخدم تيمور سوى طريقة ضبط الكممة بالكممات ؛ لبيان معموما .ٕٛٔ

 (   ) و اليجاء   
معمومات االستعمال ىي المعمومات التي تتعمق بتكرار االستعمال و درجة  .ٜٕٔ

 (   ) الشيوع فقط   
   ) توضيحية : تمييز معنى من آخر  الوظيفة الوحيدة لطريقة الشرح باألمثمة ال .ٖٓٔ
) 
 (   ) ظيرت معمومات بيان األصل في جميع معاجم تيمور    .ٖٔٔ
 (   ) وري في التذكرة التيمورية من خالل قولو : أىديت    ظير التعريف الد .ٕٖٔ
ألف الوصل : قطع ألف الوصل ، و ىو كثير وجد في شعر الفصحاء معمومة  .ٖٖٔ

 (   ) من معمومات االستعمال في معجم اآلثار النبوية  
جاء اىتمام تيمور بمعمومات الضبط و اليجاء ، مثل : ذكره : َأْىَطَع :  .ٖٗٔ

 (   ) ي الموسوعة التيمورية  الُمْيطُع كمحسن ف
 (   ) الشرح بالتعريف يخدم ما يسمى بالميارة اإليجابية    .ٖ٘ٔ
يقول ىارتمان عن معمومات االستعمال : أن أي اتصال كالمي ال يفترض  .ٖٙٔ

 (   ) سياقا مشتركا بين المتحدثين    
ظيرت معمومات بيان األصل في كتاب اآلثار النبوية ، و منيا : البموك : لفظ  .ٖٚٔ

 (   ) تركي أصمو بولوك  
     تصمح طريقة الشرح بذكر المرادف او المضاد في المعاجم الثنائية فقط   .ٖٛٔ
 (   ) 
 ال توجد فائدة من استخدام طريقة الشرح بتحديد المكونات الداللية في المعاجم    .ٜٖٔ

  (   ) 



 (   ) الشواىد من األمور الميمة التي تتعمق بجانب المفظ لممدخل   .ٓٗٔ
    يمور طريقة الشرح باستخدام التعريف االشتمالي في كل معاجمواستخدم ت .ٔٗٔ
 (   ) 
 (   ) من أنواع التضاد : التضاد الحر و التضاد المتدرج فقط   .ٕٗٔ
من عيوب طريقة الشرح باستخدام الصور و الرسوم أنيا تقدم دعما لموصف  .ٖٗٔ

 (   ) المفظي فقط 
ور الذي احتوى عمى يعد أسرار العربية ىو المعجم الوحيد من معاجم تيم .ٗٗٔ

 (   ) معمومات لالستعمال  
أن الكممة موجودة في المةة   لم تستخدم الشواىد في المةة العربية إال لبيان .٘ٗٔ

 (   ) فقط
 (   ) لم ييتم تيمور بطرق شرح المعنى المساعدة في معاجمو   .ٙٗٔ
يكفي االعتماد عمى طريقة الشرح بذكر المرادف و المضاد لبيان المعنى  .ٚٗٔ

 (   )      بوضوح 
 (   ) تعددت الوظائف المعجمية في معاجم تيمور   .ٛٗٔ
األمثمة التوضيحية ىي نص يعود لعصر االستشياد ينسب إلى من يوثق في  .ٜٗٔ

 (   ) لةتو و عربيتو   
 (   ) لم يأت تيمور إال بشواىد من الحديث الشريف فقط في معاجمو   .ٓ٘ٔ
 (   ) ي معاجم تيموريعد المعنى ىو الوظيفة الوحيدة في المعاجم كما جاء ف .ٔ٘ٔ
 (   ) ال يوجد شروط الختيار الشواىد داخل المعاجم    .ٕ٘ٔ
اىتم تيمور بالوظيفة المعرفية من خالل معجمو أعالم الفكر اإلسالمي في  .ٖ٘ٔ

 (   ) العصر الحديث  
 (   ) ال تدخل معمومات المصطمحات العممية ضمن معمومات االستعمال   .ٗ٘ٔ
   ي تيتم بالمسان العربي و المةة العربيةالوظيفة الحضارية عند تيمور ىي الت .٘٘ٔ
 (   ) 
 (   ) تخدم طريقة الشرح بذكر سياقات الكممة ما يسمى بالميارة السمبية .ٙ٘ٔ
 (   ) المعمومات الموسوعية تيتم بالمفظ  فقط     .ٚ٘ٔ
جاءت المعمومات الموسوعية في معجم التذكرة التيمورية فقط من معاجم  .ٛ٘ٔ

 (   )      تيمور  
 (   ) اخل متساويا تماما في معاجم تيمور المختصة   كان عدد المد .ٜ٘ٔ



 (   ) يرى بمومفيمد أن معنى الكممة ال ينكشف إال من خالل السياق   .ٓٙٔ
     من المعايير التي تتحكم في كثافة المداخل داخل المعجم كثرة الشواىد الشعرية    .ٔٙٔ
 (   ) 
 (   )   اىتم تيمور بذكر السياق السببي في معجمو األمثال العامية  .ٕٙٔ
 (   ) تعد االمثمة التوضيحية من الطرق األساسية في شرح المعنى    .ٖٙٔ
أكد الدكتور محمد أحمد أبو الفرج عمى أن التفسير بالترجمة ىو النقل من  .ٗٙٔ

 (   ) لةة إلى لةة أخرى فقط   
 (   ) ال يوجد في المةة العربية إال السياق المةوي فقط    .٘ٙٔ
يمور من خالل معجمو خيال الظل و المعب ظيرت الوظيفة الفنية في معاجم ت .ٙٙٔ

 (   ) و التماثيل المصورة عند العرب   
 خمت معاجم العمماء أحمد تيمور من الوظيفة الدينية . )    ( .ٚٙٔ
 (   تقل أىمية المعمومات النحوية عن المعمومات الصرفية داخل المعجم )  .ٛٙٔ
 (   . ) تحديد المعمومات الصرفية داخل المعجم يساعد عمى فيم المعنى .ٜٙٔ
 (   جاءت معمومات الضبط و اليجاء داخل المعاجم عمى طريقة واحدة. )  .ٓٚٔ
ما يدرس في المعاجم من معمومات صوتية يخص عمم األصوات المةوية  .ٔٚٔ

phonetics  ( .   ) 
 (   تضم مقدمة المعجم معمومات سطحية عن المعجم   . )    .ٕٚٔ
 (   تقف حدود أي معجم عند حدود تحديد معاني األلفاظ فقط . )  .ٖٚٔ
 ال يختمف معنى المفظة باختالف السياق الواردة فيو  . )   ( .ٗٚٔ
 خمت معاجم العالمة أحمد تيمور من االىتمام بطرق الشرح بالتعريف. )    ( .٘ٚٔ
 تجنب الدور من أىم شروط التعريف الناقص . )    ( .ٙٚٔ
      لسيمة أو المألوفة أي عائق أمام المعجمي  .ال يمثل تعريف الكممات أ .ٚٚٔ

)    ( 
تعد طريقة الشرح باستخدام األمثمة التوضيحية من الطرق األساسية في شرح  .ٛٚٔ

 المعنى . )    (
 تعد طريقة الشرح بالتعريف من الطرق المساعدة في شرح المعنى . )    ( .ٜٚٔ
ي حددىا العمماء االعتماد عمى طريقو واحدة في شرح المعنى من األسس الت  .ٓٛٔ

 عند معالجة المعنى داخل المعجم . )    (
 المعنى السياقي ىو كل ما تدل عميو األصوات و األلفاظ المةوية. )   ( .ٔٛٔ



 ال يؤثر عدم الترتيب الداخمي لممواد المعجمية عمى الباحث . )    ( .ٕٛٔ
من عيوب مقدمة المعجم اشتماليا عمى قائمة باالختصارات المستخدمة في  .ٖٛٔ

 . )    (  المعجم
خمو مقدمة المعجم من بعض المبادئ التي اتفق عمييا المعجميون ال تجعمو  .ٗٛٔ

 معجما. )    (
المعمومات الموسوعية من أشير المبادئ التي يجب أن تشتمل عمييا المقدمة  .٘ٛٔ
 .     )    ( 
 تنقسم البنية داخل المعجم إلى بنيو عميقة  ، و بنية كبرى . )    (  .ٙٛٔ
     ستعمال بجانب المفظ و ال تيتم بالمعنى داخل المعجم تتعمق معمومات اال .ٚٛٔ

 )    ( 
األمثمة التوضيحية ىي نص يعود إلى عصر االستشياد ينسب إلى من يوثق  .ٛٛٔ

 في لةتو . )    ( 
     معمومات االستعمال ىي أي معمومة خارجة عن العالم الداخمي لممعجم .  .ٜٛٔ

 )    ( 
لواجب توافرىا في المعجم و التي الةرض و اليدف من المعجم من األمور ا .ٜٓٔ

 ليس ليا أىمية داخمو . )    (
 ليس لممالحق أىمية في المعجم  . )    ( .ٜٔٔ
 التصحيح من خالل معاجم تيمور. )    ( ةظيرت وظيف .ٕٜٔ
 يتميز التعريف الناقص  باالختصار و اإليجاز . )    ( .ٖٜٔ
 ال يمثل المعنى أىمية في العمل المعجمي . )    ( .ٜٗٔ
 وسوعية ىي المعمومات المتعمقة بالمفظ بصورة مباشرة  . )    (المعمومات الم .ٜ٘ٔ
 تساوت كثافة المداخل في معاجم تيمور. )    ( .ٜٙٔ
 ال ُتْعَطي المعمومات الصوتية إذا كانت غير معروفة لمقارئ . )    ( .ٜٚٔ
 (   كانت مرحمة الرسائل المةوية ىي المرحمة النيائية لتطور المعاجم. ) .ٜٛٔ
 معجمي عمى مدرسة الترتيب األلفبائي . )    (بدأت مراحل الترتيب ال .ٜٜٔ
 يعد المعمومات الصرفية في المعجم أىم ما يتعمق بالبنية الكبرى في المعجم.  .ٕٓٓ

)    ( 
 يعد معجم لعب العرب لمعالمة أحمد تيمور من المعاجم العامة . )   ( .ٕٔٓ



     كثافة المداخل يقصد بيا المواد الموسوعية الخاصة باألعالم  والبمدان .  .ٕٕٓ
)    ( 

    ال ييتم المعجميون بالعالقة بين لةة المدخل و لةة الشرح داخل المعجم . .ٖٕٓ
)    ( 

 (   ال تيتم المعاجم الحديثة بطبيعة المداخل في أي عمل معجمي  . )  .ٕٗٓ
 معمومات االستعمال من األمور الواجب توافرىا في المالحق . )    ( .ٕ٘ٓ
 مةة فقط  . )    (تحتوي المةة العربية  عمى معاجم أحادية ال .ٕٙٓ
 (   المعجم ىو كتاب يضم أكبر عدد من مفردات المةة دون شرحيا. )  .ٕٚٓ
 (     تعد مقدمة المعجم من المبادئ التي أغفميا العمماء ، و الباحثون. ) .ٕٛٓ
 ال يؤثر عدم الترتيب الداخمي لممواد المعجمية عمى الباحث . )    ( .ٜٕٓ
اآلثار النبوية ( بالمبادئ التى لم ييتم العالمة أحمد تيمور باشا فى معجمو ) .ٕٓٔ

 (   يجب توافرىا فى المقدمة )  
خمت مقدمة ) تصحيح لسان العرب ( من المبادئ التى نادى بيا عمماء  .ٕٔٔ

 (    المعاجم حديثًا ) 
 .)    ( يمكن فصل الحديث عن المقدمة عن الحديث عن المالحق .ٕٕٔ
 (  يكون ضبط الكممة بالكممات بذكر الوزن الصرفى لمكممة )   .ٖٕٔ
 افتتح أحمد تيمور باشا معجمو )معجم تيمور الكبير فى األلفاظ العامية ( .ٕٗٔ

 (    بمقدمة موجزة )
 (   بين أحمد تيمور أنو جمع مادة معجمو من خالل المةة المسموعة فقط )  .ٕ٘ٔ
لم تأت مقدمة تيمور وافية بجميع المبادئ التي نادى بيا عمماء المعاجم  .ٕٙٔ

 (   حديثًا) 
 (  ورة جيدة في صناعة معاجم أحمد تيمور )  سيمت المالحق بصأ .ٕٚٔ
لم تتوافر المعمومات التي نادى بيا العمما و كذلم المقدمة في  الموسوعة  .ٕٛٔ

 (   )   التيمورية 
تظير أىمية الممحق في معجم فن التصوير عند العرب حيث قدم دراسة وافية  .ٜٕٔ

 (   ومتكاممة ) 
 (   خال معجم )أسرار العربية ( من المالحق . )  .ٕٕٓ
تنوعت طبيعة المداخل في معاجم العالمة أحمد تيمور باشا تبعا بمحتواه  .ٕٕٔ

 فجاءت عمي ثالثة أنواع )   (



اعتنى العالمة أحمد تيمور باشا في معجم أسرار العربية بدراسة ما يتناولو  .ٕٕٕ
 الباحث من المفظ العربي )    (

ي ترتب مواده يعنى بالترتيب الداخمي لممداخل في معاجم تيمور ىو الترتيب الذ .ٖٕٕ
 داخميا . )    (

تعد المعمومات الصوتية ضرورية عندما يخشي المبس أو التحريف في النسخ  .ٕٕٗ
 (   ) 
اتبع العالمة أحمد تيمور باشا منيج الترتيب اليجائي األلفبائي في كل  .ٕٕ٘

 (   معاجمو ) 
يعرض معجم أسرار العربية لمعالمة أحمد تيمور باشا لموضوعات عامة دون  .ٕٕٙ

 (    )     الت . ذكر تفصي
 اىتم العالمة أحمد تيمور باشا ببيان بعض الموضوعات الصوتية في معجمو، .ٕٕٚ

 (     )اإلبدال، التفخيم، اإلدغام ،مثل : اإلمالة
اعتنى العالمة أحمد تيمور بتنوع طرق ضبط الكممات بحسب طبيعة كل كممة  .ٕٕٛ

 في كل معجم   )    (
يمور إلى توضيح كثير من المعاني تيدف المعمومات النحويو لمعالمة أحمد ت .ٜٕٕ

 الةامضة؛ ليفيميا مستخدمي معاجمو  )    (
 (   اىتم العالمة أحمد تيمور باشا ببيان أصل الكممات بال منيج واضح  )   .ٖٕٓ
تعد مسألو بيان األصل ضرورية ، وتيتم بالشق الثاني بالمداخل فقط دون  .ٖٕٔ

 (    المعنى .       ) 
رجو شيوع الكممة وتكرار استعماليا : حرف من المعمومات التي تتعمق بد .ٕٖٕ

 (     األلف كثير االستعمال عند الناس)
  لمشواىد أىمية عظمى في المعاجم ؛ ألنيا تتعمق بجانب المعني لممداخل  . .ٖٖٕ
 (   ) 
ُتعرَّف الداللة بأنيا تمك الكممو التي ليا معني معين قد يكون القارئ اطمع  .ٖٕٗ

 (     عمييا من قبل . )
  مماء األمثمة التوضيحية بأنيا نص مصنوع ليس من كالم العرب . يعرف الع .ٖٕ٘
 (   ) 
        وخاصيتو ونوعو الشيء جنس ذكر خالل منالتعريف المعجمي  يكون .ٖٕٙ
(    ) 



  كممات معاجمو بشكل عام  لم محدد تعريف وضع صانع المعجم عمي يصعب .ٖٕٚ
 (   ) 
 . " والوضوحة السيول" و " واااليجاز االختصار" شروط ، منيا: الجيد متعريفل .ٖٕٛ
(    ) 
                      )    (   مجيول الي اإلحالو تجنب الجيد التعريف شروط من .ٜٖٕ
يحتوي المعني المعجمي عمي كل العوامل التي تساعد قارئ المعجم عمى فيم  .ٕٓٗ

 الجممة . )    (
 لم ييتم تيمور بطريقة الشرح بالترجمة في معاجمو . )    ( .ٕٔٗ
 ي معجم تيمور لأللفاظ العامية بالمةة الفصحى و العامية)    (اىتم تيمور ف .ٕٕٗ
قمت العناية بالمعمومات النحوية فى معاجم العالمة أحمد تيمور باشا بصورة  .ٖٕٗ

 ممحوظة )   (
تيتم المعمومات الصوتية بالشكل النيائى الذي أصبح عميو المدخل بتقديم  .ٕٗٗ

 صورة عن المفظ . )   ( 
 عمومات التي ليس ليا أىمية داخل المعجم . )  (المعمومات الصرفية من الم .ٕ٘ٗ

  



 :   الجمل التالية بما يناسبيا أكمل  ثانيا :
يحقق استخدام األمثمة التوضيحية بطريقة الشرح داخل المعجم بعض الوظائف عند  .ٔ

 :  استخداميا
................................................................................  .... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

 يحقق دراسة السياقات المختمفة في المعاجم عدد من المميزات ىي:  .ٕ
.............................................................   ....................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

 
االعتماد عمى طريقة الشرح بذكر المرادف أو المضاد بمفردىا يحدث كثير من العيوب ،  -ٖ

 و ىي 
................. ................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

يصمح استخدام طريقة الشرح بذكر المرادف أو المضاد في حاالت كثيرة منيا  -ٗ
.......... .......................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

العالمة أحمد تيمور من أشير المعمومات الصوتية في معاجم  -٘
.......... .......................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 



 ىناك طرق متعددة داخل المعاجم لضبط الكممات  -ٙ
......... .......................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

 لةرضين ىما :استعمل المعجميون الشواىد  -ٚ
.......... .......................................................................... 
.................................................................................... 

تنقسم المعاجم في المةة إلى معاجم  -ٛ
....................................... ............................................. 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

 عدة أسباب : نشأت المعاجم عند األمم القديمة نتيجة -ٜ
....................................... ............................................. 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

 لمترتيب عمى القافية  . من األسباب الرئيسة لعدم اتجاه القدماء  -ٓٔ
....................................... ............................................. 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

 من أشير مؤلفات أبو عمرو الشيباني . -ٔٔ
............................................................................  
.................................................................................... 

 
 : طبع كتاب الجيم في ثالثة أجزاء لعدد من العمماء ، و ىم -ٕٔ

.......... .......................................................................... 



.................................................................................... 
 

 : وجد العمماء بعض الظواىر المةوية داخل كتاب الجيم ، وىي -ٖٔ
....................................... ............................................. 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

 . استفاد أبو منصور األزىري من مصدره البشري بطريقتين ، ىما -ٗٔ
.......... .......................................................................... 
.................................................................................... 

 
التميز في معجم تيذيب المةة عدة عناصر ،  ساعد أبو منصور األزىري عمى -٘ٔ

 : و ىي
....................................... ............................................. 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

 :عدد الفيروز أبادي عيوب الجوىري في كتابو ، و ىي  -ٙٔ
....................................... ............................................. 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

حدد العمماء عددًا من الخصائص التي تميز بيا المعجم العربي األساسي ، و  -ٚٔ
 : ىي

....................................... ............................................. 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

 : أخذت الشواىد في المعجم العربي األساسي من عدة مصادر ، و ىي -ٛٔ



....................................... ............................................. 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 

 اعتمد بطرس البستاني في معجميو : المحيط و قطرة عمى معجم -ٜٔ
....................................... ............................................. 
.................................................................................... 

  تمخص ظاىرة التقميد في التصنيف المعجمي من خالل   -ٕٓ
....................................... ............................................. 
.................................................................................... 

   : تعددت العيوب التي أصابت بعض المعاجم العربية ، و منيا -ٕٔ
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 : اختر اإلجابة الصحيحة مما يمي   : ثالثًا
 

 ُتقسم الكممات العامية من حيث أصوليا إلى ...........  أقسام . (ٔ
 (A) ثالثة 
(B)أربعة 
 (C) خمسة 
 ( D)ستة 

 
 تشتمل المالحق عمى بعض المعمومات ، منيا : ......... . (ٕ
(A) ن المعجمالةرض م                               
 (B)المعمومات الموسوعية 
(C)  طريقة جمع المادة   

 ( D) معمومات االستعمال 
 

 .......... ىي وحدة تشكل موضوع مادة في قائمة ما . (ٖ
  (A) البنية العميقة   
 (B) المدخل 
 (C) البنية السطحية 
 ( D) المقدمة 

 
 شرح في المعاجم ...........   .تتفق لةة المدخل مع لةة ال (ٗ
 (A)الموضوعية 
(B)أحادية المةة 
 (C)ثنائية المةة 

  ( D)ثالثية المةة 
 

 حدد الدكتور  ..........  أربعة عناصر أساسية ال يقوم المعجم من دونيا  . (٘
(Aأحمد مختار عمر ) 
  (B)حممي خميل 



 (C) محمود فيمي حجازي 
 ( D) عمي القاسمي 

 
 ات ......... بشكل الكممة الخارجي ، و بنيتيا .تيتم المعموم (ٙ

  (A) الصوتية 
 (B) الصرفية 
 (C) الموسوعية 
 ( D) النحوية 

 
 من عيوب استخدام طريقة ضبط الكممة بم......... كوقوع األخطاء الطباعية . (ٚ

  (A) الشكل 
(B) الكممات 
(C) البناء الصرفي 

 ( D)  استدعاء مثال مشيور 
 

 ...... من طرق شرح المعنى المساعدة في المعاجم .ُيعد الشرح بم  (ٛ
  (A) الترجمة 

  (B)التعريف 
 (C) ذكر سياقات الكممة 
 ( D) استخدام األمثمة التوضيحية 

 
 ال تفيد طريقة الشرح بتحديد المكونات الداللية في المعاجم المرتبة .......... . (ٜ

  (A) ألفبائًيا 
 (B) أبجدًيا 

 (C) مخرجًيا 
(D م  )وضوعًيا 
 

 تصمح طريقة الشرح بذكر المرادف أو المضاد بمفردىا في المعاجم ......... (ٓٔ
 (A) الثنائية 



(B) المدرسية 
(C)  العامية 

 (D)   (A)  ،(B)     
        

 ظيرت العناية بالوظيفة ......... من خالل معجم اآلثار النبوية . (ٔٔ
 (A) الفنية 

  (B)الدينية 
 (C) المعرفية 

 ( D)  لتصحيحا 
 

 ُيعد معجم ........... من المعاجم الخاصة من معاجم العالمة أحمد تيمور .  (ٕٔ
 (A)تصحيح لسان العرب 
(B)الموسوعة التيمورية         

 (C) الرتب و األلقاب المصرية  
  ( D) عيوب المنطق و محاسنو 
 

 من أشير المعاجم الصينية ........ : (ٖٔ
ٔ – Shwo Wan  
 ىوميروس – ٕ
ٖ – Niruktas  
 آماراسنيا – ٗ 
 

 اىتم الفيروز أبادي بمم......... اىتمامًا كبيرًا في القاموس المحيط : (ٗٔ
 الناحية التاريخية – ٔ
 الناحية الجةرافية – ٕ
 الناحية المعرفية  – ٖ
 الناحية اإلدراكية – ٗ
 

 كانت الطبقة الثانية من الشعراء التي اعتمد عمييا المعجميون : (٘ٔ



 المخضرمون – ٔ
 الجاىميون – ٕ
 اإلسالميون – ٖ
 المولدون  – ٗ
 

 ظير أثر المعاجم ..... في معجم العين لمخميل بن أحمد : (ٙٔ
 اليونانية – ٔ
 اليندية – ٕ
 الصينية – ٖ
 اآلرامية – ٗ
 

 ُينسب معجم تيذيب المةة إلى .... : (ٚٔ
 الرماني – ٔ
 الشيباني  – ٕ
 الفيروز أبادي – ٖ
 األزىري  – ٗ
 

 العربية وخصائصيا في المعجم العربي األساسي في :جاء موضوع المةة  (ٛٔ
 الفصل األخير – ٔ
 الممحق – ٕ
 المقدمة – ٖ
 اليامش  – ٗ

  



 رابًعا : 
 عرف المعجم في المةة و االصطالح مع ذكر أسماء المشيور منيا . (ٜٔ
 اذكر األمور التي يجب أن تحتوييا المقدمة  كما حددىا المعجميون بإيجاز . (ٕٓ
 اىتمام المعاجم بالمقدمة مما درست. اذكر نموذجًا عمى (ٕٔ
 اذكر ما يجب أن تشتمل عميو المالحق داخل المعجم . (ٕٕ
 حدد أىم المعايير التي حددىا العمماء لممداخل داخل المعجم . (ٖٕ
وضح مع التمثيل الفرق بين المعاجم العامة و المختصة من خالل ما درست  (ٕٗ

. 
 ا درست  .اذكر مع التمثيل المعمومات الصوتية في المعاجم مم (ٕ٘
 ؟ما أىمية احتواء المعاجم عمى منيج محدد   (ٕٙ
 اذكر ما حدده الدكتور أحمد مختار عمر عن معمومات االستعمال بإيجاز . (ٕٚ
 وضح الفرق بين الشواىد و األمثمة التوضيحية .   (ٕٛ
 .حدد الفرق بين المعنى المةوي و المعنى السياقي و االجتماعي  (ٜٕ
ت التي يقابميا المعجميون مع تحديد لماذا ُيعد المعنى من أكبر الصعوبا (ٖٓ

 الصعوبات ؟
 ؟ما األسس التي يراعييا المعجمي عند معالجة المعنى  (ٖٔ
 حدد طرق شرح المعنى األساسية و المساعدة بإيجاز . (ٕٖ
 اذكر أىم وظائف المعجم كما حددىا عمماء صناعة المعجم (ٖٖ
داخل حدد عيوب و مميزات استخدام طريقة الشرح باستخدام الصور و الرسوم  (ٖٗ

 المعاجم 
 اذكر نموذجا توضيحيا عما درست عن اىتمام المعجميين بالمالحق . (ٖ٘
كما  micro the structseوضح ما يشتمل عميو مفيوم البنية الصةرى   (ٖٙ

 بينيا ىارتمان .
لماذا ُيعد المعنى من أكبر الصعوبات التي يقابميا المعجميون مع تحديد  (ٖٚ

 الصعوبات ؟
 ؟جمي عند معالجة المعنى ما األسس التي يراعييا المع (ٖٛ
 حدد طرق شرح المعنى األساسية و المساعدة بإيجاز . (ٜٖ
 اذكر شروط التعريف الجيد داخل المعجم . (ٓٗ
 وضح قسم عمماء المةة الشعراء إلى أربع طبقات . (ٔٗ



ما القرارات المةوية التي اتخذىا مجمع المةة العربية ؛ لمنيوض بالمعاجم  (ٕٗ
 ؟العربية 

 رجمة في كثير من معاجم المةةعمل_استخدام الشرح بالت (ٖٗ
 اذكر أىم وظائف المعجم كما حددىا عمماء صناعة المعجم (ٗٗ
حدد عيوب و مميزات استخدام طريقة الشرح باستخدام الصور و الرسوم داخل  (٘ٗ

 المعاجم 
 ؟ما الدوافع  التي ساعدت األزىري عمى إخراج معجم تيذيب المةة  (ٙٗ
ي ) العين ( ، و ) الجميرة ( موقف أبي منصور األزىري من كتابقارن بين :  (ٚٗ

 . 
اذكر بعض الظواىر العامة التي الحظيا العمماء  في معجم القاموس المحيط  (ٛٗ

. 
 ) تضم مقدمة المعجم العربي األساسي بعض المعمومات الخاصة بالمعجم ( . (ٜٗ

 وضح 
 تكمم عن مدارس الترتيب المعجمي ، الشرح الثنين منيا بالتفصيل  ؟  (ٓ٘
اذكر موقف العمماء  -ء حول تسمية كتاب ) الجيم ( اختمف كثير من العمما (ٔ٘

 من ذلك  .
 اذكر ما األمور الواجب توافرىا في مقدمة المعجم  بالتفصيل ؟ (ٕ٘
 حدد الخطوات اإلجرائية التي تقوم عمييا صناعة المعاجم ؟ (ٖ٘
 وضح الفروق بين البنية الكبرى و البنية الصةرى مع التمثيل لكل منيا  ؟  (ٗ٘
 نى األساسية مع الشرح لثالثة منيا مع التمثيل  ؟اذكر طرق شرح المع (٘٘
 المراحل التي مرت بيا جمع المةة وفق أراء الباحثين المعاصرين   .اذكر  (ٙ٘
 اشرح أىم وظائف المعجم بالتفصيل ؟ (ٚ٘
 تكمم عن فضل العرب عن غيرىم في مجال التأليف المعجمي . (ٛ٘
 جمية .اذكر الطرق التي سارت عمييا المعاجم في ترتيب المادة المع (ٜ٘
 (.لشيباني وطباعتو في ثالثة أجزاءتم تحقيق كتاب الجيم ألبي عمرو ا)وضح: (ٓٙ

 اشرح منيج مدرسة الترتيب اليجائي مع التمثيل في ضوء ما درست  ؟ (ٔٙ
ٕٙ)  
 عرِّف :   (ٖٙ

 . المةايرة التامة 



  المةايرة الناقصة 

    المةايرة بالمجاز 

 المشترك المفظي 

 
                                           

 


