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   א חלק
 أجيبي عن األسئلة التي تليه/ إقرئي النص التالي وأجب / إقرأ 

 اي امللجأ الذي ةهرع إليه الدارس واملدرس، والعامل واملتعلم، إذا ما أشكل عليه معىن عاجم اللغيةة  ي العربية ويهرااامل 

وما أكثر ما ةشكل عليه منها، وخباصة إذا كانت لغة كالعربية ظلت حية نامية . مما ةقرؤه، أو ةسمعه من ألفاظ اللغة

عرب قرون وقرون، ومن انا فنحن أحيج ما نكين إىل معرفة معاجم لغتنا والسبل اليت انتهجت  ي تأليفها، وترتيب 

على مدارس  –أو كاد  –وهلذا فقد اقتصر البحث . هيلة وةسرمياداا كيما نستطيع العثير على ما ننشده فيها بس

املعاجم العربية، ومنهج كل منها، وما ةنتمي إليها من معاجم وأعرض عن نقداا واليقيف على حياة مؤلفيها وما إىل 

عربية يهر أن احلروف اي األساس الذي قامت عليه املعاجم ال. ذلك مما ليست له صلة مباشرة بتيسهر اإلنتفاع هبا

فكان البد من اإلملام هبا والكشف عن العالقة بينها وبني املؤلفات اليت صارت اذه احلروف عليها، واليقيف على 

 .ترتيبها وتصيره، وما أمهل واستخدم من أنياعه

ومن ةلزم نفسه بدراسة املعاجم العربية ال ةنبغي له أن جيهل معىن املعجم وما ةتصل به من مجعه ومرادفه ومصدر 

وقد سبق أن كتب فيه األستاذ الدكتير حسني نصار رسالته . املعاجم العربية ميدان واسع ال ةفي به حبث كهذا. تسميته

، اختص الثاين منهما باملعاجم اليت راعت ملعهد الرتبية  ي بهروتوكتب فيه بعد ذلك حبثني . للدكتيراه  ي جملدةن كبهرةن

فاملعاجم العربية كثهرة، منها املخطيط واملطبيع، وما اتبع . البحثني بيرقة عملوأردف املعهد اذةن . الرتتيب االلفبائي

مهية، اذا الرتتيب أو ذاك، فالتحق هبذه املدرسة أو تلك، ويهر خاٍف أن اذه املدارس ليست سياء  ي الصعيبة، واأل
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. صيرة ملا تتناوله من ميضيعات واي بعد اذا. يهر أن مثل اذه البحيث تتقيد بعناوةنها ومقدار حاجة املتدرب إليها

فامليضيعات العسهرة املعقدة ال ةنتظر أن تأيت حبيثها سهلة ةستطيع كل قارئ أن ةفهما مبجرد قراءهتا قراءته للصحف 

فله أن ةأخذ ما ةستسهله وةروق له . ولكن للقارئ من حرةة التصرف فيها واالختيار منها ما ليس للباحث. واجملالت

واذا الذي ةأخذه ليس بقصيدة ةراد حفظها واستظهاراا أو نظرةة علمية تكلفه ما تكلفه . ر من يهرهوحيتاج إليه أكث

وحنن انا ال نطمح إىل أكثر من أن . فلكل ميضيع طبيعته. من جهد التفّهم والتثّبت والتدقيق  ي كل جزء من أجزائها

وةدرك ما ةقتضيه البحث عن األلفاظ فيها من . ةعرف املتدرب معاجم لغته، كيال تقتصر معرفته على ما شاع منها

فال تفيته . إرجاع تلك األلفاظ إىل أصيهلا، وةدرس بإمعان منهج املدرسة اليت ةرى  ي نفسه  ي حاجة إىل معامجها

وما سيااا من تفضيالت إمنا اي معليمات اامة مفيدة ميكن أن ةستفيد . معرفة املعاجم العربية وكيفية اإلفادة منها

 .عاجاًل أو آجالً منها 

أخذت  :مصدر التسمية .أطلق لفظ املعجم على الكتاب الذي أورد األلفاظ اللغيةة ومعانيها مرتبه حبسب حروفها

احلروف  ي  –أي نيع من املراعاة  –على الكتب اليت راعت  –( املعجم) –اذه من حروف املعجم إلطالقهم اللفظ 

 :تعليل تسمية حروف العربية بحروف المعجم .ء، واملؤلفني، والبلدان، ويهرااترتيبها كمعاجم اللغة، واألدباء، والشعرا

الفراايدي إىل أهنا مسيت تباةنت أراء العلماء  ي تعليل تسمية احلروف العربية حبروف املعجم فذاب اخلليل بن أمحد 

وأظن اخلليل أراد باألعجمية ) وهلذا قال ابن فارس. من يهر أن ةيضح ما أراده بأعجميتها سم لكيهنا أعجميةهبذا اال

أهنا ما دامت مقطعة، يهر مؤلفة تأليف الكالم املفهيم، فهي أعجمية، ألهنا ال تدل على شيء فإن كان أراد اذا فله 

 .(وجه، وإال فما أدرى أي شيء أراد باألعجمية

وسئل أبي . (حلروف املقطعةا: حروف املعجم)وذاب الفارايب مذاب اخلليل  ي أعجميتها املتأنية من تقطيعها فقال 

أهنا : أهبمت وقال الفراء: أعجمت: أما أبي عمرو الشيباين فيقيل))العباس ثعلب عن تسميتها حبروف املعجم فقال 

اي الذي : معجم اخلط: وقال أبي اهليثم. أخذت من أعجمت احلروف، وةقال قفل معجم، وأمر معجم إذا اعتاص

 .(أعجمه كاتبه بالنقط
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ومنه حروف  ال أعجمت احلرف، والتعجيم مثلهالنقط بالسياد مثل التاء عليه نقطتان، ةق: واملعجم: "وقال اجلياري

حروف اخلط املعجم  : ومعناه. سمثراا بالنقط من بني سائر حروف االواي احلروف املقطعة اليت خيتص أك: املعجم

 ."لساعة األوىلأي مسجد الييم اجلامع وصالة ا: مسجد اجلامع، وصالة األوىل: كما تقيل

: فقال( 241أبي الفتح عثمان بن جين ت)وذاب املربد إىل أن املعجم مبعىن اإلعجام، وأةده فيما ذاب إليه ابن جين 

رمحه اهلل تعاىل من أن املعجم مصدر مبنزلة ( املربد)والصياب  ي ذلك عندنا ما ذاب إليه أبي العباس حممد بن ةزةد "

فهذه . فكأهّنم قاليا اذه حروف اإلعجام.. أي إدخاالً وإخراجاً : خاًل، وأخرجته خمرجاً أدخلته مد: كما تقيل. اإلعجام

حروف املعجم مبنزلة قيهلم صالة األوىل، ومسجد اجلامع فاألوىل يهر : أسد وأصيب من أن ةذاب إىل أن قيهلم

 ."الصالة  ي املعىن، واجلامع يهر املسجد  ي املعىن أةضاً 

 األسئلة

 منها أسئلة ثالثةختاري ا /إختر , (5-1) أسئلة خمسةأمامك 

 !النّص ال يعتبر جوابا كامال ناالفتباس م (إجبارية) 8–6 سئلةأجيبي عن األ/ثم أجب 

وتنتهي " املعاجم"الفقرة تبدأ بالكلمة )ما اي ادف الفقرة األوىل من ادا املقال؟  .1

 "(.أنياعه"بالكلمة 

 .عّللي جيابك اعتمادا على النصّ  /حث؟ عّلل بلل ال تعترب املعاجم العربية ميضيعا .2

 اجلياري واملربد؟, ملاذا مسّيت املعاجم هبذا االسم حسب الفارايب. 2
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ال استعمال املعاجم العربية قدميها وحدةثها جمد  ي عصرنا : عرّبي عن رأةك /عرّب . 4

 الراان؟

 .النّص بثالث فقراتكّل خّلصي   /خّلص . 5

 اجلياب األول

__________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 اجلياب الثاين

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
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___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________ 
 اجلياب الثالث

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 

  :سؤال إجباريّ . .

 كامالً   تشكيال حرفيا جيب أن ةكين التشكيل: )ضبطي اجلمل اآلتية بالشكل التاما/ ضبط ا

اِرِس ِهي  ٱللُّغ ُة الُفْصح ىأ  : مثال  ).للُّغ ُة ٱْلع ر بِيَُّة ٱلَِّتي ُأرِيُد أ ْن تُ ع لَّم  ِفي ٱْلم د 
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 وخباصة إذا كانت لغة كالعربية ظلت حية نامية عرب ما أكثر ما ةشكل عليه منها ،

قرون وقرون، ومن انا فنحن أحيج ما نكين إىل معرفة معاجم لغتنا والسبل اليت 

 .انتهجت  ي تأليفها

  تباةنت أراء العلماء  ي تعليل تسمية احلروف العربية حبروف املعجم فذاب اخلليل بن

من يهر أن ةيضح ما أراده  م لكيهنا أعجميةسا مسيت هبذا االأمحد الفراايدي إىل أهن

 .بأعجميتها

 ا تيسع فنفى أن ةكين املعجم ناقش عبارة حروف املعجم مناقشة حنيةة تناول فيها أمي

 .ال تيصف النكرة مبعرفة وصفا للحروف، إذ

 :إجباري سؤال .7

 :يهّري اجلملة /حّييل الكلمة اليت حتتها خّط إىل املثىن ويهّر  /حّيل . أ

العسهرة املعقدة ال ةنتظر أن تأيت حبيثها سهلة ةستطيع كل قارئ أن ةفهما  موضوعاتال

ولكن للقارئ من حرةة التصرف فيها واالختيار منها . مبجرد قراءهتا قراءته للصحف واجملالت

 .ما ليس للباحث

____________________________________________ 
______________________________________________ 

______________________________________________ 
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  :أعريب الكلمات اليت حتتها خطّ  /أعرب . ب

الكالم املفهيم، فهي  تأليف، يهر مؤلفة مقطعةأظن اخلليل أراد باألعجمية أهنا ما دامت 

ء أراد كان أراد اذا فله وجه، وإال فما أدرى أي شي  إن، ألهنا ال تدل على شيء فأعجمية

 .(باألعجمية

______________________________________________ 
______________________________________________ 

 .جملة حالمستعملة / أكيت مجلة مستعمال / أكتب . ج

______________________________________________ 

 إجباري   سؤال. 8

 

  (أفعال 5إختاري / إختر )ب النموذج أدناه حّللي األفعال التالية حس/ حّلل 
 

 الفعل

 

 الوزن

 

 الجذر

 

 الزمن

 

 الضمير

 

+ مضارع مجهول  كتب ف  ع ل   يُْكت ب  : نموذج

 منصوب

 هو

     ُةِسْئن   .2

     ةُ ْبت  ل ْين   .1

     ُميف ات انِ  .2
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     ِإحْن نِ  .4

     ت  ل ق   .5

     ةُ ر   ..

 

 

  (أفعال 5إختاري / إختر )التام  بالشكل مضبوطة تاليةال األفعال صوغي/ صغ 
 

 الفعل الضمهر الزمن اجلذر اليزن
ع ل  : نموذج  ُأِحلَّ  غائب -هو الماضي المجهول حلل أف ْ

  أنت   الفاعلسم إ نبأ أفعل .1
مضارع جمهيل  و ي إستفعل .2

 جمزوم
  اي

  اأنتم األمر صفف إفتعل .3
  ام مضارع منصيب واب فعل .0
  يا املاضي جمعيل ريب فّعل .5
  - مصدر ضهي فاعل ..
 

 نتمنّى لكم النجاح التام


