
.2010 ینایر ، الفرقة الثانیة،اإلجابة النموذجیة المتحان المعاجم العربیة  
.فرید عوض حیدر/ أ د   

 
 أن یحصر مفردات اللغة بحیث كان ھدف الخلیل بن أحمد من صناعة معجم العین  -1 )أ

ال یفلت منھ لفظ، دون أن یحدث تكرار، وكان لھ ذلك عندما اعتمد على نظام ریاضي محكم، 
 اللغة العربیة ؛ فالجذر الثنائي مثل حج ال ة استطاع بھ أن یحصر طاق، التوافیق بادیلھو الت

 ست كلمات، والجذر  الثالثي ال یمكن أن یعطي أكثر منیعطي أكثر من كلمتین، والجذر
 من المشتقات فرق بین المستعملالرباعي ال یمكن أن یعطي أكثر من أربع وعشرین كلمة، وقد 

  . الذي لم یستعملھ العربوالمھمل، )لھ العربوھو الذي استعم(
: في معجمھ لسان العربأھداف كبیرة وسعى ابن منظور إلى تحقیق - 2  

  . الحفاظ على اللغة النبویة الشریفة، وضبط ألفاظھا ألن مدار الفھم على صحتھا: أولھا
. إحسان الجمع لمفردات اللغة:ثانیھا  
وصول إلى معنى الكلمة بیسر، والذي دفعھ إلى ذلك   إحسان الترتیب؛ بحیث یسھل ال:ثالثھا
  -:سببان
  -:ھو أن أصحاب المعاجم السابقة على ابن منظور بین رجلین: األول

  . رجل أحسن الجمع ولم یحسن الترتیب والوضع - 1
 . رجل أجاد الوضع والترتیب ولم یجد الجمع - 2

ولم أجد في : " األولى فیقولویضرب مثًال للحال مرین ال یفید أحدھما دون اآلخر، وكال األ
كتب اللغة أجمل من تھذیب اللغة ألبي منصور محمد بن أحمد األزھرّي ، وال أكمل من المحكم 
ألبي الحسن على بن إسماعیل بن سیده األندلسي رحمھما اهللا، وھما من أمھات كتب اللغة على 

ك ، وكأن واضعھ شرع غیر أن كال منھما مطلب عسر المھلك ، ومنھل وعر المسل... التحقیق
للناس موردًا عذبًا وجالھم عنھ ، وارتاد لھم مرعى مربعًا ومنعھم منھ ، قد أخر وقدم ، وقصد 

بدد الفكر باللفیف والمعتل أن ُیعرب فأعجم ، فرق الذھن بین الثنائي والمضاعف والمقلوب ، و
والرباعي والخماسي فضاع المطلوب فأھمل الناس أمرھما ، وانصرفوا عنھما، وكادت البالد 

لعدم اإلقبال علیھما أن تخلو منھما ، ولیس لذلك سبب إال سوء الترتیب وتخلیط التفصیل 
.والتبویب  

 حماد الجوھري قد أحسن ورأیت أبا نصر إسماعیل بن:" ویضرب مثًال للحال الثانیة فیقول
فخف على الناس أمره فتناولوه ، وقرب علیھم .. ترتیب مختصره ، وشھره ، بسھولة وضعھ 

مأخذه فتداولوه وتناقلوه ، غیر أنھ في جو اللغة كالذرة، وفي بحرھا كالقطرة ، وإن كان في 
. ولذا فقد شرع في تألیف ھذا المعجم؛نحرھا كالدرة  

ھل زمانھ یتباھون بنطق بعض الكلمات األعجمیة، وقد شاع اللحن بین  أنھ وجد بعض أ–الثاني 
.أھل زمانھ  

 

.الكشف عن الكلمات كما ھو موضح بالجدول) ب(  
 

  المعاجم  الكلمة
 المعجم الوسیط لسان العرب العین 



  الزیتون
  مادة

 )ز ي ت(

  ،الزايكتاب 
باب الثالثي الصحیح، 
 .باب الزاي والیاء والتاء

  باب التاء
 فصل الزاي مع 
مراعاة الحرف 

 األوسط

  باب الزاي
 .الزاي مع الیاء وما یثِلثھما

  االحتجاج
  مادة

  )ح ج ج(

  الحاءكتاب 
باب الثنائي، باب الحاء 

 .والجیم

  باب الجیم
 فصل الحاء مع 
مراعاة الحرف 

 األوسط

  الحاءباب 
 الحاء مع الجیم وما یثِلثھما

  االستقراء
  مادة

  )ق ر أ(

  كتاب القاف
  اب الثالثي الصحیح،ب

باب القاف والراء 
 .والھمزة

  باب الھمزة
فصل القاف، مع 
مراعاة الحرف 

 األوسط

  باب القاف
 القاف مع الراء وما یثِلثھما

 
  

 


