
أسئلة المراجعةالمعجمية

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

أقدم معاجم اليونانيين معجم: .1

 )هالديوس( .أ 

 )يوليوس بولكس( .ب 

 )فاليريوس( .ج 

كل ما ذكر صحيح .د 

 معنى كلمة )العزون(:  .2

 الحلق الرقيق .أ 

الحلق في العمرة .ب 

 الحلق في الحج .ج 

ال شيء مما ذكر .د 

 أسس المعجم المنشود ومنهجه: .3

 والمعانيمراعاة التطور التاريخي لأللفاظ  .أ 

 مراعاة أمر السياق في تحديد المعنى المطلوب .ب 

التخلص من التصحيف والتحريف التي وقعت فيها المعاجم .ج 

 كل ما ذكر صحيح .د 

 يرى أن: -أي معجم  -إن الناظر في المعجم  .4

اللهجات تمثل القاسم المشترك في معظم مواد المعجم  .أ 

 الشعر يمثل القاسم المشترك في معظم مواد المعجم .ب 

الساميات تمثل القاسم المشترك في معظم مواد المعجم .ج 

 كل ما ذكر صحيح  .د 

من الكتب التي تسمى بالمعاجم العامة أو المجنسة، كتاب: .5

 الصحاح للجوهري .أ 

 العين للخليل بن احمد .ب 

 التهذيب لألزهري .ج 

 كل ما ذكر صحيح .د 

من: -عليه وسلم صلى هللا-بدأت حاجة المسلمين للمعجم لخوفهم على كتاب هللا وسنة رسول هللا  .6

 التحريف والتصحيف .أ 

 الضياع خاصة بعد دخول األعاجم .ب 

 ظهور اللحن على ألسنة العلماء .ج 

 )أ+ب( معاً  .د 

قسم صاحب الصحاح منهجه إلى: .7
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تسعة وعشرين باباً في كل باب تسعة وعشرون فصالً جعل الحرف األخير في الكلمة باباً  .أ 

 واألول فصالً 

عشرون فصالً جعل الحرف األخير في الكلمة باباً سبعة وعشرين باباً في كل باب سبعة و .ب 

 واألول فصالً 

ثمانية وعشرين باباً في كل باب ثمانية وعشرون فصالً جعل الحرف األخير في الكلمة باباً  .ج 

 واألول فصالً 

 ال شيء مما ذكر .د 

سلمت  يمن العلماء الذين هرعوا إلى أماكن مختلفة من البادية ليجمعوا األلفاظ من أفواه األعراب الت .8

 ملكتهم وبعدوا عن االختالط:

 )الخليل بن أحمد، وأبو عمرو بن العالء، وأبو زيد، واألصمعي( .أ 

 )الخليل بن أحمد، وأبو عمرو بن البراء، وأبو زبيد، واألصمعي( .ب 

 )الخليل بن أحمد، وأبو عمرو بن العالء، وأبو زبيد، واألصمعي( .ج 

 كل ما ذكر صحيح .د 

أوسع األلسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظاً، وال نعلمه يحيط علمه إنسان قائل هذه العبارة: )ولسان العرب  .9

 غير نبي.)

 أحمد بن حنبل .أ 

 الشافعي .ب 

 أبو حنيفة .ج 

 كل ما ذكر صحيح .د 

 أهم مميزات المعجم الوسيط: .11

 السهولة في الشرح والعرض .أ 

استعانته بالرسوم والصور وما شابه ذلك .ب 

 يأتي باأللفاظ في سياقاتها كثيرا .ج 

 كل ما ذكر صحيح .د 

 إعجام الكتاب يعني: .11

 إزالة استعجامه فقط .أ 

 نقطه فقط .ب 

نقطه وإزالة استعجامه .ج 

 كل ما ذكر صحيح .د 

 سبب تسميت معجم لسان العرب بهذا االسم: .12

يطلق اللسان في القديم ويراد به اللغة بأكملها، ولذلك جاء في القران والحديث وكالم العرب  .أ 

 وكأنه أراد لغة العرب

 ة لسان العرب في مقدمة معجمه أكثر من ست مراتلتأثره باألزهري الذي ذكر كلم .ب 

 رد على من يشنعون على هذا اللسان ويتفاخرون بغيره . .ج 

 كل ما ذكر صحيح .د 
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 تدور مادة ) ع ج م ( حول: .13

 اإلبهام فقط .أ 

 اإلبهام والخفاء .ب 

 الخفاء فقط .ج 

كل ما ذكر صحيح .د 

تغنى ـ استلقى ـ رتِّب الكلمات اآلتية بحسب ورودها في معجم الصحاح: )اصطفى ـ اصطلى ـ اس .14

 استبقى ـ استعدى(

 )اصطفى ـ اصطلى ـ استعدى ـ استبقى ـ استغنى ـ استلقى( .أ 

 )اصطفى ـ استغنى ـ استلقى ـ استبقى اصطلى ـ استعدى( .ب 

 )اصطلى ـ استغنى ـ استلقى اصطفى ـ ـ استبقى ـ استعدى( .ج 

 )استبقى ـ اصطفى ـ اصطلى ـ استغنى ـ استلقى ـ استعدى( .د 

 القبائل التالية:لم تؤخذ اللغة من  .15

 لخم وجذام لمجاورتهم أهل مصر والقبط. .أ 

قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم أهل الشام، وأكثرهم نصارى يقرءون بالعبرانية. .ب 

 جشم بن بكر، ونصر بن معاوية .ج 

 )أ+ب( معاً  .د 

من األمم التي سبقت العرب في التأليف المعجمي؟ .16

 اليونانيون .أ 

 اآلشوريون .ب 

 الصينيون .ج 

 كل ما ذكر صحيح .د 

 مميزات لسان العرب: .17

تعرضه لكثير من قضايا النحو والصرف من خالل ذكره لألبنية وما يعتريها من إبدال  .أ 

 وإعالل وحذف

 دقة الضبط عنده وهو موضع منه النص على نوع الحركة ومنه ذكر كلمة الوزن .ب 

 ذكره للمواضع والبلدان .ج 

 كل ما ذكر صحيح .د 

 المآخذ على اللسان: .11

 ني التي أوردها كل من األزهري وابن سيدهفاته كثير من الصيغ والمعا .أ 

 اختياره لطريقة أصعب من الطريقة الهجائية وهو نظام القافية. .ب 

التكرار الحاصل من تعدد المصادر مما يؤدي إلى االضطراب والخلط لتعدد التفسيرات  .ج 

 وتناقضها في بعض األحيان

 كل ما ذكر صحيح .د 

 كيف تكشف في معجم الجمهرة عن كلمة )ُعْد(: .19

ذر )ع د و( الباب )الثالثي المعتل( الحرف )الدال(الج .أ 
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الجذر )ع د د( الباب )الثنائي الصحيح( الحرف )الدال( .ب 

 الجذر )ع و د( الباب )الثالثي المعتل( الحرف )الدال( .ج 

 ال شيء مما ذكر .د 

تعد المعاجم من أهم الفروع اللغوية التي تندرج تحت علم واحد وهو "علم العربية" ومن أهمها: .21

 األصواتعلم  .أ 

 علم النحو .ب 

 علم الصرف .ج 

 كل ما ذكر صحيح .د 


