
أسئلة المراجعةفقه اللغة

اإلجابة الصحيحة مما يلي :  اختار
من العلماء الذين منعوا االستشهاد بالحديث الشريف -1

 ابن جنّي -أ

أبو حيان التوحيدي -ب

 ابن خلدون  -جـ

 األصمعي -د

من المواطن التي ذكر العلماء أنها موطن للساميين ، ما يلي : -2

 شمال العراق  -أ

 بالد اليمن  -ب

جزيرة مدغشقر  -جـ

جنوب غرب الهند  -د

إذا انتشرت الثنائية في شعب ما فإنها تدمر ذكاءه وإبداعاته ألجيال طويلة . قال بهذا: -3

 اندريه مارتينيه -أ

 وليم ولكوكس  -ب

ستيوارت ضود  -جـ

 وزغيربر  -د

: يطلق على الثنائية الرأسية اسم -3

 الثنائية القطرية  -أ

الثنائية اللهجية  -ب

 المثاليةالثنائية  -جـ

الثنائية المتوازية -د

كل قديم من الشعراء محدث في زمانه . صاحب هذا الرأي : -5

أبو الفتح عثمان بن جنّي  -أ

 أبو حيّان التوحيدي  -ب

عبد الرحمن بن خلدون -جـ

 ابن رشيق-د

كان للغة العربية في زمن اإلسالم نوعان من اللهجات . قال بهذا القول : -6

 إسماعيل العرفي -أ

 كارل بروكلمان -ب

علي عبد الواحد وافي -جـ

 جواد علي -د
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يترتب على االزدواجية اللغوية خطورة كبيرة . ألنها : -7

 رمز للتخلف الفكري -أ

 تقطع صلة الفرد بأمته  -ب

 تسهم في إضعاف المستوى العلمي -جـ

ال تساعد على االستقرار النفسي والفكري -د

نه ، وهو :وجود العامية أمر طبيعي البد م -8

 يسهل عملية االستيعاب والتعلم  -أ

 يقضي على العربية الفصحى -ب

ال خوف منه وال خطر على الفصحى  -جـ

 يعمل على حفظ التراث واإلفادة منه  -د

عدم تعريب التعليم له آثار مختلفة على طالبنا تتمثل في : -9

والمستقبل  ترسيخ الفهم لديهم أن العربية غير صالحة للعمل والحضارة -أ

 يرسخ لديهم أن العربية جامدة ال تقبل التطور  -ب

 يمكن الطالب من متابعة دراسته في الجامعة األجنبية -جـ

 يحقق للطالب إتقان اللغات األجنبية -د

لم يؤخذ عن حضري قط . قال بهذا القول : -11

 الشهاب الخفاجي -أ

 ابن الضائع -ب

 الفارابي -جـ

أبو زيد األنصاري -د

: اإلبداع لدى الفرد ال يكون إالا  -33

 بإتقانه عدداً من اللغات -أ

 أن يكون ذا ثقافة عالية -ب

 أن يكون فكره صافياً نقياً  -جـ

أن تكون نفسيته هادئة مستقرة  -د

: تختلف اللغات السامية عن بعضها في -31

 عالمة جمع المذكر  -أ

 تحقيق االشتقاق  -ب

عمل الفعل وعمل االسم  -جـ

 ألصوات الصائتةا -د
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تكمن في : أهمية التعريب -13

 تزويد اللغة العربية بما تحتاج إليه من األلفاظ  -أ

 النهوض بالعملية التعليمية في الوطن العربي -ب

تخليص النفس العربية من كل الشكوك التي رسخها أعداء األمة في نفوس أبنائها  -جـ

 صقل مواهب وقدرات أبناء األمة  -د

يتحقق التعريف إذا توفرت األمور اآلتية : -11

 دور الكتب والمكتبات العامة -أ

إنشاء دار للمخطوطات والعمل على جمع المخطوطات العربية اإلسالمية وتحقيقها  -ب

 تشجيع العلماء والمترجمين والباحثين وإغداق األموال عليهم  -جـ

 كل ما سبق صحيح -د

نظن أن الساميات لهجات أو لغياات ناقصة النمو متفرعة عن العربية . هذا الرأي لـ : -15

 حسن ظاظا  -أ

إبراهيم أنيس  -ب

أنيس فريحة  -جـ

 أحمد ياقوت  -د

ريب عند العرب منذ :بدأ التع -16

 العصر المملوكي -أ

العصر العباسي -ب

العصر األموي  -جـ

 العصر الجاهلي -د

أُجري على الخط العربي اصطالحات مختلفة : -17

عدد كبير من االصطالحات -أ

 لم يجر عليه أي إصالح  -ب

 ثالثة إصالحات  -جـ

 أربعة إصالحات -د

تعريب األصوات من أهم جوانب التعريب . قال بهذا القول : -18

 سعيد عقل  -أ

كمال يوسف الحاج  -ب

 أحمد أمين  -جـ

 صبحي الصالح  -د
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هناك بعض الفوارق بين فقه اللغة وعلم اللغة ، منها : -19

 علم اللغة سبق من الناحية الزمنية  -أ

 عمل علماء اللغة تاريخي مقارن وعمل فقهاء اللغة وصفي تقريري -ب

فقه اللغة يدرس اللغة غاية في ذاتها ، وعلم اللغة يدرسها وسيلة لغاية . -جـ

 ميدان علم اللغةميدان فقه اللغة أوسع وأشمل من  -د

: يتعدد المصطلح في الوطن العربي لعدة أسباب منها -12

 عدم مقدرة عدد من الباحثين على االصطالح  -أ

 سهولة إدخال األلفاظ األجنبية إلى العربية -ب

 عدم توحيد المصطلحات في أقطار الوطن العربي -جـ

سيادة اللغة العربية العلمية كل أرجاء الوطن العربي -د


