
2020-2019: السنة الجامعٌة -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

جمال بن دحمان:االستاذ كلٌة االداب و اللغات

صناعة المعاجم:المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

02:الفوج ماستر لسانٌات تطبٌقٌة2:السنة 

محضر النقاط

1االستدراك  االعمال الموجهة 1,س,ا االسم اللقب الرقم

13,50 08,75 إٌمان الطاهر دواخة 1

14,50 16,75 رٌان برمضان 2

14,00 11,00 خولة بن جاب هللا 3

14,00 09,00 أمٌرة بن خاوة 4

13,00 08,50 ٌاسمٌن بن عباس 5

13,50 09,25 عدٌلة بن كموش 6

14,00 06,25 فاطمة الزهرة بن وارث 7

13,50 10,25 لطفً بودربالة 8

14,50 07,75 أحالم بورغدة 9

14,00 11,50 سمٌة تبٌب 10

13,50 10,00 سارة حجاجً 11

14,50 12,75 سوسن حناشً 12

14,00 09,00 إٌمان خالٌفٌة 13

12,50 09,75 أحالم خلة 14

13,50 11,00 إٌمان دروٌش 15

14,00 12,25 سارة رمضانً 16

14,00 11,25 هاجر زراولة 17

13,00 هاجر زٌوة 18

14,00 12,25 فاطمة الزهراء شداد 19

13,50 06,25 منٌرة شرشار 20

14,00 12,75 عبد الرزاق صنادلة 21

13,50 11,75 نور الهدى طٌبً 22

13,50 10,00 نعٌمة عبده 23

14,00 07,25 إنصاف عثامنٌة 24

13,50 08,50 مرٌم عماري 25

14,00 08,25 شبٌلة فتٌسً 26

13,50 08,25 ٌسرى فراقة 27

14,50 08,50 سهام فرج هللا 28

13,50 07,75 أسماء قادري 29

13,00 10,50 نسرٌن قادري 30

14,50 09,00 رمٌساء قتاتلٌة 31

14,00 10,50 رانٌة كاهٌة 32

14,50 12,50 سمٌة كٌال 33

14,50 10,00 منى لعاٌب 34

13,50 10,25 رشا لعجل 35

13,50 14,25 ٌاسمٌن نعمان 36

14,00 07,25 وصال هامل 37

13,50 05,75 منٌرة هماٌلٌة 38

:إعالن بخصوص االطالع على أوراق امتحان صناعة المعاجم

االطالع على أوراق اإلجابة الخاصة بمقياس  (2/4: الفوجان)بإمكان طلبة سنة ثانية ماستر لسانيات تطبيقية 

. على الساعة التاسعة  صباحا06/02/2020يوم الخميس " صناعة المعاجم"



2020-2019: السنة الجامعٌة -قالمة - 1945 ماي 08جامعة 

جمال بن دحمان:االستاذ كلٌة االداب و اللغات

صناعة المعاجم:المقٌاس قسم اللغة و االدب العربً

04:الفوج ماستر لسانٌات تطبٌقٌة2:السنة 

محضر النقاط

1االستدراك  االعمال الموجهة 1,س,ا االسم اللقب الرقم

14,00 07,50 فهٌمة العلمً 1

13,50 08,75 مروة بلخٌر 2

14,50 08,00 رقٌة بوازدي 3

13,50 08,75 بسمة بوزهٌر 4

13,00 05,50 خولة بوسراج 5

14,50 08,25 سناء بوسماعت 6

14,50 15,25 راضٌة بوشامة 7

14,00 08,50 سلمى بوقرن 8

13,50 08,75 نعٌمة بوٌدة 9

13,50 07,50 أحالم تواتً 10

14,00 17,00 حنان جوادي 11

14,00 06,25 سمٌة حرٌبً 12

14,00 07,50 كلثوم حرٌدي 13

13,50 07,50 تقى حٌمر 14

14,00 14,75 أمٌرة خلة 15

13,50 06,50 مروة دوخً 16

14,00 08,00 عائشة رحلً 17

14,00 08,00 بسمة روابحٌة 18

14,00 07,25 بسمة زٌتونً 19

14,00 07,25 آمال سعاٌدٌة 20

13,50 08,25 جهان سالطنٌة 21

13,50 07,00 وردة سوالم 22

14,00 08,25 عصام شعالل 23

15,00 17,50 رمٌساء عفٌف 24

14,00 10,00 ذكرى عٌاش 25

14,00 06,75 أمٌرة عٌسانً 26

13,50 07,00 إٌمان غزالنً 27

12,50 07,50 أمال فتاتنٌة 28

14,50 12,50 فاطمة فردناش 29

13,50 12,50 رومٌساء فركوس 30

13,50 06,75 بسمة قرنٌن 31

13,50 05,00 بشرى قرٌش 32

14,00 07,25 سعاد كباسً 33

14,50 10,50 خدٌجة مروش 34

13,50 10,50 وسٌلة معروف 35

13,50 16,25 شٌماء مقراوي 36

13,50 08,50 هناء مناصرٌة 37

14,00 09,50 سعٌدة ورتً 38

14,00 12,25 سارة ٌوسفً 39
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اعمال الموجهة (ة)أستاذ المادة (ة)إمضاء أستاذ

:إعالن بخصوص االطالع على أوراق امتحان صناعة المعاجم

االطالع على أوراق اإلجابة الخاصة بمقياس  (2/4: الفوجان)بإمكان طلبة سنة ثانية ماستر لسانيات تطبيقية 

. على الساعة التاسعة  صباحا06/02/2020يوم الخميس " صناعة المعاجم"



 .                                                                                       األستاذ: جمال بن دحمانصناعة المعاجماإلجابة النموذجية عن أسئلة مادة 

 الكتب ذات الموضوعات المتعددة: .1
 ن(5,1توطئة في المراحل السابقة ليا. ) -
 ن(5,1االصفات، ألنيا تجمع الصفات المتفرقة )صفة الخيل، صفة المطر...في كتاب واحد( )سّميت ىذه الكتب أيضا بكتب  -
 ن(5,1) سّميت أيضا كتب الغريب المصّنف، ألنيا جعمت الغريب أصنافا كل صنف ُيعنى بموضوع واحد، ثم ُجمعت في كتاب واحد. -

 
 مف أوائؿ مف أّلفوا فييا:

 ن(5,1) أبو عمرو الشيباني )غريب المصّنف( -
 ن(5,1) أبو عبيد القاسم بن سالم )الغريب المصّنف( مشتمال عمى ألف باب. -

 
 ممحوظات عمى الغريب المصّنؼ:

 ن(5,1) جمع موضوعات مختمفة. -
 نسب صاحبو ما جمعو إلى أصحابو من المغويين األوائل أمثال: األصمعي، الكسائي، أبو زيد األنصاري، أبو عمرو الشيباني، الفراء. -

 ن(5,1)
 ن(5,1) استشيد صاحبو بما تيسر لو االستشياد بو. -
 ن(5,1) حرص عمى ضبط ما يمتبس. -
 ن(5,1) لم يرتب أبوابو وال ألفاظو أي ترتيب معجمي. -

 
 ن(5,1)البف سيدة "المخصص"كاف خاتمة المطاؼ في الكتب ذات الموضوعات المتعددة  -
 ن(5,1) سيدة عمى منيج الغريب المصّنف في تقسيم أبواب وفصول المخصص. سار ابن -
 ن(5,1) قصر أبو عبيد مراجعو عمى المغويين بينما أشرك معيم ابن سيدة الصرفيين والنحويين. -
 ن(5,1) تأثر ابن سيدة بالمنطق في ترتيب أبوابو )بدأ باألعم فالعاّم فالخاص فاألخّص( -
 ن(5) خمق اإلنسان)مع تقسيماتو(. مثال ذلك كتاب -
        ن(5,1) اىتم فيو بقضايا لغوية كثيرة كالتضاد والترادف والمشترك المفظي... -

 

 

 

 

 

 



 موازنة بين المعاجم .2

 المصادر المعتمدة في التأليؼ تقسيـ الكتاب )األبنية( المنيج المتبع في ترتيب المواد ( عف كؿ خانة5.0)

 األصوات:بحسب مخارج  - العيف
ؾ،  ، ؽ غ، ، خ ، ىػ ، ح ، )ع
 ز، ط ، س ، ض، ص  ش، ، ج
 ، ؿ ، ث، ر ، ذ ، ت، ظ ، د ،

 ء. ، ي ، ا ، ـ، و ، ب ، ف، ؼ

 .حرفيف مف المكوف الثنائي-
 .المضعؼ الثنائي-
 .المضعؼ الرباعي-
 .الصحيح الثالثي-
 عمى اشتمؿ ما) المعتؿ الثالثي-

 واحد عمة حرؼ
 عمى اشتمؿ ما) المعتؿ الثالثي-

 (. عمة حرفي
 الرباعي-
 الخماسي-
 

الشواىد الشعرية والنثرية والقرآف 
الكريـ والحديث النبوي الشريؼ 

 وأمثاؿ العرب.

 
 َوفقا معجمو كممات   الخميؿ   َنَظـَ  -

 فال ، فقط األصمية الكممة لحروؼ
 ؛ الزائدة بالحروؼ عنده اعتداد

 وتوضع منيا الكممة تجرد حيث
 . أصوليا َوْفؽَ  ترتيبيا في
 التقميب: فكرة 

 عمى تتصرؼ الثنائية الكممة-
 وجييف

 أوجو ستة عمى تتصرؼ الثالثية-
 أربعة عمى تتصرؼ الرباعية-

 وعشريف وجيا
 مئة عمى تتصرؼ الخماسية-

 وجيا وعشريف
 

يرتب الصيغ بتقديـ الفعؿ -
 الماضي فالمضارع فالمصدر.

 

خميؿ في مراعاة نيج النيج - تيذيب المغة
 األبجدية الصوتية والتقميب

 نيج نيج الخميؿ:
 الثنائي المضاعؼ-
 الثالثي الصحيح-
 الثالثي المعتؿ-
 المفيؼ-
 الرباعي-
 الخماسي-

 ذكر مف أخذ عنيـ في المقدمة.-
في كثير مف  العيفنقؿ مف كتاب -

 األحياف دوف تصرؼ
الروايات زاد عميو باإلكثار مف -

 لمغوييفوالنقؿ عف ا
 

 مراعاة في الخميؿ نيج نيج- المحيط في المغة
 والتقميب الصوتية األبجدية

 :الخميؿ نيج نيج
  الم ضاعؼ الثنائي-
 الثالثي الصحيح-
 الم عتؿ الثالثي-
 المفيؼ-
 الرباعي-
 الخماسي-

: القواميس ىي مف مصادره-
 األصمعي، وكتب لمخميؿ، العيف

 دريد. ابف وجميرة
 لمخارزنجي. "العيف كتاب تكممة"-

 ديواف األدب
 
 
 
 

 كتاب السالـ - رتب المواد ترتيبا ىجائيا-
 كتاب المضاعؼ-
 كتاب المثاؿ-
 كتاب ذوات الثالثة)األجوؼ(-
 كتاب ذوات األربعة )الناقص(-
 كتاب الميموز-
 
 

لـ يصرح بأسماء العمماء  -
 والمراجع المعتمدة.



 

 

 

 

 

 

     ن( 2اإلجابة المنظمة والممنيجة والخالية من األخطاء المغوية واألسموبية ) -

 

 
 ديواف األدب

 
قّسـ كؿ كتاب إلى أسماء وأفعاؿ 

 وقدـ األسماء عمى األفعاؿ.
 

قّسـ كؿ شطر منيما )األسماء 
واألفعاؿ( إلى أبواب بحسب التجرد 

 والزيادة
 


