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 ملخص البحث:
الدراسة بُت يديها ببياف مفهـو ا١تعٌت كأنواعو ا١تختلفة، كطبيعة ا١تعٌت ا١تعجمي قدمت 

الذم يسعى ا١تعجمي إٔب بيانو أماـ مداخلو، كما هتدؼ الدراسة إٔب بياف دكر السياؽ 
حيث يعتمد عليو ا١تعجمي ُب توضيح معٌت ا١تداخل  ؛أبنواعو ا١تختلفة ُب بناء ا١تعجم الطاليب

٬تاز، كقد إبوضعها ُب سياؽ لغوم أك صورم يكشف عن معناىا بوضوح ك ا١تعجمية، كذلك 
اختارت الدراسة سبعة معاجم طالبية عينة للبحث كالتحليل، كاعتمدت ُب ذلك على ا١تنهج 
الوصفي ا١تعيارم، كقد تفاكتت معاجم الدراسة فيما بينها ُب نوعية السياقات اليت اعتمدت 

 عليها، كدقة توظيفها ٢تا.
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 :ةادلقدم
استقرت بعض النظرايت الداللية اٟتديثة على أف معٌت الكلمة ال يتضح إال من خالؿ 
السياقات اليت ترد فيها، فمعٌت الكلمة ىو ٣تموع عالقاهتا ابلكلمات اليت ترد مصاحبة ٢تا ُب 
تلك السياقات، كُب ٤تاكلة من ا١تعاجم الطالبية لتوضيح الكلمات كتفسَتىا على النحو 

ظيفتها ا١تنشودة؛ فإهنا ٖترص على توظيف تلك السياقات اللغوية ُب شرح الذم ٭تقق ك 
مداخلها بوصفها طريقة أساسية من طرؽ الشرح كالتفسَت أك طريقة مساعدة إلحدل الطرؽ 
الرئيسية ُب الشرح، كقد حرصت تلك ا١تعاجم على أف أتٌب السياقات كفق ما قررتو الصناعة 

يَت ٢تا، كىذا البحث يتناكؿ ابلتحليل كالتفسَت دكر ا١تعجمية اٟتديثة من ضوابط كمعا
السياقات اللغوية ُب ا١تعاجم الطالبية، كمدل قدرهتا على تفسَت ا١تداخل ا١تعجمية تفسَتنا 
ٯتكن للطالب فهمو، كمدل استيفائها للشركط كا١تواصفات اليت كضعتها الصناعة ا١تعجمية 

 اٟتديثة.
 :البحث إشكالية

دكر السياؽ ُب شرح ا١تداخل ا١تعجمية كمدل مناسبتو للمعاجم يهتم البحث بدراسة 
 الطالبية، كتتمثل أسئلة البحث فيما يلي:

 ما أنواع السياؽ؟ كما دكر السياؽ اللغوم ُب ٖتديد معٌت الكلمة؟-ُ
 ما مفهـو ا١تعجم الطاليب؟ كما أشهرىا؟-ِ
 ما أ٫تية طريقة شرح ا١تداخل ا١تعجمية ابلسياؽ اللغوم؟-ّ
 مدل مناسبة طريقة الشرح ابلسياؽ اللغوم للمعاجم الطالبية؟ما -ْ
 ما أبرز ٝتات توظيف ا١تعاجم الطالبية طريقة الشرح ابلسياؽ؟-ٓ

 :البحث أىداؼ
 يهتم البحث من خالؿ ٤تاكلتو اإلجابة عن أسئلة إشكالية البحث السابقة إٔب ما يلي:

 ديد معٌت الكلمة.ٖتديد أنواع السياؽ، كبياف دكر السياؽ اللغوم ُب ٖت-ُ
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 بياف مفهـو ا١تعجم الطاليب، كاإلشارة إٔب أشهرىا.-ِ
 توضيح أ٫تية طريقة شرح ا١تداخل ا١تعجمية ابلسياؽ اللغوم.-ّ
 بياف مدل مناسبة طريقة الشرح ابلسياؽ اللغوم للمعاجم الطالبية.-ْ
 رصد أبرز ٝتات توظيف ا١تعاجم الطالبية طريقة الشرح ابلسياؽ.-ٓ

 :حثالب منهج
الطالب  اعتمد البحث ُب تناكؿ دكر السياؽ ُب شرح ا١تداخل ا١تعجمية ُب ا١تعاجم

مستول ٤تدد من ا١تعاجم العربية  على ا١تنهج الوصفي التحليلي، كقد ٘تثل ذلك ُب ٖتديد
كىو ا١تعاجم الطالبية، كُب زمن ٤تدد كىو ا١تعاجم الطالبية ا١تعاصرة، مع اختيار أمثلة ٢تذه 

 .(معاجم الدراسة)حليل كالتطبيق، كما يتضح من الفقرة التالية ا١تعاجم للت
 :الدراسة معاجم

تناكؿ البحث ابلدراسة ا١تعاجم الطالبية العربية اليت صدرت خالؿ النصف الثا٘ب من 
القرف العشرين تقريبنا، كاليت ألفت لطالب ا١ترحلة فوؽ االبتدائية كقبل اٞتامعية، ٔتا يشمل ُب 

إلعدادية كالثانوية، كىي فئة سنية تًتاكح تقريبنا بُت العاشرة كالثامنة عشرة، مصر ا١ترحلتُت ا
كيفًتض فيها تنامي ٤تصو٢تا اللغوم، كارتقاء تفكَتىا الذىٍت، كنضج قدراهتا اللغوية ابلقدر 
الذم يسمح ٢تم بتقدٙب تعريفاهتم ا٠تاصة لألشياء كا١توجودات ا١تألوفة ٢تم، كفهم أنواع ٥تتلفة 

كقد اقتصر البحث على دراسة تلك ا١تعاجم دكف ا١تعاجم ا١تدرسية ا١تؤلفة ، (ُ)عريفاتمن الت
 لتالميذ ا١ترحلة االبتدائية ١تا يلي:

معاجم الفًتة ا١تختارة تشملها خصػائص كٝتػات معينػة، كتقػـو علػى أسػس كمعػايَت  -ُ 
 خاصة ٘تيزىا من معاجم ا١ترحلة االبتدائية.

تعد نوعنػا خاصِّػا، لػو مناىجػو الػيت ٘تيػزه عػن غػَته، كيسػتحق معاجم ا١ترحلة االبتدائية -ِ

                                      
 .ْْ، ص ، د.دمحم حسن عبد العزيزمصادر البحث اللغوم(ُ)
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 :(ُ)معها أف يفرد بدراسة مستقلة تكشف عن خصائصو كمواصفاتو، كاليت يتمثل أ٫تها ُب
الصغَت على التعامل مع الطفل التبسيط الشديد للتعريفات، كذلك لعدـ قدرة -أ

 األشكاؿ كالتعبَتات ا١تركبة أك ا١تعقدة.
 لومات ا١تقدمة الحتياجات الصغَت اللغوية.مناسبة ا١تع-ب
 مراعاة تقدـ الصغَت اللغوم، ا١تقًتف بتطور اكتسابو ١تعا٘ب الكلمات.-ج
 صغر اٟتجم، كاالختصار الشديد سواء فيما يتعلق اب١تداخل أك شرح الكلمات.-د
 .ٕتنب ا١تعلومات النحوية كالصرفية كغَتىا ٦تا ال يدخل ُب دائرة اىتمامات الصغَت-ىػ

ا  كنظرنا لتشابو معاجم ا١ترحلة اليت يشملها البحث ُب احملتول كطريقة معاٞتتو، شرحن
فقد  -كترتيبنا كإخراجنا، ْتيث إف ما ينطبق على البعض من أحكاـ ٯتكن إطالقو على بقيتها

اكتفيت بدراسة بعضها، كقد ًب ىذا االختيار كفقنا لعدد من ا١تعايَت اليت تكفل ٖتقيق 
 جوة من ىذا البحث، كىذه ا١تعايَت ىي:األىداؼ ا١تر 

ا١تعيار الزمٍت: فقد ركعي أف يكوف من بُت ىذه ا١تعاجم، أكؿ معاجم ىذه الفًتة -ُ
 صدكرنا، كأحدثها، ْتيث ٯتكن متابعة تقدـ صناعة ا١تعجم ا١تدرسي خالؿ فًتة الدراسة.

لثالثة: ا١تشرؽ ا١تعيار اإلقليمي: فقد جاءت ىذه ا١تعاجم ٦تثلة لألقاليم العربية ا-ِ
العريب، كمصر، كا١تغرب العريب، هبدؼ رصد االختالفات احمللية كاإلقليمية ُب استخداـ اللغة 

 العربية ا١تعاصرة، كاليت كجدت طريقها إٔب ا١تعاجم، كموقف ا١تعاجم منها.
ا١تعيار ا١تنهجي: فقد جاءت ىذه ا١تعاجم ٦تثلة ا١تناىج ا١تختلفة ا١تتبىعة ُب ٚتع -ّ
كشرحها كترتيبها كإخراجها، هبدؼ ا١توازنة بُت ىذه ا١تناىج، كترجيح أحدىا، كتقدٙب مادهتا 

 ا١تقًتحات ا١تمكنة لتالُب سلبياهتا.
 معيار الشيوع: ْتيث يكوف من بُت ىذه ا١تعاجم ا١تعجم األكثر طباعة كانتشارنا.-ْ

                                      
 .ْْ، ّْ، ص ، د.أٛتد ٥تتار عمرصناعة ا١تعجم اٟتديث (ُ)
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اجم كما ركعي أف يكوف من بُت ىذه ا١تعاجم معاجم ألفها فرد أك أفراد، كمع-ٓ
ألفتها ىيئة لغوية مسئولة كأحد اجملامع اللغوية، كذلك إلظهار موقف األفراد ٦تا استحدث ُب 
اللغة، مقارنة بتلك ا٢تيئات، كبياف ا٢تدؼ من أتليف ا١تعجم، ىل ىو رغبة ُب خدمة ا١تعرفة، 

 ؟ كاستجابة لدكافع قومية كإنسانية؟ أـ ٖتقيق أكرب قدر من األرابح كا١تكاسب ا١تادية فقط
 كعلى ذلك تكوف ٤تصلة ا١تعاجم اليت مشلها البحث ىي:

لدار ا١تشرؽ، كقد اعتمد البحث الطبعة ا٠تامسة  (ـُُْٗ)منجد الطالب -ُ
 .(ـُٕٗٗ)كاألربعُت الصادرة عاـ 

ٞترباف مسعود، كقد اعتمد البحث الطبعة التاسعة الصادرة  (ـُٕٔٗ)رائد الطالب -ِ
 .(ـُٖٔٗ)عاـ 

لعلي بن ىادية، كبلحسن البليش كاٞتيال٘ب بن  (ـُٕٗٗ)طالب القاموس اٞتديد لل-ّ
 (ـَُٖٗ)اٟتاج، كقد اعتمد البحث الطبعة الثانية الصادرة عاـ 

جملمع اللغة العربية ابلقاىرة، كقد اعتمد البحث الطبعة  (ـَُٖٗ)ا١تعجم الوجيز -ْ
 .(ـَََِ)الثالثة ا٠تاصة بوزارة الًتبية كالتعليم الصادرة عاـ 

 حملمد خَت أبو حرب. (ـُٖٓٗ )جم ا١تدرسي ا١تع-ٓ
 لدار اجملا٘ب. (ـُٓٗٗ)٣تا٘ب الطالب -ٔ
 ليوسف شكرم فرحات. (ـَََِ)معجم الطالب، -ٕ

 السابقة الدراسات
 الدراسة ىذه عاجم١ت ا١تعجمية ا١تداخل شرح ُب اللغوم السياؽ دكر دراسة أف أحسب

 السياؽ دكر إٔب أشارت اليت الدراسات أبرز من كلعل ٣تتمعة، سابق علمي ْتث يتناك٢تا ٓب
 حركة" :بعنواف األكٔب: ا١تاجستَت درجة لنيل قدمتا ُتدراست ا١تعجمية ا١تداخل شرح ُب اللغوم
 دمحم جالؿ للباحث" (ٖتليلية دراسة)1665 إٔب ـ1660 من لبناف ُب ا١تعجمي التأليف
 اللغة ٣تمع معاجم" بعنواف كاألخرل بشر، كماؿ/ الدكتور األستاذ عليها أشرؼ فيصل،
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/ الدكتور األستاذ عليها أشرؼ مدكور، عمرك للباحث" كا١تنهج ا١تادة ُب لغوية دراسة العربية،
 ا١تداخل شرح ُب اللغوم ابلسياؽ االستعانة قضية الدراستاف تناكلت كقد ،عمر ٥تتار أٛتد

 صناعة كتاب بقتُتالسا الدراستُت إٔب كيضاؼ منهما، كل تناكلتها اليت ا١تعاجم ُب ا١تعجمية
 أتصيلية نظرية دراسات فيها قدـ الذم عمر ٥تتار أٛتد الدكتور لألستاذ اٟتديث ا١تعجم
 شرح ُب السياؽ دكر قضية قضااي من تناكؿ ما بُت كمن حديث، عريب معجم لصناعة
 البحوث من كغَتىا الدراسات ىذه على البحث اعتمد كقد ىذا،. ا١تعجمية ا١تداخل

 قضية بتناكؿ ٘تيز كقد البحث، قضية ٞتوانب كتفسَتىا ٖتليلها ُب جميةا١تع كالدراسات
 ُب للبحث تضع ٓب جديدة طالبية معاجم على كالتطبيق التفصيل من بشيء البحث

 .السابقة الدراسات
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 :التمهيد
 :التالية القضااي على التمهيد يشتمل

 :وأنواعو مفهومو: ادلعىن: أوًًل 
ستفاد من أم حدث لغوم معُت بكل جوانبو الصوتية ا١تعٌت اللغوم ىو ا١تعٌت "ا١ت

كالصرفية كالنحوية، كىذه اٞتوانب الثالثة تنتظم ما يسمى اب١تعٌت الوظيفي، كللمعٌت جانباف 
  (ُ).آخراف ٫تا: اٞتانب ا١تعجمي اإلشارم، كاٞتانب السياقي االجتماعي"

 أنواع ادلعىن: .ّ
لى مستول االستعماؿ اٟتقيقي للغة، على الرغم من أف ا١تعٌت اللغوم كل ال يتجزأ ع

فإنو على مستول البحث كالدراسة يتم كضع فواصل افًتاضية ٕتزئ ىذا الكل كفق مبادئ 
تفرضها غاية الدراسة منها: نوع الوحدات اللغوية الدالة على ا١تعٌت، ككذلك دكر ا١تعٌت ُب 

يل ا١تعٌت، ٯتكن تصنيفو إٔب اإلبالغ كاإلفهاـ. فبالنظر إٔب الوحدات اللغوية ا١تسئولة عن توص
 األصناؼ الثالثة الرئيسية التالية:

"كىو ا١تستفاد من إحدل الوحدات اللغوية الثالث: الوحدة  :ا١تعٌت الوظيفي-ُ
 (ِ).الصوتية، أك الوحدة الصرفية، أك الوحدة النحوية"

وتية قد : ا١تعٌت الوظيفي الصوٌب: كىو ا١تستفاد من الوحدة الصوتية، كالوحدة الصأكالن 
ا، كتقـو ابلتفريق بُت الكلمات، كتفريق القاؼ كىي صامت بُت ا أك صائتن تكوف صامتن 

، (صاـ، عاـ، انـ)كالكلمات األخرل ا١تشًتكة معها ُب بقية الوحدات الصوتية  (قاـ)الكلمة 
 .(عىدىؿ، كعىٍدؿ)كتفريق الفتحة كىي صائت بُت 

من داللة الصيغة الصرفية ذاهتا، كداللة  ا: ا١تعٌت الوظيفي الصرُب، كىو ا١تستفاداثنين 
 على ا١تبالغة ُب الفعل. (فعَّاؿ، فعيل، فعوؿ، مفعيل)الصيغ 

                                      
 .ُْالداللة، د. دمحم أٛتد ٛتاد، ص  الغموض ُب -ُ
 .ُٔ، ص  ا١ترجع نفسو -ِ
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كىو ا١تستفاد من شغل الكلمة كظيفة معينة ُب اٞتملة،  :ا: ا١تعٌت الوظيفي النحوماثلثن 
بية ا١تختلفة فتوصف ابلفاعلية أك ا١تفعولية أك اٟتالية، كذلك ا١تعٌت ا١تستفاد من العوارض الًتكي

 إْب. اليت تطرأ على اٞتملة، كالتقدٙب كالتأخَت، كاٟتذؼ كالذكر...
كىو معٌت الكلمة كىي ٣تردة من السياؽ، كىو ٣تموع ا١تعٌت  :ا١تعٌت ا١تعجمي-ِ

 الوظيفي الصوٌب كالوظيفي الصرُب إضافة إٔب معٌت اٞتذر اللغوم.
ياؽ ميفهم، كا١تعٌت السياقي ىو كىو معٌت الكلمة، كىي ُب إطار س :ا١تعٌت السياقي-ّ

٤تصلة ا١تعا٘ب الوظيفية كا١تعجمية، مضاؼ إليها ما اكتسبتو الكلمة من معاف أخرل من 
٣تاكراهتا اللفظية أك من مالبسات ا١توقف غَت اللغوم الذم اشتملها، "كىذا ا١تعٌت ىو 

للغوم ابلنسبة احملصلة النهائية للحدث اللغوم ُب ا١توقف ا١تعُت، كىو ىدؼ االستعماؿ ا
 (ُ).للمتكلم كالسامع"

أما تقسيم ا١تعٌت اللغوم العاـ ابلنظر إٔب طبيعة ا١تعٌت نفسو كدكره ُب اإلبالغ عن مراد 
أحدىا ىو ا١تعٌت األساسي أك  ؛ا١تتكلم، فقد أكرد لو الدكتور أٛتد ٥تتار عمر ٜتسة أنواع

األساسي للكلمة أك ا١تعٌت  ا١تركزم، كاألربعة األخرل ٯتكن أف تؤلف ٚتيعا ا١تعٌت غَت
ا٢تامشي، كىذه األنواع ىي: ا١تعٌت الثانوم أك التضمٍت، كا١تعٌت األسلويب، كا١تعٌت النفسي، 
كا١تعٌت اإل٭تائي، أما ا١تعٌت ا١تركزم أك األساسي للكلمة فهو ٣تموع العناصر الداللية اليت 

أف تستغٍت الكلمة عنو أك عن تصطحبها الكلمة ُب ٚتيع السياقات اليت ترد فيها، كال ٯتكن 
بعضو ُب أم سياؽ من السياقات، كيستوم أفراد اٞتماعة اللغوية الواحدة ُب اإل١تاـ بو فهما 

"كىذا ا١تعٌت ىو العامل  (ٕ)،أك إفهاما، حيث تتوقف صحة عملية التواصل اللغوم عليو
التفاىم كنقل  الرئيسي لالتصاؿ اللغوم، كا١تمثل اٟتقيقي للوظيفة األساسية للغة، كىي

                                      
 .َِالغموض ُب الداللة، د.دمحم أٛتد ٛتاد، ص -ُ
 .ّٔعلم الداللة، د.أٛتد ٥تتار عمر، ص  -ِ
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 (ُ)،األفكار. كمن الشرط العتبار متكلمُت بلغة معينة أف يكونوا متقاٝتُت للمعٌت األساسي"
مذكر. فهذه - -+ابلغ -+عاقل -فكلمة األـ مثال معناىا األساسي ىو : +إنساف

ا١تكوانت الداللية مركزية كأساسية؛ ألهنا اثبتة مع كلمة األـ ُب أم سياؽ ترد فيو، إال إذا 
 Nidaخرجت إٔب معٌت ٣تازم أك اصطالحي. كا١تعٌت األساسي للكلمة ىو كما يقوؿ 

 . (ِ)"ا١تعٌت ا١تتصل ابلوحدة ا١تعجمية حينما ترد ُب أقل سياؽ أم حينما ترد منفردة"
أما ا١تعٌت ا٢تامشي فهو ٣تموع العناصر الداللية اليت تفيدىا الكلمة ُب سياؽ كاحد من 

رد فيها أك ُب بعضها، فقد تربز ٚتيعا ُب سياؽ، كقد ٮتتفي بعضها السياقات اليت ٯتكن أف ت
ا لعناصر اٟتدث اللغوم ا١تستخدمة فيو، فقد تكوف ذات طابع ثقاُب، أك ُب سياؽ آخر تبعن 

نفسي، أك اجتماعي... كما أهنا ذات طبيعة نسبية ُب إدراؾ أبناء اٞتماعة اللغوية ٢تا ما بُت 
 -الرعاية -اٟتناف -٘ب ا٢تامشية لكلمة األـ : إالعطفمتكلمُت كمستمعُت، كمن ا١تعا

 الًتدد... .  -كثرة الكالـ  -البكاء
  :السياقي وادلعىن ادلعجمي ادلعىن بٌن الرتتيب: اثنًيا
 كغَت اللغوم بشقيو السياؽ ثنااي بُت يكوف اللغوم االستخداـ ُب للكلمة ظهور أكؿ
 االستخداـ ُب كاالنتشار البقاء ٢تا فيكتب ةالكلم تلك تتقبل قد اللغوية كاٞتماعة اللغوم،
 مداخل ٬تمع حينما كا١تعجمي اللغوم، االستخداـ من كٗتتفي فتهمل تلفظها كقد اللغوم،
 عصره ُب سواء اللغوية اٞتماعة ألسنة على ا١تستخدمة اللغوية اٟتصيلة إٔب يلجأ فإنو ،معجمو

 على ٚتعو ُب يقتصر بذلك كىو ف،ا١تدك  اللغوم الًتاث خالؿ من عليو سابقة عصور ُب أك
 ا١تعٌت أف يتضح سبق ك٦تا كدكنتها، كاستخدمتها اللغوية اٞتماعة قبلتها اليت الكلمات
 أك للمعٌت منظم تدكين ٔتثابة ىو ا١تعجمي فا١تعٌت ٢تا، السياقي للمعٌت اتؿ للكلمة ا١تعجمي

 بسياؽ االستشهاد إٔب ج٭تتا  للكلمات شرحو ُب ا١تعجمي أف غَت. للكلمة السياقية ا١تعا٘ب

                                      
 .ّٔالسابق، ص  -ُ
 .ّٕالسابق، ص-ِ
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 اب١تعجم الواردة ا١تعا٘ب نسبة صحة على أك ٢تا اللغوية اٞتماعة استخداـ على للتدليل أكثر أك
 كالًتبوم األخالقي اٞتانب إلثراء أك ا١تعجم، ١تستخدـ كتقريبها ا١تعا٘ب تلك لتوضيح أك إليها،

 اللغوم السياؽ بُت لو وتوظيف ُب ينوع فإنو ا١تعجمي لدل السياؽ دكر كأل٫تية للمعجم،
 تنقل اليت كالرسـو الصور ُب ا١تتمثل اللغوم غَت كالسياؽ كغَتىا، كاألمثلة الشواىد ُب ا١تتمثل
 توضيحا يلي فيما البحث كسيتناكؿ اللغوم، اٟتدث تلف اليت اللغوية غَت العناصر بعض

 ٖتليل خالؿ من كذلك ا١تعجمية لوظائفو ا١تصور كالسياؽ اللغوم للسياؽ ا١تعجمي لتوظيف
 .ا١تختارة الطالبية ا١تعاجم ُب النماذج بعض

 :اللغوي السياؽ: األوؿ ادلبحث
 :نوع من يكوف فقد ،اللغوية السياقات أنواع تتعدد 
 ٯتكػػن كمػػا ٤تػدكدة، غػػَت كلمػات صػػحبة ُب الكلمػة تقػػع أف كىػو: "اٟتػػر التصػاحب-1

 بعػػض ُب ارتباطهػػا مػػن الػػرغم علػػىف أصػػفر، كلمػػة مثػػل كثػػَتة، مواقػػع ُب غَتىػػا هبػػا يسػػتبدؿ أف
 غػػػَت لكلمػػػات كصػػػفنا عػػػادة أتٌب فإهنػػػا (…كجػػػو/ ليمػػػوف/ رمػػػل) مثػػػل معينػػػة بكلمػػػات األحيػػػاف
 .(ُ)"٤تدكدة
 عػػػدـ مػػػع ألخػػػرل، كلمػػػة صػػػحبة تتكػػػرر أف كىػػػو: التضػػػاـ أك ا١تنػػػتظم التصػػػاحب أك-2
 علػيكم، الـالسػ: التصػاحب مثػل إليػو، أخػرل كلمػة إضػافة أك آبخػر، منػو جػزء إبداؿ إمكانية

 (ِ).عليكم األماف: يقاؿ فال
 أك اصػػػطالحيِّا تعبػػػَتنا التصػػػاحب يكػػػوف كال السػػػياقية، أك االصػػػطالحية التعبػػػَتات أك-3
 :الشركط من ٣تموعة فيو توافرت إذا إال سياقيِّا
 بػػدالن  يقػػاؿ أف ٯتكػػن فػػال غَتىػػا، أخػػرل ككلمػػات كلماهتػػا بػػُت التبػػادؿ إمكانيػػة عػػدـ"-أ

                                      
 .ُّْص ٛتد ٥تتار عمر، د.أصناعة ا١تعجم اٟتديث،  (ُ)
 
 .ُّٓالسابق، ص  (ِ)
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 .ا١تستغلة السوؽ أك القانونية، غَت السوؽ أك ا١تظلمة، السوؽ: مثالن  السوداء السوؽ من
 .التصاحب إٔب أخرل كلمات إضافة إمكانية عدـ-ب
 نظػػػػرنا مكوانتػػػػو معػػػػا٘ب مػػػػن للتعبػػػػَت الكلػػػػي ا١تعػػػػٌت اسػػػػتنتاج يسػػػػتحيل أك يصػػػػعب أف-ج

ا معػػػػٌت الكتسػػػػابو ا جديػػػػدن  ابالكتػػػػ: قولنػػػػا ُب كمػػػػا ا١تفػػػػردات، ىػػػػذه ٣تمػػػػوع معػػػػٌت علػػػػى زائػػػػدن
 .كأقعدىا الدنيا كأقاـ كساؽ، قدـ على كقاـ األبيض،
 (ُ)"حرفية ترٚتة ترٚتتو ٯتكن ال-د

من كسائل  مهمةكاالعتماد على السياؽ اللغوم ُب بياف معٌت الكلمة كتوضيحو كسيلة 
شرح ا١تعٌت؛ ألف الكلمة ال ٘تلك كجودنا ٣تردنا لذاهتا ، كلكن كجودىا يتحقق ُب استخدامها، 

ُب سياقات لغوية ٥تتلفة؛ فمعٌت الكلمة ال ٯتكن كصفو أك ٖتديده إال ٔتالحظة  أم بوضعها
الكلمات األخرل اليت تقع ٣تاكرة لو، كلذلك فالكلمة قد ٘تلك عدة معاف حسب 

 (ِ)استخدامها ُب السياؽ
ك"تركيز ا١تعجم على ا١تفردات كدكا٢تا يؤدم إٔب فصل الكلمة عن كجود الكلمة ُب 

السياؽ، كىو أمر يفقد الكلمة جانبنا مهما من معناىا، كقد يتعذر علينا اٞتملة، أك معٌت 
ا إذا ما اكتفينا ْتدكد معناىا ا١تعجمي، فهناؾ ُب اٟتقيقة معٌت  فهم معناىا فهمنا صحيحن

فا١تعٌت ا١تعجمي للكلمة  (ّ)يفهم من السياؽ أكثر ٦تا يفهم من الوحدات الصر٭تة اليت تؤلفو "
ل ٢تا، فهو ُب اٟتقيقة قاصر عن ا١تعٌت االجتماعي أك الدالٕب الذم ليس ىو ا١تعٌت الكام

 يفهم من اٞتمل أك السياقات اليت ترد هبا الكلمة.
كإذا كاف الشرح ابلتعريف أك بتحديد العناصر التكوينية يليب حاجة مستعمل ا١تعجم "

مستعمل ا١تعجم الذم يريد أف يعرؼ معٌت كلمة قرأىا أك ٝتعها، فإنو ال يليب كثَتنا حاجة 
                                      

 .ُّٓالسابق، ص  (ُ)
، ِِْ، ص ة، ٘تاـ حساف، كمناىج البحث ُب اللغٕٓ، ٔٓص أٛتد ٥تتار عمر، ، علم الداللة، ُِّالسابق، ص  (ِ)

 .ِّٓ، ص، د. رايض ذكي قاسمكا١تعجم العريب ْتوث ُب ا١تادة كا١تنهج كالتطبيق
 .ِّٓص  ، د. رايض ذكي قاسمكا١تنهج كالتطبيق  ا١تادةا١تعجم العريب ْتوث ُب (ّ)
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الذم يريد أف يعرؼ استعماالت الكلمة كمصاحباهتا اللفظية ا١تعتادة، كالًتكيبات السياقية 
اليت تدخل ُب تكوينها. كإذا كاف شرح الكلمة ا١تعركفة بتعريفها يبدك أمرنا غَت مناسب فإف 

ما يسمى شرحها عن طريق ذكر سياقاهتا اللغوية يعد أمرنا الزمنا. إف الطريقتُت ٗتدماف 
اب١تهارة السلبية، كلكن تظل ا١تهارة اإل٬تابية أك االستخدامية أك العملية ُب حاجة إٔب طريقة 

 (ُ)أخرل، كىي الطريقة السياقية"

كاالعتماد على السياقات اللغوية ُب دراسة دالالت الكلمات، كٖتديد كيفية اسػتعما٢تا، 
 لو أ٫تية كبَتة؛ ألنو:

 (ِ)للمالحظة كالتحليل ا١توضوعي. ٬تعل ا١تعٌت سهل االنقياد-ُ
 (ّ)ال ٮترج ُب ٖتليلو اللغوم عن دائرة اللغة.-ِ
يساعد على ٖتليل ٣تاالت التصاحب كاالنتظاـ ابلنسبة لكل مفردة ٦تا يعٍت ٖتديد -ّ

 (ْ)استعماالهتا ُب اللغة.
 (ٓ) ةيقدـ ١تستخدـ ا١تعجم أمثلة عملية ُب االستخداـ تفرؽ بُت أنوع السياقات ا١تختلف-ْ

                                      
 .ُِّ، ُُّ، ص ، د. أٛتد ٥تتار عمرصناعة ا١تعجم اٟتديث (ُ)
 .ُّّالسابق،  (ِ)
 .ُّّالسابق، ص  (ّ)
 .ُّّالسابق،  (ْ)
 .ُْٓص د. عمر مدكور، معاجم ٣تمع اللغة العربية،  (ٓ)
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 السياؽ اللغوم ُب ا١تعاجم الطالبية:
استعانت ا١تعاجم الطالبية ابلسياؽ اللغوم ُب شرح مداخلها، فا١تعجمي يعتمد عليو 
لتحديد ا١تعٌت ا١تعجمي للمدخل، كذلك ابلكشف عن ا١تعا٘ب اٞتزئية الناشئة عن ا١تصاحبة 

الؿ االستخداـ. كقد تنوعت اللفظية، كتعيُت االٕتاىات اليت يتجهها ا١تعٌت اٞتوىرم من خ
السياقات اليت كردت اب١تعاجم ما بُت نثرية كشعرية، قدٯتة كحديثة، مقتبسة كموضوعة من 
قبل مؤلف ا١تعجم. كسأخص السياقات ا١تقتبسة أك شواىد ا١تعاجم من القرآف الكرٙب، كمن 

أخصها بتناكؿ س -اٟتديث النبوم الشريف، كمن الشعر كالنثر كاٟتكم كأقواؿ العرب كأمثا٢تم
مستقل؛ نظرنا لتفاكت مواقف ا١تعاجم من االستشهاد هبا من انحية، كلوضع ا١تعجميُت 

 صفات خاصة الستخدامها من انحية أخرل.امو 
كقد تنوعت كيفيات توظيف ا١تعاجم للسياؽ اللغوم، فهي إما أف تبدأ إبيراد سياؽ أك 

، كُب الغالب تكو  ف ىذه السياقات اللغوية ١تعاف أكثر للمدخل مع ٖتديد معناه ُب كلٌو
متقاربة ٯتكن ربطها ٔتعٌت عاـ ٬تمعها، كىذه الطريقة أكثر استخدامنا ُب شرح ا١تداخل 
الفعلية، كإما أف تبدأ بتحديد ا١تعٌت اٞتوىرم أك األساسي للمدخل، ٍب تورد عددنا من 

ثر استخدامنا ُب السياقات إلظهار ا١تعا٘ب اٞتزئية الناشئة عن التصاحب، كىذه الطريقة أك
 شرح ا١تداخل االٝتية.

 ادلداخل الفعلية:-أوًل
على تسييق ٚتيع مداخلها الفعلية تقريبنا،  (ما عدا معجم الطالب)حرصت ا١تعاجم 

كذلك يرجع إٔب أهنا تعتمد على السياؽ اللغوم الذم يرد فيو الفعل لتقدٙب عدد من 
يت تًتؾ استنباطها ١تستخدـ ا١تعجم. كمعاٞتة ا١تعلومات النحوية كالصرفية ا١تتعلقة ابلفعل، كال

ا١تدخل الفعلي تبدأ عادة بوضعو ُب سياؽ لغوم، ٍب ببياف معناه من خالؿ مصاحباتو 
اللفظية ُب السياؽ، كقد يدعم ىذا السياؽ بسياؽ لغوم آخر أك أكثر من نوع التصاحبات 

كراء ذلك إٔب إبراز جانب  اٟترة أك ا١تنتظمة أك التعبَتات االصطالحية. كا١تعاجم هتدؼ من
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االستخداـ اللغوم، كتقدٙب ٪تاذج استعمالية ١تستخدـ ا١تعجم لتنمية مهارتو اإل٬تابية أك 
، كذكر  العملية، كبياف نوع الفاعل كا١تفعوؿ كٖتديد طبيعة الفعل من حيث التعدم كاللزـك

ع)خل عدد من مصاحباتو اللفظية، كيتضح ذلك من خالؿ ٖتليل تسييق ا١تعاجم ١تد  :(ٝتًى



 5102 اهجاهح عشر ٙ٘هٚ٘اهعدد                                                                         ( دلٌع )داًعٞ املدِٙٞ اهعاملٚٞ دلوٞ 

123 

 

 القاموس ا١تدرسي الوجيز

ٝتع لفالف أك إليو، أك إٔب حديثو: 
 أصغى كأنصت.
 ٝتع لو: أطاعو.

ٝتع هللا ١تن ٛتده: أجاب ٛتده 
 كتقبلو.

 ٝتع الصوت كبو: أحستيو أذنو.
 ٝتع الدعاء ك٨توه: أطاع كاستجاب.

 ٝتع الصوت: أدركو ْتاسة األذف.
 ٝتع الكالـ: فهم معناه كأدركو.

 ٝتع لفالف: أطاعو.
ٝتع هللا ١تن ٛتده: أجاب ٛتده 

 كتقبلو.
ٝتع لفالف أك إليو، أك إٔب حديثو: 

 أصغى كأنصت.

 ٝتع الصوت كبو: أدركو ْتاسة األذف.
 ٝتع الكالـ: فهمو.

ٝتع هللا ١تن ٛتده: أجاب ٛتده 
 كتقبلو.

 ٝتع إٔب حديثو: أصغى.
 ٝتع النداء: أطاع كاستجاب.

 معجم الطالب ٣تا٘ب الطالب لطالبرائد ا منجد الطالب

: أدركو - ٝتع الصوتى
 ْتاسة األذف.

 ٝتع لو هللا: أجابو.-
 ٝتع منو كلو: أعطاه.-
 ٝتع إليو: أصغى.-

ٝتع الصوت أك بو: التقطتو 
 أذنو.

 ٝتع لو أك إليو: أصغى.
 ٝتع لو: أطاعو.

 ٝتع الدعاء: استجاب لو.
 ٝتع الكالـ: فهمو.

ٝتع لو هللا ٛتده: أجاب 
 ده، كتقبلو.ٛت

ٝتع الصوت: أدركو ْتاسة 
 األذف.

ٝتع إليو أك إٔب حديثو: 
 أصغى.

 ٝتع لو: أطاعو.
 ٝتع هللا ١تن ٛتده: فهمو

"شيء ٓب يسمع بو": جديد 
 ٣تهوؿ سابقنا.

ٝتع: التقط ْتاسة األذف/ 
 أدرؾ ابألذف.

 ما يالحظ على ما سبق:
ا١تدخل كاستخداماتو ماعدا  استعانت ٚتيع ا١تعاجم ابلسياؽ اللغوم لتوضيح معا٘ب-

ا دكف كضعو ُب سياقات.  معجم الطالب، فقد ذكر للمدخل معٌت كاحدن
بدأت ا١تعاجم بوضع ا١تدخل ُب عدد من السياقات، ٍب بتحديد معناه الناشئ عن -

 التصاحب.
اعتماد ا١تعاجم على السياقات ُب ٖتديد نوع الفاعل، كلزـك الفعل كتعديتو بنفسو أك -

تعيُت اٟتركؼ اليت يتعدل هبا، كبياف نوع ا١تفعوؿ الذم يتعدل إليو، كما ُب ْترؼ جر، ك 
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 .(ٝتع هللا ١تن ٛتده)ك (ٝتع الصوت كبو)ك  (ٝتع لفالف أك إليو، أك إٔب حديثو)
، (ٝتع هللا ١تن ٛتده)أكردت ا١تعاجم سياقات من نوع التصاحب ا١تنتظم مثل السياؽ -

ٝتع لو )كُب رائد الطالب صار  (ٝتع لو هللا )فصَته كإف أحدث فيو منجد الطالب تغيَتنا، 
 ُب ٣تا٘ب الطالب. (شيء ٓب يسمع بو)كأ٫تلو معجم الطالب، كمثل:  (هللا ٛتده
 ادلداخل اًلمسية:-ِ
ىدفت ا١تعاجم ا١تدرسية من تسييق ا١تداخل االٝتية إٔب إبراز اٞتانب االستخدامي  

ده أك احتماليتو، كقد جاء تسييق ا١تعاجم للمداخل، كٖتديد ا١تعٌت ا١تقصود ُب حاؿ تعد
١تداخلها االٝتية ٥تتلفنا عن تسييقها ١تداخلها الفعلية؛ حيث يبدأ ا١تعجم عادة بتحديد معٌت 
ا للمعٌت العاـ ا١تذكور، أك مضيفنا بعض ا١تعا٘ب اٞتزئية  ا١تدخل، ٍب إبيراد سياؽ أك أكثر موضحن

تسييق بعض ا١تداخل االٝتية، مكتفية إليضاح الناشئة عن السياؽ، ىذا إٔب جانب إ٫تا٢تا 
بػ: اإللو  (الرب)ا١تعٌت إبحدل كسائل الشرح األخرل، مثاؿ ذلك ُب الوجيز: تعريف مدخل 

كمن ذلك ُب ا١تدرسي: اٟتشمة: اٟتياء  ،(ُ)القٌيم كا١تدبر -السيد -ا١تالك -ا١تعبود
 ُ كُب رائد الطالب: الرجفة: ،(ّ)كمن ذلك ُب القاموس: الريق: ىو ماء الفم، (ِ)كاالنقباض

الكالـ ا١توافق  ،الفلسفة ،اٟتًٍلم ،. كُب منجد الطالب: اًٟتٍكمة: العدؿ(ْ)الزلزلة-ِ الرعشة.-
ٍحكمىة: ٣تلس اٟتكم ،اٟتق

ى
كُب معجم الطالب: الغمد:  (ٓ)،صواب األمر كسداده، كمثل: ا١ت

. فا١تعاجم ٓب (ٕ)بايعة من الثمنكُب ٣تا٘ب الطالب: العيربوف: ما عقدت بو ا١ت (ٔ)غالؼ السيف.
فا١تعاجم ٓب تعتمد على السياؽ ُب تفسَت ا١تداخل، كاستعانت بوسائل شرح أخرل، ٦تا أفقد 

                                      
 الوجيز: ألو. (ُ)
 ا١تدرسي: حشم. (ِ)
 س: ريق.القامو  (ّ)
 رائد الطالب: الرجفة. (ْ)
 منجد الطالب: حكم. (ٓ)
 معجم الطالب: غمد.(ٔ)
 ٣تا٘ب الطالب: عربن. (ٕ)
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 شركح ا١تعاجم اٞتانب العملي االستعمإب، كالقدرة على تنميتو لدل مستخدمي ا١تعاجم.
أما ا١تداخل اليت اعتمدت ا١تعاجم على السياؽ اللغوم ُب شرحها كتوضيحها، فقسم 

٭تدد معناه أكالن، ٍب يذكر سياقنا أك أكثر من نوع التصاحب اٟتر أك  -كىو أكثرىا-نها م
ا١تنتظم أك االصطالحي، مع ذكر ا١تعٌت اٞتزئي للمدخل ُب السياؽ الناشئ عن ا١تصاحبة، أك 
تركو إذا كاف مفهومنا من ا١تعٌت العاـ، كمن أمثلة ذلك ُب الوجيز: السمعة: الصيت، يقاؿ: 

فقد بدأ ا١تعجم بتوضيح معٌت ا١تدخل، ٍب أتبع  (ُ)،رايء كٝتعة: لَتاه الناس كيسمعوهفعل ذلك 
ذلك بسياؽ من نوع التصاحب اٟتر، مع توضيح ا١تعٌت الناشئ عن السياؽ. كُب ا١تدرسي: 

)(ىو حوؿ الشيء، كحواليو، كحوليو، كحوالو)يقاؿ:  ،اٟتوؿ: ما أطاؼ ابلشيء
كُب  ،(ِ

كزخرؼ  -زخرؼ البيت: متاعو -كماؿ حسن الشيء  -ذىبالقاموس: الزخرؼ: ىو ال
، كمثل: (ْ). كُب رائد الطالب: الغيهب: الظلمة "غياىب السجن"(ّ)القوؿ: زينتو الكاذبة

. كُب منجد الطالب: (ٓ)العيمدة: ما يعتمد عليو، أك يتكأ "ىو عمدة القـو عند الشدائد"
: العصا: االجتماع (ٔ)جة."يـو عرفة": اتسع ذم اٟت ،عرفة: جبل ابلقرب من مكة

يقاؿ: "شق العصا" أم خالف ٚتاعتو، ك"انشقت عصا  ،اللساف ،عظم الساؽ ،كاالئتالؼ
" أم كقع ا٠تالؼ بينهم، ك"قرع لو العصا" أم نبهو "ألقى ا١تسافر العصا" أم بلغ  ،القـو

أم ُب أمر كُب ٣تا٘ب الطالب: ا١تالحظة: إبداء الر  ،(ٕ) "ألقى عصا الًتحاؿ" أم أقاـ ،موضعو
أمر أك التعليق عليو بصرؼ النظر عن ا١توافقة أك ا١تعارضة: "كضع مالحظاتو على 

                                      
 الوجيز: ٝتع. (ُ)
 ا١تدرسي: حوؿ. (ِ)
 القاموس اٞتديد: زخرؼ. (ّ)
 رائد الطالب: الغيهب. (ْ)
 رائد الطالب: العمدة. (ٓ)
 منجد الطالب: عرؼ. (ٔ)
 منجد الطالب: عصو. (ٕ)



 حصني ذلٌد عوٛ اهبصً٘ٛد.                                    املعادٍ اهطالبٚٞ من٘ذدا ٞاهصٚاق ٗدٗرٖ يف شرح املداخى املعذٌٚ

126 

 . (ُ)ا٢تامش"
أما القسم اآلخر فيوضع ُب سياؽ لغوم، ٍب يوضح معناه الناشئ عن ذلك السياؽ، 

 (ِ)كمن ذلك ُب الوجيز: اٟتوشي من الكالـ: الغريب الوحشي. كػ من الليإب: ا١تظلم ا٢تائل.
كُب القاموس: ليل زائل  (ّ)درسي: البطانة من الثوب: ما يبطن بو كىي خالؼ ظهارتو.كُب ا١ت

: أم طويل. . كُب (ٓ)كُب رائد الطالب: القاطبة "جاء القـو القاطبة": أم ٚتيعنا (ْ)زائل النجـو
"رجل مسنوف الوجو": ٥تركطو أك حسنو  ،كُب منجد الطالب: ا١تسنوف: "ٛتأ مسنوف": مننت

، كمثل: العزٌاؼ: (ٔ)"مرمر مسنوف" انعم صقيل  ،جهو كأنفو طوؿ٦تٌلسو أك رجل ُب ك 
 (ٕ)"سحاب عزٌاؼ": فيو عزيفي رعدو.

ىذا كيثَت اختالؼ تسييق ا١تعاجم ١تداخلها الفعلية عن تسييق مداخلها االٝتية سؤاال 
مهمِّا: ىل ىذا االختالؼ انبع من اختالؼ طبيعة ا١تداخل الفعلية عن ا١تداخل االٝتية؟ أـ 

ذلك مصادفة؟ من الواضح أف ذلك ٓب ٮتضع ١تنهجية كاضحة، فلم يشر أحد ا١تعاجم إٔب  أف
أنو اختص مداخلو الفعلية بطريقة معينة ُب توظيف السياؽ، كا١تداخل االٝتية بطريقة أخرل، 

ٓب أيت على كتَتة كاحدة، فمرة  -كما اتضح-ابإلضافة إٔب أف تسييق ا١تداخل االٝتية 
 الفعلية، كأخرل توافقها.ٗتتلف عن ا١تداخل 

كعلى الرغم من أف كل معاجم الدراسة اتبعت ُب تسييق مداخلها الفعلية إيرادىا ضمن 
سياؽ لغوم ٍب ٖتديد معناىا الناشئ عن ىذا السياؽ، فإ٘ب أعتقد أنو من األفضل البدء 

لبدء ابلنص على ا١تعٌت األساسي أك اٞتوىرم للمدخل سواء كاف فعليِّا أك اٝتيِّا، ٍب ا
                                      

 ٣تا٘ب الطالب: ٟتظ. (ُ)
 الوجيز: حوش. (ِ)
 ا١تدرسي: بطن. (ّ)
 القاموس: زائل. (ْ)
 رائد الطالب: القاطبة. (ٓ)
 منجد الطالب: سنن. (ٔ)
 منجد الطالب: عزؼ. (ٕ)
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ابلسياقات اللغوية ا١تتنوعة، لبياف أىم ما يتفرع إليو ذلك ا١تعٌت اٞتوىرم من معاف جزئية؛ 
 فذلك:
 يساعد على تنمية ا١تهارتُت السلبية كاإل٬تابية ١تستعمل ا١تعجم ُب كقت كاحد. -ُ
يسهم ُب ربط ا١تعا٘ب اٞتزئية ا١تتعددة للمدخل الواحد الناشئة عن تعدد السياقات، -ِ
 ا ابلبعض اآلخر، كذلك إبيضاح القاسم ا١تشًتؾ بينها.بعضه

يساعد ا١تعجمي على ٖتقيق اإل٬تاز كاالختصار؛ حيث إف البدء بتسييق ا١تدخل -ِ
يتطلب إيراد أكرب عدد من السياقات اللغوية، هبدؼ تغطية ا١تعا٘ب االستعمالية اليت رٔتا 

عماال غَت موجود اب١تعجم، كالذم قد يقابلها القارئ، كاليت ال ٘تنع من احتماؿ مصادفتو است
يعجز حينئذ عن معرفة معناه، أما ُب حالة النص على ا١تعٌت اٞتوىرم، فإنو قد يتمكن من 

 استنباط ذلك ا١تعٌت.
فالدكتور أٛتد ٥تتار عمر يرل أنو من الضركرم لكي تتم معاٞتة ا١تعٌت ُب معجم 

لجذر النإتة عن تطبيقات االستخداـ، حديث، كبصورة دقيقة "٤تاكلة ربط ا١تعا٘ب اٞتزئية ل
ربطها ٔتعٌت عاـ ٬تمعها. كيفيد ُب ىذا طريقة ابن فارس ُب معجمو  -أك تنوع السياؽ

 .(ُ)"ا١تقاييس"
أما السياقات اللغوية ا١تقتبسة كاليت تتمثل ُب االستشهادات القرآنية كالشعرية كالنثرية، 

اد هبا: فقسم أدرؾ أ٫تيتها ُب توضيح معٌت فقد تفاكتت مواقف ا١تعاجم الطالبية من االستشه
ا١تدخل كتفسَته، كدعم الدكر الذم يقـو بو السياؽ اللغوم، كيتمثل ُب الوجيز كا١تدرسي 
كالقاموس، كالقسم اآلخر نظر إٔب ما تشغلو ىذه االستشهادات من مساحة، كآثر اإل٬تاز 

 نذر القليل.كاالختصار، كيتمثل ُب بقية ا١تعاجم، فلم تتضمن منها إٔب ال
كنظرنا أل٫تية األىداؼ اليت يرجى ٖتقيقها من استخداـ ىذه االستشهادات، كللدقة 
الشديدة اليت تراعى ساعة اختيارىا، فقد كضع ا١تعجميوف مواصفات ١تا ينبغي أف تكوف 

                                      
 .ُُٗصناعة ا١تعجم اٟتديث، ص  (ُ)
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 عليو، كٯتكن تفصيل ذلك على النحو التإب:
 

 أكالن: ا٢تدؼ من استخدامها:
اـ الشواىد إٔب ٖتقيق عدد من األغراض، من أ٫تها ما ىدؼ ا١تعجميوف من استخد 
 يلي:

 (ُ)"دعم ا١تعلومات الواردة ُب التعريف".-ُ
 (ِ)"٘تييز معٌت من معٌت آخر".-ِ
 (ّ)"بياف التالزمات ا١تتنوعة للكلمة".-ّ
 (ْ)توضح سلوؾ الكلمة اللغوم، ابإلضافة إٔب توضيح ا١تعٌت.-ْ
تلفة مع مراعاة ٖتديد النماذج النحوية من "كضع الكلمة ا١تشركحة ُب سياقات ٥ت-ٓ

٘تييز الالـز من ا١تتعدم، كذكر اٟتركؼ أك الظركؼ ا١تقًتنة )خالؿ ىذه السياقات، مثل: 
 (ٓ)".(ابألفعاؿ
تعميق فهم مستخدـ ا١تعجم للقواعد النحوية كالداللية اليت تتحكم ُب استعماؿ -ٔ

 (ٔ)نفيذ.الكلمة، كذلك عن طريق كضع ىذه القواعد موضع الت
ػػػػا نصػػػػيِّا فهػػػػو ٭تمػػػػل داخلػػػػو التوثيػػػػق، كالتػػػػدليل علػػػػى صػػػػحة -ٕ إذا كػػػػاف الشػػػػاىد اقتباسن

 (ٕ)التعريف الذم قدمو ا١تعجمي.

                                      
 .ُْْصناعة ا١تعجم اٟتديث، ص  (ُ)
 .ُْْالسابق، ص  (ِ)
 .ُْْالسابق، ص  (ّ)
 .ُّٖص د. علي القاسم، اللغة كصناعة ا١تعجم،علم  (ْ)
 .ُْْص د. أٛتد ٥تتار عمر، صناعة العجم اٟتديث،  (ٓ)
 .ُّٖص  د. علي القاسم،علم اللغة كصناعة ا١تعجم،  (ٔ)
 .ُْْص د. أٛتد ٥تتار عمر، السابق، كصناعة ا١تعجم اٟتديث،  (ٕ)
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 (ُ)شحذ شغف القارئ ككلعو عندما يرل الكلمة ُب نص فعلي.-ٖ
 (ِ)التوجيو السلوكي أك ا٠تلقي السليم.-ٗ

 اثنيا: شروط اختيارىا ومواصفاهتا:
واىد ٔتهامها كأتدية أغراضها، فقد كضع ٢تا ا١تعجميوف بعض فمن أجل قياـ الش

 الشركط كا١تواصفات اليت ينبغي أف تتوافر فيها، كمنها:
أف يكوف قصَت العبارة سهل الكلمات؛ لئال يصرؼ القارئ عن ا٢تدؼ -ُ

 (ّ)األساسي.
أف يكوف فصيح األلفاظ كاضح ا١تعٌت، ْتيث ال يشكل صعوبة لغوية جديدة سواء -ِ

 (ْ)الًتاكيب اللغوية أك ا١تفردات. ُب 

 (ٓ)أف يكوف ثرم ا١تعٌت ليضيف إٔب الفائدة اللغوية فائدة فكرية أك ثقافية.-ّ
ا ُب مضمونو عن ٤تيط الناشئ أك القارئ كعن مستواه العقلي -ْ أال يكوف بعيدن

قعو كا١تعرُب حىت يتمكن من أف يستوعب ىذا ا١تضموف، كيتفاعل معو كيدرؾ ارتباطو بو كبوا
 (ٔ)العملي الفعلي.

أف يؤسس على االقتباسات اٟتية كاالستخدامات اٟتقيقة؛ حىت تتحقق لو اٟتياة -ٓ
خارج ا١تعجم، كٕتنب األمثلة كالكلمات اليت ال ٖتيا ُب الواقع، كتقتصر حياهتا على االنتقاؿ 

 (ٕ).من معجم إٔب آخر

                                      
 .ُّٖص  د. علي القاسم،علم اللغة كصناعة ا١تعجم،  (ُ)
 .ِِْ، ص ، إميل يعقوبا١تعاجم اللغوية العربية (ِ)
 .ِِْ، ص ، إميل يعقوب، كا١تعاجم اللغوية العربيةُّٖص د. علي القاٝتي، علم اللغة كصناعة ا١تعجم،  (ّ)
 .ِِْص إميل يعقوب، ا١تعاجم اللغوية العربية،  (ْ)
 .ِِْ، ص السابق (ٓ)
 .ِِْ، ص السابق (ٔ)
 .ُْْص أٛتد ٥تتار عمر،  د.صناعة ا١تعجم اٟتديث،  (ٕ)
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مح الداللية أف يكوف قادرنا على الكشف عن ا١تعٌت األساسي كبعض ا١تال-ٔ
 (ُ)كا٠تصائص النحوية كاألسلوبية للمدخل.

 اثلثًا: موقف ادلعاجم الطالبية منها: .ْ
كتتمثل ُب ا١تعجم الوجيز كا١تعجم ا١تدرسي، كالقاموس اٞتديد، حيث اىتمت ىذه 
ا١تعاجم إبيراد األمثلة التوضيحية، كحرصت على أف تؤسس ٚتيع أمثلتها التوضيحية على 

كاالستخدامات اٟتقيقية، حىت تتحقق ٢تا اٟتياة خارج ا١تعجم، كأف تتجنب االقتباسات اٟتية 
األمثلة كالكلمات اليت ال ٖتيا ُب الواقع، كتقتصر حياهتا على االنتقاؿ من معجم إٔب معجم. 
كقد اعتمدت ُب االستشهاد ١تداخلها ُب األغلب األعم على شواىد مأخوذة من نصوص 

، كتتمثل ُب اآلايت القرآنية، كاألحاديث الشريفة، كبعض قدٯتة ما زالت تستخدـ حىت اآلف
النماذج النثرية كالشعرية، كما ٞتأت إٔب األمثلة ا١تقتبسة من مادة لغوية حديثة ألدابء ككتاب 

 معاصرين:
 أوًًل: اًلستشهاد ابآلايت القرآنية:

 ادلعجم الوجيز: 
 (ْٕٓ)الكرٙب، فقد بلغت اعتمد ا١تعجم الوجيز كثَتنا على االستشهاد آبايت القرآف 

كُب القرآف )مستخدمنا غالبنا عبارة  ()آية، كىو يضع الشاىد القرآ٘ب بُت قوسُت مزىرين 
قبل الشاىد، كقد يستخدـ بعض العبارات التوضيحية قبل الشاىد القرآ٘ب للبياف  (الكرٙب

 ہ ہ ہ ہ ھ ھ )كُب القرآف الكرٙب حكاية لقوؿ شاىد يوسف: )كاإل٬تاز، مثل: 

. (ّ) (ڀ ٺ ٺ )كُب القرآف الكرٙب ُب صفة اٞتنة: )كمثل قولو:  (ِ) (ھ
كحرصنا من ا١تعجم على الدقة ُب االستشهاد ابآلايت القرآنية فقد نسخها من ا١تصحف 

                                      
 .ُْْالسابق، ص (ُ)
 الوجيز: قبل. (ِ)
 الوجيز: أكل. (ّ)
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 الشريف حىت ال يكوف ىناؾ ٣تاؿ للخطأ.
 ا١تعجم ا١تدرسي:

آية، كىو يورد  (ٖٗٗ)اىتم ا١تعجم ا١تدرسي ابالستشهاد ابآلايت القرآنية، فقد بلغت 
اآلايت القرآنية بُت قوسُت مزىرين دكف استخداـ أم عبارات توضيحية تشَت إليها، ٍب يذكر 
ُب ىامش الصفحة رقم اآلية كالسورة اليت كردت هبا، ككتبت اآلايت القرآنية بنفس ا٠تط 

چ چ چ ڇ )الذم كتبت بو ا١تداخل، كلذا كقعت بعض األخطاء ُب الضبط، مثل 

)(ڇ
ڤ ) صواب "اٞتحيم" ككذلك عدـ ضبط الشاىد القرآ٘ب ضبطنا كامال، مثل:كال (ُ

)(ڦ ڦ ڦ ڦ
ِ) 

 القاموس اجلديد:
  آية (ُّٕ.ّ)جاءت اآلايت القرآنية ُب مقدمة ما استشهد بو القاموس، فقد بلغت 

، كقد سبقت اآلايت القرآنية ُب الغالب بعبارة :"قاؿ تعأب"، دكف أف يضعها بُت كرٯتة
، األمر  ،نقوسُت مزىري مع كتابتها اب٠تط الذم كتبت بو ا١تداخل، كضبطها ضبطنا يدكايِّ

 الذم نتجت عنو بعض األخطاء كاليت منها:
ڦ ڦ ڦ )قاؿ تعأب: )عدـ الدقة ُب ضبط بعض كلمات الشاىد القرآ٘ب، مثل: -ُ

)(ڦ ڄ ڄ
ٿ ): قاؿ تعأب)كمثل:  (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)كالصواب (ّ

 (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

(ڃ ڃ چ چ چ چ)قاؿ تعأب: )، كمثل (ليوي ع)كالصواب  ((ْ) 
 (ٓ)) 

                                      
 ا١تدرسي: عتل. (ُ)
 ا١تدرسي: عيل. (ِ)
 القاموس: أمد. (ّ)
 القاموس: عاىد. (ْ)
 القاموس: ظمآف. (ٓ)
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(جح مح جخ حخ)قاؿ تعأب: )كالصواب: ٭تسىبو، كمثل: 
 (بظالَّـو )، كالصواب ((ُ) 

كتابة الكلمة الواحدة أبكثر من ىجاء، مثل كلمة "السموات" فمرة يكتبها -ِ
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )قاؿ تعأب: )"السماكات" كما ُب 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ )قاؿ تعأب: )لف كما ُب :، كمرة بغَت األ((ِ)..(ٴۇ

(ک ک ک ک گ گ
 (ّ)) 

 اثنًيا: اًلستشهاد ابحلديث الشريف:
 :ادلعجم الوجيز

جاء استشهاد الوجيز ابٟتديث الشريف أقل من استشهاده ابلقرآف الكرٙب، فقد بلغ ما 
ادة حديثنا، كىو يستخدـ لإلشارة إٔب ذلك غالبنا مصطلح اٟتديث، كُب الع (ٕٔ)استشهد بو 

)(زلق -ٚتع -جر -حل -برد -بتٌ  )يسبق اٟتديث بعبارة "ُب اٟتديث" كما ُب ا١تداخل 
ْ)  ،

كفيو قاؿ الرسوؿ: لقد شهدت ُب دار … )كما قد يذكره بعد عبارة "قاؿ الرسوؿ"، مثل 
 ((ٓ)عبد هللا بن جدعاف حلفنا ما أحب أف ٕب بو ٛتر النعم، كلو دعي بو ُب اإلسالـ ألجبت.

 )بعض العبارات التوضيحية قبل اٟتديث للبياف كاإل٬تاز، مثلكقد يستخدـ  ((ٓ)ألجبت.
، كمثل: ((ٔ)كُب اٟتديث ُب شأف األنصار :"إنكم لتكثركف عند الفزع كتقلوف عند الطمع.…

كما أنو   ((ٕ)كُب حديث عائشة أنو كاف يضحي بكبشُت أقرنُت أملحُت.… )كمثل: 
. كُب األثر:"بعثت أل٘تم مكاـر .)استخدـ للداللة على اٟتديث: "األثر" ك"ا٠ترب" كما ُب: 

                                      
 القاموس: ظالـ. (ُ)
 القاموس: ارتقى. (ِ)
 القاموس: لٌب. (ّ)
 .ُُٕص . عمرك مدكور، دمعاجم ٣تمع اللغة العربية،  (ْ)
 الوجيز: فضل. (ٓ)
 الوجيز: فزع. (ٔ)
 الوجيز: ملح. (ٕ)
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 .((ِ)كُب ا٠ترب: "إايؾ كاللو فإف اللو من الشيطاف"… )كُب:  ((ُ)األخالؽ"
 ادلعجم ادلدرسي: 

ٓب يوؿ ا١تعجم ا١تدرسي االستشهاد ابٟتديث الشريف اىتمامنا كبَتنا، فقد بلغ ما 
ية عبارة توضيحية حديثنا، كىو ٓب يستخدـ لإلشارة إٔب اٟتديث الشريف أ (ٕٓ)استشهد بو 

"الناس معادف  )تدؿ عليو إال قليال، فقد يضع اٟتديث بُت عالميت تنصيص، كمن أمثلة ذلك 
ركا")، كمثل: ((ّ)كمعادف الذىب كالفضة" ركا كال تعسًٌ  ((ْ)"يىسًٌ

 القاموس اجلديد:
فقد جاء عدد األحاديث اليت  ؛اىتم القاموس ابالستشهاد ابٟتديث النبوم الشريف

، كمن أمثلة (كُب اٟتديث)حديث، كقد سبق اٟتديث بعبارة  ّٕٖا القاموس استشهد هب
 ((ٓ)كُب اٟتديث الشريف: فضل العآب على العابد كفضلي على أدانكم)ذلك: 

 اثلثًا: اًلستشهاد ابلنثر:
 ادلعجم الوجيز: 

يستخدـ الوجيز ُب الغالب للداللة على الشاىد النثرم مصطلح "ا١تثل"، ىو يشَت إليو 
"كُب ا١تثل: على أىلها )مثالن، كمن ذلك  (ٖٔ)عبارة "كُب ا١تثل" كقد بلغ عدد ما استشهد بو ب

. كقد يستخدـ لإلشارة إٔب ((ٕ)"كُب ا١تثل: لقد أعذر من أنذر")، كمثل ((ٔ)جنت براقش"
شاىده النثرم بعض ا١تصطلحات األخرل، مثل: ا٠ترب، كاألثر، كالدعاء، فمن استخدامو 

                                      
(ُ).  الوجيز: كـر
 الوجيز: اللو (ِ)
 ا١تدرسي: معدف. (ّ)
 ا١تدرسي: عسر. (ْ)
 القاموس: عآب. (ٓ)
 الوجيز: برقش. (ٔ)
 الوجيز: عذر. (ٕ)
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، كمن استخدامو ((ُ)رب عثماف: إف ىذا البجباج النفاخ ال يدرم أين هللا""كُب خ)للخرب 
، ((ِ)كُب األثر: يبصر أحدكم القذل ُب عُت أخيو كال يبصر اٞتذؿ ُب عينيو")١تصطلح األثر: 

"كيقاؿ ُب الدعاء للطفل ا١تيت: "اللهم اجعلو لنا )كمن استخدامو ١تصطلح الدعاء: 
،  . كا١تعجم إٔب جانب((ّ)فرطا" ذلك يستشهد ببعض اٟتكم كإف كاف ال يشَت إليها أحياانن
كقيل: "فضيلة السيف إحكاـ القطع )، كمثل: ((ْ)كقيل: "مقتل الرجل بُت فكيو")مثل: 

 .((ٓ)كفضيلة العقل إحكاـ الفكر"
 ادلعجم ادلدرسي:

كضع ا١تعجم األمثاؿ كاٟتكم كالكلمات احملكية بُت قوسُت ىالليُت، كقد بلغ عدد ما 
مثل، كٓب يستخدـ أم عبارة توضيحية لإلشارة إليها أك لتمييزىا، ما عدا  (ِّْ)ستشهد بو منها ا

بعض األمثاؿ، فقد أشار إليها أحياانن قليلة مستخدمنا عبارة "كُب ا١تثل" كمن ذلك: إكُب ا١تثل: 
 ، ٕ()(طبقةكافق شن ) ، أك عبارة "من أمثا٢تم" كما ُب: إكمن أمثا٢تم: ٔ()(كيل للشجي من ا٠تلي)

كقد أشار ا١تعجم إٔب مضرب بعض األمثاؿ كأ٫تل األخرل، فمن األمثاؿ اليت أشار إٔب مضرهبا: 
. كأصلو أف داىية منهم يسمى شنِّا كاف يطلب امرأة توافقو كطٌوؼ (كافىق شىنّّ طىبػىقىةى )إكمن أمثا٢تم:

 قومو فلما رأكا ما فيها من البالد حىت عثر ٔتن ىي على شاكلتو، كاٝتها طبقة، فتزكجها ٍب عاد إٔب
ما مسيء من )كُب ا١تثل: ) ، كمن األمثاؿ اليت ٓب يذكر ا١تعجم مضرهبا ٖ()دىاء قالوا: كافق شن طبقة.

                                      
 الوجيز: البجباج. (ُ)
 الوجيز: جذؿ. (ِ)
 الوجيز: فرط. (ّ)
 لوجيز: فٌك.ا (ْ)
 الوجيز: فضل. (ٓ)
 ا١تدرسي: شجو. (ٔ)
 ا١تدرسي: شٌن. (ٕ)
 ا١تدرسي: شٌن. (ٖ)
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)(مع ا٠تواطئ سهم صائب) ، كمثل: إ كمنو ا١تثل: ُ()(من أعتب
ِ)  

 القاموس اجلديد:
اليت استشهد هبا  اىتم القاموس ابالستشهاد ابلشواىد النثرية، فقد بلغ عدد األمثاؿ

ا معناىا، مشَتنا إليها ُب الغالب بعبارة "جاء  (َّْ) مثل عريب، ذكر ألغلبها مضرهبا، موضحن
جاء ُب األمثاؿ: الًعياف ال ٭تتاج إٔب بياف. يضرب إلظهار مزااي ا١تشاىدة )ُب األمثاؿ، مثل 

ؿ: ىو أركغ من يقا)، كقد يستخدـ عبارة "يقاؿ"، مثل: ((ّ)للتصديق ابلشيء بدكف برىاف.
 ((ٓ)يقاؿ: رماه بثالثة األاثُب، أم ابلشر كلو)، كمثل: ((ْ)ثعالة، كثعالة علم ألنثى الثعالب.

 
 رابًعا: اًلستشهاد ابلشعر:

 ادلعجم الوجيز:
توضيحنا ١تعٌت التعبَت:  (نبغ)ٓب يرد اب١تعجم إال ثالثة شواىد شعرية: كاحد ُب مدخل 

غية، مىثىل ُب كصف ليلة ا٢تم كاألرؽ اليت أصابت النابغة، "ليلة انبغية" حيث قاؿ: ليلة انب
 كأصلو أف النابغة كصف الليلة اليت غضب عليو النعماف فيها، فقاؿ:

 من الرقش ُب أنياهبا السم انقع فبت كأ٘ب ساكرتٍت ضئيلة
 :(إذ)واآلخراف توضيًحا دلعنيٌن من معاين ادلدخل الوظيفي 

 :زدؽكحرفنا للتعليل، مثل: قوؿ الفر  -

 إذ ىم قريش، كإذ ما مثلىهيم بشري   فأصبحوا قد أعاد هللا نعمتهم

                                      
 ا١تدرسي: سوأ. (ُ)
 ا١تدرسي: صوب. (ِ)
 القاموس: عياف. (ّ)
 القاموس:أركغ. (ْ)
 القاموس: أثفية. (ٓ)



 حصني ذلٌد عوٛ اهبصً٘ٛد.                                    املعادٍ اهطالبٚٞ من٘ذدا ٞاهصٚاق ٗدٗرٖ يف شرح املداخى املعذٌٚ

136 

 كتكوف حرفنا للمفاجأة ٔتعٌت بينا أك بينما، ٨تو قوؿ الشاعر: -
 فبينما العيٍسر إذ دارت مياسَتي 

 ادلعجم ادلدرسي:
بيتنا لشعراء قدماء  ُّٔاستشهد ا١تعجم ا١تدرسي بعدد من األبيات الشعرية، بلغت 

، كقد جاءت كاضحة مؤدية لوظيفتها ُب األغلب األعم، فقد اتسم بعضها ك٤تدثُت
 ابلغموض، كما ُب قوؿ بشار بن برد: 

 (ُ)فإف ا٠تواُب قوة للقوادـ   كال ٕتعل الشورل عليك غضاضة
 : ومثل قوؿ امرئ القيس

 (ِ)أثيث كقنو النخلة ا١تتعثكل   كفرع يزين ا١تنت أسود فاحم
 يا٘ب:كمثل قوؿ النابغة الزب

 (ّ)كيتبعها منهم فراش اٟتواجب   يطَت فضاضنا بينها كل قونس
كا١تعجػػػم ٭تػػػرص علػػػى ذكػػػر قػػػائلي الشػػػواىد حرصنػػػا منػػػو علػػػى الدقػػػة، إال أنػػػو أ٫تػػػل ذلػػػك 

 بعض األحياف كما ُب: 
 (ْ)حٌب األذية من طباع العقرب    أيىب فؤادم أف ٯتيل إٔب األذل

 حكى. -إف -أف -أمن -إال -ل: اإلكليلككذلك الشواىد اليت كردت ُب شرح ا١تداخ
 القاموس اجلديد:

اىتم القاموس اٞتديد إبيراد الشواىد الشعرية، فقد بلغ عدد األبيات اليت استشهد هبا 

                                      
 ا١تدرسي: غضض. (ُ)
 ا١تدرسي: أثث. (ِ)
 ا١تدرسي: فضض. (ّ)
 ا١تدرسي: أذم. (ْ)
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 بيت، كقد مشل االستشهاد أبيااتن لشعراء قدماء ك٤تدثُت، مثل: قاؿ شوقي:  ّّٔ.ُ

 (ُ) رضع الرجاؿ اٞتهالة كٜتوالن   كإذا النساء نشأف ُب أمية

 كمثل: قاؿ خليل مطراف:
 (ِ)من ثباٌب، فكيف مثلي يقاـك   خاف عزمي الشبابي كاقتص ضعفي

ىذا كقد حرصت معاجم ىذا القسم على أف أتٌب شواىدىا سهلة كاضحة، بعيدة عن 
الصعوبة كالغموض، موجزة كقصَتة العبارة من غَت إخالؿ اب١تعٌت ا١تستفاد منها؛ من أجل 

 ١تقصودة منها، كيتضح ذلك ٦تا يلي:ٖتقيق األىداؼ ا
 أوًًل: السهولة والوضوح:

هتدؼ ا١تعاجم من كراء استخداـ شواىدىا إٔب دعم ا١تعلومة الواردة ُب التعريف 
كتوضيحها، أك بتقدٙب ٪توذج يبُت طريقة استعماؿ الكلمة كاستخدامها، كلذا فمن ا١تتوقع أف 

مطالع ا١تعجم، كقد سعت ا١تعاجم لتحقيق أتٌب ٚتيع االستشهادات كاضحة، قريبة من ذىن 
ذلك ْترصها على أف تكوف أمثلتها سهلة الكلمات كاضحة ا١تضموف، قريبة من ا١تستول 
العقلي كا١تعرُب للطالب؛ حىت ٯتكن استيعاب ىذا ا١تضموف كالتفاعل معو، كعلى الرغم من 

مطالع ذلك فقد جاءت بعض االستشهادات غَت كاضحة، ٦تثلة صعوبة جديدة على 
 ا١تعجم، كذلك يرجع لواحد أك أكثر ٦تا يلي:

"ككرثو )اشتماؿ الشاىد على ضمَت يعود على ٤تذكؼ: مثاؿ ذلك ُب الوجيز: -ُ
، ((ٓ)"نزاعة للشول"). كُب ا١تعجم ا١تدرسي: ((ْ)"كأرسل عليهم طَتنا أاببيل")، كمثل: ((ّ)أبواه"

                                      
 موس: أمية.القا (ُ)
 القاموس: اقتٌص. (ِ)
 الوجيز: أبو. (ّ)
 الوجيز: أبل. (ْ)
 ا١تدرسي: شوم. (ٓ)
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قاؿ تعأب: اشدد بو أزرم كأشركو ) كُب القاموس اٞتديد: ،((ُ)"فآتت أكلها ضعفُت")كمثل:
. كقد يالحظ ا١تعجم غياب ما يعود عليو الضمَت فيشَت إليو، كما ُب قوؿ ((ِ)ُب أمرم
ہ ہ ہ ہ ھ ھ )  كُب القرآف الكرٙب حكاية لقوؿ شاىد يوسف:)الوجيز: 

(ھ
(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)كُب القرآف الكرٙب ُب صفة اٞتنة: )، كمثل: ((ّ) 

 (ْ)) ،
"ال تؤبن فيو  -ملسو هيلع هللا ىلص-"كُب كصف ٣تلس الرسوؿ )درسي: ، كمثاؿ ذلك ُب ا١ت((ْ)

، مثل: ((ٔ)كُب اٟتديث الشريف ُب ذكر الدجاؿ "كأف ُب رأسو أصلة")، كمثل: ((ٓ)اٟترمات"
 قوؿ امرئ القيس يصف ٩تالن: )مثل: 

 (ٕ)كماؿ بقنواف من البيسر أٛترنا   فأٌثت أعاليو كأدت أصو٢تا

صعبة أك غَت موجودة كمدخل: كما ُب الوجيز: مثل:  اشتماؿ الشاىد على كلمة-ِ
األايـ )حيث شرح ا١تعجم  ((ٖ) (ٻ ٻ ٻ ٻ پ )كُب القرآف الكرٙب: )

كُب القرآف )ُب موضعها، كمثل:  (أايـ التشريق)أبايـ التشريق، إال أنو ٓب ٭تدد معٌت  (ا١تعدكدات
(ٻ ٻ پ پ پ)الكرٙب: 

، (پ پ)حيث أ٫تل ا١تعجم شرح معٌت  ((ٗ) 
دخل مكة يـو الفتح معتجرنا بعمامة  -ملسو هيلع هللا ىلص-كُب اٟتديث الشريف: "أف النيب )كمثل ، (پ

. كمن أمثلة ذلك ُب ا١تعجم ا١تدرسي: (يـو الفتح)حيث ٓب يشرح ا١تعجم معٌت  ((َُ)سوداء"

                                      
 ا١تدرسي: أكل. (ُ)
 القاموس: أزر. (ِ)
 الوجيز: قبل. (ّ)
 الوجيز: أكل. (ْ)
 ا١تدرسي: أبن. (ٓ)
 ا١تدرسي: أصل. (ٔ)
 ا١تدرسي:  (ٕ)
 الوجيز: عدد. (ٖ)
 الوجيز: فشل. (ٗ)
 الوجيز: عجر.(َُ)
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 قاؿ اٟتطيئة:

 (ُ)أاتىم هبا األحالـ كاٟتسب العدٌ   أتىٍت آؿ مشَّاس من ألم كإ٪تا
 ، كمثل:(األحالـ)ابإلضافة إٔب تعدد معٌت كلمة  (آؿ مشاس)عرؼ ا١تعجم حيث ٓب ي

 قاؿ النابغة الذبيا٘ب:

 (ِ)كيتبعها منهم فراش اٟتواصب  يطَت فضاضنا بينها كل قونس
 . كمن أمثلة ذلك ُب القاموس اٞتديد:(قونس)حيث ٓب يعرؼ ا١تعجم كلمة 

 (ّ)ؼ سىراة كخساس  كبنو األايـ أخيا)
كمن ذلك قوؿ ابن -، (أخياؼ)كال  (خيف)سر القاموس معٌت الكلمتُت حيث ٓب يف

 الركمي: 

 (ْ)صفرة اٞتادم عن ٛترة الورد إٔب أّبٌ عليو النزؼ حىت أحالو
 ، كمثل: قاؿ مطراف:(اٞتادم)حيث أ٫تل القاموس تعريف كلمة 
 (ٓ)كعقيق على رداء نضار   ألبستها الشموس تفويف درٌو 

، كمثل كلمة "األابب" ُب (عقيق -تفويف)س شرحنا لكلميت حيث ٓب يتضمن القامو 
 (ٔ)قولو: جاء ُب األمثاؿ: إذا أصابت الظباء ا١تاء فال عىباب، كإف ٓب تصبو فال أابب.

 بًت الشاىد:-ّ
قد تدفع ا١تعجمي الرغبةي ُب اإل٬تاز كاالختصار إٔب اجتزاء النص، مهمالن ٘تاـ ا١تعٌت  

                                      
 ا١تدرسي: عدد. (ُ)
 ا١تدرسي: فضض. (ِ)
 القاموس: خسس. (ّ)
 القاموس اٞتديد: أّبٌ. (ْ)
 القاموس اٞتديد: ألبس. (ٓ)
 القاموس: عباب. (ٔ)
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(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)كُب القرآف الكرٙب: )ككضوحو، كمن ذلك ُب الوجيز: 
حيث ٓب  (ُ) 

ۇ )يذكر جواب الشرط مع توقف ٘تاـ ا١تعٌت عليو، كمن ذلك أيضنا: "كُب القرآف الكرٙب: 

)(ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )، كمثل قولو تعأب: (ِ

)(ہ
فقد أخل عدـ إ٘تاـ الشاىد القرآ٘ب اب١تعٌت ا١تراد؛ حيث أفادت "إ٪تا"، إضافة إٔب  (ّ
أفاد ذلك قصر مصارؼ  - (...)تخداـ عالمات الًتقيم اليت تفيد عدـ اكتماؿ اآلية عدـ اس

)(ٹ ٹ)الزكاة على األربعة ا١تذكورين ُب الشاىد. كُب ا١تعجم ا١تدرسي: 
حيث حذفت (ْ

)(ىئ ىئ ی)ٚتلة فعل الشرط. كمثل: 
. كمن ذلك ُب القاموس اٞتديد "قاؿ (ٓ

يب جت حت خت )ل: "قاؿ تعأب: . كمث(ٔ)حيث حذؼ عامل النصب (گ گ)تعأب: 

)(حت خت مت ىت يت جث مث
ٕ) 

 اإلجياز واًلختصار: :اثنًيا
تراعي ا١تعاجم ُب الشواىد اليت ٗتتارىا اإل٬تاز كاالختصار؛ لئال تبعث مطالع ا١تعجم 
على ا١تلل كالسأـ، كلتحقيق االقتصاد ُب حجم ا١تعجم كُب نفقاتو، إال أف ىناؾ بعض األمثلة 

منها ُب توضيح ا١تعٌت، كٯتكن االستغناء عنها، كمن أمثلتها ُب اليت تضمنت كلمات ال فائدة 
)  (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)الوجيز: كُب القرآف الكرٙب 

حيث ٯتكن (ٖ
". كُب ا١تدرسي: االكتفاء ب پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )" كعنت الوجوه للحي القيـو

                                      
 الوجيز: عشو. (ُ)
 الوجيز: عثر. (ِ)
 الوجيز: عمل. (ّ)
 ا١تدرسي: أٍب. (ْ)
 ا١تدرسي: عدك. (ٓ)
 القاموس: ابتدع. (ٔ)
 القاموس: أبد. (ٕ)
 ز: عٍت.الوجي (ٖ)
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(ٺ ٺ ٿ ٿ
ڀ ڀ ڀ ڀ )حيث ٯتكن االستغناء عن اٞتزء األكؿ من اآلية  ((ُ) 

(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)كمثل: ، (ٺ
حيث ٯتكن االستغناء  (ِ) 

)( (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ)قاؿ تعأب: ). كُب القاموس اٞتديد (ڦ ڦ ڦ)عن 
ّ) 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ )قاؿ تعأب: )، كمثل:   (ۆئ ۆئ ۈئ)حيث ٯتكن االكتفاء ابٞتزء األكؿ 

(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
 (ڤ ڤ)حيث ٯتكن االقتصار على قولو تعأب:  (ْ) 

ڀ ڀ ٺ ) قاؿ تعأب:)نة بعبارة توضيحية مثل: "صفة لبقرة بٍت إسرائيل"، كمثل: كاالستعا

)(  (ٺ ٺ ٺ ٿ
كُب )، كمثل (ڀ ڀ ٺ)حيث ٯتكن االكتفاء بقوؿ تعأب: (ٓ

حيث ٯتكن االكتفاء  (ٔ)اٟتديث الشريف: اليد العليا خَت من اليد السفلى، كابدأ ٔتن تعوؿ"
 ابٞتزء األخَت من اٟتديث الشريف.

بقية معاجم الدراسة، فقد رأت ُب ىذه الشواىد عبئنا على مستخدـ ا١تعجم؛ ١تا  أما 
تشتمل عليو من مفردات غريبة كتراكيب لغوية صعبة، كبعدىا عن حياة الطالب كعن مستواه 
العقلي كالثقاُب، إٔب جانب أهنا ال تساعد على االقتصاد ُب حجم كا١تعجم كنفقاتو، 

كا١توضوعة من قبل مؤلفي ا١تعاجم، كٓب تتضمن من الشواىد إال فاستغنت ابلسياقات ا١تؤلفة 
  (ہ ھ ھ ھ ھ ے)ما اضطرت إليو، كمن ذلك ُب رائد الطالب: الشاىد 

تفسَتنا ١تدخل القرآف، كمثل ا١تثل: "سبق السيف العذؿ"، مثل يضرب ١تا قد ٭تدث ك ال 
ُب معجم الطالب ُب ، كمن ذلك (العذؿ)٣تاؿ معو الستدراؾ أك تراجع، ُب تفسَت مدخل 

. كُب منجد الطالب: ُب تفسَت ا١تدخل (ژ ڑ ڑ ک)شرح مدخل الطباؽ 
                                      

 ا١تدرسي: طعم. (ُ)
 ا١تدرسي: عشو. (ِ)
 القاموس: أزر. (ّ)
 القاموس: أاثر. (ْ)
 القاموس: انشق. (ٓ)
 القاموس: عاؿ. (ٔ)
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ک ک )، كُب تفسَت ا١تدخل الوظيفي: كاف:  (ک ک ک گ): (أف)الوظيفي 

. كُب ٣تا٘ب الطالب كيعد أكثر معاجم   (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)ك  (ک گ گ گ
، كمن أمثلة ذلك ُب تفسَت ىذا القسم تضمننا للشواىد، كالسيما ُب شرح ا١تداخل الوظيفية

، (ُ)"(ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)، ك (ڱ ڱ ڱ ں ں) (أك)ا١تدخل 
  (ّ)، كمثل: "مىن سلك اٞتدد أمن العثار"(ِ)ا"كمثل: "إف من البياف لسحرن 

 : السياؽ ادلصور:ادلبحث الثاين
حيث  ؛ا للمقاـ غَت اللغوم للعديد من الكلمات ا١تعجمية شكليِّ تعد الصورة ٘تثيالن 

ل الصورة ٚتيع العناصر غَت اللغوية اليت يتألف منها اٟتدث اللغوم، كاألشخاص تنق
ا١تشاركُت ُب اٟتدث اللغوم، كزماف اٟتدث اللغوم، كمكانو، اٟتالة النفسية اليت تلفو كغَتىا 
من عناصر ا١تقاـ غَت اللغوم اليت تؤثر ُب ا١تعٌت العاـ للكلمة، كلذلك فالصورة قد تكوف 

رح معٌت الكلمة من حيث الوضوح كاالختصار، كبياف كيفية االستخداـ، أفضل كسيلة لش
كمستول االستخداـ، كتعد الصورة بذلك سياقا مصورا معربا عن السياؽ غَت اللغوم ُب 

 مقابل السياؽ اللغوم.
يدخل ىذا النوع من التعريف ُب الصناعة ا١تعجمية اٟتديثة ٖتت ما يسمى ابلتعريف 

داـ صور فوتوغرافية أك رسـو ملونة كغَت ملونة، ألشخاص كأشياء، اإلشارم، كيكوف ابستخ
  .(ْ)كأماكن، كأدكات، أك أرقاـ، أك أشكاؿ ىندسية، أك رسـو بيانية، أك خرائط 

كىي من حيث أداؤىا لوظيفتها صنفاف: صنف ينقل األشياء أك الظواىر نقال كاقعيِّا  
. كصنف ينقل األشياء نقالن ٣تردنا، كيتمثل كما ىي ُب الواقع، كيتمثل ُب الصور الفوتوغرافية

                                      
 ٣تا٘ب الطالب: أك. (ُ)
 ٣تا٘ب الطالب: بُت. (ِ)
 ٣تا٘ب الطالب: جدد. (ّ)
، علم اللغة ِْٕص ، إميل يعقوب، ربية، ا١تعاجم اللغوية العُْٖص د. أٛتد ٥تتار عمر، صناعة ا١تعجم اٟتديث،  (ْ)

 .ُْٖص د. علي القاٝتي، كصناعة ا١تعجم 
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 ُب الرسـو التوضيحية، كىي نوعاف:
ا جزئيِّا، كتتميز إبمكاف الًتكيز على ٝتات خاصة ُب الشيء أك  -ُ رسـو ٣تردة ٕتريدن

الظاىرة، كبقدرهتا على إيضاح ا١تسائل ا١تعقدة أك الواسعة، كما ُب مساحة كرة القدـ، كجسم 
 ٢تندسية كغَت ذلك.اإلنساف، كاألشكاؿ ا

ا اليت ال ٯتكن رؤيتها  -ِ ا كليِّا، كىي اليت ٘تثل األشياء الصغَتة جدِّ رسـو ٣تردة ٕتريدن
ابلعُت اجملردة، كما ُب حاؿ تركيب ا١تواد الكيمائية، كا٠تالاي اٟتية، ككذلك ا١تخططات 

 (ُ)ا١تستخدمة ُب عرض العالقات بُت التصورات ا١تختلفة.
 ي وأمهيتو:خصائص الشاىد الصور 

 :(ِ)ٯتكن بياف أىم خصائصو، كالدكر الذم يقـو بو فيما يلي
 يقدـ الدعم البصرم للتعريف.-ُ
 يربط بُت التصور ا١تعنوم كما يدؿ عليو ُب الواقع ا١تشاىد.-ِ
٬تسم ا١تعٌت كيشَت إليو كأنو شيء موجود، حاضر بذاتو أك بنموذجو، فكلمة -ّ

" مثال ٯتكن أف يوضع إٔب جوار  ىا أشكاؿ الرءكس اليت تتصل هبذه األداة، أك ما "قدـك
 تتكوف منو من أجزاء.

أقدر من العبارة على ٖتديد مفهـو األلفاظ ا١تتشاهبة، كالتفريق بُت أشكاؿ اآلالت -ْ
 ا١توسيقية، كأكعية األكل كالشرب، كأنواع اٟتيواانت كالطيور كاألشجار كأغطية الرأس كغَتىا.

 من العبارة أك التعريف. -األحيافُب كثَت من -أكثر كصفية -ٓ
 يوفر حيزنا ُب حاالت كثَتة تقتضي توسعنا ُب التعريف، إذا استعمل ْتكمة. -ٔ
يساعد ُب التفريق بُت األشكاؿ ا١تتعددة لنفس النوع أكثر ٦تا تستطيع العبارة، إذا  -ٕ

لعبارة، كلكن أحسن استخدامو، كعلى سبيل ا١تثاؿ: أشكاؿ الفرشاة، ال ٯتكن أف ٘تيز بينها ا
                                      

  .ُٕٔص د. أشرؼ علي، معاجم اجملمع ا١تتخصصة،  (ُ)
 .ُْٗ، ُْٖص د. أٛتد ٥تتار عمر،  صناعة ا١تعجم اٟتديث، (ِ)
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رسم فرشاة للشعر/ فرشاة للطالء/ فرشاة للمالبس/ فرشاة لألسناف/ فرشاة لألظافر يقـو 
 أبداء ا١تهمة خَت قياـ.

 ذك مظهر نفسي كتربوم أكضح خاصة ابلنسبة للصغار.-ٖ
 الشواىد الصورية يف ادلعاجم الطالبية: .ٓ
يحية، فمعجم ٣تا٘ب تباينت مواقف ا١تعاجم ا١تدرسية ٕتاه الصور كالرسـو التوض 

الطالب ٓب يستخدـ ىذه الطريقة ُب شرح مداخلو، كاكتفى ابلطرؽ اليت تعتمد على الوصف 
ابلعبارة، كىو بذلك قد افتقد عنصرنا مهمِّا من عناصر اإليضاح، أما بقية ا١تعاجم فقد 
اعتمدت عليها ُب دعم شركح بعض ا١تداخل اليت ترل أهنا ُب حاجة إٔب مزيد من البياف 

 كالتوضيح، كٯتكن مناقشة توظيف ا١تعاجم لشواىدىا الصورية من خالؿ احملاكر التالية:
 األوؿ: مكاف وضع الشاىد الصوري:

ينبغي كضع الشاىد الصورم بعد شرح ا١تدخل مباشرة، أك إٔب جواره ُب العمود  
ىد إٔب نفسو؛ لتحقيق التفاعل بينهما، كلتوفَت كقت مطالع ا١تعجم، كلضماف دقة نسبة الشا

مدخلو. أما ٣تيء الشاىد الصورم غَت قريب من ا١تدخل، فإنو يقلل من أ٫تية دكره ُب دعم 
تعريف ا١تدخل؛ إذ قد يضطر مستخدـ ا١تعجم إٔب االكتفاء ابلتعريف اللفظي، كىو مفتقر 

لربط ا١تدخل بشاىده، كُب ذلك استهالؾ  -حينئذو -إليو، مع ضركرة استخداـ اإلحالة 
كاتساع مساحة ا١تدخل ُب ا١تعجم، كما ال يفضل ٣تيء الشاىد الصورم لوقت القارئ، 

خالؿ التعريف اللفظي؛ لئال يربك القارئ، فيقطع تسلسل أفكاره، كقد ٭توؿ بينو كبُت 
 متابعة التعريف ظنِّا منو أف التعريف قد انتهي بوجود الشاىد.

عجم الوجيز غالبنا ما ك١تعاجم الدراسة أساليب متنوعة ُب كضع شواىدىا الصورية، فا١ت
يضع الصورة أك الرسم التوضيحي بعد انتهاء شرح ا١تدخل، كأحياانن يضعها إٔب جانب 

 (ُ)(…الباقالء -البغاث -أرطأة -برنية)التعريف ُب العمود نفسو، كما ُب ا١تداخل: 
                                      

 الوجيز: الربنية، أرط، بغث، بقل، على الًتتيب. (ُ)
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كقد يضعو خالؿ التعريف إذا اضطره التنسيق العاـ للصفحة إٔب ذلك مثل صور 
 (ُ).(األقحواف -اٞتمل -البيافي  -ٓتور مرٙب -األيهقاف -ربنوؼال)ا١تداخل: 

أما ا١تعجم ا١تدرسي فقد حرص على أف أتٌب شواىده الصورية بعد انتهاء الشرح، كمع 
اليت كضعت  (الثوؿ)ذلك فقد كرد عدد منها ُب غَت مكاهنا الصحيح، مثل صورة ا١تدخل 

مباشرة كالسابق على ا١تدخل  (الثوؿ)دخل كالصواب ٣تيئها بعد ا١ت (انثاؿ)بعد صورة ا١تدخل 
)(انثاؿ)

 (النثار -النثَت )اليت كضعها ا١تعجم بعد ا١تدخلُت:  (ا١تنثور)، ككذلك صورة ا١تدخل (ِ
، ابإلضافة إٔب كركد بعض الصور ا١تتخللة للتعريف مثل صور (ّ)كالصواب ٣تيئها قبلهما

)(التمساح -ا١توز -الورقاء -ا١تخ)ا١تداخل: 
ْ). 

القاموس اٞتديد فيورد شواىده ُب ا٢تامش األٯتن للصفحة اليمٌت، كُب ا٢تامش  أما
األيسر للصفحة اليسرل، مرتبة من أعلى إٔب أسفل حسب أسبقية كركد ا١تداخل، كل ُب 

 صفحتو.
أما معجم الطالب فقد أكرد شواىده ٣تتمعة ُب لوحات، تضم اللوحة الواحدة صورنا 

مثال تضم  (الفواكو)، مع كضع اسم اجملاؿ عنواانن للوحة، فلوحة تنتمي مداخلها إٔب ٣تاؿ كاحد
صور ا١تداخل اليت تدؿ  (اآلالت ا١توسيقية)صور ا١تداخل اليت تدؿ على الفواكو، كتضم لوحة 

على اآلالت ا١توسيقية، كقد كزعت ىذه اللوحات على أبواب ا١تعجم توزيعنا عشوائيِّا، فقد 
فواكو، كا٠تضار، كقد تضمنتا صورنا تعود ألبواب أخرل كردت آخر ابب األلف لوحتاف: ال

. فتوزيعها ٓب (ٓ)كاللفت -ا١توز -العنب  -الثـو  -الباذ٧تاف  -غَت األلف، مثل: التفاح 
ٮتضع ١تنهج كاضح، ْتيث من الصعب على القارئ أف يتوقع كجود لوحة معينة ُب ابب من 

                                      
 ياف، ٚتل، األقحواف. على الًتتيب.الوجيز: الربنوؼ، ، ٓتر، الب (ُ)
 ا١تعجم ا١تدرسي: ثوؿ. (ِ)
 ا١تعجم ا١تدرسي: نثر. (ّ)
 ا١تعجم ا١تدرسي: ٥تخ، كرؽ، موز، مسح.(ْ)
 .َّ، ِٗمعجم الطالب: ص (ٓ)
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كصورتو، كبذلك ال يدرم الطالب إف كاف  أبواب ا١تعجم، مع إ٫تاؿ الربط بُت ا١تدخل ا١تصور
 ا١تدخل مصورنا أـ ال.

أما رائد الطالب فقد جعل لكل ابب من أبواب ا١تعجم لوحة أك أكثر، تضم الصور 
ترد لوحة بدكف عنواف  -مثال-اليت كضعت لبعض مداخل الباب، ففي آخر ابب الباء 

 -بوصلة  -ٓتور -بلطة - برميل -ابذ٧تاف  -ابشق  -بوابة  -تشتمل على الصور: بلطي
. كقد خصص عدد من لوحات ا١تعجم (ُ)بركاف -بدك -ببغاء -بيدر  -ابز -بؤبؤ العُت

، كىي تتضمن صورنا لعدد من ُّٓص  (اآلاثر)لعرض صور تنتمي جملاؿ كاحد، مثل لوحة 
، أك لبياف تطور آلة من اآلالت مثل لوحة ْٖٔص  (فن العمارة)ا١تعآب األثرية، كلوحة 

ص  (السيارات)، اليت تبُت ا١تراحل التطورية اليت مرت هبا السفن، كلوحة ْٔٗص  (سفنال)
 .ِّٕص  (القطر)، كلوحة ِٖٓ

فقد أكرد صوره ُب لوحات أيضنا موزعة على أبواب ا١تعجم، ْتيث  ؛أما منجد الطالب
تضم اللوحة صورنا لبعض مداخل الباب، ففي ابب حرؼ الظاء توجد لوحة تضم تسع صور 

 ،ظفر -مظلة شاطئ -ظراف -ظلف (مشسية)مظلة  -ظرابف -ظيب -ظرؼ -: مظلةىي
كىناؾ بعض اللوحات اليت تشمل صورنا لعدد من ا١تداخل اليت تعود جملاؿ دالٕب كاحد بغض 

 -مساجد -حيواانت آسيا -النظر عن مكاهنا ُب ا١تعجم، مثل لوحة: حيواانت أفريقيا
 ألبسة.. -أسلحة
مي إٔب إيراد أكثر من صورة أماـ ا١تدخل الواحد، يكوف ىو ىذا، كقد يضطر ا١تعج 
ا أك أشكاالن لذلك مدخالن   رئيسيِّا، كتكوف مداخل الصور األخرل أجزاء أك أنواعنا أك أشباىن

ا١تدخل، كذلك هبدؼ ٖتقيق مزيد من الوضوح كالبياف، عن طريق إبراز أكجو االتفاؽ 
رؾ إال اب١تقارنة، أك قد يهملها ا١تعجمي ُب كاالختالؼ بُت تلك ا١تداخل، كاليت قد ال تد

 تعريفو، مع ضركرة استخداـ اإلحالة لربط تلك ا١تداخل بصورىا.
                                      

 .ُِٔرائد الطالب: ص  (ُ)
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أل٫تيتها ُب دعم الشرح اللفظي لبعض -كقد أكثر من استخداـ ىذه الوسيلة  
  (ُ)" Hello Longman New Junior English Dictionary” ا١تعجم اإل٧تليزم -ا١تداخل

 لك:كمن أمثلة ذ
حيث كرد  (ِ)hed -fish - footصور تبُت األجزاء اليت يتكوف منها ا١تدخل، مثل: -ُ

أماـ كل مدخل صورة كلية، حدد ا١تعجم عليها أىم أجزائها، اليت أكردىا كمداخل، ٍب أحاؿ 
حدد ا١تعجم عليو ثالثة أجزاء،  footالقارئ من ىذه ا١تداخل إٔب تلك الصورة. فا١تدخل 

 footكقد تضمنها ا١تعجم كمداخل، كربط بينها كبُت ا١تدخل  (ّ)،heel, toes, bigtoeىي: 
 بػ:  heelا١تدخل -مثال-ابإلحالة، فهو يعرؼ

(ْ)The back part of your foot below your ankle - see picture at foot 
 

 
 

حيث  (ٓ)bag- bed - chairصور تبُت األصناؼ اليت يتنوع إليها ا١تدخل، مثل: -ِ

                                      
عدادية؛ لالسًتشاد بو ُب تعلم ىو معجم طاليب، طبعتو كزارة الًتبية كالتعليم ا١تصرية، كنشرتو على طالب ا١ترحلة اإل (ُ)

 اللغة اإل٧تليزية.
(ِ)Hello: hed -fish - foot 

(ّ)Hello: foot. 
(ْ)Hello: heel. 
 (ٓ)hello :bag- bed - chair 
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د أماـ كل مدخل ٣تموعة من الصور ٘تثل أنواعنا أخرل للمدخل، كقد نص ا١تعجم عليها كر 
أكرد لو ا١تعجم أربع  bagكمداخل، كأحاؿ القارئ منها إٔب حيث توجد الصور. فا١تدخل 

، كقد تضمن ا١تعجم ىذه suitcase, carrierbag, briefcase, handbag(ُ)صور، ىي: 
ا١تدخل  -مثالن -ابإلحالة، فهو يعرؼ  bagكبُت ا١تدخل األصناؼ كمداخل، كربط بينها 

handbag :بػ 
a woman’s bag for keeping money and small things ,carried in her hand 

or over her shoulder- see picture at bag(ِ) 
 

 
 

حيث أكرد ا١تعجم  cup صور تبُت ا١تًتادفات ا١تتقاربة ُب الشكل، مثل ا١تدخل:-ّ
ٍب أحاؿ القارئ  (ّ)mug- glassامو ابإلضافة إٔب صورتو صورتُت للمدخلُت ا١ترادفُت: أم

 بػ: glassحيث توجد صورهتما.فا١تعجم يعرؼ ا١تدخل  cupمنهما إٔب ا١تدخل 
A cup made of glass without a handle- see picture at cup(ْ) 

 

                                      
(ُ)Hello: bag. 
(ِ)Hello; handbag 

(ّ)Hello:cup. 
(ْ)Hello: glass 
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 (ُ)razor - fanور ا١تدخلُت: صور تبُت األشكاؿ ا١تتعددة للمدخل، كمن ذلك ص-ْ
 حيث أكرد ا١تعجم أماـ كل مدخل صور أشكالو ا١تختلفة.

 

 
 

أما ا١تعاجم ا١تدرسية فلم تلتفت إٔب ىذه الطريقة من طرؽ استخداـ الصور، ابستثناء 
فقد اشتمل على عدد من الصور اليت تبُت األشكاؿ ا١تختلفة للمدخل، منها  ؛ا١تعجم الوجيز

 (ِ)ٍنجىر، ًمٍنحات، نػىٍعل، ا١توسى، ا١تًٍنفاخ.صور ا١تداخل: مً 

 
 

                                      
(ُ)Hello : razor - fan 

 على الًتتيب. الوجيز: ٧تر، ٨تت، نعل، موس، نفخ، (ِ)
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 الثاين: دقة اختيار الشاىد الصوري:
حاكلت ا١تعاجم ا١تدرسية التوفيق بُت ىدفُت مهمُت، ٫تا: االستعانة أبكرب عدد من 
؛ أل٫تيتها كوسيلة من كسائل الشرح، كٖتقيق اإل٬تاز ُب اٟتجم؛ ألف اإلكثار  الصور كالرسـو

و؛ فهو يزيد من حجم ا١تعجم ، كرٔتا يشغل القارئ عن ا١تادة اللغوية نفسها، منها لو خطورت
كعلى ما يبدك أف ا١تعاجم نظرت إٔب ا٢تدؼ الثا٘ب كقدمتو على ا٢تدؼ اآلخر؛ لضركرة ٣تيء 
معجم الطالب صغَتنا ُب حجمو، موجزنا ُب اختيار مداخلو، كصياغة شركحو، كيتضح ذلك 

القيم الفاعلة ُب الشرح. غَت أهنا ُب سبيل ٖتقيق ىذا ا٢تدؼ من اقتصارىا على الصور ذات 
ٓب تستوؼ كل ا١تداخل اليت ىي ُب حاجة إٔب أف تدعم شركحها ابلصور أك الرسـو 

 -ا٠تىلىبيوص -كركاف  -اٞتلفق -الًتبُت)التوضيحية، كمنها ُب ا١تعجم الوجيز ا١تداخل: 
 -البػىٍندرة -البلبل -األصيص -فصاءالقر )كُب ا١تعجم ا١تدرسي ا١تداخل:  (ُ)(…القرفصاء
 -البغاث -القرفصاء)كُب القاموس اٞتديد ا١تداخل:  (ِ)(…ابن عرس -العرجوف -الزيزفوف

)(ا١تزمار، ا١تزِب، ا١ترساة، احملراث، احملجمة)، كُب رائد الطالب: (ّ)(…البقٌ 
. كُب منجد (ْ

 (ٓ)الًغفارة-الطالب: الغٌواص
 ري:الثالث: وسائل ضبط الشاىد الصو 

حاكلت ا١تعاجم ا١تدرسية ُب شواىدىا الصورية أف تقتصر على العناصر اٞتوىرية  
ذات الصلة ا١تباشرة ٔتفهـو ا١تدخل ا١تشركح، كتقليص ا١تعلومات الثانوية اليت ليس ٢تا عالقة 
مباشرة بو إٔب اٟتد األدٗب، كالتخلص من كل ا١تعلومات اليت تصرؼ انتباه القارئ عن 

اسية، أك اليت تعيقو عن التعرؼ على ا١تراد من الشاىد كتفسَته تفسَتنا ا١تعلومات األس

                                      
 الوجيز: الًتبُت، اٞتلفق، كرك، ا٠تلبوص، قرفص، على الًتتيب.  (ُ)
 قرفص، أصص، بلبل، بندكرة، زيزفوف، عرجن، عرس، على الًتتيب. ا١تدرسي: (ِ)
 القاموس اٞتديد: قرفصاء، بغاث، بق، على الًتتيب. (ّ)
 ة، على الًتتيب.رائد الطالب: ا١تزمار، ا١تزِب، ا١ترساة، احملراث، احملجم (ْ)
 منجد الطالب: غوص، كغفر على الًتتيب.(ٓ)
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صحيحنا، إال أف ىناؾ عددنا من الصور ال ٯتكن للمعاجم اختزا٢تا أك تبسيطها، فأكردهتا ُب 
صورهتا العامة، كاستعانت ببعض الوسائل اليت توجو انتباه القارئ إٔب معآب الصورة ذات 

ا١تشركح، كاالستفادة اب١تعلومات الثانوية قدر اٟتاجة، كمن الوسائل الصلة ا١تباشرة اب١تدخل 
اليت استخدمها ا١تعجم الوجيز إعادة اٞتزء ا١تقصود من الصورة مكربنا إٔب جوار الصورة الكلية، 

)(ٚتيز -ماذريوف -مردقوش)مثل: صور ا١تداخل: 
ُ) . 

 
 

 أما ا١تعجم ا١تدرسي فقد استخدـ الوسائل التالية:
د اٞتزء ا١تقصود من الصورة مكربنا إٔب جوار الصورة الكلية، كما ُب صورة *إيرا 

 (ِ)(…الذرة)ا١تدخل: 

 
 

                                      
 الوجيز: ا١تردقوش، ا١تاذريوف، ٚتز، على الًتتيب. (ُ)
 ا١تدرسي: ذرك. (ِ)
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)(الصُّدٍغ)*كضع دائرة حوؿ اٞتزء ا١تراد من الصورة الكلية، مثل صورة ا١تدخل: 
ُ) 

 
 حيث استخدـ: ؛أما القاموس اٞتديد فقد كاف أكثر ا١تعاجم استخدامنا ٢تذه الوسائل

 -الوتُت)ابلسهم إٔب اٞتزء ا١تقصود من الصورة الكلية، مثل صور ا١تداخل: *اإلشارة 
)(ا١تضخة -ا٢تامة

ِ). 

 
*إعادة اٞتزء ا١تقصود من الصورة مكربنا إٔب جوار الصورة الكلية، مثل صورة ا١تدخل: 

)(الكتاف)
ّ). 

                                      
 ا١تدرسي: صدغ. (ُ)
 القاموس اٞتديد: كتُت، ىامة، مضخة، على الًتتيب. (ِ)
 القاموس اٞتديد: كتاف. (ّ)
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)(رعل)*تظليل اٞتزء ا١تراد كاإلشارة إليو ابلسهم، مثل صورة ا١تدخل: 

ُ) 
 

 
 

فقد اكتفى ابالستعانة ابلسهم ُب اإلشارة إٔب اٞتزء ا١تقصود من الصورة،   ؛أما رائد الطالب
، كصورة الظلف ْٕٔ، كصورة الرقبة ُب اللوحة ص ُِٔكما ُب: صورة العُت ُب اللوحة ص 

 .ِّْ، كصورة اٞتبُت ُب اللوحة ص َٕٗ، كصورة اللثاـ ص ُُٔٔب اللوحة ص 

 
تعاف بًتقيم أجزاء الصورة ٍب بكتابة ما تشَت إليو األرقاـ أسفل أما منجد الطالب: فقد اس

اللوحة، مثل: اللوحة الواردة ضمن ابب حرؼ الواك، أك ابستخداـ خطوط منقوطة كمرقمة تشَت 
                                      

 القاموس اٞتديد : رعل. (ُ)
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الواردة ضمن ابب  (اإلنساف)إٔب اٞتزء ا١تراد من الصورة، ٍب كتابة ما تشَت إليو األرقاـ، مثل لوحة 
 .كج بينهما ُب الصورة الواحدة، كما ُب لوحة اإلنسافحرؼ السُت، كقد يزا

 
 أما معجم الطالب فلم يستعن أبية كسيلة من كسائل الضبط.

 الرابع: وضوح الشاىد الصوري ودقتو:
حرصت ا١تعاجم ا١تدرسية على أف تستخدـ الشواىد الصورية استخدامنا يتسم ابلدقة  

 كالوضوح، كيتضح ذلك ٦تا يلي:
 ألىم ا٠تصائص اليت يشتمل عليها التعريف:  ٘تثيل الصورة-أ

لعلو من ا١تفيد للمعجمي الذم يريد أف يدعم شركحو ابلصور كالرسـو أف يكوف على 
معرفة بفنيات التصوير كالرسم؛ حىت يتمكن من ضبط صوره ْتيث تعرب عن مضموف التعريف 

مع ذلك فهناؾ صور تعبَتنا دقيقنا ككاضحنا، كقد ٖترت ا١تعاجم ذلك ُب ٚتيع شواىدىا، ك 
 أي٫تًٍل فيها عنصر أك أكثر من عناصر التعريف، كمن أمثلة ذلك ُب ا١تعجم ا١تدرسي:

االستعانة بصورتُت ٥تتلفيت اٟتجم ٟتيواف كاحد، لتفسَت ا١تدخلُت: "البقر الوحشي" 
 ك"اٞتؤذر" مع ما بينهما من اختالؼ، حيث عرؼ ا١تعجم مدخل "البقر الوحشي بػ:

ة كبَتة اٟتجم من الفصيلة البقرية كمن رتبة اٟتافرايت كمن الثدييات كىي "حيواانت كحشي
من العواشب. ٢تا قركف ٣توفة قرنية، ترتكز على ٤تور عظمي، كحوافرىا مشقوقة كعيوهنا  
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. كعرؼ مدخل (ُ)كبَتة، كمن أنواعها: ا١تها كىي إٔب البياض كعلى كجهها بقعة بيضاء"
 .(ِ)ية""اٞتؤذر" بػ: "كلد البقرة الوحش

 
 

بػ: ىو القناع الذم ٕتعلو ا١ترأة على مارف أنفها،  (النقاب)كُب القاموس: عرؼ ا١تدخل 
 كتسًت بو كجهها، قاؿ الرصاُب:

ٍب أكرد للمدخل صورة امرأة يظهر منها أنفها كمقدمة رأسها، ٦تا ال يتفق مع التعريف، 
ٍب أكرد للمدخل صورة  ،(ْ)بػ: آلة حربية ترمى هبا القذائف (منجنيق)تعريف مدخل  كمثل

… بػ:  (زماـ)٤تارب ٯتسك بقوس ُب كضع التصويب، كيرمي سهمنا، كمثل تعريفو ا١تدخل 
كأكرد لو صورة نعل ليس فيو  ،(ٓ)كزماـ النعل ىو السَت الذم بُت اإلصبع الوسطى كاليت تليها

ا ُب صور ا١تداخل: كىذا يالحظ أيضن  ، اإلصبع الوسطى كاليت تليهافيو ذلك السَت الذم بُت
 .(ٔ)ا١تنحاة -ا١تمواج -الظفر -الصوٞتاف -السحاحة 

                                      
 ا١تدرسي: بقر.ا١تعجم  (ُ)
 ا١تعجم ا١تدرسي: جؤذر. (ِ)
 القاموس اٞتديد: نقاب. (ّ)
 القاموس: منجنيق. (ْ)
 القاموس: زماـ. (ٓ)
 .ِِٔ، ُِٔمن قضااي ا١تعجمية العربية ا١تعاصرة، د. أٛتد شفيق ا٠تطيب، ص (ٔ)

 (ّ)نقاب اٟتزف منظريه عجيب  أال إف اٞتماؿ إذا عاله
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 إيراد الصورة على ىيئة استعمالية: -ب
ال تتضح بعض الصور إال إذا جاءت على ىيئة استعمالية، أم صورت أك رٝتت حاؿ 

، كعدـ اختالطها ٔتا يشبهها، كبياف كظيفتها استخدامها، فذلك يفيد ُب توضيح حدكدىا
ا فارقنا بُت ا١تتقارابت،  ككيفية استعما٢تا، كالصورة بذلك تضيف إٔب التعريف ملمحنا جديدن
كىو ٖتديد كيفية االستعماؿ أك األداء، كمن أمثلة ذلك ُب ا١تعجم الوجيز: صورة ا١تداخل: 

)(اللجاـ -اللثاـ -عباءة -الناؼ)
كىو طائر رسم كُب  (القرىب)ا١تدرسي: صورة ، كُب ا١تعجم (ُ

كىو مًتبص ابلفريسة  (الفهد)كمثل صورة  ،(ِ)منقاره ٝتكة، كذلك يوضح نوعية ما أيكلو
كُب القاموس  (ّ)،على شجرة، كذلك يوضح كيفية صيده لفريستو، كالبيئة اليت يعيش فيها

كصورة  ،(ْ)يفية استخداموفالصورة توضح كيفية كضعو على اٞتمل كك (ا٢تودج)اٞتديد: صورة 
كىو اٟتبل  (حابو). كصورة (ٓ)توضح كيفية عملو، كاستخدامو ُب دكس أعواد القمح (النورج)

الذم يستعُت بو من يصعد النخلة، فهي صورة تبُت كيفية استعمالو، كُب رائد الطالب: 
ل صورة ، فالصورة تبُت كيفية استخداـ الفرٌاف الفرف، كمثََٕصور الفرف ُب اللوحة ص 

الفيل ُب اللوحة نفسها، حيث بينت بعض خصائص الفيل كقدرتو على ٛتل األثقاؿ، كمثل 
                                      

 ٞتم. -لثم -عبأ -الوجيز: نوؼ (ُ)
 ا١تدرسي: قرب. (ِ)
 ا١تدرسي: فهد. (ّ)
 س اٞتديد: ىودج.القامو  (ْ)
 القاموس اٞتديد: نورج. (ٓ)
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، كصورة البدك كالبيدر ُب اللوحة ص ْٕٔصورة رامي الرمح، كرامي كرة اليد ُب اللوحة ص 
. كُب َٔٔ، كصورة العمامة ُب اللوحة ص ْٕٔ، كصورة القباف كالقربة ُب اللوحة ص ُِٔ

ص  (ألعاب رايضية)صور األلعاب الرايضية اليت اشتملت عليها لوحة معجم الطالب: 
، مثل صور: ا١تصارعة، كرة السلة، ركوب ا٠تيل، ركوب الدراجة البخارية، كُب ُٖٗ، ُٕٗ

منجد الطالب: صورة األرجوحة، ضمن لوحة حرؼ الراء، كالزرد ضمن لوحة حرؼ الزام، 
 كالدفة كا١تدرعة ضمن لوحة حرؼ الداؿ.

ف ىناؾ بعض ا١تداخل ُب حاجة إٔب أف ترسم على ىيئة استعمالية كقد أ٫تل غَت أ
كُب  ،(ُ)العقاؿ -الكوفية -النام -ا١تعجم ذلك، كمنها ُب الوجيز: صور ا١تداخل: الوسادة

كُب منجد  ،(ِ)قالدة -قرط -كمنجة  -كماف  -انم -القاموس صور ا١تداخل: عقاؿ
 .(ٓ)درع -(ْ)اإلزميل-ا١تزمار-الزمارة-نردزىرة ال -(ّ)الطالب، صور ا١تداخل: الًتس

 

 
 إٟتاؽ الصورة بتوضيحات لفظية:-ج

هتتم ا١تعاجم: الوجيز كا١تدرسي كالقاموس أبف تلحق كل صورة بتوضيح لفظي، يربط 
بينها كبُت ا١تدخل الذم جاءت لتوضيحو، كيبُت أمورنا يصعب فهمها مباشرة من الصورة، 

الغدة الدرقية كىي )اؽ صورة الغدة الدرقية بعبارة: كمن ذلك ُب ا١تعجم ا١تدرسي إٟت

                                      
 الوجيز: كسد، كالنام، كالكوفية، كعقل، على الًتتيب. (ُ)
 القاموس اٞتديد: ا١تداخل ا١تذكورة. (ِ)
 منجد الطالب: اللوحة الواردة ضمن حرؼ التاء.( ّ)
 منجد الطالب: اللوحة الواردة ضمن حرؼ الزام.(ْ)
 ة ضمن حرؼ الداؿ.منجد الطالب: اللوحة الوارد(ٓ)
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)(مريضة
ُ) . 

 
كلكن قد ٭تدث خطأ ُب ضبط التوضيح اللفظي أك ىجائو، فيًتتب على ذلك خطأ 
ُب نسبة الصورة إٔب مدخلها، كمن أمثلة ذلك ُب القاموس اٞتديد ضبط التوضيح اللفظي 

، (٤تزاـ)كتب ٖتتها   (٤ًتٍـز)مثل صورة ا١تدخل ، ك (ًمنػٍفىضة)كاآلٌب:   (مىٍنفضة)ٖتت صورة ا١تدخل 
 . (رشا)كتب ٖتتها   (رشاء)، كصورة ا١تدخل (ا١تنحاة)كتب ٖتتها   (ا١تنحات)كصورة ا١تدخل 

 
أما إذا تعددت أجزاء الشاىد الصورم فإف ا١تعجم يلجأ إٔب استخداـ األسهم، مع 

لبس، كما ُب لوحة ٤ترؾ النص على اٞتزء الذم يشَت إليو السهم، ىذا ُب حالة أمن ال
، أما ُب حالة كثرة تفاصيل الشاىد فإنو يلجأ إٔب (ِ)االحًتاؽ الداخلي ُب القاموس اٞتديد

استخداـ األرقاـ، كذلك إما بوضع رقم فوؽ كل جزء من أجزاء الشاىد ٍب كتابة ما يدؿ عليو  
بكتابة الرقم خارج ، كإما (ّ)كل رقم أسفل الصورة، كما ُب لوحة الثالجة ُب القاموس اٞتديد

الشكل أك الصورة مع االستعانة ابلسهم لإلشارة إٔب اٞتزء الذم ٯتثلو الرقم، ككتابة ما يشَت 
إليو كل رقم أسفل الشكل، كقد يزاكج بينهما، كما ُب لوحة "جسم اإلنساف" ُب القاموس 

                                      
 انظر مدخل: درؽ. (ُ)
 . IXالقاموس اٞتديد، ملحق اللوحات العلمية، ص  (ِ)
 . IIالقاموس اٞتديد، ملحق اللوحات العلمية، ص (ّ)
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 .(ُ)اٞتديد
لذم تنتمي إليو فقد اكتفى بوضع عنواف عاـ للوحة ٯتثل اجملاؿ ا ؛أما معجم الطالب

ا١تداخل ا١تصورة، كٓب يرفق الصور داخلها أبم توضيح لفظي، كال بعنواف يشَت إٔب ا١تدخل 
الذم ٘تثلو الصورة، األمر الذم يًتتب عليو صعوبة نسبة كثَت من الصور إٔب مداخلها، كمن 
 ٍب اقتصرت فائدهتا على التسلية كالزينة، مثل لوحة اٟتشرات، كالطيور، كاٟتيواانت

)…البحرية
، ّْْ، ّّْ، ِّْاْب، كا١تعجم ٓب يكتف بذلك بل أكرد ُب الصفحات: (ِ

خراط صماء ألجزاء من العآب، كإف تكرر كركدىا ُب آخر ا١تعجم ُب  -ّٕٕ، ِّٕ، ّٔٓ
ملحق ملوف ٠ترائط العآب مدكف عليها أشهر معآب كل دكلة، ككذلك كردت ُب الصفحات: 

ا لدكؿ عربية كغَت عربية، غَت منسوبة إٔب بالدىا، علمن  ِْلوحة ضمت  -ْٔ، ّٔ، ك ِٔ
كملونة ابللونُت: األبيض كاألسود فقط، مع أ٫تية األلواف األخرل ُب التفريق بُت األعالـ، مع 
تكرار بعض ىذه األعالـ ُب آخر ا١تعجم حيث كردت لوحة ضمت أعالمنا، ٘تثل الدكؿ 

 العربية، ملونة، كمنسوبة إٔب بالدىا.
رائد الطالب فقد أرفق كل صورة من صوره بتعليق لفظي يشَت إٔب ا١تدخل أما معجم 

الذم ٘تثلو، كإف جاءت الصور صغَتة اٟتجم، كتعليقاهتا مكتوبة ببنط صغَت نظرنا لكثرة عدد 
الصور ُب اللوحة الواحدة، األمر الذم يعجز معو القارئ ُب أحياف كثَتة عن قراءتو، كما ُب 

 .َِّص ، كاللوحة ُِٓاللوحة ص 
فإنو يورد صوره مرفقة بتوضيحها اللفظي أك بًتقيمها ٍب بتوضيح ما  ؛أما منجد الطالب

 يشَت إليو الرقم.

                                      
 . XXVIIالقاموس اٞتديد: ملحق اللوحات العلمية، ص (ُ)
 على الًتتيب. ِّٖ، ُٖ، ْٕمعجم الطالب: (ِ)
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 اإلسراؼ يف استخداـ الشاىد الصوري:-٘

تكتسب الصورة أ٫تيتها ٦تا تضيفو إٔب التعريف اللفظي من عناصر توضيحية ١تفهـو 
تعانة بصورة أك رسم للمدخل، كلكن ينبغي ُب ا١تدخل، فقد يتطلب اإل٬تاز ُب التعريف االس

الوقت نفسو عدـ اإلسراؼ ُب استخداـ الشواىد الصورية؛ حىت ال ينصرؼ اىتماـ القارئ 
إليها، كينشغل عن متابعة ا١تادة اللغوية، كلتحقيق اإل٬تاز ُب حجم ا١تعجم، كمن مظاىر 

 اإلسراؼ ُب استخداـ الصور ُب معاجم الدراسة:
 مداخل ٢تا، منها ُب منجد الطالب صور بعنواف: "صلجة"، إيراد صور ال-أ

، (ْ)ك"فٌك" ،(ّ)كُب رائد الطالب صور بعنواف: "ىٌلوؼ"، ك"٫تشة" (ِ)،ك"مسيعة" (ُ)ك"صرد"
                                      

 .َّْانظر لوحة حرؼ الصاد، ص  ( ُ)
 .َْْانظر لوحة حرؼ السُت، ص  (ِ)
 .ْٔٗانظر لوحة حرؼ ا٢تاء، ص (ّ)
 .ََٕانظر لوحة حرؼ الفاء، ص  (ْ)
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 (ُ)ك"ألىمة".
تكرار الشاىد الصورم ُب أكثر من موضع، كذلك إما لتكرار ا١تدخل، كما ُب -ب

مع  (التُت)الشوكي" مرتُت، األكٔب ٖتت مدخل  الوجيز، حيث تكرر ا١تدخل الفرعي "التُت
ابإلضافة إٔب صورة ٞتزء من النبات. كالثانية ٖتت  (ِ)تعريفو بػ: "ضرب من الفصيلة الشوكية"

، مدعمنا ابلصورة نفسها (ّ)كتعريفو بػ: "نبات شائك من الفصيلة الشوكية" (الشوكي)مدخل 
راد التعريف مقًتانن ابلصورة ُب أحد إال أهنا مقلوبة، ككاف على ا١تعجم أف يكتفي إبي

 ا١توضعُت، مع الربط بينهما ابإلحالة.

 
 

كإما أف يكوف التكرار انٕتنا عن إيراد الصورة على أكثر من ىيئة، كما ُب معجم 
قارة آسيا، كقارة )الطالب، فقد ٗتلل ا١تعجم ست خرائط صماء ألجزاء من العآب، كىي لػ

رة إفريقيا، كالشرؽ األكسط، كأمريكا اٞتنوبية كالوسطى، أكركاب مع جزيرة أيسلندا، كقا

                                      
 .َٕٗانظر ضمن لوحة حرؼ الالـ، ص (ُ)
 الوجيز: تُت. (ِ)
 الوجيز: شوؾ. (ّ)
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)(كالوالايت ا١تتحدة األمريكية مع ألسكا
، كما اشتمل على ثالث لوحات ضمت أعالمنا (ُ

كذلك على الرغم من أف ا١تعجم قد تذيل ٔتلحق ملوف  (ِ) غَت ملونة، كغَت منسوبة لبالدىا
دكؿ كأىم مدهنا، كمعا١تها الطبيعية كاٞتغرافية،  اشتمل على خرائط العآب مدكف عليها أٝتاء ال

 كما اشتمل ا١تلحق على أعالـ الدكؿ العربية، ملونة كمنسوبة إٔب بالدىا.
 إيراد صور ذات طابع موسوعي:-ج

قد يكوف من األفضل إليضاح معٌت بعض ا١تداخل أف يستعاف بلوحات تبُت مراحل 
ة ا١تكونة ٢تا، أك ترصد كيفية أداء عمل من تطور آلة من اآلالت، أك توضح أجزاءىا الرئيسي

األعماؿ، أك تورد ٪تاذج متعددة لشيء كاحد، كمن ذلك ُب معجم الطالب لوحة "ألعاب 
، كُب رائد الطالب لوحة "الطَتاف"، كلوحة (ْ)كلوحة "شاحنات كسيارات نقل برية" (ّ)رايضية"

  .(ٔ)شرية"، كُب منجد الطالب لوحة "أشكاؿ األجناس الب(ٓ)"السيارات"
فذلك مقبوؿ من غَت مبالغة ُب إظهار اٞتزئيات كالتفريعات اليت ال ٭تتاج إليها 

كُب القاموس اٞتديد لوحات هتدؼ إٔب  ،(ٕ)الطالب، كمنها ُب رائد الطالب لوحة "النفط"
بياف "فنيات الصيد البحرم"، كاثنية تشرح كيفية "سحب الصورة الشمسية" كأخرل ٖتدد 

ة اليت يتكوف منها "٤ترؾ السيارة"، ك"السيارة"، ك"الطائرة"، ك"آالت األجزاء الدقيق
 (ٖ)التصوير"، ك"جسم اإلنساف".

                                      
 ، على الًتتيب.ّٕٔ، كِّٕ، كّٔٓ، كّْْ، كّّْ، كِّْمعجم الطالب: (ُ)
 .ْٔك، ّٔ، كِٔمعجم الطالب: (ِ)
 .ُٖٗ، ُٕٗمعجم الطالب:  (ّ)
 .ُِٗمعجم الطالب:  (ْ)
 . على الًتتيب.ِٖٗ، َٖٔرائد الطالب:  (ٓ)
 .ّّ، ِّمنجد الطالب: ص  (ٔ)
 .ََٗرائد الطالب: ص (ٕ)
 القاموس اٞتديد: ا١تلحق العلمي ا١تصور ا١تذيل للمعجم. (ٖ)
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 اخلاسبة والتوصيات
 انتهت الدراسة إٔب عدد من النتائج كالتوصيات تتمثل فيما يلي:

أسبقية ا١تعٌت السياقي للكلمة للمعٌت ا١تعجمي ٢تا، فالكلمة تولد كتكتسب دالالهتا -ُ
  أكناؼ السياقات اللغوية كغَت اللغوية، ٍب يرصدىا ا١تعجمي كيسجلها ُب معجمو.بُت

تنوع السياقات ما بُت سياقات لغوية مصنوعة من قبل ا١تعجمي أك مقتبسة، -ِ
 كسياقات مصورة تعرب عن عناصر ا١تقاـ اللغوم كغَت اللغوم من خالؿ الشكل كالرسم.

هارة اإل٬تابية لدل مستخدـ ا١تعجم، إذ تساعدة تنمي السياقات اللغوية كالصورية ا١ت-ّ
على االستخداـ اللغوم من خالؿ ا١تثلة كما تًتؾ لو فرصة الستتنتاج بعض جوانب ا١تعٌت 

 كالدالالت من خالؿ تلك السياقات.
تباينت طريقة توظيف ا١تعاجم الطالبية للسياقات ُب شرح ا١تداخل الفعلية عنها ُب -ْ

 شرح ا١تداخل االٝتية.
ٓب توؿ ا١تعاجم الطالبية السياقات ا١تقتبسة أ٫تية كبَتة نظرا ٟترصها على االختصار -ٓ

 ٦تا أخل بشرح بعض ا١تداخل ا١تعجمية.
أصابت السياقات اليت أكردهتا ا١تعاجم الطالبية عدد من العيوب ا١تعجمية كاشتما٢تا -ٔ

ٌب تلك السياقات على ضمائر تعود على ٣تهوؿ، كاشتما٢تا على كلمات غامضة، أك أف أت
 مبتورة غَت كاضحة ا١تعٌت.

تعدد كسائل ضبط الشاىد الصورم اليت اعتمدهتا ا١تعاجم الطالبية ُب توجيو اىتماـ -ٕ
 الطالب إٔب ا١تقصود من التلك الشواىد.

 كالدراسة توصي ٔتا يلي:
دعم ا١تؤسسات ا١تعجمية ا١توجودة ابلوطن العريب، بتزكيدىا ابلكفاءات ا١تعجمية  *

 ١تطلوبة، كرصد ا١تيزانيات الكافية.ا
 إعداد فريق عمل مدرب، كمتعدد االختصاصات. *



 5102 اهجاهح عشر ٙ٘هٚ٘اهعدد                                                                         ( دلٌع )داًعٞ املدِٙٞ اهعاملٚٞ دلوٞ 

165 

إعداد قاعدة بياانت، تشتمل على كل ما ٭تتاجو الطالب من مفردات كمعاف،  *
كمهيأة للتعامل معها بطرؽ متنوعة، مع إمكانية حفظها على اٟتاسبات اآللية الشخصية، أك 

 .(CD-ROM)ٗتزينها على أقراص مد٣تة 
 التوعية بدكر ا١تعجم ُب اكتساب اللغة كتعلمها، كتنمية اٟتصيلة اللغوية. *
 تطوير مناىج تدريس اللغة العربية ٔتا يشجع الطالب على استخداـ ا١تعجم. *
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 ادلصادر وادلراجع
 أوًًل: ادلصادر:

 ـ.ُٖٔٗ، ٗجرباف مسعود، دار العلم للماليُت، بَتكت، ط، رائد الطالب-ُ
علي بن ىادية، بلحسن ، اٞتديد للطالب، معجم عريب مدرسي ألفبائيالقاموس -ِ

، الشركة الوطنية للنشر (تونس)البليش، اٞتيال٘ب بن اٟتاج ٭تِت، الشركة التونسية للتوزيع 
 ـ. َُٖٗ، ِ، ط(اٞتزائر)كالتوزيع 
 ـ.ُٓٗٗ، ٣ُتا٘ب الطالب، دار اجملا٘ب، بَتكت، ط-ّ
رحات، مراجعة، إميل بديع يعقوب، دار معجم الطالب، أتليف يوسف شكرم ف-ْ

 ـ.َََِ، ُالكتب العلمية، بَتكت، ط
ا١تعجم ا١تدرسي، دمحم خَت أبو حرب، كزارة الًتبية كالتعليم، اٞتمهورية العربية السورية -ٓ

 ـ.ُٖٓٗ -ىػَُْٔ، 
ا١تعجم الوجيز، ٣تمع اللغة العربية، القاىرة، طبعة خاصة بوزارة الًتبية كالتعليم، -ٔ
 ـ.َََِ -ىػُُِْ
 ـ.ُٖٔٗ، ْٓمنجد الطالب، فؤاد إفراـ البستا٘ب، دار ا١تشرؽ، بَتكت، ط-ٕ

 اثنًيا: البحوث:
االٕتاىات اٟتديثة ُب صناعة ا١تعجمات، ٤تمود فهمي حجازم، ٣تلة ٣تمع اللغة -ُ

 ـ.ُٕٕٗ، َْالعربية، القاىرة، عدد 
اللغة العربية، القاىرة،  التأليف ا١تعجمي العريب، علي عبد الواحد كاُب، ٣تلة ٣تمع-ِ
 ـ.ُٕٖٗ، َٔعدد 
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تعقيب "ا١تعجم العريب، ىاشم طو شالشي، ضمن "كتاب اللغة العربية كالوعي -ّ
القومي" ْتوث كمناقشات الندكة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، 

 ـ.ُْٖٗ، ُابالشًتاؾ مع اجملمع العلمي العراقي، كمعهد البحوث كالدراسات العربية، ط
، ُٕب بنية النص ا١تعجمي، فرحات الدريسي، ٣تلة ا١تعجمية، تونس، عدد -ْ
 ـ.ُُٗٗ -ىػ ُُُْ
ا١تعجم بُت النظرية اللغوية كالتطبيق الصناعي، دمحم صالح الدين الشريف، ٣تلة -ٓ

 ـ.ُٖٔٗ -ىػَُْٔ، ِا١تعجمية، العدد 
، َٖٔلرايض، عدد مالحظات ُب الوسيط كالوجيز، علي يونس، ٣تلة الفيصل، ا-ٔ
 ـ.ُْٗٗ

 اثلثًا: ادلراجع:
االستدراؾ على ا١تعاجم العربية، دمحم حسن جبل، دار الفكر العريب، القاىرة، دكف -ُ
 ط، ت.
 البحث اللغوم، ٤تمود فهمي حجازم، مكتبة غريب، القاىرة، دكف ط، ت.-ِ
 ـ.ُٔٗٗالبحث اللغوم عند العرب، أٛتد عمر ٥تتار، عآب الكتب، القاىرة، -ّ
، ُالتعبَت االصطالحي، كرٙب زكي حساـ الدين، مكتبة األ٧تلو ا١تصرية، القاىرة، ط-ْ
 ـ.ُٖٓٗ
، معهد (رسالة ماجستَت)حركة التأليف ا١تعجمي ُب لبناف، جالؿ دمحم فيصل إبراىيم -ٓ

 ـ.ُْٗٗالبحوث كالدراسات العربية، جامعة الدكؿ العربية، 
 ـ.ُٔٗٗ -ىػُُْٕ، عآب ا١تعرفة، اٟتصيلة اللغوية، أٛتد دمحم ا١تعتوؽ-ٔ
 ـ.ُٕٖٗ، ُدراسات ُب ا١تعجم العريب، إبراىيم بن مراد، دار الغرب، ط-ٕ
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 -ىػُُْٖ، ُصناعة ا١تعجم اٟتديث، أٛتد ٥تتار عمر، عآب الكتب، ط-ٖ
 ـ.ُٖٗٗ
 ـ.ُّٗٗ، ْعلم الداللة، أٛتد ٥تتار عمر، عآب الكتب، القاىرة، ط-ٗ

ظرية كالتطبيق، دراسة اترٮتية، أتصيلية، نقدية، فايز الداية، علم الداللة العريب الن-َُ
 ـ.ُٖٓٗ، ُدار الفكر، ط

، ِعلم اللغة كصناعة ا١تعجم، على القاٝتي، مطبوعات جامعة ا١تلك سعود، ط-ُُ
 ـ.ُُٗٗ -ىػُُُْ

 -ىػ ُُُّْب نقد ا١تعاجم كا١توسوعات، عبد العزيز مطر، دار ا١تعارؼ، القاىرة، -ُِ
 ـ.ُِٗٗ

دمحم ، ادر البحث اللغوم: ُب األصوات كالصرؼ كالنحو كا١تعجم كفقو اللغةمص-ُّ
 ـ.ََِٗ، مكتبة اآلداب ،حسن عبد العزيز

 -ىػُُْٓمعاجم العربية كمصادر، دمحم يوسف حبلص، دار الثقافة العربية، -ُْ
 ـ.ُْٗٗ

 ـ.ُٖٕٗا١تعاجم اللغوية، إبراىيم دمحم ٧تا، مطبعة السعادة، القاىرة، -ُٓ
، ُعاجم اللغوية العربية، إميل يعقوب، دار العلم للماليُت، بَتكت، طا١ت-ُٔ
 ـ.ُُٖٗ

أثرىا ُب تنمية  -مستوايهتا -ا١تعاجم العامة: كظائفها-ُا١تعاجم اللغوية العربية. -ُٕ
لغة الناشئُت. دراسة كصفية ٖتليلية نقدية، أٛتد دمحم ا١تعتوؽ، اجملمع الثقاُب، أبو ظيب، 

 ـُٗٗٗ
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اللغوية العربية بداءهتا كتطورىا، إميل يعقوب، دار العلم للماليُت، بَتكت،  ا١تعاجم-ُٖ
 ـ.ُُٖٗ، ُط

ا١تعاجم اللغوية ُب ضوء دراسات علم اللغة اٟتديث، دمحم أبو الفرج، دار النهضة، -ُٗ
 ـ.ُٔٗٗ، ُبَتكت، ط
فة، ا١تعجم العريب ْتوث ُب ا١تادة كا١تنهج كالتطبيق، رايض زكي قاسم، دار ا١تعر  -َِ
 ـ.ُٕٖٗ -ىػَُْٕ، ُبَتكت، ط
، ُا١تعجم العريب ُب لبناف، حكمت كشلي، دار ابن خلدكف، بَتكت، ط -ُِ
 .دكف ت

، ْا١تعجم العريب نشأتو كتطوره، حسُت نصار، مكتبة مصر، القاىرة، ط-ِِ
 ـ.ُٖٖٗ -ىػ َُْٖ

 ـ.َُٗٗأل٧تلو، القاىرة، مناىج البحث ُب اللغة، ٘تاـ حساف، مكتبة ا-ِّ


