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        : : : : ملخص البحثملخص البحثملخص البحثملخص البحث

وبيان مدى التزام تلك ، مداخلها ؛يهتم البحث بدراسة كيفية اختيار املعاجم الطالبية
احلديثة اليت تعىن بضرورة  ا لشروط الصناعة املعجميةاملعاجم بضوابط اختيار مادا وفقً 

حبيث ال يشتمل املعجم على كلمات ال حاجة ، مراعاة خصائص الفئة املستهدفة من املعجم
كما كشفت ،  وال يفتقر إىل كلمات حيتاج إليها مستخدمو ذلك النوع من املعاجم، إليها

يب دوره الدراسة عن نتائج عدم مراعاة املعجم لتلك الضوابط من عدم تأدية املعجم الطال
وقد اعتمد البحث يف حتليل مناذجه واستخالص نتائجه على ، ونفور الطالب منه، املنوط به

  .املنهج الوصفي املعياري
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        : : : : املقدمةاملقدمةاملقدمةاملقدمة
فإن ، إذا كان هدف املعاجم التارخيية والكبرية حصر مجيع كلمات اللغة بكل معانيها

وإثبات أكثر ، الئمة ملستعمليهااملعاجم املتوسطة والصغرية دف إىل اختيار الكلمات امل
ومن مث  ، وهي بذلك تواجه صعوبة حتديد القدر املناسب من هذه الكلمات، معانيها تداوالً 

وال خيرج األساس الذي يعتمد ، فهي يف حاجة إىل أساس واضح تعتمده يف هذا االختيار
ة عن النظرة الذاتية عليه مؤلفو املعاجم املتوسطة والصغرية يف االختيار من بني مفردات اللغ

  والنظرة املوضوعية.
والنظرة املوضوعية تعين أن يكون موضوع الدراسة هو الفيصل يف احلكم على الظواهر 

حبيث  ؛دون اعتماد على ميول الذات الباحثة وال عواطفها وآرائها الشخصية ومعتقداا
طرق املوضوعية يف ومن ال، )1(يكون التفكري مرتبطًا بسلوك الظاهرة اخلاضعة للمالحظة

  : البحث
ويقصد بالعينة "قدر غري منتظم من املادة اللغوية اموعة يف : فحص عينة حمدودة -1

 ؛ويشرتط أن تكون معربة تعبريًا دقيًقا عن املادة اللغوية املعنية بالبحث، )2(جمال لغوي حمدد"
  غوية.حبيث تنطبق النتائج اليت ينتهي إليها الباحث على بقية املادة الل

، وذلك بإخضاع العينة املختارة لعمليات إحصاء وتصنيف: اإلحصاء والتصنيف -2
دف عد مفردات العينة؛ حىت يتمكن املعجمي من معرفة نسب تردد الكلمات يف العينة؛ 

وقد ساعد استخدام احلاسب اآليل ، وأكثر معانيها تداوالً ، فيثبت يف معجمه أكثرها انتشارًا
على إجناز هذه املهمة بعد أن كانت تشق على املعجميني من قبل؛  يف صناعة املعاجم

مما جيعل التعامل مع ، ولضخامة حجم املادة من ناحية أخرى، لصعوبة العمل من ناحية
  ماليني الكلمات والبطاقات أمًرا مستحيًال.

                                      

  .47ص ، القاهرة، دار الفكر العريب، حممد حسن عبد العزيز، )مدخل إىل علم اللغة1(
  .51ص ، ) السابق2(
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قد ال تفي العينة اموعة بكل ما حيتاجه : اختيار الرواة وصياغة االستبيانات -3
فيلجأ إىل توجيه أسئلة أو ، ويريد املعجمي أن يدعم جانًبا من اجلوانب يف معجمه، ملعجما

فثمة ، ممثلة يف أحد أفرادها وهو ما يطلق عليه الراوي اللغوي، استبيانات إىل اجلماعة اللغوية
ولعل هذا ، اتفاق "بني املتكلمني على استخدام كل أشكال اللغة بطريقة تكاد تكون متماثلة

ما جعل اللغويني يطمئنون إىل أن لغة أحد أفراد اجلماعة اللغوية ميكن أن متثل العادات  هو
مع االعرتاف مبا بني األفراد من فروق  )1(اللغوية للمتكلمني اآلخرين يف اجلماعة نفسها"

  : )2(ويشرتط يف الراوي، واختالفات
  أن يكون منتمًيا إىل اللغة أو اللهجة املدروسة. -1
ا وفقً ، أو فئات متداخلة، أو فئة حمددة،  لبيئة معينة أو بيئات متفرقةون ممثًال أن يك -2

  هلدف الدراسة.
  أال يكون لديه تصور سابق عن الدراسة. -3
  أن تكون التعليمات قد اتضحت لديه. -4

أما النظرة الذاتية فإا تعتمد على أساس خيتلف باختالف األشخاص الذين يقومون 
ا ونوًعا عن خربة غريه من عجمي يعتمد على خربته املعجمية واليت ختتلف كم فامل ؛، باملعاجلة

  املعجميني.
  : بني املوضوعية والذاتية

على الرغم من أن املعاجلة الذاتية تقوم على أساس خيتلف باختالف األشخاص الذين 
فاملالحظة  ؛فإن الطريقة اليت تعتمد عليها ليست معيبة أو مرفوضة على اإلطالق، يقومون ا

فإا تعد مبثابة نظرات نقدية للمفردات أو ، الذاتية إذا كانت صادرة عن معجمي متخصص
، وهي اليت متكنه من اختيار املالئم منها ملستعملي املعجم، املادة اللغوية املطروحة أمامه

                                      

  .35ص ، ) مدخل إىل علم اللغة1(
  .36ص ، ) السابق2(
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 فاملوضوعية ؛وما حيتاجونه من معلومات، باإلضافة إىل علمه املسبق حبصيلتهم اللغوية
بل تتعاونان يف سبيل حتقيق أكرب قدر من الدقة ، والذاتية املعتمدة على اخلربة كثريًا ما تلتقيان

يف حتديد العينة اللغوية اليت ختضع  -مثًال -ومن ذلك اعتماد املعجمي على خربته ، املطلوبة
وهو بذلك يوجه البحث املوضوعي ، وصياغة االستبيانات، ويف اختيار الرواة، لإلحصاء

غري أن إمهال األخذ بإحدى طرق البحث املوضوعية يف ، لوجهة اليت ختدم غايته البحثيةا
  قد تتعدد أشكاله.، إعداد املعجم يؤدي إىل نوع من القصور

  : وفيما يلي حتديد ملدلول عدد من املصطلحات األساسية يف البحث
  : املدخل-1

املصطلحات أو العبارات استخدم املعجميون هذا املصطلح للداللة على الكلمات أو 
، ويشرحها املعجم، اليت تكتب ببنط أسود أو شبه أسود أو توضع بني قوسني؛ متييزًا هلا

، القامسي يوالدكتور عل، عند الدكتور أمحد خمتار عمر entryوهو ترمجة لكلمة  )1(ويرتبها.
  )2(عمر.عند الدكتور أمحد خمتار  head wordأو للرتكيب ، والدكتور حممد علي اخلويل

وحدة : مثل، وإىل جانب هذا املصطلح استخدم املعجميون بعض املصطلحات املرادفة
ومفردة ، ومادة لغوية، ومفردة متمكنة، ومأصل، )3(ولكسيم، ومفردة معجمية، معجمية

  )4(وغري ذلك.، جمردة
  
  : املادة املعجمية-2

                                      

ومعجم ، 1هامش  48ص ، م 1998 -هـ1418، 1ط، عامل الكتب، أمحد خمتار عمر، ) صناعة املعجم احلديث 1(
 .entry: علم اللغة التطبيقي

، 3املعجم صوعلم اللغة وصناعة ، entry: ومعجم علم اللغة التطبيقي، 1هامش  48ص ، ) صناعة املعجم احلديث 2(
208. 

وهي تشري إىل قائمة الكلمات اليت جيمعها ، استخدم املعجميون مصطلح اللكسيم مرادفا ملصطلح الوحدة املعجمية )3(
 املعجم ويرتبها ويشرحها.

 .24ص ، ) صناعة املعجم احلديث  4(
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  : ورد هذا املصطلح يف املؤلفات املعجمية مبعنيني
، مصطلح "املدخل" وقد استخدمه ذا املعىن الدكتور أمحد شفيق اخلطيب األول مبعىن

 entry -lexicalوالدكتور داود حلمي السيد والذي ترمجه عن ، والدكتور على القامسي
item)1( ذا ، واآلخر يشري إىل املدخل وما يلحق به من معان وتفسريات وقد استخدمه

والدكتور حممود فهمي ، كتور أمحد شفيق اخلطيبوالد ، املعىن الدكتور أمحد خمتار عمر
  )2( .حجازي

وقد رجحت يف هذا البحث االقتصار على املعىن الثاين فقط ملصطلح "املادة املعجمية" 
وألفضلية ، وعدم استخدامه باملعىن األول؛ حىت ال خيتلط مع مصطلح املدخل من ناحية

ومبعىن ، حية أخرى؛ لكونه كلمة واحدةمصطلح (املدخل) يف التعبري عن املعىن األول من نا
  ويستعمل مبعنيني.، أما مصطلح "املادة املعجمية" فيتألف من كلمتني، واحد

  : املادة اللغوية-3
استخدم البحث هذا املصطلح لإلشارة إىل جمموعة املداخل الرئيسية اليت تنتمي إىل 

اخل. وقد استعمل  ... وسلم، وعمر، قبل:  املادة اللغويةفهناك مثًال ، أصل اشتقاقي واحد
"أما منهجه ( املعجم الوجيز) يف : حيث يقول ؛مصطفى حجازي املصطلح ذا املعىن

ُصنفت اللغُة : فهو املنهج الذي ارتضاه امع يف معجميه الكبري والوسيط، ترتيب مواده
 على -صول أي ُأُصوًال (أو كما يسميها احملدثون جذورًا ومداخَل) ورتبت هذه األ، مواد

  .)3(وفق احلرف األول فالثاين فالثالث من حروف اهلجاء" -حسب أوائلها
تناول البحث بالدراسة املعاجم الطالبية العربية اليت صدرت خالل النصف الثاين من 

مبا يشمل يف ، واليت ألفت لطالب املرحلة فوق االبتدائية وقبل اجلامعية، القرن العشرين تقريًبا

                                      

 .323 -128جنليزي ص املعجم اإل، 34ص ، علم اللغة وصناعة املعجم، 603من قضايا املعجمية املعاصرة ص  )1(
ضمن كتاب "يف املعجمية املعاصرة" ص ، من قضايا املعجمية املعاصرة، 153، 76) صناعة املعجم احلديث ص  2(

 .90ص ، 40جملة امع ، واالجتاهات احلديثة يف صناعة املعجمات، 612
 ص ن.، املقدمة: م2000 -هـ1421، والتعليمطبعة خاصة بوزارة الرتبية ، القاهرة، جممع اللغة العربية، املعجم الوجيز )3(
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، وهي فئة سنية ترتاوح تقريًبا بني العاشرة والثامنة عشرة، إلعدادية والثانويةمصر املرحلتني ا
ونضج قدراا اللغوية بالقدر ، وارتقاء تفكريها الذهين، ويفرتض فيها تنامي حمصوهلا اللغوي

وفهم أنواع خمتلفة ، الذي يسمح هلم بتقدمي تعريفام اخلاصة لألشياء واملوجودات املألوفة هلم
وقد اقتصر البحث على دراسة تلك املعاجم دون املعاجم الطالبية املؤلفة ، )1(عريفاتمن الت

  : لتالميذ املرحلة االبتدائية ملا يلي
وتقوم على أسس ومعايري ، معاجم الفرتة املختارة تشملها خصائص ومسات معينة -1 

  خاصة متيزها من معاجم املرحلة االبتدائية.
ويستحق ، له مناهجه اليت متيزه عن غريه، نوًعا خاصا تعد  معاجم املرحلة االبتدائية-2

  : )2(واليت يتمثل أمهها يف، معها أن يفرد بدراسة مستقلة تكشف عن خصائصه ومواصفاته
وذلك لعدم قدرة الصغري على التعامل مع األشكال ، التبسيط الشديد للتعريفات -أ

  والتعبريات املركبة أو املعقدة.
  لومات املقدمة الحتياجات الصغري اللغوية.مناسبة املع -ب
  املقرتن بتطور اكتسابه ملعاين الكلمات.، مراعاة تقدم الصغري اللغوي -ج
  واالختصار الشديد سواء فيما يتعلق باملداخل أو شرح الكلمات.، صغر احلجم - د
مما ال يدخل يف دائرة اهتمامات  ؛جتنب املعلومات النحوية والصرفية وغريها -هـ

  صغري.ال
شرًحا ، ونظًرا لتشابه معاجم املرحلة اليت يشملها البحث يف احملتوى وطريقة معاجلته

فقد  - حبيث إن ما ينطبق على البعض من أحكام ميكن إطالقه على بقيتها ؛وترتيًبا وإخراًجا
وقد مت هذا االختيار وفًقا لعدد من املعايري اليت تكفل حتقيق ، اكتفيت بدراسة بعضها

  : وهذه املعايري هي، املرجوة من هذا البحثاألهداف 

                                      

  .44ص ، مصادر البحث اللغوي )1(
  .44، 43ص ، ) صناعة املعجم احلديث2(
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أول معاجم هذه الفرتة ، فقد روعي أن يكون من بني هذه املعاجم: املعيار الزمين-1
  حبيث ميكن متابعة تقدم صناعة املعجم املدرسي خالل فرتة الدراسة. ؛وأحدثها، صدورًا

املشرق : ربية الثالثةفقد جاءت هذه املعاجم ممثلة لألقاليم الع: املعيار اإلقليمي -2
دف رصد االختالفات احمللية واإلقليمية يف استخدام اللغة ، واملغرب العريب، ومصر، العريب

  وموقف املعاجم منها.، واليت وجدت طريقها إىل املعاجم، العربية املعاصرة
فقد جاءت هذه املعاجم ممثلة املناهج املختلفة املتَبعة يف مجع : املعيار املنهجي -3

وتقدمي ، وترجيح أحدها، دف املوازنة بني هذه املناهج، مادا وشرحها وترتيبها وإخراجها
  املقرتحات املمكنة لتاليف سلبياا.

  حبيث يكون من بني هذه املعاجم املعجم األكثر طباعة وانتشارًا.: معيار الشيوع -4
ومعاجم ، رادكما روعي أن يكون من بني هذه املعاجم معاجم ألفها فرد أو أف-5

وذلك إلظهار موقف األفراد مما استحدث يف ، ألفتها هيئة لغوية مسئولة كأحد اامع اللغوية
، هل هو رغبة يف خدمة املعرفة ؛وبيان اهلدف من تأليف املعجم، مقارنة بتلك اهليئات، اللغة

  ادية فقط؟ واستجابة لدوافع قومية وإنسانية؟ أم حتقيق أكرب قدر من األرباح واملكاسب امل
  : وعلى ذلك تكون حمصلة املعاجم اليت مشلها البحث هي

وقد اعتمد البحث الطبعة اخلامسة ، م) لدار املشرق1941منجد الطالب ( -1
  م).1997واألربعني الصادرة عام (

وقد اعتمد البحث الطبعة التاسعة ، م) جلربان مسعود1967رائد الطالب ( -2
  م).1986الصادرة عام (

وبلحسن البليش واجليالين ، م) لعلي بن هادية1979وس اجلديد للطالب (القام -3
  .م)1980وقد اعتمد البحث الطبعة الثانية الصادرة عام (، بن احلاج
وقد اعتمد البحث الطبعة ، م) مع اللغة العربية بالقاهرة1980املعجم الوجيز (-4

  م).2000الثالثة اخلاصة بوزارة الرتبية والتعليم الصادرة عام (
  م) حملمد خري أبو حرب.1985املعجم املدرسي ( -5
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  م)  لدار ااين.1995جماين الطالب (-6
  م) ليوسف شكري فرحات.2000معجم الطالب (-7

  : تصنيف املداخل باملعاجم الطالبية: احملور األول
اء أشارت املعاجم الطالبية يف مقدماا إىل أا حرصت على ربط لغة األبناء بلغة اآلب

ومن مث ، وهدم احلدود الزمانية واملكانية اليت أقيمت يف طريق تطور اللغة ومنوها، واألجداد
كما فتحت الباب أمام ما ،  فقد أثبتت كل ما يدور يف عامل الطالب من مفردات وتعابري

، لغويةرأت ضرورة إىل إدخاله من األلفاظ املولدة واملعربة والدخيلة واحملدثة اليت أقرا اامع ال
مهملة املفردات الغريبة واملهجورة ، وارتضاها األدباء والكتاب وجرت على ألسنتهم وأقالمهم

وذلك دف حتقيق الشمول املناسب هلا حسب غايتها ، اليت مل تعد يف دائرة االستعمال
  واملستوى الثقايف والتعليمي للطالب.، احملددة

وإمنا اشتملت إىل جانب ، ة اللغوية الرتاثيةواملعاجم الطالبية مل تقتصر على تقدمي املاد
دف إثارة ، تتحدث عن أشياء خارج اللغة ال عن األلفاظ، ذلك على معلومات موسوعية

فقد أفسحت اال للجديد ، معلومات القارئ عن العامل اخلارجي مبا خيدم املعلومات اللغوية
وعدد من األعالم األدبية ، العامة وألفاظ احلضارة واحلياة، من املصطلحات العلمية والفنية

  وما يستعملونه يف درسهم وحديثهم.، وأمساء املدن اليت تتصل مبا يقرؤه الطالب، والتارخيية
وما وضع هلا ، وتتمثل يف قائمة املداخل اليت يتألف منها كل معجم: املادة اللغوية: أوالً 

  من شروح وتفسريات.
، الطالبية بتيسري شروح مداخلها وتفسرياااهتمت املعاجم : الشروح والتفسريات -1

وذلك حبرصها على ، يف دقة وإجياز ما استطاعت؛ حىت تأيت مكتوبة بلغة العصر وروحه
مع ، والتزام اللغة الفصحى يف عباراا، وحذف ما ميكن االستغناء عنه، وضوح األسلوب

ومن طرائف ، النتاج األديب تأييدها مبا تدعو إليه الضرورة من النصوص والشواهد املستقاة من
  مدعمة بعضها بالصور وباألشكال التوضيحية.، احلكمة واألمثال

ميكن تصنيف املداخل اليت اشتملت عليها املعاجم الطالبية إىل مداخل : املداخل-2
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  : رئيسية ومداخل فرعية
  : املداخل الرئيسية-أ

أو توضع بني ، مشبع تطلق هذه املداخل على الكلمات اليت تكتب حبرب مشبع أو شبه
وتأيت املداخل ذات األصل ، أو بني معقوفني؛ لتمييزها عن لغة الشرح، قوسني هالليني

 - فيها–أما املعاجم النطقية فكل تنوع صريف ، االشتقاقي الواحد متتابعة يف املعاجم اجلذرية
ىل عدة وميكن تصنيف هذه املداخل إ، لألصل االشتقاقي الواحد يعد مدخًال قائًما بذاته

  : أنواع من حيث االعتباران التاليان
  : األصل اللغوي: االعتبار األول

فقد تكون فصيحة أو هلجية أو ، متثل مداخل املعاجم الطالبية مستويات لغوية خمتلفة
باستثناء املعجم -غري أن املعاجم مل تم ، قدمية أو حديثة، أصيلة أو دخيلة، عامية

وإن تضمنت ، يز مداخل كل مستوى من تلك املستوياتبتمي -ومنجد الطالب، املدرسي
: ومن ذلك يف املعجم الوجيز، بعض اإلشارات النادرة إىل املستوى الذي ينتمي إليه املدخل

والكلمة فارسية  …: الدرويش: ويف معجم الطالب )1(، يونانية: والقبط، من اهلندية: البنج
  .)2(وهي كلمة يونانية …: واألرستقراطية، األصل

ومتييز ، أما املعجمان املدرسي ومنجد الطالب فقد اهتم كل منهما بتصنيف مداخله
  : وذلك على النحو التايل، مداخل كل مستوى عن مداخل بقية املستويات

  : حيث أشار يف مقدمته إىل أنه ميز بني: املعجم املدرسي: أوالً 
استعمل قدميًا مبعىن  ورمز له بالرمز (مو) ويقصد به اللفظ العريب الذي: املولد -1

  )3((مو).: جانسه، (مو): ومن أمثلته اجلَْلسة، جديد بعد عصر الرواية
ورمز له بالرمز (مح) ويقصد به اللفظ العريب الذي محل معىن جديًدا يف : احملدث -2

                                      

  قبط.، بنج: )الوجيز1(
  األرستقراطية.، الدرويش: ) معجم الطالب2(
  جنس.، جلس: ) املعجم املدرسي3(
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  )1((مح).: استجوبه، (مح): جترمث اجلرح: ومن أمثلته، العصر احلديث
ويقصد به اللفظ العريب الذي دخل العربية دون ورمز له بالرمز (د) : الدخيل -3

  )2((د).: اجلوخ، (د): اجلرافيت: ومن أمثلته، تغيري
ورمز له بالرمز (مع) ويقصد به اللفظ األجنيب الذي غريه العرب ليكون : املعرب -4

: اإلبريق، (مع) فارسية: املنجنيق، (مع) يونانية: اإلبريز: ومن أمثلته، على منهاج كالمهم
  )3().(مع

الوسادة اليت ترصف : مرتبة العروس: املرتبة: ورمز له بالرمز (عا) ومن أمثلته: العامي-5
  )4(حتتها لتجلس عليها (عا).

: ومن أمثلته، ويشمل األلفاظ اليت أقرا اامع اللغوية يف الوطن العريب: امعي-6
َجلة، (مج): اَجلْزر، (مج): اجلُزيء

َ
  )5((جممع مصر).: والراصدة، (مج): امل

  : حيث أشار إىل ؛منجد الطالب: ثانيا
وإن كانت ، األصل اللغوي لطائفة من األلفاظ األجنبية اليت مل ينتشر استعماهلا -1

  : ويتمثل ذلك يف، ويف بعض اجلرائد، شائعة على ألسنة العامة
  : مثل، *مداخل نص على أا من الدخيل

  )7((من الدخيل). …[الليمون]-  )6(دخيل).[الفستق] شجر معروف (والكلمة من ال- 
  )9((من الدخيل)     …[الكمنجة]- )8(.    (من الدخيل).…[القلقاس] -

                                      

  جوب.، جرمث: )املعجم  املدرسي1(
  اجلوخ.، اجلرافيت: )املعجم  املدرسي2(
  اإلبريق.، املنجنيق، اإلبريز: )املعجم  املدرسي3(
  رتب.: )املعجم  املدرسي4(
  رصد.، جلل، جزر، جزأ: )املعجم  املدرسي5(
  فتسق.: ) منجد الطالب6(
  ليمون.: )منجد الطالب7(
  قلقس.: )منجد الطالب8(
  كمنجة.: )منجد الطالب9(
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  : مثل، *مداخل نص على لغتها األصلية
  )2(..  والكلمة فارسية.: [السيخ]-  )1(كلمة فارسية.      …[الليوان]-
  )3([كريياليسون] كلمة يونانية معناها "يا رب ارحم".-

  : مثل، اخل أشار إىل أا غري عربية*مد
  )5([التلفون] عربيها اهلاتف.-          )4([البابون] عربيها الباخرة.-
      )6([البالون] عربيها املنطاد.-
على كوا مأنوسة صاحلة ، حداثة بعض املداخل اليت مل يعم استعماهلا بعد-2

لى أا من اصطالح حيث ينص ع ؛أم دخيلة، سواء أكانت عربية األصل، لالستعمال
  : مثل، املعاصرين
   )7([النسافة] عند املعاصرين...-
  )9([املناورة]..-     )8([اإلذاعة] يف عرف املعاصرين..-
  : مثل، قدم استخدام بعض املداخل -3
  )11([املنطوق] عند األصوليني.. -    )10([الكيمياء] عند القدماء.. -
  : مثل، املستوى العامي لعدد من املداخل-4

                                      

  ليوان. : )منجد الطالب1(
  سيخ.: )منجد الطالب2(
  كريياليسون.: )منجد الطالب3(
  بابون.: )منجد الطالب4(
  تلفون.: )منجد الطالب5(
  بالون.: )منجد الطالب6(
  نسف.: )منجد الطالب7(
  ذيع.: )منجد الطالب8(
إال أنه أمهل اإلشارة إىل ، ) مّثل املعجم يف مقدمته للمداخل اليت أشار إىل أا من اصطالح املعاصرين ذا املداخل 9(

  ومادة نور.، يف منت املعجم. انظر توطئة املعجمذلك 
  كيمياء.: )منجد الطالب10(
  نطق.: )منجد الطالب11(
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وفصيحها ، [الطبشة] كلمة تستعملها العامة خلشبة طويلة يضرب ا األوالد-
  )1(املِْخَفَقة.
  )2([الطّباخ] أيًضا يف استعمال العامة هو كانون من خزف أو سواه..-

  : التنوع الصريف: االعتبار الثاين
، ومداخل امسية، مداخل فعلية: تتنوع املداخل الرئيسية من حيث هذا االعتبار إىل

  : ومداخل حرفية
مبنية ، جمردة ومزيدة، ثالثية ورباعية، وتأيت يف صورة املاضي: املداخل الفعلية-1

 - َسَقط -تدحرج -دحرج - استكتب -اكتتب -كّتب  - كتب: للمعلوم وللمجهول مثل
  ُسِقط.

وال ختالف ذلك إال إذا كانت ، ومذكرة، وتأيت يف الغالب مفردة: املداخل االمسية-2
 - األصغران - األبيضان: مثل، أو هلا معىن مغاير، األخرى هي األشهر إحدى الصور

  : واملدخل االمسي قد يكون، الصليبيون - الطرّادة
  كتاب.،  زهرة، رجل: مثل، اًمسا جامًدا-
  هذا.، ما، هل، أين: مثل، اًمسا مبنًيا-
  مكتوب.، كاتب: مثل، وصًفا-
  حنن.، أنت، أنا: ضمريًا-
وجعلهما اًمسا ، كيب املزجي هو ضم كلمتني إحدامها إىل األخرىوالرت ، مركًبا مزجيا-
  )3(.حضرموت، خبتنصر، بعلبك، معد يكرب: مثل، واحًدا

مع االكتفاء ببعض ، أو أكثر، والنحت هو أخذ كلمة من أصلني اثنني، اًمسا منحوًتا-
، (محدل) من احلمد هللا: فيقال، حبيث تدل على ما اختصرت منه، األصوات وحذف أخرى

                                      

  طبش.: )منجد الطالب1(
  طبخ.: )منجد الطالب2(
 .7ص ، م1990، القاهرة، دار الفكر العريب، حممد حسن عبد العزيز، النحت يف اللغة العربية-  3
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  )1(و(بسمل) من بسم اهللا الرمحن الرحيم.
  اليساري.، اليميين، اليماين، ميين، مسيحي: مثل، اًمسا منسوبًا-  
، إال، عن، يف، إىل: مثل، وتشمل احلروف واألدوات املختلفة: املداخل احلرفية -3

  …إن
  : املداخل الفرعية -ب

وترد يف ، داخل رئيسيةوتكون تابعة مل، يقصد ا املداخل ذات الوحدات املتعددة
  أو حتت كل منها.، أو حتت أبرزها، املعجم حتت إحدى كلماا

واليت تأيت على واحدة ، وقد اشتملت املعاجم الطالبية على العديد من املداخل الفرعية
  : من الصور التالية

  أهل البيت.، أم الرأس، أم الكتاب: مثل، تركيب إضايف-
  جاد احلق.، اتأبط شر : مثل، تركيب إسنادي-
  االنشطار النووي.، النظائر املشعة: مثل، تركيب وصفي-
، ركب اهلواء، ركب السفينة، ضرب يف األرض: مثل، تعبري سياقي أو تصاحب لفظي-

  ركد املاء.
  على قدم وساق.، ضرب أمخاًسا يف أسداس: مثل، تعبري اصطالحي-

فإا مل ، املعاجم الطالبية وعلى الرغم من كثرة املداخل الفرعية اليت اشتملت عليها
وسيتضح ذلك ، فهي مل تعتمد منهًجا ينظم وجودها، توهلا اهتماًما يتناسب ومكانتها فيها
  والشرح.، والرتتيب الداخلي، اإلخراج: بشيء من التفصيل عند احلديث عن

  : املعلومات املوسوعية: ثانًيا
وهي ، ي ال عن ألفاظ اللغةتتحدث املعلومات املوسوعية عن أشياء خارج الرمز اللغو 

                                      

  .7ص، السابق-)1(
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  . )1(تشري إىل معلومات عن العامل اخلارجي
ولكن على العكس من ذلك فكثريًا ، "وال يعد هذا النوع من املعلومات حشًوا أو تزايًدا

ما يكون من الضروري إثارة معلومات القارئ عن العامل اخلارجي من أجل توضيح املعلومات 
ولذلك ال يكاد خيلو معجم  )2(ن التفسري اللغوي وصًفا للعامل"بل إنه كثريًا ما يتضم، اللغوية

كبري أو متوسط أو وجيز من هذا النوع من ،  عريب أو غري عريب، قدمي أو حديث
   )3(.املعلومات

قدر -وقد راعت ، وقد اشتملت املعاجم الطالبية على كثري من املعلومات املوسوعية
وإن اعتمدت يف هذا االختيار على خربة ، طالبيف اختيارها أن تكون مناسبة لل - اإلمكان

وعددها ، ومل تعتمد على إحصائيات أو استبيانات حتدد نوع هذه املعلومات، مؤلفيها فقط
  : ومن أهم ما ميثل املعلومات املوسوعية يف املعاجم الطالبية، املناسب هلؤالء الطالب

  احلضارة واحلياة العامةألفاظ  -3األعالم   - 2املصطلحات العلمية والفنية     -1
  : املصطلحات العلمية والفنية-1

نصت املعاجم الطالبية يف مقدماا على أا أوردت طائفة من املصطلحات العلمية 
وذلك ألن لغة العلم أصبحت ، والفنية الشائعة اليت يستعملها الطالب يف درسهم وحديثهم

وال مناص من أن تزود ، نسان املعاصرجزًءا مهما من الثروة اللغوية اليت يستخدمها اإل
  املعجمات اللغوية بقدر منها إىل جانب ما يوضع فيها من معجمات متخصصة.

وقد اشتملت املعاجم الطالبية على كثري من املصطلحات اليت تنتمي إىل جماالت 
   : علمية وفنية خمتلفة

  : املعجم الوجيز: أوالً 
فقد حدد اال الذي ، ع املصطلحاتحرًصا من املعجم على الدقة يف التعامل م

                                      

  .160ص ، يث) صناعة املعجم احلد1(
  .161، 160ص ، ) السابق2(
  .160ص ، ) السابق3(
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 )2(…يف التشريع: األثر الرجعي )1((يف القانون): احلكم املؤبد: مثل، يستخدم فيه املصطلح
وإن وردت ، ويضع هذا اال بني قوسني حيًنا كاألول ومن غري قوسني حيًنا آخر كالثاين

 - األرجون - أدرينالني، األجر احلقيقي: بعض املصطلحات اليت مل حيدد جمال استخدامها
  )3(اإلسبيداج. -األرستقراطية

  : املعجم املدرسي: ثانًيا
أتبع أكثرها باال الذي يستخدم فيه كل ، تضمن املعجم عدًدا من املصطلحات

التبدل (يف اصطالح ، )5(األثري (عند الكيميائيني)، )4(األثرة (يف الفلسفة): مثل، مصطلح
 -اإلمربيالية: صطلحات اليت أمهل حتديد جمال استعماهلاومن امل )6(…علم احلياة والطب)

  )7(التأمني..  - الربح الصايف -الربح -الرأمسالية - رأس املال
  : القاموس اجلديد: ثالًثا

ودلل ، مصطلًحا وضع هلا معىن مولًدا 367ذكر القاموس يف مقدمته أنه اشتمل على 
طلحات العلمية والفنية اليت أقرا باإلضافة إىل جمموعة أخرى من املص، على ذلك بنجمة

ومن أمثلة املصطلحات اليت دلل ، خمتلف اامع اللغوية واملؤسسات الرتبوية يف الوطن العريب
  )8(خارجي.. -حليف - حظري -حصار - حرس -حرية -جراية -جراحة: عليها بنجمة

اإلعالم  :ومن ذلك، والقاموس مل حيدد اال الذي يستخدم فيه املصطلح إال قليًال 
(يف القانون) االندماج (يف السياسة) االندماج (يف االقتصاد) االنعكاس (يف الفيزياء) االيار 

                                      

  أبد.: ) الوجيز1(
  أثر.: ) الوجيز2(
  اإلسبيداج.، األرستقراطية، األرجون، األدرينالني، أجر: ) الوجيز3(
  أثر.: ) املدرسي4(
  األثري.: ) املدرسي5(
  بدل.: ) املدرسي6(
  أمن.، ربح، رأس، اإلمربيالية: ) املدرسي7(
  انظر املداخل املذكورة.: لقاموس اجلديد)  ا8(
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  )1((يف الطب)
ومنجد الطالب ، ورائد الطالب، ومعجم الطالب، جماين الطالب: أما املعاجم: رابًعا

، الفنية واألدبيةفقد تضمنت عدًدا من املصطلحات اليت تنتمي إىل خمتلف ااالت العلمية و 
ومن ، النص على اال الذي يستخدم فيه املصطلح -يف الغالب–وقد أمهلت  مجيعها 

اإلزراق يف ، )2(…: اخلط يف اهلندسة: املصطلحات اليت مت حتديد جماهلا يف جماين الطالب
معجم "ويف ، )5( …: الربّاع يف الرياضة، )4(…: املاء األزرق يف الطب، )3(…: الطب
الدور ، ..: الرفع (يف النحو): "رائد الطالب"ويف  )6(…: الطباق يف علم البالغة: "بالطال

[الكرتون] يف : ويف منجد الطالب، )7( …: التخدير (يف الطب)، …: (يف املوسيقى)
، [الكاخية] عند أرباب السياسة..، و[الكمبيالة] يف اصطالح التجار..، علم الطبيعة..

  )8(قيني.. [الكليات] يف عرف املنط
  : ألفاظ احلضارة-2

ألفاظ احلضارة واحلياة العامة اليت تشري إىل أشياء يستعملها الطالب يف حيام اليومية 
، فقد اهتمت بتسجيل ما كثر استعماله منها، من أهم ما فتحت له املعاجم الطالبية أبواا

: ومن أمثلتها يف الوجيز، موكان مناسًبا ملستعملي املعاج، وأقرته اامع اللغوية املختلفة
ُمس -شادوف - أرجوحة -الدبابة تليفون: ويف املدرسي ؛)9(الرتام -طائرة -التليفزيون -الرت - 

                                      

  انظر املداخل املذكورة.: ) القاموس اجلديد1(
  خطط.: ) جماين الطالب2(
  زرق.: ) جماين الطالب3(
  زرق.: ) جماين الطالب4(
  ربع.: ) جماين الطالب5(
  طبق.: ) معجم الطالب6(
  املداخل املذكورة.: ) رائد الطالب7(
  كلل.،  كاخية،  كمبيالة،  إلكرتون: ) منجد الطالب8(
  الرتام.، طري، التليفزيون، الرتمس، الشادوف، رجح، دبب: ) الوجيز9(
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 ؛)2(سروجة -دبابة -ثريا -تليفون: . ويف القاموس اجلديد)1(نورج - شادوف - طائرة -سيارة
: جم الطالبويف مع، )3(الشوكة - طائرة -التليفزيون -التلغراف: ويف رائد الطالب

املِقّص  - السينما -تلكس، تلسكوب: ويف جماين الطالب، )4(املوسى - املنجل - النارجيلية
  .)6(التلفون -املِْحَقن -املِْنَسَفة -الِكيس: ويف منجد الطالب، )5(

وذلك الختالف بعض ، وحيتاج اختيار هذا النوع من األلفاظ حذرًا من املعجمي
أو تعدد أمسائها بتعدد البيئات؛ حيث ينبغي ، إىل آخراألدوات احلضارية من بلد عريب 

اإلشارة إىل البيئة اليت يشيع استخدام هذه األدوات فيها؛ ألن إمهال ذلك يقلل من أمهيتها 
وقد التفتت املعاجم الطالبية إىل ، بالنسبة ملستعمل املعجم الذي ينتمي إىل غري تلك البيئة

  .)7(الغرارة (مصرية): الزكيبة: يزمثال ذلك يف الوج، ذلك أحيانًا قليلة
فإنه ينبغي االقتصار على ما له  ؛وعلى الرغم من أمهية النص على مثل هذه األلفاظ

إال إذا كانت  ، وعدم حشو املعاجم بكلمات كانت مستعملة قدميًا، عالقة حبياة الطالب
تنبهت املعاجم وقد ، مع أمهية النص على قدم استعماهلا، كثرية الرتدد يف املوروث األديب

، )8(الرتس والعرّادة يف الوجيز: لك املداخلتومن ، الطالبية إىل ذلك أحيانًا قليلة
إال أا ، )10(اهلودج والالت يف منجد الطالب، والقاموس، )9(يف املدرسي واإلسطرالب

                                      

  النورج.، الشادوف، طري، سري، تليفون: ) املدرسي1(
  املداخل املذكورة.: ) القاموس اجلديد2(
  املداخل املذكورة.: ) رائد الطالب3(
  املوسى.، جنل، النارجيلية: ) معجم الطالب4(
  قصص.، السينما، تلكس، التلسكوب:  الطالب) جماين5(
  تلفون.، حقن، نسف، كيس: ) منجد الطالب6(
  الزكيبة.: ) الوجيز7(
  عرد.، ترس: ) الوجيز8(
  .اإلسطرالب: والقاموس، ) املدرسي9(
  الت.، هودج: ) منجد الطالب10(
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، ويف املدرسي، )1(النورج -النول: مثال ذلك يف الوجيز، أغفلت ذلك يف كثري من املداخل
  )3(الرتس.، النورج، املنجنيق: ويف القاموس اجلديد، )2(جنيق والنول والنورجاملن

  : األعالم -3
من الضروري أن يشتمل املعجم املدرسي من األعالم على القدر الذي يتصل باملادة 

  واليت حيتاج إليها الطالب.، أو بإحدى مشتقاا، اللغوية
اليت توقع أصحاا أن حيتاج الطالب  وقد تضمنت املعاجم الطالبية عدًدا من األعالم

  : ومنها، إليها
  : أعالم األشخاص-1

من األمهية مبكان أن تشتمل املعاجم الطالبية على القدر املناسب من أعالم 
  : األشخاص والسيما أعالم

وبعض ، أمساء بعض األنبياء واملالئكة والرسل: مثل، األشخاص اليت هلا بعد ديين-
  ء الدين قدميًا وحديًثا كأئمة املذاهب الفقهية..وأشهر علما، الصحابة
وبعض زعماء األمم ، قادة املسلمني: مثل، األشخاص اليت هلا بعد تارخيي وسياسي-

  ورؤساء الدول واحلكومات العربية واإلسالمية.
، وقس بن ساعدة، حامت الطائي: مثل، األشخاص اليت هلا بعد جمازي وكنائي-

  )4( …وباقل
، أشهر األدباء والشعراء القدماء واحملدثني: مثل، هلا بعد أديب وثقايف األشخاص اليت-

  )5( …أمحد شوقي، املتنيب، حامت الطائي، عنرتة: مثل

                                      

  النورج.، نول: ) الوجيز1(
  النورج.، نول، املنجنيق: ) املدرسي2(
  املداخل املذكورة.: ) القاموس3(
 .161ص ، ) صناعة املعجم احلديث4(
 .161ص ، ) صناعة املعجم احلديث5(
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فقد أمهلت أعالًما ما كان ، مل تم بذكر هذا النوع من األعالم ومع ذلك فاملعاجم
: ائمة مداخله األعالممل يذكر يف ق: فاملعجم الوجيز، ينبغي أن ختلو قائمة مداخلها منها

: على الرغم من أا قد وردت يف شروح املداخل، - عليهم السالم- حممد وموسى وعيسى 
، وإيزيس، أشعب: ومن القليل الذي ذكره، )1(على الرتتيب، واإلجنيل، والتوراة، القرآن

فقد أمهل مدخل "حممد" على الرغم ، وكذلك مل يهتم جماين الطالب بذكرها، )2(وُعرقوب
انتقال نيب : ومدخل اهلجرة، والطوائف احملمدية، اإلسالمي: احملمدي: ن وجود مدخلم

  .  )3()صلى اهللا عليه وسلمالنيب (: . رسول اهللا…: ومدخل الرسويل، املسلمني
فقد ، ورائد الطالب ومنجد الطالب، و معجم الطالب، القاموس اجلديد: أما املعاجم

 - لوط -هود -موسى –حممد : القاموس اجلديدومن ذلك يف ، اشتملت على قليل منها
 - النعمان - احلسن واحلسني ابنا علي: احلسنان: ويف معجم الطالب، )4(جربيل -نوح

، العمران: ويف منجد الطالب، )6(عيسى، عزرائيل: ورائد الطالب، )5(البوذية -النبط
  . )7(عيسى
، ًما بذكر أعالم األشخاصفقد كان أكثر املعاجم الطالبية اهتما: أما املعجم املدرسي 

 –) صلى اهللا عليه وسلمحممد ( -باقل -بلقيس -أسامة بن زيد -أبرهة احلبشي: ومما ذكره
  )8(حنيفة. أبو -األحوص - محزة

  : أعالم األماكن-2

                                      

  اإلجنيل.، التوراة، قرأ: ) الوجيز1(
  عرقوب.، إيزيس، أشعب: ) الوجيز2(
  رسل.، هجر، محد: ) جماين الطالب3(
  املداخل املذكورة.: ) القاموس اجلديد4(
  البوذية.، النبط، نعم، حسن: ) معجم الطالب5(
  املدخلني املذكورين.: ) رائد الطالب6(
  عيسى.، عمر: ) منجد الطالب7(
  حنف.، حوص، محد، بقل، بلقيس، أسامة، أبر: ) املدرسي8(
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، فقد أمهلت العديد من أعالم األماكن املهمة ؛مل تم املعاجم بذكر أعالم األماكن
: فقد تضمن املعجم الوجيز األعالم، االتساق واالحتادواتسم وجود ما نصت عليه بعدم 

وأغلب عواصم العامل ، وأمهل بقية القارات، )1(بغداد، القاهرة، أسرتاليا، أوروبا، إفريقيا، آسيا
وأمهل ، )2(على الرغم من أما قد وردا يف شرح مدخل (بدر)، وكذلك مكة واملدينة، العريب

–املدينة : ومما اشتمل عليه املعجم املدرسي، )3(مةاليمن مع ورودها يف شرح مدخل ِا
 ما ينص رائد وقليًال ، بريوت: مثل، وأغفل أغلب العواصم العربية، )4(القاهرة -مكة -يثرب

فلسطني : مثل، الطالب على أعالم األماكن على الرغم من ورود بعض األعالم أثناء الشروح
أوروبا يف شرح مدخل  - أفريقيا -ريكاأم –. وآسيا )5(اليهودية: اليت وردت بشرح مدخل

ومما نص عليه معجم ، )7(اهلجرة: يف شرح املدخل، أمريكا - يثرب - ومكة ، )6(اآلبنوس
يف حني أمهل النص على معظم الدول العربية ، )8(القيسارية ، مصر، جند: الطالب

وروده بشروح ومما أمهل النص عليه مع ، )9(املدينة: ومما نص عليه جماين الطالب، وعواصمها
: ومصر اليت وردت بتعريف املدخلني، )10(يثرب اليت وردت بتعريف املدينة: مداخل أخرى

 ؛)12(بغداد، القاهرة، املدينة، مكة: ومما ذكره القاموس اجلديد ؛)11(القطن املصري -املصري

                                      

  بغداد.، قهر، أسرتاليا، أوروبا، أفريقيا، آسيا: ) الوجيز1(
  بدر.: ) الوجيز2(
  م.: ) الوجيز3(
  قهر.، يثرب، مدن: ) املدرسي4(
  اليهودية.: لطالب) رائد ا5(
  اآلبنوس.: ) رائد الطالب6(
  اهلجرة.: ) رائد الطالب7(
  القيسارية.، مصر: ) معجم الطالب8(
  مدن.: ) جماين الطالب9(
  مدن.: ) جماين الطالب10(
  مصر.: )جماين الطالب11(
  املداخل املذكورة.: ) القاموس اجلديد12(
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  .)1(اليمن، القاهرة، مصر، البلد احلرام: ومما ذكره منجد الطالب
  : يوانات والطيورأمساء النباتات واحل-3

حىت جاء بعضها غري ، أكثرت املعاجم من ذكر أمساء النباتات واحليوانات والطيور
 -بسباسة - األرطأة: ومن ذلك يف الوجيز، ويسمعونه يقرؤونهمناسب للطالب لبعده عما 

ويف القاموس  ؛)3(الشبوط، الدلب، الدلدل، اخلُْلد: ويف املعجم املدرسي )2( …الوشق
 - الكراكي -القنب -القندس: ويف جماين الطالب ؛)4(راوند، دفلى، واسدر : اجلديد
 - القرصعنة - القراسيا -الينبوت -املاش -العصيفر -الِكْرسنة: ويف معجم الطالب، )5(النشم

 -مالوش : ويف منجد الطالب، )7(القربدوس -القراصيا: ويف رائد الطالب، )6(السنقور
  )8(.صلور –مرزة  -صفارية 
        : : : : اختيار املداخل يف املعاجم الطالبيةاختيار املداخل يف املعاجم الطالبيةاختيار املداخل يف املعاجم الطالبيةاختيار املداخل يف املعاجم الطالبية: : : : لثاينلثاينلثاينلثايناحملور ااحملور ااحملور ااحملور ا

فهي ختتار من   ؛املعاجم الطالبية شأا يف ذلك شأن املعاجم املتوسطة والصغرية
فمن املهم أن يكون  ؛كلمات اللغة ما يناسب سن الطالب ومستواهم العقلي والثقايف

 على كل ما حيتاجه مشتمالً ، موجزًا يف شروحه وتفسرياته، املعجم املدرسي صغريًا يف حجمه
سواء كان هذا االختيار ، وال ميكن أن يتحقق له ذلك باالختيار العشوائي ملداخله، الطالب

وإمنا يتحقق باعتماد املعجمي على  ؛أو من معجم بعينه، أو االنتقاء من مصادر متعددة
، ابة ومساًعادراسات وإحصائيات ختضع هلا املادة اللغوية اليت يتعامل معها الطالب قراءة وكت

                                      

  مين.، قهر، مصر، حرم: ) منجد الطالب1(
  الوشق.، البسباسة، األرطأة: ) الوجيز2(
  شبط.، دلب، دلدل، خلد: ) املدرسي3(
  املداخل املذكورة.: ) القاموس اجلديد4(
  النشم.، الكراكي، العتب، القندس: ) جماين الطالب5(
  السنقور.، القرصعنة، القراسيا، املاش، العصيفر، الكرسنة: ) معجم الطالب6(
  املدخلني املذكورين.: ) رائد الطالب7(
  صلور.، مرزة، صفارية، مالوش: )  منجد الطالب8(
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واليت ميكن على ضوئها حتديد احملتوى املناسب للمعجم من مداخل ومعان ومعلومات 
  إضافية.

ومل يشر أحد معاجم الدراسة إىل أنه جلأ يف اختيار مداخله إىل املسح امليداين  ؛هذا
بعد ، فقد اعتمد مؤلفوها على النقل من املعاجم السابقة، للغة اليت يتعامل معها الطالب

وأم ، واملعاين غري املستعملة، من الكلمات الغريبة واملهجورة - على حد قوهلم–تنقيتها 
معتمدين يف هذا االختيار على خربم املعجمية فقط؛ ، اختاروا منها ما يناسب الطالب

  توفريًا للوقت والنفقات.
يف  وما ملؤلفيها من خربة كبرية، ومع ما بذل من جهد يف اختيار مداخل املعاجم 

، فقد كان لغياب املسح الشامل للمادة اللغوية اليت يتعامل معها الطالب، الصناعة املعجمية
: وإخضاعها للدراسة واإلحصاء أن وجدت مبعاجم الدراسة ظاهرتان سلبيتان متضادتان

وهي اشتماله على كلمات ال حيتاج ، إحدامها تؤدي إىل تضخم حجم املعجم دون فائدة
وهي خلوه من ، خرى تؤدي إىل قصور املعجم عن تلبية حاجات الطالبواأل، الطالب إليها

يف النص على مفردات  - أحيانًا-باإلضافة إىل عدم االطراد واالتساق، مداخل مألوفة هلم
ليس ، وميكن توضيح ذلك من خالل القيام بعدة إجراءات، اموعة الكالمية الواحدة

وال على ، أو غري مستعملة، رة بأا نادرةاهلدف منها احلكم على بعض الكلمات املختا
فهذا أمر حيتاج إىل استقصاء جمموعة ، أو مستعملة، بعض الكلمات املهملة بأا مألوفة

وهو ما ال يقوى عليه إال فريق عمل ، ضخمة من النصوص اليت يتعامل معها الطالب
وغياب املنهجية ، موإمنا اهلدف هو إظهار ما يرتتب على اكتفاء املعجميني خبرب، مدرب

فما يراه ، من اختالف يف األذواق واآلراء حول بعض الكلمات واالستعماالت - املوضوعية
  : أحدهم جديًرا بأن ينص عليه املعجم قد يراه اآلخر غري ذلك

 : معارضة بعض املعاجم الطالبية باملعاجم املختصرة عنها-أ
ورائد الطالب يف اختيار ، بومنجد الطال، اعتمد واضعو املعاجم الثالثة الوجيز

حيث اختاروا من  ؛على الرتتيب، والرائد، واملنجد، الوسيط: مداخل معامجهم على املعاجم
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مع تدعيمه بزيادات وتعديالت جتعلها أكثر قدرة على أداء ، مادا ما يناسب الطالب
  وظيفتها.

بوضعه قد فقد ذكر مصطفى حجازي يف مقدمة املعجم الوجيز أن اللجنة اليت كلفت 
، "اختارت من مادة الوسيط ما رأت فيه الوفاء حباجة الطالب يف هذا املستوى من التعليم

مؤثرة الدقة والوضوح يف ، واملهجور احلوشي غري املأنوس، مهملة الغريب، مراعية سبيل القصد
  ال يلتزم عبارات األقدمني اليت، حريصة على أن يكون بلغة عصره، شرح األلفاظ أو تعريفها

، ومن مث يبدو "للناظر فيه شبه االبن بأبيه؛ )1(كثريًا ما جاءت غامضة عسرية على الفهم"
 )2(وتبدو عليه مساته "والفرع للفرع نازع" كما يقولون".، تلوح يف وجهه قسماته

مؤكًدا على ، وقد أشار الدكتور شوقي ضيف إىل هذه الصلة اليت تربط الوجيز بالوسيط
وخصائص ، بل أضيف إليه ما أكسبه صفات جديدة، ختصار للوسيطأن الوجيز ليس جمرد ا

"والصلة واضحة بني هذا املعجم الوجيز واملعجم والوسيط الذي نشره : حيث يقول ؛متيزه
ويشرتكان يف منهج التأليف ، هو أما من عمل امع وجلانه، امع قبله لسبب بسيط

دون ، أو أنه مأخوذ منه، جيز خمتصر للوسيطغري أنه من اخلطأ أن يظن ظان أن الو ، امعي
مث ساق عدًدا من تعديالت الوجيز  )3(بيان واضح عن تعديالته ومغايراته وزياداته وإضافاته"

  وزياداته يف الصفحتني األوليني مقارنة بنظريتيهما يف الوسيط.
اب "أصل هذا املعجم املدرسي الصغري كت: فقد جاء يف مقدمته أن ؛أما منجد الطالب

املعروف حلضرة األب لويس معلوف اليسوعي الذي نشره يف طبعته اخلامسة سنة - املنجد 
، على أمت ما يرجى ملعجم وسيط بني املطوالت الضخمة واملختصرات الوجيزة -م1927

،  عن املتأدب الناشئفضًال ، فقد غدا املعجم العصري الذي ال يستغين عنه األديب املتبحر
متجًها جهة الطالب خاصة من الذين ال يكاد ، نشأ فرعنا الصغري على هذا األصل املتني

                                      

 ص ل.، ) مقدمة الوجيز 1(

 ص ل.، )مقدمة الوجيز 2(

 ح.، ص هـ، )مقدمة الوجيز 3(
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يقع يف مطالعتهم نصف املفردات اليت مجعها املنجد وال يكاد يتبادل استعماهلم ربع هذا 
 )1(النصف".

 -يف مقدمته بعد حديثه عن مميزات الرائد- فقد أشار جربان مسعود  ؛أما رائد الطالب
"مث بدا لنا أن خنص : حيث يقول ؛أًخا صغريًا ملعجم الرائدأشار إىل أن رائد الطالب يعد 

، الناشئني بأخ "للرائد" بعد دراسة دقيقة سربنا ا الطاقات اللغوية والثقافية عند الطالب
وخلصنا منها إىل تصفية املمات من املفردات أو النادر استعماله وإىل تبسيط املعاين حىت 

 .)2(ء على كل ما قد مير به الطالب"وإىل اإلبقا، تالئم السن واإلدراك
وعلى الرغم من أن كل معجم مدرسي أعلن أنه اتبع منهًجا حمدًدا يف اختيار مادته من 

وأضاف إليه ما ، حيث اكتفى مبا يناسب الطالب وأمهل ما سواه ؛مادة املعجم املختصر عنه
، وتفتقر إىل الدقة ،فقد جاءت بعض التغيريات مضطربة -جيعله أكثر قدرة على أداء وظيفته

وإظهار أوجه الشبه واالختالف بني كل معجم مدرسي وما ، وميكن الربهنة على ذلك
، ومادة (تبع) يف كل ، اختصر عنه من خالل املقارنة بني مادة (التاء) وهي مدخل وظيفي

  : وذلك كما يلي، وما اختصر عنه
  : بني الوجيز والوسيط-1
  الوسيط        الوجيز .IIII  املدخل

وهو مهموس ، (التاء) احلرف الثالث من حروف اهلجاء  رف الثالث من حروف اهلجاء.احل  التاء
ويدل  ؛وأصول الثنايا العليا، وخمرجه طرف اللسان، شديد

ومع ، وكتب وكتبتْ ، كاتب وكاتبة: على التأنيث مثل
وقد ، ومع االسم تكتب مربوطة، الفعل تكتب تاء مفتوحة

وتدل على ، باهلاء تسمى هاء التأنيث؛ ألنه يوقف عليها
  عالمة وفهامة.: املبالغة يف الوصف مثل

                                      

 ) توطئة منجد الطالب. 1(

   ) مقدمة رائد الطالب.  2(
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شجرة وشجر. : مثل، ويفرق ا بني املفرد واجلمع
وترّب ، تاهللا: قالوا، وتستعمل للقسم مع امسني فقط

  الكعبة.
، سار يف أثره، : وتبوًعا، (تبع) الشيَء ـَ تبَـًعا  تبع

، طالبه به: تبع فالنًا حبقه: يقال، أو تاله
واقتدى ، حذا حذوه: املصلي اإلمامَ  وتِبع
  به. 

، صارت ذاَت تبيع: (أتبَعِت) املاشيُة وحنوها
ويف ، تِبعه: وـ الشيءَ ، فهي متبع ومتبعة

َفأَتْـبَـَعُهْم ِفْرَعْوُن ِجبُُنوِدِه ﴿: القرآن الكرمي
وـ الشيَء ، ﴾اْلَيم َما َغِشيَـُهمْ  ِمنَ  فـََغِشيَـُهمْ 

  قه به.وأحل، جعله تابًعا له: شيًئا
تتبعه وتقّصاه. وـ : وتِباًعا، (تابـََعه) متابعة

وااله. وـ بني : فالٌن العمل أو الكالم
وافقه : واىل. وـ فالنًا على كذا: األمور
  عليه.

: سار وراءه وتطلبه. ويقال: (اتّبع) الشيءَ 
وـ القرآَن ، حذا حذوه: اتّبع اإلمام
(تتابعِت) ، عمل مبا فيهما: واحلديثَ 
جرى جريًا : و ـ الفرس، توالت: األشياءُ 
  مستويًا.
  تطلبه شيًئا بعد شيء يف مهلة.: (تتّبعه)

اإلتيان يف الكالم بلفظتني : (اإلتباع)
متواليتني على وزن واحد تؤكد أخرامها 

: مثل، وليس بينهما واو العطف، األوىل
  "حسن بسن" و"قسيم وسيم".

، سار يف أثره: وَتباعة، وتباًعا، وتبوًعا، (تبع) الشيَء ـَ تبَـًعا
ملصلي وتِبع ا، تبع فالنًا حبقه" طالبه به: أو تاله. يقال

: واقتدى به. وتبعت األغصاُن الريحَ ، حذا حذوه: اإلمامَ 
  مالت معها.

فهي متبع ، صارت ذات تبيع: (أتبعت) املاشيُة وحنوها
أتى بكلمتني على وزن واحد : وـ فالٌن يف كالمه، ومتبعة

، وهي إما أن تكون يف معىن األوىل، تؤكد أخرامها األوىل
، خالية من املعىن وإما أن تكون، وهو قسيم وسيم: مثل
: وـ الدائَن على فالن، تِبعه: وـ الشيءَ ، حسن بسن: مثل

  وأحلقه به.، جعله تابًعا له: وـ الشيَء شيًئا، أحاله
وـ فالن العمل أو ، تتبعه وتقّصاه: وتِباًعا، (تابـََعه)متابعة

، وواىل، واَتر: وـ أتقنه وأحسنه. وـ بني األمور، وااله: الكالم
وافقه عليه. : وـ فالنًا على كذا، طالبه: ال له عليهوـ فالنًا مب

  عاونه عليه.: وـفالنًا على األمر
حذا : اتّبع اإلمام: ويقال، سار وراءه وتطلبه: (اتّبع) الشيءَ 

وـ فالنًا بالدين ، عمل مبا فيهما: وـ القرآن واحلديث، حذوه
  طالبه به.: وحنوه

جرى جريًا : الفرس تتابع: ويقال، توالت: (تتابعِت) األشياءُ 
  مستويًا ال يرفع فيه بعض أعضائه.

  تطلبه شيًئا بعد شيء يف مهلة.: (تتّبعه)
  طلب إليه أن يتبعه.: (استتبعه)

مذهب احملاكني ملذاهب : (االتباعية) يف األدب والفن
  (مج).، املتقدمني
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مذهب : (االتباعية) يف األدب والفن 
وتسمى أيًضا ، ذاهب املتقدمنياحملاكني مل

  الكالسيكية.
، وـ ما يتبع غريه، وـ اخلادم، التايل: (التابع)

من : وتَـَبٌع. *(التابعّي)، وتّباع، (ج) تـُّبع
صلى اهللا عليه لِقي الصحابة مؤمًنا بالنيب 

  ومات على اإلسالم.، وسلم
وما يرتتب ، عاقبته: تِباعة األمر: (الّتباعة)

: يل قَِبل فالن تِباعة: لويقا، عليه من أثر
  ُظالمة.
  وـ ولُد املاشية. (ج) أتباع.، التابع: (التْبع)
التابع (للواحد واجلمع). وقد جيمع : (التَبع)

  على أتباع.
(ج) ، الظّل. وـ يعسوب النحل: (التبع)
لقب أعاظم ملوك : وتـُبع ؛وتبابيع، تبابع
  (ج) تبابعة.، اليمن

  ية.املسئول: (التِبعة)
  كون الشيء تابًعا لغريه.: (التَبعية)
وـ ، وـ املطالب بالثأر، التابع: (التبيع)
واألنثى ، وـ ولد البقرة. (ج) أتبعة، اخلادم

  تباع.: تبيعة (ج)

، وـ ما يتبع غريه. (ج) تـُّبع، وـ اخلادم، التايل: (التابع)
لفظ يتبع ما : وـ(يف اصطالح النحاة) ؛وتـََبع، ةوتـََبع، وتّباع

  قبله يف إعرابه.
دولة تابعة : ويقال، (ج) توابع، مؤنث التابع: (التابعة)

إذا أخذت تستقل عنها بأمورها الداخلية مع : لدولة أخرى
  (مج).، تبعتها هلا يف الشئون اخلارجية

يه صلى اهللا علمن لِقي الصحابة مؤمًنا بالنيب : (التابعّي)
  ومات على اإلسالم.، وسلم

، وما يرتتب عليه من أثر، عاقبته: تِباعة األمر: (التّباعة)
  ُظالمة.: يل قَِبل فالن تِباعة: ويقال
وـ ولُد ، إذا أكثر من تتبعهن: وهو تِْبع نساء، التابع: (التْبع)
  (ج) أتباع.، املاشية
  (ج) أتباع.، التابع (للواحد واجلمع): (التَبع)

 ع)(التوتبابيع، (ج) تبابع، وـ يعسوب النحل، الظلّ : ب ،
  (ج) تبابعة.، لقب أعاظم ملوك اليمن: وتـُبع

  التباعة.: (التِبعة)
  كون الشيء تابًعا لغريه.: (التَبعية)
: ومنه يف التنزيل العزيز، وـ املطالب بالثأر، التابع: (التبيع)

وـ املطالب حبق ، اخلادموـ ، (مث ال جتدوا لكم علينا به تبيًعا)
وأتبعة. ، وتبائع، (ج) تباع، وـ ولد البقرة، من دين أو حنوه

  وأتابيع.، أتباع: (جج)
  : ما يالحظ على ما سبق

واعتمد مادة الوسيط مع ، حافظ الوجيز على منهج الوسيط يف الرتتيب والتنسيق *
  قليل من التغيري.

  : تتمثل يف، الوسيط أجرى الوجيز عدًدا من التعديالت على مادة *
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  : إمهال املدخلني-1
  طلب إليه أن يتبعه.: (استتبعه)  
إذا أخذت ، دولة تابعة لدولة أخرى: ويقال، مؤنث التابع (ج) توابع: (التابعة)  

  تستقل عنها بأمورها الداخلية مع تبعتها هلا يف الشئون اخلارجية (مج).
  : كما يف،  إمهال معىن أو أكثر لعدد املداخل-2
  مالت معها".: "وتبعت األغصاُن الريحَ : حيث ُأمهل املعىن ؛دخل (تِبع)م

  أحاله".: "الدائَن على فالن: حيث ُأمهل املعىن ؛ومدخل (أتبع)
  عاونه".: "تابع فالنًا على األمر: حيث أمهل املعىن ؛ومدخل (تابع)
  طالبه به".: "ـ وفالنًا بالدين وحنوه: حيث أمهل املعىن ؛ومدخل (تبع)

لفظ يتبع ما قبله يف : "ـ يف اصطالح النحاة: حيث أمهل املعىن ؛دخل (التابع)وم
  إعرابه".

  "ـ املطالب حبق من َدين وحنوه".: حيث أمهل املعىن ؛ومدخل (التبيع)
احلرف الثالث : اكتفى الوجيز مما ذكره له الوسيط بـ: *بالنسبة للمدخل الوظيفي التاء

  يه الوظيفية.من حروف اهلجاء. وأمهل بقية معان
  : كما يف،  إمهال بعض املصادر واجلموع-3

وتـََباًعا وتـََباعة) يف ، وتـُُبوًعا، حيث أورد الوسيط له املصادر التالية (تـَبَـًعا ؛مدخل (تبع)
  حني اكتفى الوجيز بـ (تـَبَـًعا وتبوًعا).

(جج) وأتبعة و، وتبائع، (تِباع: حيث أورد له الوسيط اجلموع التالية ؛ومدخل (التبيع)
  (ج أتابع).: أتابع وأتابيع). يف حني اكتفى الوجيز منها بـ

  : كما يف،  إمهال بعض األمثلة واالستشهادات التوضيحية-4
(ومنه : حيث عرف الوسيط املدخل باملرادف ودعمه بالشاهد القرآين ؛املدخل (التبيع)

َنا ِبِه تَِبيعاً ﴿: يف التنزيل يف حني اقتصر الوجيز على الشرح باملرادف ) ﴾ُمثّ َال جتَُِدوْا َلُكْم َعلَيـْ
  فقط.
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وأمهل املثال ، حيث اكتفى الوجيز من شرح الوسيط له باملرادف ؛واملدخل (التبع)
  إذا أكثر من تتبعهن).: (وتِْبع نساء: التوضيحي

إضافة الوجيز مدخل (اإلتباع) وأورد له تفسريًا أورده الوسيط للمدخل "أتبع" مع -5
  وإجياز يف مضمونه.، تغيري يف صيغته

، إضافة شاهد قرآين تدعيًما لشرح املدخل "أتبع" باملرادف الذي اكتفى به الوسيط-6
فَأَتْـبَـَعُهْم ِفْرَعْوُن ِجبُُنوِدِه فـََغِشيَـُهْم ﴿: تِبعه. ويف القرآن الكرمي: وـ الشيءَ  …(أتبع) : وهو قوله

  .﴾ِمَن اْلَيم َما َغِشيَـُهمْ 
  لشرح مدخل (االتباعية) وهي (وتسمى أيًضا الكالسيكية).إضافة عبارة توضيحية -7
  خمالًفا لتعريف الوسيط.، تعديل شرح مدخل (التبعية) بـ املسئولية-8
فقد أجرى الوجيز بعض  ؛أما بالنسبة لالستعانة بالصور والرسوم يف الشرح-9

للمداخل  ففي باب (التاء) يالحظ أن الوجيز كرر الصور اليت أوردها الوسيط، التغيريات
يف ، و(التونة)، (ترجمراف): ومها للمدخلني، املشرتكة بينهما ما عدا صورتني أمهلهما الوجيز

والتفاف. ، وتفاح، وترسة، التخت من الزهرة: حني زاد الوجيز أربع صور هي للمداخل
ل مع إمها، باإلضافة إىل اهتمام الوجيز بكتابة املدخل الذي تشري إليه الصورة أسفل الصورة

  الوسيط ذلك.
أن مؤلفي املعجم الوجيز قد حرصوا على أن يكون معجمهم الوجيز : ويتضح مما سبق

وغري مقنع حيًنا آخر. فإن كان ميكن ، وقد جاء هذا التغيري مقنًعا حيًنا، مغايرًا للوسيط
وبإمكانية االستغناء عن ، القول بضرورة التخفف من املصادر واجلموع املذكورة يف الوسيط

فكيف ميكن أن يربر إمهال الوجيز ملعاين ، وبعض املعاين؛ إيثارًا لإلجياز، املداخل بعض
كما أنه ليس من ،  و(أتبع) و(التابع) وبقية املعاين الوظيفية للمدخل (التاء)، املداخل (تِبع)

ودون تعويض شرح ، مع وضوحه، الواضح سبب إسقاط الشاهد القرآين للمدخل (التبيع)
  و(التونة).، وإغفال صوريت املدخلني (ترجمراف)، ه وضوًحااملدخل مبا يزيد

  : بني منجد الطالب واملنجد -ب
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  املنجد  منجد الطالب  املدخل
اسم للحرف الثالث من  -1[التاء]   التاء

والنسبة ، مؤنث ج تاءات، حروف املباين
"قصيدة : يقال، إليه [تائي وتاوي وتيوي]

  تائية وتاويّة وتيوية". 
آخر الفعل للمتكلم ضمري يف  -2

"قمُت وقمَت وقمِت وُقمُتما : وللمخاطب
  وقمُتم وقمُنتّ"

  "قائمة وضربت".: حرف للتأنيث حنو-3
حرف لتمييز الواحد من اجلنس حنو -4

"شجرة" واحدة شجر". وللمبالغة حنو 
  "فّهامة".

حرف جر للقسم فتجر اسم اهللا تعاىل -5
  ".حنو "تاهللا" ورمبا جّرت سواه حنو "ترّيب 

وقد تلحق صيغة منتهى اجلموع إما -6
للداللة على النسب حنو "مهالبة" مجع 

املنسوب مهلّيب. وإما للتعويض عن حرف 
  حمذوف حنو "زنادقة" مجع زنديق.

وتزاد التاء يف أوائل األفعال وأواسطها  -7ً
ويف أواخر األمساء كتاء ، حنو "تقاتل واقتتل"

ويعوض بتاء زائدة عن حرف ، "ملكوت"
أو يف ، ذوف من أول الكلمة حنو "عظة"حم

  آخرها حنو "َشَفة".

اسم للحرف الثالث من حروف : ج تاءات، التاء: ت
يقال ، والنسبة إليه تائي وتاوي وتيوي، مؤنث، املباين

"قصيدة تائية وتاويّة وتيوية" والتاء من احلروف النطعية وهي 
  ).400يف حساب اجلُمل عبارة عن أربعمائة (

: أيت ضمريًا يف آخر الفعل للمتكلم وللمخاطب حنوت     
  ."قمُت وقمَت وقمِت وُقمُتما وقمُتم وقمُنتّ"

"قائمة وضربت" //تأيت لتمييز  تأيت حرفًا للتأنيث حنو    
الواحد من اجلنس حنو "شجرة" واحدة شجر //تأيت 

  .للمبالغة حنو "فّهامة"
حنو تكون حرف جر للقسم فتجر اسم اهللا تعاىل     

  ."تاهللا" ورمبا جّرت سواه حنو "ترّيب"
تلحق صيغة منتهى اجلموع إما للداللة : تكون زائدة   

على النسب حنو "مهالبة" مجع املنسوب مهلّيب. وإما 
للتعويض عن حرف حمذوف حنو "زنادقة" مجع زنديق// تزاد 

ويف أواخر ، يف أوائل األفعال وأواسطها حنو "تقاتل واقتتل"
اء "ملكوت"// ويعوض بتاء زائدة عن حرف األمساء كت

أو يف ، حمذوف من أول الكلمة حنو "عظة" أصلها وعظ
  آخرها حنو "َشَفة" أصلها َشَفة.

واتبعه] ، وتـََباَعة، [تَِبعه ـَ تبَـًعا وتَباًعا: تبع  تبع
أو مضى معه. انقاد إليه فهو ، مشى خلفه

[تـََبٌع] يقع على الواحد واجلمع ج أتباع 

مشى خلفه // : واتبع ه، وتـََباَعة، تَِبع ـَ تبَـًعا وتَباًعا-1: تبع
إليه فهو تـََبع يقع على الواحد واجلمع ج انقاد  مضى معه//

أتباع وتابع ج تـََبع وتـََبعة وتوابع وتّباع// وـ الشيَء سار يف 
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] ج تـََبع وتـََبعة وتوابع وتّباع. التابع و[تابع
: اخلادم واجلين. و[تِبع واتّبع] الشيءَ : أيًضا

  سار يف أثره.
  أحلقه.: [تّبعه] اتبعه. تّبع به كذا

: واَىل. وـ احلديثَ : [تابع] بني األعمال
: كان يسرده وحيسن سياقه. وـ العملَ 
وافقه. : أحكمه وأتقنه. وـ فالنًا على األمر

  َبعين مبا له عندي" أي طالبين به.يقال "تا
  أحلقه به.: [أتبعه] تِبعه وحلقه. أتبعه كذا

جاء بعضها يف أثر : [تتابعت] األخبارُ 
  بعض.

: طلبه وحبث عنه مليا. يقال: [تتّبع] األمرَ 
أي تطلبتها شيًئا بعد شيء  "تتبعُت أحواله"

  يف مهلة ومدقًقا.
  [استتبعه] طلب منه أن يتبعه.

"هو تبع : لتابع. العاشق. يقالا: [التبع]
  الكرم" أي عاشقه.  

  الكثري االتباع.: [التِبع]
: [التِبعة] ج تبعات و[التباعة] ج تباعات

ما يرتتب على الفعل من اخلري أو الشر. إال 
أن استعماله يف الشر أكثر. يقال "هلذا 

  الفعل تبعة" أي حلوق شر وضرر
ة. وأعظم [تـُبع] لقب ملوك اليمن ج التبابع

  النحل ج تبابيع.
  [التبيع] النصري املتابع  ج تِباع وتبائع.

  [التابعة] م. اخلادمة. اجلنّية.

  أثره.
  أحلقه.: اتبعه//وـ به كذا: تبع ه

كان يسرده : احلديثَ  واَىل بينها//وـ: تابع بني األعمال
فالنًا على  أحكمه وأتقنه// وـ: العملَ  وحيسن سياقه//وـ

، يقال "تابَعين مبا له عندي" أي طالبين به، وافقه: األمر
  أحلقه به.: ه كذا تِبعه وحلقه.//وـ: أتبع ه

: جاء بعضها يف أثر بعض. تتّبع األمر: تتابعت األخبارُ 
طلبه وحبث عنه مليا// ويقال "تتبعُت أحواله"أي تطلبتها 

  شيًئا بعد شيء يف مهلة ومدقًقا.
التايل/ اخلادم// والتابع : استتبعه" طلب منه أن يتبعه. التابع
هو مقدار تتعّني قيمته ، (أو الدليل) (ع ج) ملقدار متحول

فهي تتعني ، مساحة املربع تابع لضلعه: بتعني قيمة املتحول
يزداد : تا (س) // تابع متزايد: ورمز تابع س، مبعرفة الضلع

يزداد إذا : متناقص إذا ازداد املتحول وينقص إذا نقص// ـ
تابع : دائري أو مثلي ل وينقص إذا ازداد// ـنقص املتحو 

منتظم  الظل// ـ، اجليب: ملتحول هو قوس الدائرة مثل
ـ  ص = ب س+ د حيث ب د ثابتان//: متحول س هو

ص = ب س +ج / دس+ هـ (كسر) : تناظري ِل س هو
صحيح ِل س (ويعرف أيًضا بالتابع  ـ حيث د = .//

س  3مثل ص= يعدل عبارة جربية صحيحة من س : التام)
  .1س +4 –

الكثري االتباع *التِبعة : التابع * التِبع: التابعة" اخلادمة* التبع
ما يرتتب على الفعل من : ج تبعات والتباعة ج تباعات

"هلذا : يقال، اخلري أو الشر إال أن استعماله يف الشر أكثر
: الفعل تبعة" أي حلوق شر وضرر *التبيع ج تَِباع وتبائع

التباع مصدر تابع// وقد يوصف به كما  املتباع *و  النصري
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[التابعي] نسبة إىل التابع والتابعة. ـ عند 
من لقي الصحايب : أهل الشرع اإلسالمي

مؤمًنا ومات على اإلسالم. والصحايب هو 
  من رأى نيب املسلمني وعاش يف صحبته.

مصدر تابع. وقد يُوصف به كما  [التباع]
يف قوهلم "وشهدناهّن أياًما تباًعا" أي 

متتابعة. [اإلتباع] مص. اإلتيان بكلمة 
 توازن ما قبلها تعزيًزا للمعىن حنو قوهلم

  "كثري بثري" أو "خبيث نبيث" 
II.   

التبع ج  "وشهدناهن أياًما تباًعا" أي متتابعات *: يف قوهلم
الظل مسي بذلك ألنه يتبع الشمس حيثما زالت : تبابيع

اإلتيان بكلمة توازن ما قبلها تعزيًزا للمعىن : *اإلتباع (مص)
نسبة إىل : عيحنو قوهلم"كثري بثري أو خبيث نبيث" *التاب
من لقي : التابع والتابعة // عند أهل الشرع اإلسالمي

والصحايب هو من ، الصحايب مؤمًنا ومات على اإلسالم
  رأى نيب املسلمني وعاش يف صحبته.

العاشق. يقال "هو : اجلنية *والِتْبع: اجلين *التابعة: التابع
وـ  أعظم النحل//: تِْبع الكرم" أي عاشقه *التّبع ج تبابيع

  لقب ملوك اليمن.: ج التباِبعة
 

  : ما يالحظ على ما سبق
حيث مل يطرأ على ما ذكره  ؛اعتمد منجد الطالب على مادة املنجد اعتماًدا كليا

  : واليت تتمثل يف، املنجد ملادة (تبع) غري قليل من التعديالت
املنجد  فقد ذكر، القضاء على ظاهرة تعدد مواضع املدخل الواحد لتعدد معانيه-1
  : املداخل
التايل// اخلادم// والتابع (أو الدليل) (ع ج) ملقدار : األوىل باملعاين، (التاِبع) مرتني-أ

واكتفى ، اِجلِينّ. أما منجد الطالب فقد أورده يف موضع واحد: متحول... واألخرى باملعىن
  واِجلِينّ. ، اخلادم: من معانيه باملعنيني

، اجلِِنية: واألخرى مبعىن، اخلادمة: د مرتني األوىل مبعىن(التابعة) حيث أورده املنج-ب
  فقد ذكر له املعنيني يف موضع واحد. ؛أما منجد الطالب

أما ، حيث ورد مرتني يف املنجد األوىل مبعىن التابع واألخرى مبعىن العاشق ؛(التبع)-ج
  منجد الطالب فقد ذكر له املعنيني يف موضع واحد.

لقب : واألخرى باملعنيني، رد مرتني يف املنجد األوىل مبعىن الظلحيث و  ؛(التبع)- د
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  أما منجد الطالب فقد أمهل املعىن األول. ؛ملوك اليمن. وأعظم النحل
  : كما يف،  إمهال منجد الطالب معاين بعض املداخل اليت ذكرها املنجد-2
هو ، دار متحولوالتابع (أو الدليل) (ع ج) ملق: حيث ُأِمهل املعىن ؛مدخل (التابع)-أ

، فهي تتعني مبعرفة الضلع ؛مساحة املربع تابع لضلعه: مقدار تتعّني قيمته بتعني قيمة املتحول
: يزداد إذا ازداد املتحول وينقص إذا نقص// ـ متناقص: تا (س) // تابع متزايد: ورمز تابع س

هو قوس الدائرة  تابع ملتحول: يزداد إذا نقص املتحول وينقص إذا ازداد// ـ دائري أو مثلي
ص = ب س+ د حيث ب د ثابتان//ـ : الظل// ـ منتظم متحول س هو، اجليب: مثل

ص = ب س +ج / دس+ هـ (كسر) حيث د = .//ـ صحيح ِل س : تناظري ِل س هو
س 4 –س  3يعدل عبارة جربية صحيحة من س مثل ص= : (ويعرف أيًضا بالتابع التام)

+1  .  
مسي بذلك ألنه يتبع الشمس حيثما  ؛"الظل: ملعىنحيث أُمهل ا ؛مدخل (التّبع)-ب
  زالت".
وهي يف حساب ، "والتاء من احلروف النطعية: حيث أُمهل املعىن ؛مادة (التاء)-ج

حيث أمهل  ؛كما اختصر املعىن األخري للمادة نفسها،  )400اجلمل عبارة عن أربعمائة (
  ."يقصد "شفةقول املنجد "وأصلها وعظ" يقصد "عظة" وقوله "أصلها شفه" 

وفصل بني ، فنيو حيث وضع منجد الطالب املداخل بني معق ؛إعادة تنسيق املادة-3
مع العنونة لكل مادة بأصوهلا مكتوبة أمام ، معاين املدخل الواحد حال تعددها بنقطة سوداء

فقد أورد املدخل بعد دائرة سوداء : أما املنجد، املدخل  األول حبروف متصلة وخبط ثخني
كما عنون لكل مادة ،  مع فصله بني معاين املدخل الواحد خبطني رأسيني متوازيني، صغرية

وببنط أكرب من البنط الذي كتبت به ، بأصوهلا مكتوبة أمام املدخل األول حبروف متصلة
  املداخل.
وبالنظر ، فقد استعان املعجمان ا كوسيلة لإليضاح ؛أما بالنسبة للصور والرسوم-4

عجمني يالحظ أن منجد الطالب أضاف إىل ما أخذ من صور املنجد يف باب التاء يف امل
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يف حني أمهل أربع ، وترامواي، وتفاريج الدرابزين، وتيس، توكان: وهي للمداخل، أربع صور
، وتّبان، وتاج العمود، وتاج، ومتيمة، تنجرة: ) صورة أوردها املنجد للمداخل14عشرة (
 ّمت. ، وتنبك، وتوت العليق ،ترجنان، ومرتاس، وترس، وتابوت، وتنوب

وإن  ، قلة إضافات منجد الطالب إىل املادة اليت استمدها من املنجد: ويتضح مما سبق
  وذلك أنسب للطالب.، كان أكثر اهتماًما بتنظيم عرض مادته وتنسيقها

        : : : : بني رائد الطالب والرائد-ج
  IIIIIIIIIIII. رائد الطالب        IVIVIVIV. الرائد        

ــروف -1ت.  .VVVV  التاء ـــ ــن حـــ ـــ ــــث مـــ ــ ــــرف الثالــ احلــــ
ـــن  اهلجــــاء. ــارة عـ ــل عبــ ــ ـــو يف حســــاب اُجلم وهـ

ــة ( ــع مئــ ــتكلم -2). 400أربــ ضــــمري رفــــع للمــ
ـــة ـــ ــب واملخاطَبــ ـــ ــة واملخاطَـــ ــ ــرد ، واملتكلمــــ ـــ وللمفـــ

، قـــرأتِ ، قـــرأتَ ، "قـــرأتُ : حنـــو، واملثـــىن واجلمـــع
ــا ـــ ــــرأمتُ ، قرأُمت ـــرأُتّن". ، قـ ــ ـــــث يف -3ق ــــرف تأني حـ

ــــل ـــم والفعـ ـــو، االســ ــــرأتْ : حنــ ـــة". ، "قـ ــ -4قارئ
أو الواحـد مـن ، مـعحرف لتمييز املفرد مـن اجل

-5"عْظمــة" واحــدة "العْظــم". : حنــو، اجلــنس
ــو، حــــرف للمبالغــــة ــرف -6"عّالمــــة". : حنــ حــ

        "تاهللا". : حنو، جر للقسم

VIVIVIVI. ــروف اهلجـــاء. وهـــو -1: ت احلـــرف الثالـــث مـــن حـ
ضمري -2). 400يف حساب اجلمل عبارة عن أربع مئة (

ــة ــب واملخاطَبــ وللمفــــرد ، رفــــع للمــــتكلم واملتكلمــــة واملخاطَــ
ـــعو  ـــىن واجلمــ ـــو، املثــ ــرأتَ  -"قـــــرأتُ : حنــ ـــرأتِ ، قـــ ـــا -قــ  -قرأُمتــ

: حنــو، حــرف تأنيــث يف االســم والفعــل-3قــرأُتّن".  -قــرأمتُ 
ـــة". ، "قـــرأت ــع-4قارئ ــن اجلمـ ـــز املفـــرد مـ أو ، حـــرف لتميي

-5"عْظمــة" واحــدة "العظْــم". : حنــو، الواحـد مــن اجلــنس
، حــرف جــر للقســم-6"عّالمــة". : حنــو، حــرف للمبالغــة

ــاهللا": حنــــو (أ)يلحــــق بصــــيغة منتهــــى : حــــرف زائــــد-8. "تــ
"أكاسرة" و"تتابعـة". أو : حنو، اجلموع فيدل على النسب

ـــذوف ــرف حمــ ــن حـــ ــه عـــ ــ ـــوض بـ ــو، يـَُعــ ــ ــع : حنـ ــــة" مجـــ "زنادقـ
ــال وأواســــطها ــل األفعــ ــديق". (ب) يــــزاد يف أوائــ : حنــــو، "زنــ

ـــاء  ــ ــاء كت ـــر األمســـ ـــزاد يف أواخــ ــل". (ج) يــ ــل" و"افتعـــ "تفاعـــ
حمـــذوف مـــن أّول  "ملكـــوت". (د) يعـــّوض بـــه عـــن حـــرف

"سـعة" بـدل "وْسـع" أو حـرف حمـذوف مـن : حنو، الكلمة
        حنو "شفة" بدل "شفه".، آخرها

ــا. (ت ب ع) - .VIIVIIVIIVII  تبع ـــ ـــ ــ ــ ـــَع إْتباًع ـــ ـــ ـــ َب : هُ -1أتـْ
        أحلقه به.: ُه الشيءَ -2تبعه. حلقه. 

IXIXIXIX. -2حلقه. ، تبعه: هُ -1(ت ب ع) : أتـَْبَع إتباًعا-
        أحلقه به.: ُه الشيءَ 
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مشى : هُ - 1إتـَّبع اتّباًعا (ت ب ع) - 
-3مضى معه. : هُ -2خلفه "إتّبع اهلدى". 

انقاد إليه.: هُ   
………………………  

ــتتباًعا ( ت ب ع) هُ ا طلـــب إليـــه : ْســـتتبع اسـ
  أن يتبعه. 

………………………  
ُه علـى -1تَاَبع ُمتابَعًة وتباًعا. (ت ب ع) -

  وافق عليه.: األمر
ــر-2 ـــ ـــى األمــ ــ ـــه. : ُه علــ ــ ــ ــــه علي ـــ ـــني -3عاون ـــ بـ

طالبـه : ُه مبا له عليه-4واىل بينها.   : األمور
ــه.  ـــ ـــ ـــ ــالمَ -5ب ـــ ـــ ـــَل أو الكـــ ـــ ـــ ـــه. : العمــ ـــ ــ ـــ  -6أتقن

  سرده.: احلديث
ــاع. : التــابع- ــع وتـَبَـَعــة وتوابــع وتـُّب فــا. -1ج تـََب
ـــادم.  -2 ـــ ــــايل. -3اخلــ ـــ ـــّينّ -4التـ ـــ يف -5 -اجلــ

  أحد التوابع.: النحو
ــالم- ــ ـــ ــــابعّي. يف اإلســ ـــ ــد : التــ ــ ـــ ــي أحــ ــ ـــ ــــن لقــ ــ مـــ

  الصحابة مؤمًنا ومات على اإلسالم.
………………………  

  تـَبَـًعا وتَباًعا وتباَعة وتبوًعا.: تَِبع يـَْتَبع-
ــيءَ -1 ـــ ــار خ: ُه  أو الشــ ـــ ــه. ســ ـــ ُه أو  -2لفــ

ـــيءَ  ــــره. : الشــ ــــار يف أثـ ــــه: هُ  -3سـ ـــدى بـ ، اقتــ
  فعل مثل ما فعل. 

أتبعـــه : ُه بــه-2تتّبعـــه. : هُ  -1: تبّــع تتبيًعــا-
  أحلقه.، به
ــع- ــرد ، التــــابع -2مــــص. تبــــع. -1: التَبــ للمفــ

ــا- ــع إتّباًعــــ ــ ــع : هُ -1(ت ب ع) : إتّبــ ـــ ــه "إتّبـ ــ ــى خلفــ ــ مشــ
  انقاد إليه.: هُ -3مضى معه. : هُ -2اهلدى". 

………………………………  
  ه.طلب إليه أن يتبع: اْستتبع استتباًعا ( ت ب ع) هُ 

………………………………  
ــــابع- ــ ــا. (ت ب ع) : ت ـــ ــــًة وتباًعـ ــاَبع ُمتابَعــ ـــ ــــى -1تَـ ُه علــ

  وافق عليه.: األمر
ـــر-2 ـــى األمــ ــه. : ُه علــ ـــه عليـــ ـــور-3عاونــ ـــني األمــ واىل : بــ

ــا.    ـــه-4بينهـــ ـــه عليــ ـــا لــ ـــه. : ُه مبــ ــــه بــ ـــَل أو -5طالبـ العمــ
  سرده.: احلديث -6أتقنه. : الكالمَ 

اخلـادم.  -2فـا. -1 ج تـََبع وتـَبَـَعـة وتوابـع وتـُبّـاع.: التابع-
  أحد التوابع.: يف النحو-5 -اجلّينّ -4التايل. -3
  اجلنية.-2ج توابع. اخلادمة. : التابعة-
ـــابعيّ - ـــ ـــ ــــة. -1: التــ ـــ ـــ ــــابع والتابعـ ـــ ـــ ـــوب إىل التـ ـــ ـــ يف -2املنســ

ــالم ــات علـــــى : اإلســ ـــا ومـــ ـــحابة مؤمًنــ ــد الصـ ــن لقـــــي أحـــ مـــ
  اإلسالم.

………………………………  
  تباَعة وتبوًعا.تـَبَـًعا وتَباًعا و : تَِبع يـَْتَبع: تبع-
ســـار : ُه أو الشـــيءَ  -2ســـار خلفــه. : ُه  أو الشــيءَ -1

ُه  -4فعـــل مثـــل مـــا فعـــل. ، اقتـــدى بـــه: هُ  -3يف أثـــره. 
  طالبه به.: حبقه

  أحلقه.، أتبعه به: ُه به-2تتّبعه. : هُ  -1: تّبع تتبيًعا-
للمفـــرد واجلمـــع. ج ، التـــابع -2مـــص. تبـــع. -1: التَبـــع-

  أتباع.
  ري االتّباع.الكث: التِبع-
ــــع- ــاع. : التْبـ ــــابع. -1ج أتبـــ ـــع -2التـ ــذي يتتبــ ـــ ــق ال العاشـــ
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  واجلمع. ج أتباع.
ـــع- ـــ ــــاع. : التْبـ ــ ــابع. -1ج أتبــ ـــ ـــق -2التــ ـــ العاشــ

  ولد املاشية. -3الذي يتتبع النساء. 

"إنــه : عاقبــة العمــل مــن خــري أو شــر: التِبعــة-
  يتحمل تبعات أعماله".

………………………  
ـــع- ـــة: التبِيـ ــائع وأتْـُبعـ ـــاع وتبــ ــابع ، ج تِبـ ــج أتــ جــ

  اخلادم.-3الناصر. -2التابع. -1وأتابيع. 
………………………  

ــياء- ــ ـــ ــــا. (ت ب ع) ِت األشـــ ــ ـــ ــاَبَع تتابـًُعـ ـــ ـــ : تتــ
  تبع بعضها بعًضا.، توالت

………………………  
ــا- ــع تتبـًّعــ تطلبــــه شــــيًئا : (ت ب ع) األمــــرَ  تتّبــ

  بعد شيء.
VIIIVIIIVIIIVIII.         

  ولد املاشية. -3النساء. 
-2ج تبابعـة. ، لقب ملوك "اليمن" القـدامى-1: التبع-

  الظّل.-3يعسوب النحل. : و ج تبابيع وتبابع
إنه يتحّمـل تِبعـات : عاقبة العمل من خري أو شرّ : التِبعة-

  أعماله".
………………………………  

-1جـــج أتـــابع وأتـــابيع. ، التبِيـــع. ج تِبـــاع وتبـــائع وأتْـُبعـــة-
  اخلادم.-3الناصر. -2التابع. 

………………………………  
ـــياء- ــــا. (ت ب ع) ِت األشـــ ــــاَبَع تتابـًُعــ ــت: تتــ ـــع ، توالــــ ــ تبـ

  بعضها بعًضا.
………………………………  

  تطلبه شيًئا بعد شيء.: (ت ب ع) األمرَ : تتّبع تتبـًّعا-

  : قما يالحظ على اجلدول الساب
دون إجراء أي تغيريات ، أبقى رائد الطالب على املادة اللغوية اليت تضمنها الرائد

باستثناء عدد من التعديالت اليت أدخلها عليها؛ رغبة يف حتقيق قدر من ، حقيقية
  : وتتمثل تلك التعديالت يف، االختالف

وقد كانت  ،كتابة رائد الطالب املداخل باللون األمحر؛ متييًزا هلا عن شروحها-1
  مكتوبة يف الرائد باللون األسود.

  : وهي، إمهال عدد من املداخل-2
  اجلنية.-2اخلادمة. -1مدخل "التابعة". ج توابع. -
: و ج تبابيع وتبابع-2لقب ملوك "اليمن" القدامى. ج تبابعة. -1"التبع" . -
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  الظّل.-3يعسوب النحل. 
  "التِبع". الكثري االتّباع.-
  : وهي، من معاين بعض املداخلالتخفف -3
  "املنسوب إىل التابع والتابعة".: حيث أمهل رائد الطالب املعىن: مدخل "التابعي"-
  طالبه به.: "ُه حبقه: حيث أمهل رائد الطالب املعىن: مدخل "تَِبع"-
(أ) يلحق بصيغة منتهى : "حرف زائد: مدخل "التاء" حيث أمهل رائد الطالب املعىن-

، "أكاسرة" و"تتابعة". أو يـَُعوض به عن حرف حمذوف: حنو، على النسباجلموع فيدل 
"تفاعل" و"افتعل". : حنو، "زنادقة" مجع "زنديق". (ب) يزاد يف أوائل األفعال وأواسطها: حنو

(ج) يزاد يف أواخر األمساء كتاء "ملكوت". (د) يعّوض به عن حرف حمذوف من أّول 
  حنو "شفة" بدل "شفه".، و حرف حمذوف من آخرها"سعة" بدل "وْسع" أ: حنو، الكلمة

، عدم إضافة رائد الطالب إىل املادة املنقولة عن الرائد أي جديد: ويتضح مما سبق
، ومعاين عدد آخر، وإن كان قد أمهل عدًدا من املداخل-فهو ، يتناسب ووظيفته اجلديدة

رده الرائد من مصادر ومجوع على ما أو  - مثالً –فإنه قد أبقى  -رأى عدم مناسبتها ملستعمليه
  مع تعددها.

  : مقارنة بني حرف الظاء يف املعاجم -2
قمت بإجراء مقارنة بني املداخل اليت أوردها كل معجم ضمن حرف الظاء مبا أوردته 

دون بقية ، دف حتديد املداخل اليت انفرد كل معجم بذكرها أو بإمهاهلا، بقية املعاجم
على ، تالف وجهات نظر املعجميني حول بعض املداخلوذلك لبيان مدى اخ، املعاجم

  : الرغم من أن مستعملي املعاجم ينتمون إىل فئة عمرية واحدة
  : املداخل اليت تفرد أحد املعاجم بذكرها: أوالً 

  املعجم  املدخل  م  املعجم  املدخل  م
 منجد الطالب  الظليف  25  القاموس اجلديد  ظاَءب  1

  منجد الطالب  الظَلم  26  القاموس اجلديد  ظاملَ   2
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  منجد الطالب  الظنانة  27  القاموس اجلديد  ظاَرف  3
  منجد الطالب  الظناء  28  القاموس اجلديد  َظجّ   4
  منجد الطالب  الظْهر  29  القاموس اجلديد  ِظْعَنة  5
  منجد الطالب  الظَهر  30  القاموس اجلديد  ظَعونة  6
ْظِهر  31  القاموس اجلديد  ظَليَمة  7

ُ
  نجد الطالبم  امل

  املعجم الوجيز  الظالع  32  القاموس اجلديد  ظَِمي  8
  املعجم الوجيز  الظاهرية  33  القاموس اجلديد  ظًمى  9

  املعجم املدرسي  الظَعن  34  القاموس اجلديد  ظمياء  10
  املعجم املدرسي  ظََفار  35  القاموس اجلديد  ِظْئرة  11
  م املدرسياملعج  انظََلم  36  القاموس اجلديد  ِمْظفار  12
  املعجم املدرسي  اّظنّ   37  القاموس اجلديد  مْظالم  13
  جماين الطالب  الظريف  38  القاموس اجلديد  ِمْظماء  14
  جماين الطالب  الظريفة  39  القاموس اجلديد  ُمِظلّ   15
  جماين الطالب  األظفور  40  القاموس اجلديد  مظلوم  16
  اين الطالبجم  الظالل  41  القاموس اجلديد  َمَظَمِئيّ   17
  جماين الطالب  الظّلة  42  منجد الطالب  اظَّأر  18
  جماين الطالب  الظمآن  43  منجد الطالب  الظَُرر  19
  جماين الطالب  التظاهر  44  منجد الطالب  الظْرَىب   20
  معجم الطالب  الظْمء  45  منجد الطالب  الظرّاف  21
  معجم الطالب  الّظيّ   46  منجد الطالب  الظَعان  22
  معجم الطالب  الظّيّان  47  منجد الطالب  األْظَفار  23
  رائد الطالب  الظلوم  48  منجد الطالب  الظَلف  24

  : املداخل اليت تفرد أحد املعاجم بإمهاهلا: ثانيا
  املعجم  املدخل  م  املعجم  املدخل  م
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  رائد الطالب  الظَبة  9  معجم الطالب  الظاء  1
  رائد الطالب  ظَْرف  10  معجم الطالب  تظاَفر  2
  رائد الطالب  ظََلع  11  معجم الطالب  أَظلّ   3
  رائد الطالب  ظُلة  12  معجم الطالب  أظلم  4
  رائد الطالب  ظَلل  13  معجم الطالب  الظالم  5
  رائد الطالب  تظلم  14  معجم الطالب  الظنّ   6
  الوجيز  الظْلم  15  معجم الطالب  الظهرية  7
    رائد الطالب  الظاهرة  8

واختالف موقفهم ، تفاوت وجهات نظر املعجميني: حظ من اجلدولني السابقنييال
فما يراه بعضهم مالئًما ، حول أحقية بعض الكلمات يف الذكر ضمن مداخل املعجم

وذلك بأم اكتفوا يف اختيار املداخل على أذواقهم ، يراه البعض اآلخر غري ذلك ؛للطالب
   للغة احلية اليت يستعملها الطالب. ومل يهتموا باجلمع امليداين، املعجمية
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معارضة الكلمات اخلمسني األكثر تردًدا يف إحصائية "املفردات الشائعة يف اللغة -3
  : وهذا بيان بالكلمات املهملة، العربية" باملعاجم دف بيان ما أمهله كل معجم منها

  مالحظات  املعجم الذي أمهلها  التكرار  الكلمة
    الوجيز  28353  يف

    الوجيز  11856  أنّ  –إّن 
    رائد الطالب  11808  إىل
    الوجيز  8492  هذه -هذا
    الوجيز  7355  أنْ 

  الذي
7071  

وردت (الذي) ضمن مدخل   منجد الطالب - املدرسي
  ومل ترد مستقلة كمدخل ، (اليت)

    القاموس -الوجيز  4321  عن
    الوجيز  3737  تلك - ذلك
    الوجيز  2508  هو
    الوجيز  2452  بني
  هي

2188  
معجم  -جماين الطالب -الوجيز

  رائد الطالب-الطالب
: ورد ضمن مدخل هو يف املعاجم

ورائد ، ومنجد الطالب، جماين الطالب
  الطالب. 

    الوجيز  2081  أو
    الوجيز  1560  ملاذا - ماذا

    الوجيز  1388  حكومة
    الوجيز  1339  بعض
    القاموس  1263  شيء

وكان ، لكلمة أو أكثر من الكلمات اخلمسنيإمهال كل معجم : يالحظ مما سبق
كان جيب أن تدرج ضمن ،  حيث خال من ثالث عشرة كلمة ؛املعجم الوجيز أوفرها حظا

  قائمة مداخله.
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، وجودها أو عدم وجودها: من حيث ؛املقارنة بني بعض اموعات الكالمية-4
ديثة يف حصر املادة وذلك إلظهار ما يرتتب على عدم االعتماد على وسائل التقنية احل

من خلط وعدم اطراد يف النص على مفردات اموعة  -وإحصائها وتصنيفها، اللغوية
وميكن التمثيل لذلك باملقارنة بني موقف كل معجم من مفردات ، الكالمية الواحدة
  : اموعات التالية

  )1(: بعض حروف اجلر-1
املعجم   الكلمة

  الوجيز
املعجم 

  املدرسي
جماين 
  الطالب

معجم 
  الطالب

منجد 
  الطالب

القامو 
  س اجلديد

رائد 
  الطالب

  +  -   -   -   -   -   -   إىل
  -   -   -   -   -   -   +  الباء
  +  +  -   -   -   -   -   حىت
  -   -   -   -   -   -   -   على
  -   +  -   -   -   -   +  عن
  -   -   -   -   -   -   +  يف

  -   +  -   -   -   -   +  الكاف
  -   +  -   -   -   -   +  الالم
  -   -   -   -   -   -   -   ِمن
  -   +  -   -   -   -   -   الواو

فرائد الطالب ، خلو بعض املعاجم من مدخل أو أكثر: ن اجلدول السابقيالحظ م
، والالم، والكاف، وعن، حىت: وأمهل القاموس اجلديد املداخل، وإىل، حىت: أمهل املدخلني

  والالم.، والكاف، ويف، وعن، الباء: أما الوجيز فقد أمهل املداخل، والواو
  

                                      

 جم منها.أما الرمز (+) فيشري إىل خلو املع، ) إىل اشتمال املعجم على الكلمة كمدخل- ) يشري الرمز ( 1(
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  : الشهور امليالدية -2 
املعجم   الكلمة

  جيزالو 
املعجم 

  املدرسي
جماين 
  الطالب

معجم 
  الطالب

منجد 
  الطالب

القامو 
  س اجلديد

رائد 
  الطالب

  -   +  +  +  -   +  +  يناير
  -   +  +  +  +  +  +  فرباير
  -   -   +  +  +  +  -   مارس
  -   +  -   +  -   +  -   أبريل
  -   +  +  +  -   +  +  مايو
  -   +  +  +  -   +  +  يوليو
  -   +  +  +  -   +  +  يونيو
أغسط

  س
 -  +  +  +  +  +   -  

  -   +  +  +  -   +  -   سبتمرب
  +  +  +  +  +  +  -   أكتوبر
  -   +  +  +  -   +  +  نوفمرب
ديسم

  بر
 -  +  +  +  +   -   -  

عدم اتفاق املعاجم حول أمهية االشتمال على أمساء هذه : يالحظ من اجلدول السابق
يف حني اكتفى منجد الطالب ، ومعجم الطالب، فقد أغفلها املعجمان املدرسي، الشهور

، يناير: وأمهل الوجيز، وديسمرب، موس اجلديد بالنص على مارسوالقا، بالنص على أبريل
أما رائد الطالب فقد كان األكثر حرًصا على ، ونوفمرب، ويونيو، ويوليو، ومايو، وفرباير
  فلم يسقط من قائمة مداخله إال مدخل واحد (أكتوبر). ، إيرادها
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  : اموعة الشمسية-3
املعجم   الكلمة

  الوجيز
املعجم 

  املدرسي
جماين 

  الطالب
معجم 

  الطالب
منجد 

  الطالب
القامو 
  س اجلديد

رائد 
  الطالب

  -   -   -   -   -   -   -   األرض
  +  +  +  +  +  -   -   أورانوس

  +  +  +  +  +  +  +  بلوتو
  +  -   -   -   -   -   -   زحل
  -   -   -   -   -   +  -   الزهرة

  -   -   -   -   -   -   -   عطارد
  -   +  -   +  -   -   -   املريخ
  -   +  -   -   -   -   +  نبتون

  -   +  -   -   -   +  -   املشرتي

عدم اطراد املعاجم يف النص على أمساء اموعة : يالحظ على اجلدول السابق
، و الزهرة، بلوتو: واملدرسي من، ونبتون، بلوتو: فقد خال املعجم الوجيز من، الشمسية
، أورانوس: ومنجد الطالب من، وبلوتو، وأورانوس، املريخ: وجماين الطالب من، واملشرتي

ورائد الطالب ، واملشرتي، ونبتون، واملريخ، وبلوتو، أورانوس: من والقاموس اجلديد، وبلوتو
  وزحل.، وبلوتو، أورانوس: من
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  : احلروف اهلجائية-4
املعجم   احلرف

  الوجيز
املعجم 
  املدرسي

جماين 
  الطالب

معجم 
  الطالب

منجد 
  الطالب

القاموس 
  اجلديد

رائد 
  الطالب

  -   +  +  -   -   -   -   األلف
  -   +  +  -   -   -   -   الباء

  -   +  +  -   -   -   -   اءالت
  -   +  -   -   -   -   -   الثاء
  -   -   -   -   -   -   -   اجليم
  -   -   -   +  -   -   -   احلاء
  -   -   -   +  -   -   -   اخلاء
  -   +  -   +  -   -   -   الدال
  -   +  -   +  -   -   -   الذال
  -   -   -   +  -   -   -   الراء

  -   +  -   +  -   -   -   الزاي
  -   +  -   +  -   -   -   السني
  -   +  -   +  -   -   -   الشني
  -   +  -   +  -   -   -   الصاد
  -   +  -   +  -   -   -   الضاد
  -   -   -   +  -   -   -   الطاء
  -   -   -   +  -   -   -   الظاء
  -   +  -   +  -   -   -   العني
  -   +  -   +  -   -   -   الغني
  -   +  -   +  -   -   -   الفاء

  -   +  -   +  -   -   -   القاف
  -   +  -   +  -   -   -   الكاف
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  -   +  -   +  -   -   -   الالم
  -   +  -   +  -   -   -   امليم
  -   +  -   +  -   -   -   النون
  -   +  -   +  -   -   -   اهلاء
  -   +  -   +  -   -   -   الواو
  -   +  -   +  -   -   -   الياء

، عدم اطراد املعاجم يف النص على معاين حروف اهلجاء: يالحظ من اجلدول السابق
ورائد الطالب قد أوردوها  ، وجماين الطالب، واملعجم املدرسي، فإن كان املعجم الوجيز

، والثاء، لتاءوا، والباء، فمنجد الطالب أمهل األلف، فإن بقية املعاجم مل تم بذلك، كاملة
كما اكتفى ،  واجليم، والثاء، والتاء، والباء، واكتفى معجم الطالب بالنص على األلف

  والطاء والظاء.، والراء، واخلاء، واحلاء، القاموس اجلديد بالنص على اجليم
  : عدد من املصطلحات العلمية واألدبية-5
جمال   املصطلح

  املصطلح
املعجم 
  الوجيز

املعجم 
  املدرسي

 جماين
  الطالب

معجم 
  الطالب

منجد 
  الطالب

القاموس 
  اجلديد

رائد 
  الطالب

  -   -   -   -   -   -   -   الطب  اجلِراَحة
  +  +  +  +  -   -   -   القانون  اجلُْنَحة
  -   -   -   -   -   -   -   الفلسفة  احلرية
  -   -   -   -   -   -   -   الفلسفة  الشكّ 
  +  -   +  +  +  +  +  الَعروض  القْبض
  -   -   -   -   -   -   -   السياسة  العصبية
  -   -   -   -   -   +  -   غةالل  الَكْسر
  +  +  +  +  +  +  -   الفيزياء  النسبية
  +  -   +  +  +  -   -   الديانات  النسيء
  -   -   +  +  -   -   -   االقتصاد  امليزانية
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  +  +  -   +  +  -   -   الفلسفة  السوفسطائية
  -   -   -   -   -   -   -   الفيزياء  الذبذبة
  +  -   -   -   +  +  -   الفيزياء  املوجة

  -   -   +  +  -   -   -   االقتصاد  الرأمسالية
  -   -   -   -   -   -   -   الَعروض  القافية

اختالف وجهات نظر املعجميني حول أحقية تلك : يالحظ من اجلدول السابق
  ومدى مالءمتها للطالب.، املصطلحات يف أن تدرج ضمن مداخل املعجم

إىل ، وهكذا تتضح أمهية االعتماد على الطرق املوضوعية يف اختيار مداخل املعجم   
وأقدر على ، حىت يصبح املعجم املدرسي أكثر فاعلية جانب االستفادة من خربة املعجمي؛

  أداء دوره التعليمي.
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        اخلامتةاخلامتةاخلامتةاخلامتة
  : منها، انتهى البحث إىل عدد من النتائج والتوصيات

  املادة اللغوية.، املادة املعجمية، املدخل: التفريق بني مدلوالت املصطلحات التالية-1
املعاصرة إىل جانب الكلمات اشتمال املعاجم الطالبية على الكلمات العربية -2

  العربية الرتاثية.
مل تم املعاجم الطالبية بتصنيف مداخلها إىل مستوياا اللغوية املتباينة باستثناء -3

  املعجم املدرسي ومنجد الطالب.
جاء املعجمان القاموس اجلديد واملعجم املدرسي أكثر املعاجم الطالبية اهتماما -4

  بذكر أعالم األشخاص.
وإمنا اكتفى ، تعتمد املعاجم الطالبية طريقة املسح امليداين يف اختيار مداخلها مل-5

  مؤلفوها خبربم يف اال.
تباين معاجم الدراسة فيما بينها يف تعيني املداخل اليت جيب أن تدرج ضمن -6

 مداخلها.
ب يف  بأمهية بناء مدونة لغوية متثل اللغة اليت يستخدمها الطال: وختاما يوصي البحث

كالمهم وكتابام وفهرستها وإتاحتها للمعجميني لتنقيح املعاجم الطالبية احلالية وبناء 
  معاجم وظيفية جديدة.
  املصادر واملراجع

  : املصادر: أوالً 
  م.1986، 9ط، بريوت، دار العلم للماليني، جربان مسعود، رائد الطالب-1
بلحسن ، علي بن هادية، معجم عريب مدرسي ألفبائي، القاموس اجلديد للطالب-2
الشركة الوطنية للنشر ، الشركة التونسية للتوزيع (تونس)، اجليالين بن احلاج حيىي، البليش

  م. 1980، 2ط، والتوزيع (اجلزائر)
  م.1995، 1ط، بريوت، دار ااين، جماين الطالب-3
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دار ، إميل بديع يعقوب، مراجعة، تأليف يوسف شكري فرحات، معجم الطالب-4
  م.2000، 1ط، بريوت، تب العلميةالك

اجلمهورية العربية ، وزارة الرتبية والتعليم، حممد خري أبو حرب، املعجم املدرسي-5
  م.1985 -هـ1406، السورية 
، طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعليم، القاهرة، جممع اللغة العربية، املعجم الوجيز-6
  م.2000 - هـ1421
  م.1986، 45ط، بريوت، دار املشرق، لبستاينفؤاد إفرام ا، منجد الطالب-7

  : البحوث: ثانًيا
جملة جممع اللغة ، حممود فهمي حجازي، االجتاهات احلديثة يف صناعة املعجمات-1
  م.1977، 40عدد ، القاهرة، العربية

، القاهرة، جملة جممع اللغة العربية، علي عبد الواحد وايف، التأليف املعجمي العريب-2
  م.1987، 60عدد 

ضمن "كتاب اللغة العربية والوعي ، هاشم طه شالشي، تعقيب "املعجم العريب-3
، القومي" حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية

  م.1984، 1ط، ومعهد البحوث والدراسات العربية، باالشرتاك مع امع العلمي العراقي
، 7عدد ، تونس، جملة املعجمية، ت الدريسيفرحا، يف بنية النص املعجمي-4
  م.1991 –هـ 1411
جملة ، حممد صالح الدين الشريف، املعجم بني النظرية اللغوية والتطبيق الصناعي-5
  م.1986 -هـ1406، 2العدد ، املعجمية
، 608عدد ، الرياض، جملة الفيصل، علي يونس، مالحظات يف الوسيط والوجيز-6
  م.1994
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  : جعاملرا: ثالًثا
دون ، القاهرة، دار الفكر العريب، حممد حسن جبل، االستدراك على املعاجم العربية-1

  ت.، ط
  ت.، دون ط، القاهرة، مكتبة غريب، حممود فهمي حجازي، البحث اللغوي-2
  م.1996، القاهرة، عامل الكتب، أمحد عمر خمتار، البحث اللغوي عند العرب-3
، 1ط، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية، ام الدينكرمي زكي حس،  التعبري االصطالحي-4
  م.1985
، جالل حممد فيصل إبراهيم (رسالة ماجستري)، حركة التأليف املعجمي يف لبنان-5

  م.1994، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية
  م.1996 - هـ1417، عامل املعرفة، أمحد حممد املعتوق، احلصيلة اللغوية-6
  م.1987، 1ط، دار الغرب، إبراهيم بن مراد، اسات يف املعجم العريبدر -7
 - هـ1418، 1ط، عامل الكتب، أمحد خمتار عمر، صناعة املعجم احلديث-8
  م.1998
  م.1993، 4ط، القاهرة، عامل الكتب، أمحد خمتار عمر، علم الداللة-9

، فايز الداية، نقدية، ةتأصيلي، دراسة تارخيية، علم الداللة العريب النظرية والتطبيق- 10
  م.1985، 1ط، دار الفكر
، 2ط، مطبوعات جامعة امللك سعود، على القامسي، علم اللغة وصناعة املعجم- 11
  م.1991 - هـ1411

هـ 1413، القاهرة، دار املعارف، عبد العزيز مطر، يف نقد املعاجم واملوسوعات- 12
  م.1992 –

  ، القاهرة، دار الفكر العريب، زحممد حسن عبد العزي، مدخل إىل علم اللغة- 13
 - هـ1415، دار الثقافة العربية، حممد يوسف حبلص، معاجم العربية ومصادر- 14
  م.1994
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  م.1978، القاهرة، مطبعة السعادة، إبراهيم حممد جنا، املعاجم اللغوية- 15
، 1ط، بريوت، دار العلم للماليني، إميل يعقوب، املعاجم اللغوية العربية- 16
  م.1981

أثرها يف تنمية  -مستوياا -وظائفها: املعاجم العامة-1املعاجم اللغوية العربية. - 17
، أبو ظيب، امع الثقايف، أمحد حممد املعتوق، لغة الناشئني. دراسة وصفية حتليلية نقدية

  م1999
، دار العلم للماليني، إميل يعقوب، املعاجم اللغوية العربية بداءا وتطورها- 18

  م.1981، 1ط، بريوت
دار ، حممد أبو الفرج، املعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة احلديث- 19

  م.1996، 1ط، بريوت، النهضة
دون ، 1ط، بريوت، دار ابن خلدون، حكمت كشلي، املعجم العريب يف لبنان- 20

  ت.
، 4ط، القاهرة، مكتبة مصر، حسني نصار، املعجم العريب نشأته وتطوره- 21
  م.1988 –هـ 1408

، القاهرة، دار الفكر العريب، حممد حسن عبد العزيز، النحت يف اللغة العربية- 22
  .م1990


