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 اولین معجم کدام است و از آن کیست؟  .8
 معجم العین ـ خلیل بن احمد فراهیدی (ب عمره شیبانی معجم الجیم ـ أبو (الف 

  معجم العین ـ أبوعمره شیبانی (د معجم الجیم ـ خلیل بن احمد فراهیدی (ج
 ، به ترتیب اثر ... و ... هستند.المجموع المغیث و مجمع البحرینهای غریب:  کتاب  .6
  ابو موسی مدینی ـ طریحی  (د ابن اثیر ـ راغب (ج زمخشری ـ طریحی (ب زمخشری ـ ابن فارس (الف 

 ابن فارس در مقاییس اللغه...  .0
 های معنایی کلمات را بیان کرده است. ریشه (ب های عرب همت گماشته است. به جمع آوری همۀ واژه (الف 

  مشتقات همۀ کلمات را ذکر کرده است. (د های لفظی کلمات توجه کرده است. به ریشه (ج
 در معاجم لغت به چه معنا است؟« منحوت»اصطالح   .4
 ایی که از حد کلمۀ فصیح دور شده باشد. کلمه (الف 

 دهند بدون اینکه معنای آن تغییر کرده باشد.یک یا چند حرف آن را تغییر  (ب
 مختصرکردن چندکلمه وترکیب آنها را به یک کلمه تبدیل کردن  (ج
  کلماتی که برخی حروف اصلی آن ها جا به جا شده باشد. (د

 کدام کتاب به توضیح اختالفات جزئی میان واژگان مترادف پرداخته است؟  .0
         المجموع المغیث (ب   اساس البالغة  (الف 

  المخصص (د                   الفروق اللغویة  (ج
 مؤلف کتاب المخّصص فی اللغة چه کسی است؟  .2
  الجوهری (د سیده ابن (ج فارس ابن (ب ابو عمرو شیبانی الف( 

 کتاب مختارالصحاح از کیست؟  .9
  فیروزآبادی (د منظور ابن (ج الفّیومیمحمد بن علی  (ب محمد بن ابی بکر رازی الف( 

 از چه کسی است؟« توثیقیة فنیة دراسة   لغة القرآن،»کتاب   .1
  خلیل بن احمد فراهیدی (د راغب اصفهانی (ج احمد مختار (ب مصطفوی حسن  (الف 

 کدام گزینه درست است؟  .3
 ها است. موضوع مورد بحث در دانش مفردات، جمله الف( 

 شود. در دانش مفردات از ریشۀ کلمه نیز بحث می (ب
 .ابان بن تغلب بود« مفردات»نخستین فرد در به کار بردن اصطالح  (ج
  دانش مفردات در تفسیر قرآن کاربردی ندارد. (د
 مؤلف کتاب الغریب فی القرآن چه کسی است؟  .83

  صطفوریم (د تغلب ابان بن (ج ابو عبیده معمر بن مثنی (ب زید بن علی الف( 
 به دلیل کدام یک از اسباب وجود ترادف است؟ (وجود معانی مختلف برای کلمه گندم )قمح، حطة، بّر   .88

 های عرب اختالف لهجه (ج    مجاز (ب   تعدد وضع (الف 
  

 فقدان وصفیت (د
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 ارتباط غریب القرآن و دانش مفردات در کدام گزینه تبیین شده است؟  .86
 اند. ها، منشأ دانش مفردات غریب القرآن الف( 

 وجود داشت. (های قرآن در زمان پیامبر اکرم )صّلی الله علیه وآله مبهماتی از واژه (ب
 های دانش مفردات است. غریب القرآن، یکی از شاخه (ج
  همۀ موارد (د

 در قرآن وجوه معانی مختلف دارد؟« صالة»رسیم که کلمۀ   با توجه به کدام گزینه به این نتیجه می  .80
 استفاده از منابع غریب القرآن (ب با استفاده از مراحل دانش فقه الّلغة الف( 

  همۀ موارد (د های زبان عربی توجه به ظرافت (ج
 مؤلف کتاب جمهرة اللغة چه کسی است؟  .84

  األزهری (د درید  ابن (ج ابان بن تغلب (ب فارس ابن (الف 
 کدام گزینه در مورد اشتقاق کبیر درست است؟  .80

 .آید اشتقاق کبیر از جا به جایی حروف یک کلمه به دست می (ب .اشتقاق کبیر همان نحت است (الف 
  گزینۀ الف و ج (د .اشتقاق کبیر همان ابدال در زبان عربی است (ج

 به ترتیب چه کسانی هستند؟ المصباح المنیر و تاج العروسمؤلف کتاب   .82
  رازی و راغب اصفهانی (د فارس و الجوهری ابن (ج الفّیومی و زبیدی (ب الفّیومی و الجوهری (الف 

 بهترین دسته بندی معاجم لغوی بر چه اساسی است و به چه دلیل؟  .89
 تر بودن. مورد استفاده قرار دادن معاجم نزدیک به صدر اسالم از نظر فصیحتاریخ تدوین به دلیل  (الف 

 که نگارش معاجم بر اساس نیاز بوده است. های خاص هر کتاب به دلیل این ویژگی (ب
 نوع چینش به دلیل دانستن ریشۀ کلمه. (ج
  میزان اعتماد علما به دلیل معتبر بودن. (د

 ؟نیستکدام گزینه درست   .81
 قبل از ظهور اسالم همه قبایل یک لهجه را به عنوان لهجه مشترک قبول داشتند. (الف 

 های شایع عرب است. ترین لهجۀ عرب، لهجۀ برگرفته از همۀ لهجه فصیح (ب
 تر دانشمندان وجود واژگان عجمی در زبان عربی است. نظر بیش (ج
  که وضع زبان عربی توقیفی است.اکثر دانشمندان لغت بر این باور هستند  (د

 چه کسی است؟ اعراب القرانمؤلف کتاب   .83
  منظور ابن (د صافی (ج ابوعبیده (ب زّجاج (الف 

 کدام لغوی مورد اعتماد بیشتر ادبا است؟  .63
  جوهری (د فارس ابن (ج ازهری (ب درید ابن (الف 

 شناسی قرآن است؟ های واژه  ساختاری معاجم لغت با کتابگزینه از موارد زیر جزء اختالفات کدام   .68
 نوع چینش کلمات (ب شباهت در شرح کلمات (الف 

  محوریت کلمه (د ها وجود استدالل در بیان معانی واژه (ج
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 ها الفبایی است؟ چینش کدام کتاب  .66
 غریب الحدیث خطابی و هروی (ب قتیبه و الفائق غریب الحدیث ابن (الف 

  النهایة و غریب الحدیث ابوعبید هروی (د النهایة و الفائق (ج
 چیست؟« إستبرق»ریشۀ واژۀ   .60

  عربی (د فارسی (ج عبری (ب حبشی (الف 
 شناسی یک واژه، ....................... . در مفرد  .64

 آوری مطالب از معاجم، ذکر مطالب مهم کافی است. در جمع (الف 
 دیدگاه محقق با دیدگاه کتب غریبین ضروری است. تطبیق (ب
 شناسی ضروری است.  آشنایی با مباحث مرتبط با دانش مفرد (ج
  های استعمالی غیر ممکن است. های غریبین در بررسی استفاده از کتاب (د

 ترین غریب الحدیث توسط چه کسی تألیف شده است؟ نخستین کتاب و جامع  .60
 ابن اسحاق هروی ـ ابن منظور                            (الف 

 قاسم بن سالم ـ ابن اثیر                                     (ب
 ابوعبید هروی ـ ابن اثیر (ج
  ابن قتیبه ـ ابن منظور (د

 کدام است؟« لغات القرآن»تعریف درست   .62
 پردازد. مختلف عرب که در قرآن آمده است می های دانشی است که به معرفی لهجه (الف 

 پردازد. دانشی است که به بررسی لغات مبهم قرآن می (ب
 پردازد. دانشی است که به بررسی و بیان معانی برخی لغات آیات قرآن می (ج
  پردازد. دانشی است که به بررسی اسامی مبهم قرآن می (د

 ؟گزینه صحیح است کدام   .69
 نگارش غریب القرآن ها بوده است.  بستر پیدایش مفردات، (الف 

 شناسی قرآن از قرن هفتم هجری شروع شد. شروع واژه (ب
 اند. کتب لغت بر کتب غریب القرآن تقدم داشته (ج
  پرداختن به معانی جمالت و جایگاه آنها در قرآن، بیانگر اهمیت دانش مفردات است. (د

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


