
 

 (من وظائف الصورة) اللغـــــة العربيـــــة
 2018 / 2017الثالث الثانوي العلمي    

 الشرح والتوضيح

 شرحت الصورة ووّضحت معنى......... من خالل تشبيه.......... فأقنعت مبضمونها وصدقها. -

 دــالَقي ىـعل رِيــاألس ُظـغي ُهـولكّن      اـاحَلش يف اِرـّكالن اِمـاألي ىـعل ٌظـوَغي  :املتنيب يقول *

 احلسي إىل )الغيظ( املعنوي من انتقل إذ والتوضيح؛ الشرح بقصد بالنار الغيظ الشاعر شّبه

 .فيه لبس ال واضحًا املتلّقي ذهن يف املعنى حّتى يتجّسد )النار(

 املبالغة

 بتشبيه...........بـ .........، فجعل املتخيَّل كاملتحقِّق.بالغ الشاعر يف توضيحه معنى....... 

 دُحــُيمَت نَيــح ِةـاخلليف ُهــوج     ُهـُغّرَت أنَّــك اُحـالّصب داــوَب  :وهيب بن حممد يقول *

 الذي اخلليفة بوجه - فرعًا فجعله والضياء اإلشراق أصل يعّد الذي - الصباح بتشبيه فاملبالغة

 .العكس ال اخلليفة وجه من ضوءه الصباح يأخذ فكأّن أصاًل، فجعله فرعًا يعّد

 التحسني

حسَّن الشاعر صورة ....... حني شبَّهه بـ .........للتأثري يف املتلّقي واستمالة القلوب إليه وجذبها  -

 بإثارة شعور.... )الفرح، االعتزاز، السخط(.

 اُبـَسح وِلـامُلح يـف ٍدــوأي وٌسـمش   ٌه ـفأوج اَءـالّسم األرُض ِتـباَه ْمـبُك :مادحًا زيدون ابِن يقوُل *

 الشّدة أّيام النفوس يغيث فالكرم فعله، يف ويرّغبه إليه املتلّقي ليجتذب الكرم الشاعُر حسَّن

 .املمحلة األرض يف اخلصب يبعث الذي كفعل السحاب

 التقبيح

.........للتأثري يف املتلّقي وتنفري القلوب منه بإثارة شعور.... قبَّح الشاعر صورة ....... حني شبَّهه بـ  -

 )احلزن، األمل، الكره(.

 جيَّــار ابِن ِقدُر بَكْت الّرفوِف على    ُحِبَسْت  ما وِلــُط من بَكْت ِقْدرًا أنَّ لو :هاجيًا الفرزدق يقوُل*

 نــاِر ِمن نِيـالَق ِدــعه بعَد رأْت وال   معِدُنهــا    ُفضَّ ُمذ َدَســـــٌم مسَّهــا ما                                 

 تبكي البخيل ذلك بيت يف القدوَر جعل إذ عنه؛ ُيقلَع كي منه املتلقِّي ونفََّر البخَل الشاعُر قبََّح

 .ُصِنعْت منذ النار عن وابتعادها لطول حبسها

 الوصف واحملاكاة
 )تكثر يف االتباعية(

 إىل صورة منتزعة من الواقع احملسوس، وهي صورة........ إذ شبَّه .......به. جلأ الشاعر -

 ربـَعن ِمْن ٌةـمحول ُهـْأثقلت دـق  ٍة  ـفّض نـم زورٍقـك ِهـإلي رـانُظ :اهلالل وصف يف املعتزِّ ابن يقول *

 الدّقة ُمتحّريًا الواقع من منتزعة بصورة تشبيهها خالل من للهالل صورة رسم إىل الشاعر جلأ

 .عنرب من حبمولة مثقل فّضّي كزورق فاهلالل صورته، بنقله تفصيالت

 اإلحياء
 )يكثر يف اإلبداعية(

 أوحت الصورة مبشاعر ودالالت متنوعة منها: ......، و .........، و .......... -

 رــالَغدي وُنــَل اــفيِهم ُســَينَع اواِنــَزرق اِنــَعين :السّياب وقال *

 العينني األزرق لون بإظهار الصورة تكتِف فلم معنوّي، شيء إىل حسّيتها جتاوزت صورة الغدير لون ينعس

 .وغنج ساحرين فتور من العينني يف مبا اإلحياء إىل ارتقت وإمنا الغدير، ماء كصفاء صافية بهية صورة يف

إضفاء نفسية املبدع 
 على الطبيعة واألشياء

 ......... ووصفها بعد انفعاله بها، وأضفى عليها مشاعر....... فبدت .........شخَّص الشاعر  -

 اـَيتكلَّم أْن اَدـك ىـحّت ِنـاحُلس َنـِم     ًاـضاِحك اُلـَيخت ُقـالّطل ُعـالّربي اَكـَأت :البحرتي يقول *

 الطبيعة على نفسيته إضفاء خالل من والسرور السعادة مشاعر من يكتنفه عمَّا الشاعر عبَّر

 .حلله بأبهى مزدهيًا يضحك إنسانًا فجعله الوظيفة هذه الربيع ألداء فسخَّر

 الرمز
)خيّص الشعر 

 احلديث(

رمز الشاعر لـ............. بـ ............فساعده على تكثيف الصورة، وأثار متعة  املتلقي بالتأويل  -

 واالكتشاف واإلحياء.

 رـَسننَتص يـالباغ َكـاحَلَل ُلـُنقاِت    ا ـَيِدن يـف ِسـالشَّم ذوُرـوُج اـألنَّن :العيسى سليمان يقول *

 رسوخ الشمس الراسخ العربيِّ احلقِّ إىل الشاعر بها رمَز فالشمس خمتصراً؛ موحيًا مكثِّفًا الرمز إىل الشاعر جلأ

 .إضالله واملضّل إظالم الليل املظلم الصهيونّي العدوان إىل الباغي باحللك ورمز إشراقها، املشرق وضوحها الواضح



 

 ةـــات أديبــموازن
 ُلــَت جتهـا كنـاُل مـك احلــا علَّمتـأم    ُل ــاَم تغفــر حتَّـه لألمـأال فانتبقال الشاعر الزهاوي: 

 اخلطب حتَّى غاصت الركُبد طمى ـرُب    فقـا العـوا أيهـوا واستفيقـتنبه  وقال الشاعر اليازجي حمّذرًا قومه العرب من املستبدين:

 كال الشاعرين ينّبه قومه العرب من غفلتهم. -

 ينبه الزهاوي العربي ويستنكر غفلته. بينما ينبه العرب ويدعوهم إىل اليقظة. -

 اليازجي أجاد أكثر؛ ألنه خاطب العرب مباشرة تالئم املوقف االنفعالي مستعماًل فعلي األمر. :احلكم
* * * 

  زِلــم تـف لــالة السيــي صــي، وأرضــليل     ين ـع، ومزَّقــم يركـف لــُت والسيــتعبقال سليمان العيسى: 

 رــّف بواتـــي األكــال، وفـــس نب     و ـــي القـاة وفــا ذلَّ احليــا محلنـموقال عمر أبو ريشة: 

 كال الشاعرين يؤّكد رفضه اخلنوع والذّل والضعف. -

 يرفض العيسى الركوع ويصّر على املقاومة رغم املعاناة، أو ذكر من األسلحة السيف فقط. -

 بينما يرفض أبو ريشة الذلَّ ما دام السالح بيده، أو ذكر من األسلحة السيف والنبال. -

 العيسى أجاد أكثر، ألنه يؤكِّد إصراره على املقاومة رغم اآلالم واملعاناة. :احلكم
* * * 

 ُلــلَّ ُمشِكـٌل حـا ُمشكــَل عنهــترّح      ا ــات فكلَّمـا احلادثـت عليهــتوالعر الزهاوي: قال الشا

 داُرــــا األقــْت خبرابهــومتخَّض       ا ــوُب بأهلهــِت اخلطــأرٌض تقاذفوقال ابن خفاجة يصف ما حل مبدينة بلنسية:  

 بالبالد.كال الشاعرين يتحّدث عن املصائب اليت حلَّت  -

 تعاقبت املصائب على البالد لدى الزهاوي. بينما تتقاذف املصائب أهل البالد لدى ابن خفاجة. -

 أجاد ابن خفاجة أكثر؛ ألنه ذكر أثر املصائب يف البالد ويف أهلها. :احلكم
* * * 

 راُءـــة نكـــدوٍد رهيبـــح     رُي  ـــوِد أساطــع القيــْت مــوتالشقال سالمة عبيد متغنيًا بالوحدة العربية: 

 زوالــن تــدة لــون وحــن باقــحن     ي  ــد زولــاع والقيــي الضيــا ليالـيوقال سليمان العيسى يف عيد الوحدة: 

 كال الشاعرين يتحدث عن القيود واخلالص منها. -

 تالشت القيود لدى عبيد، بينما يطلب العيسى من القيود أن تزول. -

 أجاد عبيد أكثر، ألنه أّكد تالشي القيود واحلدود. :احلكم
* * * 

 نيــة للعثمانيــات الظاملــول السياســي حـال الصحفــاملق
تتعرَّض الشعوب الواقعة حتت االحتالل للظلم واالضطهاد بسبب سياسات حمتليها اهلادفة إىل حتقيق مصاحل األجنيب :  املقدمة

 ما تعّرض له أجدادنا بسبب سياسات املستبّد العثمانّي يف البالد العربية.على حساب تلك الشعوب، ومن ذلك 

مل تنُج احلضارة العربية اإلسالمية من التدمري واخلراب على يد املستبّدين الظاملني، وجتّلت وحشيتهم وهمجيتهم يف قيادة البالد  :العرض

هم؛ فأهانوا العلماء وأكرموا اجلهالء، وامتدَّت يد ظلمهم ومطامعهم إىل باهلوى واملزاجية اخلطرة، وقد تعرَّض الناس للظلم بسوء تقدير

ثروات الوطن العربي وخرياته اليت ُنهبت نهبًا، وهم يّدعون كذبًا اإلصالح ليخدعوا الشباب الساذج، وكيف يكون اإلصالح وقد أثقلوا 

علم وأصحاب الكفايات، وأذلوا الكرام وأسر األحرار وألقوهم يف البالد بالضرائب واألعباء اليت ال تطاق وال ُتحتمل، ونّكلوا برجال ال

 غيابات السجون املظلمة.

اٍم، ليسهَل عليهم السيطرة على البالد والعباد، فقد أدركوا أنَّ بقاء أبناء الوطن العربي يف جهل توقد حرصوا كلَّ احلرص على إ

 ور العلم لتبقى الرعية عمياء ال ترى أخطاءهم وجرائمهم وممارساتهم غري اإلنسانية.االستبداد والعلم ضدَّان متغالبان ال يلتقيان، فأطفؤوا ن

وهكذا نرى أنَّ تلك الفرتة املظلمة من تاريخ أمتنا كانت حصيلة واقع فاسد، اتسم بالفساد واجلور والقهر والنهب،  :اخلامتة

ية لسذاجتنا وغفلتنا اليت نّدد بها كثري من شعراء تلك املرحلة وال ُيحمَّل املستبّد املسؤولية وحده، بل إننا نتحمل أكثر املسؤول

 اخلطرية اليت مل نستطع أن نتجاوزها.
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