
 

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

 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
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