
دود  ر ) أ رض  الج  اعر ( عاش  /  للش 
ي  
أ حمد العدوأن 
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ـــــــــى الظفـــــر         فاختال بدو وتباهى حضـــر -
ّ
شدا لك اجملد وغن

- 
 
يــــر

ّ
         ما أشرقت إال عليك الس

ٌ
أرض اجلدود والليالـــــــــي سيـــر

         تهفو النجوم إليه حني تنظـــر: الكويت ؟ قلت : قالوا -
ٌ
ذاك كوكب
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طابت جمانيها وطاب الشجرساحاتـــــــــه منــــــــابت         العّز في 
رِحتِ للهــــــوى         -

َ
منازال خيطر فيها القمــــــر أرض اجلدود ال ب

ر-
ّ
عشنا على ثراك يدعونا لــــــــــه           هوى على نفوسنا مقـــــــد
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س الورد وفاح العنــــــرب 
ّ
وذكريات كلما طافت بنــــــــــــا           تنف

ها إليك عهد نضـــــــــراملنــــىقل للكويت تلك أعراس -
ّ
يزف

ت حولـــــه            تكتب للخلود ما يقـــــــــرر-
ّ
صحائف التاريخ رف
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ـــرشعب على أقداره يسيطما أعظم الدستور يف ظاللـــــه   -
أكرم مبن يقوده ويأمـــــــرقائده إىل العال أمريه                   -

أحمد العشماوي: أ
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ح العالقة بني عنوان النص ومضمونه –1
ّ
.وض

أرض " عالقة وثيقة بين عنوان النص ومضمونه ، فعنوان النص -

ومضمونه يتحدث عن الكويت" الجدود  أرض األجداد بحضارتها 

.العظيمة وقيادتها الحكيمة ودستورها الذي يحكم أبناءها

2– 
ّ
.استنتج هدف الشاعر من النص

.بيان مكانة الكويت العالية وحضارتها العظيمة –أ 

.إبراز حبه الشديد للكويت وافتخاره بها –ب 
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ها استخلص اإلحساسات املسيطرة على الشاعر ، مدلال علي–3
.من النص 

.                  حّب الوطن وعشقه –أ 

( .هوى على نفوسنا مقدر –أرض الجدود ) 

.                 الفخر واالعتزاز –ب 

.. ( .صحائف التاريخ –ذاك كوكب –اختال بدو و تباهى حضر ) 

.    اإلعجاب بالدستور واألمير –ج 

( .أكرم بمن يقوده –ما أعظم الدستور ) 
أحمد العشماوي: أ
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 الشاعر الشديد لوطنه يف ضوء النص . علل –4
ّ
.حب

.ألنه أرض أجداده العظماء الذين تباهوا وافتخروا به -

ألنه يحكم من خالل دستور عظيم وحاكم –.  ألنه موطن ذكرياته الجميلة -

.كريم 

ح مظاهر استعانة الشاعر بعناصر الطبيعة يف التعبري عن –5
ّ
وض

.أفكاره 
... ( .كوكب ، تهفو النجوم ) للتعبير عن مكانة الكويت العالية استخدم –

... ( .الشجر -مجانيها  ) وللتعبير عن عزة الكويت وأمجادها استخدم –ب 

... ( .العنبر –الورد ) وللتعبير عن طيب الذكريات وجمالها استخدم –ج 

أ
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ن إىل ما يشري إىل الوحدة الوطنية يف النص –6
ّ
بي

البدو والحضر في التباهي واالفتخار بوطنهم الكويت اشتراك .*

( .اختال بدو وتباهى حضر ) 

.وجود دستور ال يفرق بين مواطن وآخر وأمير يقود البالد بحكمة واقتدار -

ن مقومات الدولة الناجحة يف ضوء فهمك للنص –7
ّ
.بي

.     دستور يساوي بين الجميع –.       الوحدة الوطنية بين أبنائه -

.حاكم عادل يقود بحكمة واقتدار –

أحمد العشماوي: أ
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انثر كل بيت مما يأتي بأسلوبك –8
ـــــــــى الظفـــــر     فاختال بدو وتباهى حضـــر -

ّ
شدا لك اجملد وغن

 .- 
 
يــــر

ّ
            ما أشرقت إال عليك الس

ٌ
أرض اجلدود والليالـــــــــي سيـــر

.جمادك العظيمة يا وطني مشهودة يعتز بها كل من يعيش فوق أرضك من بدو وحضر أ
.فأنت أرض أجدادي وسريتك العظيمة الطاهرة مثل الشمس الساطعة املشرقة 

         تهفو النجوم إليه حني تنظـــر: الكويت ؟ قلت : قالوا -
ٌ
ذاك كوكب

 يف ساحاتـــــــــه منــــــــــــابت        طابت جمانيها وطاب الشجــــــر-
ّ
العز

.وعندما يسألني الناس عن الكويت أجيبهم بأنها كوكب عايل املكانة مكانة أعلى من النجوم 
.فأجمادها العظيمة جعلت منها أرضا عزيزة كرمية طيب الذكر والفعال 
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رِحتِ للهــــــوى          منازال خيطر فيها القمــــــر -.
َ
-أرض اجلدود ال ب

ر عشنا على ثراك يدعونا لــــــــــه          هوى على نفوسنا 
ّ
وذكريات-مقـــــــد

س الورد وفاح العنــــــرب 
ّ
كلما طافت بنــــــــــــا           تنف

والعشقفالكويت هي أرض اجلدود التي عشنا فوق ترابها املعجون بقصص احلب 
وقد عشنا على ترابها حمبني عاشقني هلا

ت بنا الذكريات شعرنا باملتعة واحلب جلمال هذه الذكريات وروعتها 
ّ
.وكلما مر

ها إليك عهد نضـــــــــراملنــــىأعراس تلك قل للكويت -
ّ
يزف

ت حولـــــه           تكتب للخلود ما يقـــــــــرر-
ّ
صحائف التاريخ رف

.وتعيش الكويت اآلن عهدا مجيال ناضرا كما ينتظرها مستقبل واعد مشرق 
والتاريخ يقرر ويعرتف بأجماد الكويت العظيمة اخلالدة
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شعب على أقداره يسيطـــرما أعظم الدستور يف ظاللـــــه  
أكرم مبن يقوده ويأمـــــــرأميـــــــــره    قائده إىل العال -

فما أعظم هذا الدستور الذي حيكم أهل الكويت وال يفرق بني 
.مواطن وآخر

وما أعظم هذا القائد احلكيم الكريم األصل الذي يقود البالد 
.حبكمة واقتدار 

أحمد العشماوي: أ
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ة   وي  لغ 
روة  أل الث 
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املرتادفالكلمة اجلمل
ة رائعة شدا-

ّ
ى شدا:املطرب بأغنية وطني

ّ
م وتغن

ّ
.ترن

على األعداء يف معركة الظفرحقق أهل الكويت 
:.اجلهراء 

النصر والغلبة الظفر

تشتاق وحتن تهفوه نفس اإلنسان إىل موطن ذكريات طفولتتهفو
.مجيال مشرقا مبهجا نضرا:نضراعاشت الكويت يف عهد الشيخ جابر عهدا 

 
َ
طرت
ط
 :الفتاة إعجابا بنفسها ومجاهلا خ

ط
.تتمايل وتتبخرت طرت

انتشرت رائحته فاح:العطر من زهور احلديقة فاح
.  العطرة 
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ر ) السياقياملعىن 
ّ
( :سي

ر :(احلركةجمال ) -
ّ
كه ودفعه : أي ).احملرك القارب سي

ّ
( .حر

- ر املذيع اخلرب : ( جمال اإلعالم ) 
ّ
(نشره وأذاعه : أي ) .. سي

- ر املدير شؤون شركته باقتدار : ( االقتصاد والتجارة ) 
ّ
سي

ه : أي ) .               
ّ
( .أدار ووج
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:املفرد 
ة:  املىن.      اجملىن :اجملاني

َ
ي
ط
ن
 
.              امل

ق: أعراق
ط
.عِر

:اجلمع 
.                  أجماد : جمد.دساتري : دستور

ان
ً
ب
 
.ربابنة ، ربابني : ر
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............. ( أثرة –مأثور –أثري –إيثار -آثار  : ) " أثر" التصريف 
.تشتهر مصر باآلثار الفرعونية : ( جمال السياحة ) –أ 
صف به القليل من : ( جمال األخالق ) –ب 

ّ
اإليثار خلق نبيل يت

.الناس
ينتقل الصوت يف املذياع عرب :( الفيزياء / العلم / اإلعالم ) –ج 

األثري 
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زوم تعبري يطلق وال يقصد به املعىن احلقيقي ولكن يقصد به ل: الكناية هي 
.معناه 

.فالن بابه مفتوح دائما :  عندما نقول 
صد مدح‘غري مقصود فاملعىن 

 
فال بيت بدون باب ، ولكن ق

صاحب البيت بالكرم ، وفتح الباب 
.دائما دليل على كرمه 

ف الكناية تعريفا بسيطا فقط للمتعلمني
ّ
 أن أعر

ّ
، وأنا أحب

د 
ّ
.فهو تعريف غري مقع

أحمد العشماوي: أ
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ه سيعرفه كل الناس وتعطي دليال علياملباشرالذيالكناية أن ترتك التعبري 
.قد خيفى على البعض 
:أمثلة على تعريفي 

(تعبري مباشر ) حممد متفوق : بدال أن تقول –1
( .دليل على التفوق . ) حممد يكتب امسه يف لوحة الشرف : تقول

.( كناية عن التفوق : يكتب امسه يف لوحة الشرف ) فالتعبري
.( تعبري مباشر ) مشهور العجرييالدكتور صاحل : بدال أن تقول –2

إشارة الناس دليل على . ) إذا خرج من منزله يشار إليه بالبنان العجرييالدكتور : تقول
( .الشهرة 
(كناية عن الشهرة : يشار إليه بالبنان ) فالتعبري

أحمد العشماوي: أ
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:ومن أمثلة الكنايات 

 الظامل على يديه " أ 
ّ
( كناية عن صفة ) .  الندمكناية عن " : ويوم يعض

( .كناية عن صفة ) .               كناية عن األمانة : فالن نظيف اليد –ب 
( .كناية عن صفة ) .                  كناية عن الكرم : فالن كثري الرماد –ج 

ني –د 
ّ
( كناية عن صفة ) .           كناية عن الرفاهية : فالن ناعم الكف

( كناية عن موصوف ) .                كناية عن املصريني : أبناء النيل -هـ 
( .كناية عن موصوف ) .                كناية عن لندن : مدينة الضباب –و 

:                                                                                        وسر مجال الكناية 
.اإلتيان باملعىن مصحوبا بالدليل عليه يف إجياز وجتسيم 

.
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:تدريب
األصدقاء احلقيقيون هم الذين يتعاملون مع صديقهم " -1

ون له اخلري ، ويقفون 
ّ
 وثقة ووفاء ، فيحب

ّ
حبب

معه يف وقت الشدة ، ويستطيع أن خيلع أمامهم قناعه ، حقا 
! .ما أمجل الصداقة 

.استخرج من الفقرة السابقة كناية 
: الكناية 

......................................................................................
...................................................................................
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هي القدس زهرة املدائن تعيش حتت االحتالل الصهيوني ، و" –2
مسرى رسولنا الكريم وبها املسجد 

األقصى ثالث احلرمني الشريفني ، فيا هلفي عليها فقد انطوت 
" .أعالمها 

.استخرج من الفقرة السابقة كناية -
:  الكناية 

...............................................................................................
..............................................................................
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.كان لها دور كبير في حياة العرب قديما سفينة الصحراء –أ 

..........................................................................................................................................................................................

 –ب 
ً
.مبواطن الكتمانقوم ترى أرماحهم يوم الوغى      مشغوفة

...........................................................................................................................................................................

" .نفس واحدةهو الذي خلقكم من " قال تعاىل –ج 
............................................................................................................................................................................

ه منهم قناة –د 
ّ
ه منهم خضاب ومن يف كف

ّ
.                      كمن يف كف

........................................................................................................................................................................

:صغ كناية حول كل معىن مما يأتي –4
ق طالب يف الدراسة )  –أ 

ّ
( :   تفو

.............................................................................................................................

( : شهرة عامل يف جمتمعه ) –ب 
................................................................................................................................
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ة   وي  لغ 
WWW.KweduFiles.Comالشلامة  أل



(إعراب الفعل المضارع ) 

وفي يعرب الفعل المضارع إذا لم تتصل به نون النسوة وال نون التوكيد ،

:       والمعرب يكون .      هذه الحالة يسمى المضارع معربا  
( .مرفوعا  -ج.          مجزوما -ب.   منصوبا -أ) 

:ينصب الفعل المضارع إذا سبق بحرف نصب –1

أو بمعنى حتىةفاء السببيحتىكيلنأن واو المعية  الم التعليل
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.حة فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه الفت: تدرس .    يجب أن تدرس بجد 

فتحةفعل مضارع منصوب بكي وعالمة نصبه ال: ينجح .  يدرس الطالب كي ينجح 

الفتحةبه مضارع منصوب بالم التعليل وعالمة نصفعل:أشتري. إلى الجمعية ألشتري ذهبت 

الفتحة فعل مضارع منصوب بواو المعية وعالمة نصبه: تأتي .     ال تنه عن خلق وتأتي مثله 
.

.حة وعالمة نصبه الفتبأوفعل مضارع منصوب : أدرك .     المنىالصعب أو أدرك ألستسهلن

أحمد العشماوي: أ
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حة فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفت: يمشي)شرفي يمشي المسلم لن 

.( الظاهرة 

(فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة : أهمل ) .لن أهمل دروسي 

الفتحة الظاهرة (النصبعالمات ) 
المضارع الصحيح اآلخر) 

المعتل اآلخر بالواو والياء

الظاهرةفعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة : يعلو )الكسوليعلو لن 

أحمد العشماوي: أ
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.               يجب أن تسعى إلى التفوق 

(فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة : تسعى ) 

النجاحالمجتهد بمجرد يرضى لن 

( .فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة : يرضى ) 
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يجزم الفعل المضارع في الحاالت التالية–1(جزم الفعل المضارع ) 

.

.فعل مضارع مجزوم ألنه فعل شرط : تدرس .      يتفوقبجد يدرسمن 

.فعل مضارع مجزوم ألنه جواب شرط : يتفوق

:إذا سبق بحرف جازم –أ 

فعل مضارع مجزوم ألنه سبق بأداة جزم هي ال الناهية: تزعج .          الجيران ال تزعج 

ال 

لملماالناهية

ما:إذا كان فعل شرط أو جواب شرط ألداة من أدوات الشرط الجازمة –ب  من إن
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عالمات 

الجزم
(إذا كان الفعل المضارع صحيح اآلخر ) السكون

( واي ) السكون صحيح اآلخر يعني ليس آخره حرف علة –أ 

فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون : تهمل .  ال تهمل دروسك 
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.

.

فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف : تنس  .    صالتك ال تنس 
العلةحرف 

حذف حرف –ب 

العلة
إذا كان الفعل المضارع معتل اآلخر) 

.معتل اآلخر يعني آخره حرف علة 

فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف : تدع  . إلى الشر ال تدع 

حرف العلة
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مةفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الض: يزعج .المسلم جيرانه ال يزعج 

رفع الفعل المضارع) 
يرفع الفعل المضارع إذا لم يسبق

. بناصب وال جازم 

.مة فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الض: يقرأ .محمد القصيدة يقرأ WWW.KweduFiles.Com



(  عالمات الرفع) 

.الضمة الظاهرة–أ 

(  الفعل صحيح اآلخر)   

فعل مضارع مرفوع : يقدم 

.وعالمة رفعه الضمة الظاهرة 

المؤمن عن المنكر ينهى

نائه الوالد النصح ألبيقدم

.الضمة المقدرة
اآلخرالفعل معتل ) 

. المرء بأخالقه يسمو

فعل مضارع مرفوع وعالمة : ينهى
.رفعه الضمة المقدرة 

ه فعل مضارع مرفوع وعالمة رفع: يسمو
.الضمة المقدرة 

له اإلنسان مجده بعميبني
عه فعل مضارع مرفوع وعالمة رف: يبني 

.الضمة المقدرة 
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األفعال الخمسة 

.(ألف االثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة ) هي كل فعل مضارع اتصلت به 

تكتبينتكتبانيكتبانتكتبون يكتبون

تسمعين تسمعانيسمعانتسمعون  يسمعون

.الحظ بدء األفعال الخمسة بياء أو تاء 

أحمد العشماوي: أ
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(عالمات اإلعراب ) 

تنصب وتجزم بحذف النونترفع بثبوت النون

فعل مضارع مرفوع : تحبون 

وعالمة رفعه ثبوت النون

أنتما لن تقصرا في الدراسةأنتم تحبون الكويت

فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه : تقصرا 

حذف النون

هما لم يقصرا في الدراسة
ي

فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه : يقصرا

.حذف النون  أحمد العشماوي: أ
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حسب التوصيفتدريبات

( :جزما /   نصبا    /    رفعا   ) حدد الفعل المضارع وحالته –1

.رغم الغزو العراقي الغاشم لم يفقد الكويتيون أملهم في التحرير –أ 

....................: حالته : .........................................                        الفعل المضارع 

.ال يفرط الكويتي في أرضه تحت أي ظرف من الظروف –ب 

.....................: حالته : .........................................                       الفعل المضارع 

.قدمت الدولة كل شيء ليعود األسرى إلى وطنهم –ج 

: .....................حالته : .........................................                       الفعل المضارع 
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:اضبط الفعل المضارع المخطوط تحته –2

................................: الضبط .                          بتاريخك أيها الكويتّي لتعتز–أ 

................................: الضبط .      الكويت من العدوان ليحررتجمع التحالف –ب 

..............................: الضبط .       في وطنه يكافحمن قديم الزمان والكويتي –ج 

( .لزم قبل الفعل وغيّر ما ي" لن " ضع . ) الباحثون يكتبون الكثير عن الحروب –3

...............................................................................................................

(لزم قبل الفعل وغيّر ما ي" لم " ضع . ) المتألم يسمو فوق جراحه وألمه –4

...................................................................................................

أحمد العشماوي: أ
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:صّوب الخطأ فيما يأتي –5

.....................: الصواب.                        ال تنسى فضل وطنك عليك –أ 

.....................: الصواب.      كونوا أوفياء كي تردون الجميل لوطنكم –ب 

وب ، صغ من إنشائك تعبيرين بحيث يشتمل األول على فعل مضارع منص–6

.مجزوم مضارع فعلوالثاني على 

...................................................................................................

...............................................................................................     ..
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:اضبط ما تحته خط –7

.                                          المجتهد دروسه يهملال .                                 دروسك تهملال –أ 

.لتدرسذهبت فاطمة إلى المدرسة .                  جيدا يا طالب العلم لتدرس–ب 

 أهل ا أنّ يعتز أهل الكويت بوطنهم ، ويفتخرون بتاريخه ، ولم يذكر التاريخ يوم" –8

الكويت 

" .كريمة فرطوا لمحتل في تراب بالدهم ، بل حرصوا دائما أن تكون الكويت عزيزة

:استخرج من الفقرة السابقة -

.................: فعال مضارعا منصوبا –ب ...................... : فعال مضارعا مرفوعا –أ 

...............: فعال من األفعال الخمسة –د ..................   : فعال مضارعا مجزوما -ج 

أحمد العشماوي: أ
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ر  ث  عب 
الت 

ق  ) علت 
(الت 
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:          نموذج للتعليق 

(تفشي ظاهرة العبوس والتشاؤم بين الناس ) 

حن في التشاؤم بين الناس ، فنال يمكن لذي عينين أال يرى هذه الظاهرة ، ظاهرة تفشي العبوس و

.  ا ي البد أن نجد له عالجتفاصيل يومنا نراها نسمعها نتلمس جوانبها ، فهي مرض العصر الذ

لى ، فهي ليست محدودة عوحقيقة فإن العبوس والتشاؤم أصبح ظاهرة جديرة بالبحث والدراسة 

.ة المحهم تشي بهموم كثيراإلطالق ، فأكثر الناس عندما تطالعهم بتفحص ، تجد أن وجوههم وم

دعو نقص الوازع الديني الذي ي: وأعتقد أن انتشار هذه الظاهرة يعود إلى أسباب كثيرة ومن أهمها 

ات نعيش فيه وكثرة متطلباإلنسان إلى عدم القنوط من رحمة هللا ، وسرعة إيقاع العصر الذي

.الحياة 
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على طيرة سواءوقد ال يعلم الكثيرون أن انتشار ظاهرة العبوس والتشاؤم لها نتائج خ

ان سيطرة اليأس على اإلنس: الجماعي ، فمن نتائجها على الفرد أو الفردي المستوى 

ي لرغبة فاليائس المتشائم وتحويل حياته إلى حزن وغم ، والقضاء على الطموح وا

اس ، فهي انعكاإلبداع ، وربما األمراض العضوية والنفسية أما نتائجها على المجتمع

ائجها راد ، فمن نتللنتائج السابقة على الفرد ، فما المجتمع إال مجموعة كبيرة من األف

التالي بتدهور العالقات االجتماعية فيه ، وانتشار االنعزالية بين أفراده و: على المجتمع

ضة المجتمع أو عدم الترابط  ، و كثرة المشاكل بين أبناء المجتمع الواحد ، وعدم نه

تقدمه 
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فعل حد منها ومن آثارها ، وأرى من وجهة نظري أن هذه الظاهرة البد أن تتضافر الجهود من أجل ال

وفيرفرح ، وعليها أيضا تالدولة أن توفّر لمواطنيها المعيشة الكريمة التي تجعلهم يشعرون بال

ضغوط حياة خرج ما فيه من ثورة واألماكن الترفيهية التي يستطيع اإلنسان أن يطلق فيها طاقاته وي

، فمهما دة ليست في غنى أو مالوعلى الفرد العابس المتشائم دور أيضا ، فعليه أن يدرك أن السعا

ة ليست غبطة فكرة ، والسعادكانت ظروفه الحياتية ، يستطيع أن يصنع السعادة في داخله ، فال

.رضاه سعد الناس بدون الفقير ، فقد يكون الغني أتعس الناس بغناه ، وقد يكون الفقير أللغني 

.فيا أيها الناس اصنعوا السعادة في نفوسكم ، فالسعادة حياة 
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