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معلم المادة : أحمد الحلو

   عشر لحادياأوراق عمل لغة عربية للصف 

 الفصل الدراسي األول



مادة : اللغة العربية ال 

الصف :......عشر.........  

القصة القصيرةاسم الطالب :.......................................... 

نظارة طبية لسائق باكستاني  () القصة القصيرة

هل وفقت الكاتبة في اختيار عنوان القصة ؟ وضح ذلك . 1س

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

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

قارن بين شعور السائق وهو في مركز التسوق ومع أصدقائه . 2س

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

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

اب التي ذكرها الكاتب لسوء أحوال بالده ؟بم اشتهر وطن السائق وما األسب 3س

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

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

وحمل هموم اآلخرين وعالم يدل ذلك ؟دلل من القصة على مبدأ اإلخاء والتعاون والتكافل  4س

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

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

هل وفقت الكاتبة في نهاية القصة ؟  وضح ذلك . 5س

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

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

ما الهدف من استخدام الكاتبة تقنية االسترجاع في زمن القصة ؟ 6س

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

ما األفكار التي أرادت الكاتبة توصيلها للقارئ في القصة ؟ 7س

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

ما األدوات الفنية التي استخدمتها الكاتبة لتقديم الشخصية ؟  8س

.................................................................................................................................................................................................................
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 قصة قصيرة " نظارة طبيّة "ل/ ورقة عم 

.إجابة صحيحة سئلة األجيب عن ي - 2  .تحليالً أدبياً  ةحلل القصي -1مؤشرات األداء :   

( :مريم الّساعدي ( ل نظارة طبيّة )   من قصة عّما يليه : )  اقرأ النص اآلتي ثم أجب -  

-------------------------------------------( :  لفةاأل كلمة : ) ضد  - ----------------------------------------------( :   اجتاحهمعنى كلمة : )  -1

------------------------------------------------------------------ :قارن بين شعور الّسائق في مركز التَّسوق، وشعوره وهو في الّسيارة  -2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------؟ ما الفكرة التي تستنتجها وراء هذه القصة  -3  

  -------------------------------------- - -------------------------------------------- - ---------------------------------------------  -: من صفات الّسائق  -4

:( في جملة من إنشائك  مرئي ضع كلمة : )  -5  

 - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- ؟" حكيم ووقور " ولماذا  في أي قسم من أقسام المشتقات تضع -6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------------------- الكاتبة  تقنية االسترجاع في القصة ، ما المقصود باالسترجاع ؟  استخدم -7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------لماذا يستخدم الكاتب تقنية االسترجاع ؟  -8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------- -  -------------------------------------------- - --------------------------------------- - :القصيرة عناصر القصة من  -9  

---------------------------------- - ----------------------------------- - ---------------------------------------- -من خصائص القصة القصيرة :  -10

:  بعنوان  تين قصصي الكاتبة " مريم الّساعدي " مجموعتينأصدرت  -11

- ------------------------------------------------------------------------------------- - ----------------------------------------------------------------------------------

رت الكاتبة في قصتها جانباً من قسوة النّاس مع الفئة المهمَّشة في المجتمع،  -12 ما رأيك في ذلك ؟صوَّ

عتبة   قدماه اجتاحه حال وطئت  الّذي  الغريبالشُّعور  َطوال الوقت ؛ ليشعر باأللفة، ليقاوم ذاك  نفسه يحد ِّث" كان 

مرئي بأنَّه غير موجود يكره هذا الشُّعور، لذلك حرص دوماً أال يخرج  غير بأنَّهالمركز، ذاك الشُّعور بأنَّه ال ينتمي 

، وكالمه مسموعٌ وقورٌ ويشبهونه، ويشعر بأنَّه مهٌم ، هو بينهم حكيٌم  هم  الس ائقينه إاّل إلى رفاقه من من سيارت

"......



التي استخدمتها الكاتبة في القصة : األدوات الفنية من  -13

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: خط في النص   لكلمات التي تحتهاأعرب ا -14

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يحدث :  -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الغريب :  -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قدماه :  -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السائقين :  -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقور :  -

 الّسائق ؟لو كنت أنت كاتب القصة ، ما النّهاية التي كنت ستختارها لهذا  -15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ة  ؟ علل إجابتك ؟ هل أعجبتك القص -61  

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



رات األداءـــــؤشـم

 صغ في جمل من إنشائك اسم التفضيل من األفعال التالية :  -1س  

" عظم ــ قوي  ــ فّكر ــ جهل ــ خضر ــ اقترب ــ حذر  ــ جبن ــ أهمل  ــ أعطى " 

جـــــمـــــلــــــةاسـم تـفـضـيلالـفـعــل

استخدم الكلمات التالية فعالً مرة ، ومرة صيغة تفضيل في جمل من إنشائك :  •

.أحسن :.......................................................................................................................

......................................................................أسلم :....................................................

...أكرم :.......................................................................................................................    

. يميز اسم التفضيل من غيره من المشتقات  *

 .  يصوغ اسم التفضيل صياغة صحيحة* 

.   يوظف اسم التفضيل في جمل مفيدة  *



رات األداءـــــؤشـم

إسالم أمين /أ  معلم المادة :

. يميز اسم التفضيل من غيره من المشتقات  *

 .  يصوغ اسم التفضيل صياغة صحيحة* 

.   يوظف اسم التفضيل في جمل مفيدة  *

 األفعال اآلتية ال نأتي منها باسم التفضيل مباشرة ، بين السبب::  1س 

 ....................................................................)أ( يُْسِرع  ...........................

 ..........................................................................)ب( َوافََق ....................

 ...................................................................................)جـ( بِـئَْس ............

 .......................................................................................)د( َمـــاَت  ......

 ..................................................................................)هـ( أَْضــَرَب .......

 ........................................................................................... )و( اخضر 

 .................................................................................)ز( َما فَِهَم ...........

 ....................................................................................)ح( َزِرَق. ...... 

ضع في األماكن الخالية مما يأتي اسم تفضيل: - 2س

 .  من الصيفليًل ……… )أ( الشتاء 

 . من غيرهم…… )ب( العلماء 

 . ا من الشتاءأزهارً …… الربِيع)جـ( 

. ا من الشمسحجمً ……… )د( األرض 

 . ءالبلد هواً ………  اإلمارات)هـ( 

 . من المدرسة……… )و( الجامعة



أنواع التشبيه  ورقة عمل / 

يشرح الصور البالغية في األمثلة .  –  2يميزبين أنواع التشبيه .  -1مؤشرات األداء :  

التعبير الحقيقي والتعبير المجازي  

 التعبير الحقيقي :  هو ما استخدمت فيه األلفاظ في معانيها الحقيقية .

( .  عب سريع) الال مثل : ) الجندي شجاع (  أو   -

 التعبير المجازي : هو ما استخدمت فيه األلفاظ في غير معانيها الحقيقية .

( حيث شبه الجندي باألسد وذلك ألنه شجاع . الجندي المصري مثل األسد في الشجاعة  ) مثل :    - 

-  التشبيه وأركانه : هو عقد مقارنه بين شيئين  ) المشبه والمشبه به ( في صفة أو صفات مشتركة بينهما ) وجه الشبه ( 
(عنترة مثل األسد في الشجاعة  مثل : )( أداة التشبيه  ) وذلك بواسطة أداة تسمى  

(وجه الشبه  : ) المشبه ، المشبه به ، أداة التشبيه ، أركان التشبيه  

( الشجاعة والجرأة  )  وجه الشبه :  ( ، مثل ( ، ) المشبه به :  األسد (، ) أداة الشبه : عنترة ) المشبه :  -  

 ال عجل حابة ال ريث و الس   مر             كأن مشيتها من بيت جارتها       يقول األعشى :مثال :  

: مشيتها ( ، )   المشبه به : مر  الّسحابة ( ، )األداة :  كأن ( ، )  وجه الشبه :  ال ريث وال عجل ( المشبه    -  (

الكتاب مثل الصديق المخلص في نفعه  مثال :  -  

   - مالحظة : أداة التشبيه  قد تكون حرفاا   ) الكاف ، كأن  ( وقد تكون فعالا  ) يماثل،  يشبه ، يحاكي،  يضار ع  (

.كأن يأتي بعدها المشبه   شبيه (  ، نظير ، مماثل، مثيل ، ) مثل  وقد تكون اسماا   

 أنواع التشبيه : )  التشبيه البليغ ، التشبيه التام األركان ،  التشبيه التمثيلي ، التشبيه الضمني (.

 1- التشبيه البليغ : تشبيه يعتمد على  المشبه والمشبه به فقط )  أي يحذف منه وجه الشبه واألداة  (



(.قمر) والمشبه به  (البنت) المشبه ( البنت قمر  ومثل : )  ( نور )  والمشبه به( العلم  ) المشبه (  العلم نور مثل : )  

 2- التشبيه التام األركان : هو التشبيه الذي يشتمل على جميع أركان التشبيه .

  العطاء ) المشبه : األم ( ، ) المشبه به : النبع ( ،  ) األداة : الكاف (  ، ) وجه الشبه : العطاء (مثل : األمُّ كالن بع في 

 3 - التشبيه التمثيلي : هو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد فهو تشبيه حالة بحالة .

وضح التشبيه التمثيلي فيما يلي :  -  

يضاعف  مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبه وهللا ": تعالى قال -أ 
---------------------------------------------------------------------------------------- "لمن يشاء وهللا واسع عليم 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 " تراب أصابه وابل فتركه صلداا  واليوم اآلخر كمثل صفوان عليهال يؤمن باهلل : " الذي ينفق ماله رئاء الناس و تعالى قال  -ب
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه               كأن مثار النقع فوق رؤسنا  الشاعر :  لقا  -ج  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ملقى على ديباجة زرقاء              والبدر في كبد السماء كدرهم :   ل الشاعرقا -د   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

أمور   منتزعة من عدة  حالة بحالة أو هيئة بهيئة  تشبيه  فهو دائما  مثل التشبيه التمثيلي مالحظة : التشبيه الضمني   

.عندئذ تصبح استعارة   المشبه أو المشبه به من التشبيه ألنهال يمكن حذف و 



 ( تشبيه التمثيليال أمثلة على )  

يشرح التشبيه التمثيلي في الجمل . – 2.يميزبين التشبيه التمثيلي وغيره من أنواع التشبيه  -1مؤشرات األداء :   

 ) التشبيه التمثيلي (

هو تشبيه يكون فيه المشبه والمشبه به صورتين متماثلتين متعددتي األجزاء . -

 إبراز قدرة األديب على رسم المشاهد وتخيل الصور الحية التي تكسب األسلوب حسنا  القيمة الفنية للتشبيه التمثيلي هي :  -

. وعمقا   وتزيد المعنى وضوحا   وروعة  

وجه الشبه في التشبيه التمثيلي صورة منتزعة من عدة أشياء . -

مثلة على التشبيه التمثيليأ

وجه الحسناء في المرآة كالقمر في صفحة الماء الصافي  -  1 

في المرآة . وجه المرأة الجميلة عندما تنظر إلى نفسهاالمشبه :  -  

.صورة القمر وهومنعكس على الماء الصافي المشبه به : -  

على شيء صاٍف.شيء جميل ينعكس صورته وجماله ة صور وجه الشبه :  

ينفقون أموالهم في سبيل هللا كمثل حبٍة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة وهللا يضاعف  مثل الذين قال تعالى : " -2

. لمن يشاء وهللا واسع عليم "  

ويخلفهم هللا األجر الجزيل المضاعف .المشبه : الذين ينفقون أموالهم في سبيل هللا  -  

.حبة  سنبلة مائة في كل ع سنابلأنبتت سب المشبه به  : الحبة التي -  

وجه الشبه : دفع قليل والحصول من وراء ذلك على الكثير . -  

ليل تهاوى كواكبه  وأسيافنا                   كأّن مثار النقع فوق رؤسنا  قال الّشاعر :  -3  

 والسيوف الالمعة بأيدي المقاتلين وهي تسقط علىالمشبه : الغبارالمثار في معمعة القتال يثيرها الجنود من راجل وفارس  -

.رقاب األعداء   

المشبه به : ليل دامس الظالم تتهاوى فيه أجرام سماوية المعة تخطف األبصار . -  

يء الالمع في جوانب شيء مظلم وتظهر الحركة فيها .وجه الشبه : سقوط الشّ  -  

يصف جيشا  لسيف الدَّولة قال المتنبي :  -4  

يهزُّ الجيش حولك جانبيه             كما نفضت جناحيها العقاب  -  



الدولة وفق أوامره يضطربان وفق تضاريس  جانبي سيف المشبه : الجيش المكون من ميمنة وميسرة يتحركان على -

 األرض.

.ويسارا   ا  يتحركان بكل قوة ومرونة وفق حاجة العقاب يمين جناحين قويين المشبه به : العقاب الذي يملك -  

. السيطرة والتحكم لتحقيق الهدف المنشود وجه الشبه : القوة والعظمة والقدرة على -  

أخذت  الناس واألنعام إذا السماء فاختلط به نبات األرض مما يأكل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من : "قال تعالى -5

كأن لم تغني باألمس كذلك  أمرنا ليال أو نهارا فجعلناها حصيدا عليها أتاهاظن أهلها أنهم قادرون زخرفها وازينت و األرض

 نفصل اآليات لقوم يتفكرون " .

المشبه : حال الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض نعيمها بعد اإلقبال . -  

األرض بخضرته . وتكاثف وزيّن بعدما التفَّ  المشبه به : حال النبات في جفافه وذهابه حطاما   -  

في حال تدعو إلى اليأس والقنوط  وجه الشبه صورة شيء مبهج يبعث األمل في النفوس في أول أمره ثم ال يلبث أن يظهر -  

قال تعالى : " اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في األموال واألوالد كمثل غيث أعجب الكفار  -6

كون حطاما  وفي اآلخرة عذاب شديد ومغفرة من هللا ورضوان وما الحياة الدنيا إال متاع نباته ثم يهيج فتراه مصفّرا ثم ي

 الغرور" . 

.تقّضيها  المشبه : حال الحياة الدنيا في مسراتها وسرعة -  

المشبه به : حال مطر أنبتت زرعا  فنما وقوي وأعجب به الزّراع ثم أصابته آفة فيبس واصفّر وتفتت . -  

الشبه : صورة شيء يعجب الناظرين في أول أمره ثم ال يلبث أن تزول نظارته ويسوء حاله .وجه  -  

حسابه  قال تعالى : " والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده ووجد هللا عنده فوفاه -7

فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ( أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من  39سريع الحساب )  وهللا

. إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل هللا له نورا فما له من نور "  

حابطة ال  ثواب فيها . المشبه : صورة أعمال غير المؤمنين من حيث إنها تظهر جميلة خيّرة ولكنها في الحقيقة -  

.أو كظلمة في بحر عميق .... مآن ماء فيذهب إليه فال يجده شيئا يظنه الظ المشبه به : حال الّسراب بفالة  -  

 وجه الشبه : صورة الشيء يخدع منظرة ويسوء مخبره .

قال ابن الرومي : -8  

يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر             مررت به  ما أنس ال أنس خبازا    

كالقمر   رؤيتها  قوراء وبين                 ما بين رؤيتها في كفه كرة     

صفحة الماء ترمي فيه بالحجر                 في ائرةبمقدار ما تنداح د إال  

المشبه : حال عجينة الرقاقة في يد الخباز تكون في أول أمرها كرة صغيرة ثم تنبسط وتستدير بسرعة . -  



صغيرة ثم تنداح سريعا . اء حجر فيه تكون في أول أمرهاالمشبه به : حال دائرة في الماء ناشئة منإلق -  

مستديرا ثم يأخذ في االتساع واالنبساط وشيكا . الشبه : صورة شيء يبدو في أول أمره صغيرا   وجه -  

الرومي : وقال ابن -9  

تشعل ما جاورت من الّشعر             أول بدء المشيب واحدة   

أول صول صغيرة الّشرر        مثل الحريق العظيم تبدؤء   

المشبه : حال الّشيب يبتدئ بشعره تؤثر فيما جاوزها من الّشعر األسود فتشبيه جميعا . -  

.حال الحريق العظيم تبدؤه شرارة صغيرة المشبه به :  -  

   . وخطيرا   عظيما   وجه الشبه : صورة شيء صغير يبدو أوال ثم ال يلبث أن ينتج أمرا   -



لة آلاسم اورقة عمل /  

.   من الجمل  اآللة يستخرج اسم  – 2.  وغيره من المشتقات  اآللة يميزبين اسم  – 1مؤشرات األداء :  

تعريفه : اسم مشتق يدل على اآللة التي يقع بها الحدث .  -:   اسم اآللة

أبنيته : يأتي على ثالثة أبنية : -

حراث .نظار ، م  فتاح ، م  فعال : م  م   -3     محاة .رآة ، م  كنسة ، م  فعلة : م  م   -2         لقط.شرط ، م  دفع ، م  فعل : م  م   -1

في الداللة على االلة ، وفاعل أو فاعلة  الة ال وفع  فع  أخرى وهي :  ي العربية المعاصرة استعمال صيغ يشيع ف -

.، شاحن ، طابعة ارة ارة ، سي  الة ، طي  اش ، غس  ط ، رش  ب، خال  مثل  : قال  

ة : تس وبهذا تصبح أوزان اسم اآللة  -

فعال، فَع  ) م   فعلة ، م  (، فاعلالة ال ، فَع  فعل ، م 

..، سكينهناك أسماء في العربية تدل على اآللة بمعناها المعجمي وليس بصيغتها الصرفية من مثل : شوكة ، قلم ، فأس  -

في اللهجة اإلماراتية الكثير من أسماء اآللة التي لها أصول فصيحة في اللغة العربية من مثل : -

.عصار ( الس ، م  نظرة ، م  دخن، م  نخل ، م  شخلة ، م  )م  

: جملة من إنشائك  وضعه فياشتق من األفعال اآلتية اسم اآللة واضبطه واكتب وزنه  -

الجملة   وزنه اسم اآللةالفعل

كبح 

طرق

سار

ك حر 

سبر



ةل / الكنايورقة عم   

: المقصود في األمثلة اآلتية  اشرح المعنى الكنائي -1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كأن على رؤوسهم الطير:  -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------أسماء نؤوم الضحى : -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جاء هادم الَّلذات :  -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الحزم في عباءتك :  -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انحنى ظهره :  -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------البحر يجلس بيننا :  -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يده طويلة :  -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العين بصيرة واليد قصيرة :  -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بلغت القلوب الحناجر:  -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المجد يمشي في ركابه :  -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بنت عدنان : -

قال الّشاعر :  بيض المطابخ ال تشكو إمائهم                طبخ القدور وال غسل المناديل :   -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------أحمد كثيررماد القدر :  -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الحزم في عباءتك :  -

-----------------------------------------------------------------------------اجتمع عدد من الناطقين بالضاد في المؤتمر اللغوي الذي أقيم في فاس :  -

---------------------------------------------------------------------------في بيتي :  ئرانبادة فقالت : أشكو إليك قلة الفوقفت امرأة على قيس بن ع -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سالم يكتب عهوده على الماء :  -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حصة ال يستقر لسانها في فمها :  -

قول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيال " : قال تعالى :" ويوم يعض الظالم على يديه ي -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الذّكاء ملء عيني زينب :  -



يديه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم  قال تعالى : " وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" :  أشرك بربي أحد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بعيدة مهوى القرط :  -

-----------------------------------------------------------------------------------قول الخنساء في وصف أخيها صخر: طويل النجاد رفيع العماد :  -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------فمساهم وبسطهم حرير  وصبحهم وبسطهم تراب :  -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عندما سألته عن أحواله قطب جبينه :  -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طارت الطيور بأرزاقها :  -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضرب كفاً بكف :  -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تموت الدَّجاجة وعينها على السبوس :  -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال يعرف  كوعه من بوعه :  -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يا عاقد الحاجبين :  -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فالن قلبه أسود :  -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال أرى منه وجهاً حسناً :  -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------أخوك معدته كبيره :  -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ركب فالن جناحي نعامة :  -

------------------------------------------------------------يشار إليه بالبنان :  - ---------------------------------------------------------------نرفع القبعة للمعلم :  -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الجاري :  24نجم سهيل يلمع في شهر  -

-------------------------------------------------------------------------------------------------وأنا على ذاتي أدور أدوريا هاديء األعصاب إنك ثابت     -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------سيعلم الجمع ممن ضمَّ مجلسنا  بأنَّني خير من تسعى به قدم  -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذه السَّيدة ناعمة الكفين :  -

 ب : هذا غبار وقائع الدَّهر سئل أعرابي عن سبب اشتعال الشَّيب في رأسه ، فأجا -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------قد كان تُعجب بعضهنَّ براعتي حتى رأين تنحنحي وسعالي :  -




