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 2018 / 2017الثالث الثانوي 
 (سوري)جورج صيدح                        ؟ وطينالقصيدة األوىل: 
ــن  ود   . 1 ــا  ــــــــ ــن  نــــــــ                 وطــــــــــمم  يــــــــ

ــي . 2 ــ  رسـ ــو   مارســـي  يـ            فلـــل النـ

                      ات  ــــــرتعــــــه ج فيــــــ   ن ــــــ بفيــــــ  ر. 3

ــ ف. 4 ـــ  يــــــ ــر  العـــــ ــوحي شيمــــــ                 و ر لــــــ

ــه  . 5 ــو   بـــــ ــا  لـــــــي  دعـــــ                 وطـــــــمم مـــــ

              هـــــــل در  الـــــــدهر الـــــــ   فر نـــــــا   . 6

ــ. 7                      لـــــــو  شـــــــد ٌة نيالـــــــب ييمـــــــا رضـــــ

ــا اهتــــــد   ســــــالا  لــــــو  . 8                      نــــــيمم مــــ
 

ــا  ـــ  لل آو مـــ ــ ر مــ ــد ا ـــ ــ  بعـــ                   د حـــ
ــو   ــالـــــ ــ  وابـــــ ــدلـــــــه يف الدف ـــــ               ة يـــــ

                  ألنهـــــــار والـــــــر    ـــــــد   احتتهـــــــا  

ــوا ــدَة هيف ســـــــ ــد     بـــــــ ــيش  ب ـــــــ                   العـــــــ

              لـــــــب الولــــــــد   يف تميــــــــو ـــــــرا  ال 

ــ  ــا  ن ــــــ ــر   رو ــــــ ــد    فــــــ ــن  ســــــ                   عــــــ

             تمم ســـــــــاعة الـــــــــبني  شـــــــــدو ـــــــــد 

ــرير  طيفهــــــــــا ملــــــــــا وَفــــــــــد                             لســــــــ
 

 )سوري(نسيب عريضة                     رـــاملهاجالقصيدة الثانية: 
ــر   . 1 ــاد    مهت ــــ ــي  ج بــــ ــر  نــــ              اضــــ

ــة . 2 ــا   افقـــــ                كلالـــــــا هباـــــــي األريـــــ

    الشــيف فانطلقــي ســبتها نســالات . 3

ــةٌ  . 4 ــيي يرويـــــل إ  نهلـــ            بعـــــدت ولـــ

               نــــــا املهــــــا ر ةو نفســــــني وا ــــــدة     . 5

ــا . 6 ــاله مقــ ــا إن  بــ ــا مهمــ          يف  مغاربهــ

                     هـ  ت  صصــان  لــ  بعـد مــا  لعــي  . 7
 

يف الغـــرب  و هـــائم يف بيـــد  حطـــان   

ــان  ــا  رحيـــــ ــها  نفـــــ ــر يف ةيلـــــ                جتـــــ

ــن  ــوا   مـ ــا   الـ ــرات العـ ــرها  فـ    نهسـ

ــان       ــال لبنــ ــة  و سلســ ــاء د لــ مــــن مــ

ســر  و   ــر  رهــن  وطــانه     ســرت

ــانه  ــار ها  ــــــــــ  وإ ــــــــ                 ويف مشــــــــ

     ثــوب الربيــمج فالاســي ر ــ   نشــوان 
 

 (لبناني)جربان خليل جربان                ابــــــالغالقصيدة الثالثة: 
ــ ن . 1 ــات  ـــــ                         لـــــــيي يف الغابـــــ

ــ ةا. 2 ــيم   فــــــــــــ ــبا نســــــــــــ                                     هــــــــــــ

ــاب م لــــه   . 3                        هــــل اــــ ت الغــ

                               فتتبعـــــــــــــــــي الســـــــــــــــــوا ه .4

                                اهــــــــــدا  فيالــــــــــا ســــــــــي ته   .5

ــا   . 6 ــمم النــــــــ ــن  عطــــــــ                                     وصــــــــ
 

                 و  فيهــــــــــــــا ا الــــــــــــــوج 
ــالوج   ــ  الساـــ ــهء معـــ مل جتـــ

ــور  ــ    دون القصـــــــــــ            منـــــــــــ

              و تســـــــــــــلقي الصـــــــــــــخور 

            ناســـــــيدا مـــــــا  ـــــــد م ـــــــى  

         وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  داءد ودواء
 

 

 خاص باألدبي (سوري)زكي قنصل                          اءــــــالبنالقصيدة الرابعة: 
              و    ـرب كيبمم القصور و . 1

ــه ي  . 2 ــةيل يف دهـــــ ــبي  لـــــ                        ـــــ

              صفرت مـن األصـحاب را تـ      .3

               ينبـــو بـــ  يف الليـــل م ـــ ع      .4

ــ ن ســـ   .5 ــا  بـــ  فـ                   نيكتلـــهو الريـ

ــ     .6                   بـــــالرو  يف كـــــانون ن رتـــ

ــى األيــاج إن عبســي    .7                   صــربا  عل

                     مــــا  نــــي  ول كــــاد  ع ـــــرت    .8

                    نالـــبوء وإ و بينـــل يف مميبـــ. 9
 

                       ســـــــاءت  يــــــــاٌة كل هــــــــا تعــــــــب  

                      ي طالســـــــــــ  النـــــــــــوبل ـــــــــــإ  تو

ــده ســـــــــعه  و  طلـــــــــب                 مل ُي ـــــــ

ــيو ــب   كوشـــ ــان والنصـــ             احلرمـــ

        عليــــ  ثقوبهــــا الســــحب فتحــــي

           مـــــن  ـــــر  وي ـــــطرب يصـــــطل 

ــر هيهــــات ــيقها ص ــــب  جيفــ             ضــ

                 بـــــــــا بـــــــــ  الـــــــــد بكو  آمالـــــــــ 

                        عليــل ظــواهر  نســب  كــ بي
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 ـ احلنني إىل ماء الوطن 4
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 لعامل نقه ليي في  هالوج الدعوة إىل التو    ـ 2ـ1

 املاد )الطبيعة عامل بديل( اجملتالم       

 ـ الل وء إىل الطبيعة النقية املالتعة 3
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 ري(ـــــ)األدب املهجةـــــــــــات اإلضافيـــــــاألبي
  القصيدة األوىل: وطين؟                        جورج صيدح )سوري(

ــمم. 1 ــي بـــ  وطـ           مه ـــر يف هطو ـ

                   و   ــــــويرو   ىُير ــــــ شــــــاعر . 2

ــم شـــ   .  3 ــن يفهـ ــ   مـ ــ   وكعـ                   رو ـ

                             ِور د  املــــــاء فيــــــ  وَلغــــــيعــــــا   .  4

             ومتن ـــــى املـــــوت  تـــــى   يـــــر .  5
 

ــر ُي  ــرا ُقه ــــــ ــد  احلــــــ ــ نوا  الناكــــــ                    بــــــ
ــدد  ــن ا  املـــــــــ ــد  إ   مـــــــــ                      جيتـــــــــ

ــرد   ــالرو  انفــــ ــ  بــــ ــد  فيــــ               ربا  شــــ

ــتقى   ــرات األرس فاســ             الــــربد شــ

ــد   ــل األســــ ــى ةيــــ ــر  علــــ ــارة ا ــــ                       صــــ
 

 القصيدة الثانية: املهاجـــر                    نسيب عريضة )سوري(

ــ  ت. 1 ــرب ة يف هـ ــالغـ ــان ر  ور األكـ          البـ

         العروبــــة    ســــلو الربــــو  ولــــو ابــــن. 2

       بـــني  ضـــوعه إىل كبـــد  تغلغلـــه. 3

       مـــــل مـــــن  ييمـــــا   نســـــ مميركـــــوة. 4

        املهــــا ر    نســــى الــــودا  و مــــا  نــــا. 5

       يف  شــا األ بــاب مــا بــردت    ولوعــة. 6

   ثوثــون مل  نــي  العهــود وهــل   مــرات. 7

  الــ   إن تناســى النــا   ــومهم    نــا. 8

  هلـه و طـول احلالـى وطـمم     األهل. 9

ــرهم   إن. 10 ــا وا  ننكـــــ ــا فالـــــ          نكرونـــــ

         هـــــون مبـــــ ولا إةا رف ـــــوا واملـــــال. 11

    ت  ــدودهمر ــد  عنــد  إةا  ــا    . 12

                خمارفهــــا يف همشــــ العروبــــة  هلــــ. 13
 

 مــا هــ بتل ليــاله البعــد يــا عــانه    
ــ انه   ــابه و  شـ ــ رة  وصـ  كانـــي مـ

 و ففــه مــن  ــرور الســائل القــانه   

  رفـــــر  فـــــو   وطـــــانه  و ن حـــــيمم

  ــر  مــن الــدمم يف   فــان صــ  ن   

              هعل لتهـــــــــا بلقـــــــــاء رهـــــــــِن   مـــــــــان

ــ ــمواث هُتن ســــ ــاج وإ قيــــ ــ ر ــــ   انه ــــ

 هفران من شانكو ما ال ىنسي تيهاه

        الر بـــــم  ترابـــــه و  رانـــــه وســـــاكنو

         فــــــــوا   نقابلــــــــهم بنســــــــيان وإن

ــو ا  ــا  وبتحنـــــان   شـــ ــو  وحتنانـــ   بشـــ

ــاج ــان   الشـ ــي لبنـ ــر   ـ ــامه و مصـ       شـ

                                    العـــــرا  إىل مـــــا بعـــــد وهـــــران  مـــــن
 

 

 القصيدة الثالثة: الغــــــاب               جربان خليل جربان )لبناني(
ــا   .1 ــا  آ ت حتر كهــ ــر النــ            و ك ــ

ــم   . 2 ــامل ع َلــ ــ ا عــ ــولن  مل هــ ــو تقــ                  فــ

ــن  . 3 ــا  وصـــــــــــــ ــمم النـــــــــــــ                     عطـــــــــــــ

                                         نــــــــــــــــني النــــــــــــــــا   بقــــــــــــــــى  و. 4
 

 
 
 
 

 

               صـــــابم الـــــدهر يومـــــا  ثـــــم تنكســـــر 

             و  تقـــــــوَلنا هـــــــ ا الســـــــيد الـــــــو  ر 

ــا ــىي فالغنــــــــــــــ ــول رعــــــــــــــ                              العقــــــــــــــ

ــل  مــــــــــــــــــــن ــد وةليــــــــــــــــــ                         جميــــــــــــــــــ
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   احلر الكريم يعانه املشقة يف صربت 

  الشاعر املغرتب يطلب العون من ا 

  ع لة الشاعر وانفراده بآ م 

  الوضاعة البشريةابتعاد الشاعر عن 

 الشاعر يف ل املوت على ال ل          

 

 الع  يف الدهر   يدوج أل د 

 الع    يدوج للعلالاء واألسياد 

 الغ اء ص اء العقل 

  وال ليل الغناء  بقى من الع ي 

 

 معاناة الشاعر يف صربت  من ال كريات والندج 

 وفاء الشاعر لربو  الوطن اليت ت ر اآل ج 

  دعوة نسائم العروبة إىل التخفيف عن 

 الدعوة إىل إ ياء األمل بالعودة 

  الشاعر يت كر مو ف الودا 

  احملبوبة لفرا  الشاعر و ملها بعودت   ن 

  الشاعر   ينسى العهود بعد الفرا 

 وفاء الشاعر ألهل  وتعلق  بهم 

 الت كيد على تعلق الشاعر بالوطن واألهل 

 الشاعر   ينكر  هل  مهالا  صل 

  الشاعر يب ل املال ألهل  إن مل يبادلوه بالشو 

 الوطن العربه وطن وا د بالنسبة للشاعر 

 عر بنخيل األرس العربية ووا اتهامتتم الشا  

    املقصود  هل الشاعر و   رباؤه :ترابي و أقراني       :مفردات للشرح

 رميي

 

 الشقاء

 يطلب

  ل 

 تقطم

    انه  مراضه         نسى      

 بعد   

 القامت

 خنيلها


