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 الفصل الدراسّي األول –تلخيص العروض 

 بحر الوافر . 1

 ُمفَاَعلَتُْن  ُمفَاَعلَتُْن  فَعولُنْ     ُمفَاَعلَتُْن  ُمفَاَعلَتُْن  فَعولُْن                    تفعيالت        6الوافر التام  -   

  ُمفَاَعلَتُْن  ُمفَاَعلَتُْن           ُمفَاَعلَتُْن  ُمفَاَعلَتُْن                      تفعيالت       4مجزوء الوافر  -   

 بحر المتقاَرب. 2

                                                                                      فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن  فَعولُْن                            فَعولُْن  فَعولُْن            فَعولُْن فَعولُنْ           تفعيالت      8المتقاَرب التام  -  

 فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن                    فَعولُْن فَعولُْن فَعولُْن  تفعيالت            6زوء المتقاَرب مج -  

 بحر الرجز. 3

 ُمْستَْفِعلُن ُمْستَْفِعلُن  ُمْستَْفِعلُن                                                                 ُمْستَْفِعلُْن ُمْستَْفِعلُن  ُمْستَْفِعلُن         تفعيالت                 6الرجز التام  -   

 ِعلُن ُمْستَْفِعلُن  ُمْستَفْ         ُمْستَْفِعلُن ُمْستَْفِعلُن              تفعيالت               4رجز مجزوء ال -   

 تفعيالت  ُمْستَْفِعلُن ُمْستَْفِعلُن  ُمْستَْفِعلُن   3( األرجوزة ) مشطور الرجز  -   

 

  تفعيالت 3تدور البحور حول: 

                                           1                                2                                   3       

 

 

 الفصل الدراسّي الثاني –تلخيص العروض 

 :   بحر الخفيف -1

 فاِعالتُْن ُمْستَْفِعلُْن فاِعالتُنْ           فاِعالتُْن ُمْستَْفِعلُْن فاِعالتُنْ   تفعيالت       6: الخفيف التّام -   

 فاِعالتُْن ُمْستَْفِعلُْن            تفعيالت    فاِعالتُْن ُمْستَْفِعلُنْ  4: مجزوء الخفيف -   

 :بحر البسيط -2

 ُمْستَْفِعلُْن فاِعلُْن ُمْستَْفِعلُْن فَِعلُنْ           ِعلُْن ُمْستَْفِعلُْن فَِعلُنْ ُمْستَْفِعلُْن فا    تفعيالت     8: البسيط التام -   

 ُمْستَْفِعلُْن فاِعلُْن ُمْستَْفِعلُْن            ُمْستَْفِعلُْن فاِعلُْن ُمْستَْفِعلُنْ   تفعيالت   6: مجزوء البسيط -   

 :بحر الطويل -3

 َمفاعيلُنْ عولُْن َمفاعيلُْن فَعولُْن ف          فاعيلُْن فَعولُْن َمفاعيلُنْ فَعولُْن مَ        :                  تفعيالت 8   

 

  تفعيالت 5تدور البحور حول: 

                                    1                         2                      3                     4                           5 

 

 

 

 

 -ب  - -ُمْستَْفِعلُْن  - -فَعولُْن ب  -ب ب  –ُمفَاَعلَتُْن  ب  التفعيالت الرئيسة
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     –ب  –ُمتَْفِعلُْن ب  ب     –فَعوُل ب -  - -ُمفَاَعْلتُْن  ب 

    –ب ب  –ُمْستَِعلُْن           –فَعو ب  

       - - -ُمْستَْفِعْل      O –فعْوْل ب  

        - -ُمتَْفِعْل ب    

-  - -مفاعيلن ب -  -فعولن ب - ب  –فاِعلن - ب  - -مستفعلن -  -ب  –فاِعالتن  التفعيالت الرئيسة
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- ب  –مفاِعلن ب  ب -فعوُل ب – فَِعلن ب ب – ب  –متفعلن ب -  -فِعالتن ب ب 

-  -مفاعي ب  -  -فْعلن – ب ب  –مستعلن -  - -فاالتن 

   -  - -مستفعْل  
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 كيف نميّز بين البحور ؟؟؟
 

 في البداية ننظر إلى المقطع السابع

  البسيط أو الطويل:  -مقطعاً طويالً إذا كان 

  المتقارب أو الرجز أو الخفيف: إذا كان مقطعاً قصيراً ب 

  ًأّما البحر الوافر فقد يأتي المقطع السابع طويالً أو قصيرا. 

 

 كيف نميّز البحر البسيط من البحر الطويل؟

 البحر البسيط :  - المقطع الرابع طويل 

 الطويلالبحر : ب  المقطع الرابع قصير 

 

 كيف نميّز البحر المتقارب من البحر الرجز من البحر الخفيف؟

  البحر الرجز ( :  -ب )  المقطعان الثالث والرابع 

  البحر الخفيف( :  - -) المقطعان الثالث والرابع 

  البحر المتقارب(: ب  -/ ب ب ) المقطعان الثالث والرابع 

 

 تبدأ دائماً بمقطع قصير بالبحور الوافر والمتقارب والطويل : ملحوظة
 

 القافية
 

ويّ : من الّشعر القافية*   .هي مجموعة من الحروف في آخر البيت الّشعرّي وأهّمها حرف الرَّ

 من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يسبقه مع المتحّرك الذي قبل , َوفق تعريف الخليل بن أحمد تحديد القافيةويمكن * 

 .الّساكن   

 أَراَك َعِصيَّ الّدمِع ِشيَمتَُك الّصبُر              أَما للهَوى نَْهيٌّ عليَك وال  أَْمُر : مثال  

 أَْمرُ : القافية  

 فأْخطَْتني َولَْم تُِصبِ          ّرمْتني كلُّ حادثة  : مثال  

 لَْم تُِصبِ : َالقافية  
 

ويّ   الرَّ

 

ويّ *   , سينيّة أو رائيّة أو حائيّة: نحو, وتسّمى به القصيدة, ويتكّرر في نهاية أبياتها, هو الحرف الذي تُبنى عليه القصيدة: الرَّ

 .ويكون ساكنًا أو متحّرًكا   

 (ي / و/ ى / ا ) ما عدا حروف المّد الّساكنة , وجميع الحروف تصلح أن تكون رويًّا* 

هُ ولسَت بُمْستَبق  أًخا : مثال    جاِل الُمهَذَّبُ   ال تَلُمُّ  على َشَعث  أيُّ الرِّ

 (بائيّة)وتسّمى القصيدة  الباء ,: حرف الرويّ           

ْوَق ِمْن أطالل  : مثال     أضَحْت قِفاًزا كَوْحي الواحي  ما هَيََّج الشَّ

 (حائيّة)وتسّمى القصيدة  الحاء ,: حرف الرويّ           

ك فال تكون رويًّا, سبقها ساكن سواء أكانت أصليّة أم زائدة وتكون الهاء رويًّا إذا*   .أّما إذا سبقها متحرِّ

 والبُْخُل ال يَْنفَكُّ الئُمهُ   الجوُد ال يَْنفَكُّ حاِمُدهُ : مثال   

 (.الميم)والروّي حرف  متحرك, ألّن ما قبله ,ليست رويًّا الهاءحرف           

 تُْبتََذُل فيه الوجوهُ            أفَضُل المعروِف ما لَمْ : مثال  

 .قبله ساكنألّن ما هو الروّي؛ ( الهاء)حرف          
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 أسئلة العروض
 .قّطع األبيات اآلتية، واذكر تفعيالتها، واسم البحر  (1

 ب  ــــــــــــــــــــــــي ِإذا ُأنسَ ـــــــــــــــــــــــــــــــم َنَسبــــــَوهُ         يــــــــــــــــــــــــــِلي َوُهم َفر عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوُهم َأص       
 يالـــــــــــــــــــــــؤاَد َعزاًء َجمــــــــــــــــــــــــَفَعزِّ الف         ءِ الّسما في ُس َمْسكنُهاـــــــــهَي الّشمْ      

َب ُمر        ك   ُق وداًعا أيُّها الرَّجلُ ـــــــــــــــــــــوَهل  ُتطي         لُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَتحِ ودِّع  ُهري رَة إنَّ الرَّ
 يــــــــــــــــــــــــــناَزَعت ني إَلي ِه في ال ُخل ِد َنف س     ِبال ُخل ِد َعن ُه   ي َلو  ُشِغل تُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَوَطن     
                      بولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمك م إثرها لم يفدَ متي  اد فقلبي متبول       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبانت سع :حّدد الروّي في البيت اآلتي( 2
غيِر صغارُ  :القافية في البيت اآلتي حّدد( 3 غــُُر في َعين الَعظيِم الَعظاِئُم  َوَتع ُظُم في َعيِن الص          ها       َوَتص 
                               :      امأل الفراغ بالكلمة المناسبة؛ ليستقيم الوزن العروضّي في البيت اآلتي( 4

 و ال أنت فرقد ...................  ي       ما أنا بوجهك عن   يا أخي ال تمل  . 1   
 عظيم  .د  مختلف  .ج  الغريب  .ب       فحمة   .أ      

 هل تعيش إلى الفجر  ليل   ك ال تدري     إذا جن  فإن  ................... د من تزو   .2   
 األخبار . د   قوى              الت   .ج            عامالط   .المال        ب .أ      

 :البيت اآلتيافصل بين شطري  (5
    والشَّباُب واألَمُل الَمن شوُد ُتوحي َفتَب َعُث الشِّع َر َحي االَهوى     

 


