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 الفصل الدراسّي الثاني –العروض 
 07962121540األستاذ: جهاد أبو عجمية 

 بحر الخفيف:    -1
 فاِعالُتْن ُمْسَتْفِعُلْن فاِعالُتنْ            تفعيالت        فاِعالُتْن ُمْسَتْفِعُلْن فاِعالُتنْ  6الخفيف التّام:  -   
 فاِعالُتْن ُمْسَتْفِعُلْن             فاِعالُتْن ُمْستَْفِعُلنْ    تفعيالت    4مجزوء الخفيف:  -   
 بحر البسيط: -2
 ُمْسَتْفِعُلْن فاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفِعُلنْ    تفعيالت        ُمْسَتْفِعُلْن فاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفِعُلنْ  8البسيط التام:  -   
 ُمْسَتْفِعُلْن فاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن     ُمْسَتْفِعُلْن فاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلنْ    تفعيالت    6مجزوء البسيط:  -   
 بحر الطويل: -3
 فعوُلْن َمفاعيُلْن َفعوُلْن َمفاعيُلنْ    َفعوُلْن َمفاعيُلْن َفعوُلْن َمفاعيُلنْ   تفعيالت:                      8   
  تفعيالت: 5تدور البحور حول 

                        1                      2                            3                    4                       5       

 
    والرابع الثالث المقطعين إلى ننظر بين بحور الفصل الثاني:للتمييز  : مبتكرة طريقة

    - -  الخفيف البحر  *
 -  ٮ   البسيط البحر  *
   ٮ   ٮ/   ٮ –    الّطويل بحر  *
 ِجْبسِ  كلِّ  َجَدا َعنْ  َوَتَرّفْعتُ    َنْفسي ُيَدنُِّس  َعّما َنْفسي ُصْنتُ : مثال  

 - -  ٮ -/-  ٮ -  ٮ/- -  ٮ  ٮ  - -  ٮ  ٮ/-  ٮ - -/- -  ٮ-         
 .الخفيف البحر إذن - - والرابع الثالث المقطعين أنّ  الحظ         
 الر جلُ  أيُّها وداًعا ُتطيقُ  وَهلْ    ُمْرَتِحلُ  الر ْكبَ  إن   ُهرْيرةَ  ودِّعْ : مثال  

  -ٮ ٮ/-ٮ - -/-ٮ ٮ/-ٮ -ٮ  -ٮ ٮ/-ٮ - -/-  ٮ  ٮ /-  ٮ        - -  
 .البسيط البحر إذن - ٮ والرابع الثالث المقطعين أنّ  الحظ        

 
 
 
 
 

 - - -  ٮ مفاعيلن  - -  ٮ فعولن  -  ٮ  –فاِعلن  -  ٮ  - -مستفعلن  - -  ٮ  –فاِعالتن  التفعيالت الرئيسة

ت 
عيال

التف
عية

لفر
ا

 

 -  ٮ  –  ٮ مفاِعلن  ٮ  -  ٮ فعوُل  –  ٮ ٮ َفِعلن  –  ٮ  –  ٮ متفعلن  - - ٮ ٮ فِعالتن 
 - -  ٮ مفاعي   - -فْعلن  –  ٮ  ٮ  –مستعلن  - - -فاالتن 

    - - -مستفعْل  
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 القافية
 

وّي. القافية*   من الّشعر: هي مجموعة من الحروف في آخر البيت الّشعرّي وأهّمها حرف الر 
 َوفق تعريف الخليل بن أحمد, من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يسبقه مع المتحّرك  تحديد القافية* ويمكن 

 الذي قبل الّساكن.   
 : أَراَك َعِصي  الّدمِع ِشيَمُتَك الّصبُر              َأما للَهوى َنْهيٌّ عليَك وال  َأْمُر مثال  
 القافية: َأْمرُ   
 فأْخَطْتني َوَلْم ُتِصبِ                 : ّرمْتني كلُّ حادثة  مثال  
 القافية:َ َلْم ُتِصبِ   
 

ويّ   الرَّ
 

ويّ   : هو الحرف الذي تُبنى عليه القصيدة, ويتكّرر في نهاية أبياتها, وتسّمى به القصيدة, نحو: سينّية أو رائّية أو * الرَّ
 حائّية, ويكون ساكًنا أو متحّرًكا.   

 * وجميع الحروف تصلح أن تكون رويًّا, ما عدا حروف المّد الّساكنة ) ا / ى / و/ ي (
 على َشَعث  أيُّ الرِّجاِل الُمَهذ بُ   ال َتُلمُّهُ ولسَت بُمْستَبق  أًخا : مثال   

 وتسّمى القصيدة )بائّية( حرف الروّي: الباء ,          
 أضَحْت ِقفاًزا كَوْحي الواحي  : ما َهي َج الش ْوَق ِمْن أطالل  مثال   

 وتسّمى القصيدة )حائّية( حرف الروّي: الحاء ,          
 
 :ملحوظة مهمة 

 رويًّا إذا سبقها ساكن سواء أكانت أصلّية أم زائدة, أّما إذا سبقها متحرِّك فال تكون رويًّا. تكون الهاء
 والُبْخُل ال َيْنَفكُّ الئُمهُ   : الجوُد ال َيْنَفكُّ حاِمُدهُ مثال    

 حرف الهاء ليست رويًّا, ألّن ما قبله متحرك, والروّي حرف )الميم(.          
 تُْبَتَذُل فيه الوجوهُ            المعروِف ما َلمْ : أفَضُل مثال    

 حرف )الهاء( هو الروّي؛ ألّن ما قبله ساكن.         
 

 الثاني الفصل بحور مفاتيح
 فاِعـــــــــــــــــالتُ  ُمْستَْفِعُلنْ  فاِعالُتنْ   الحــــركاتُ  بهِ  خف تْ  خفيًفا يا:  الخفيف •
 فِعُلنْ  ُمْستَْفِعُلنْ  فاِعُلنْ  ُمْسَتْفِعُلنْ   اأَلَملُ  ُيبَســــــطُ  َلَدُيهِ  الَبسيطَ  إنّ : البسيط •
 َمفاعلُ  َفعوُلنْ  َمفاعيُلنْ  َفعـــــــوُلنْ   َفضاِئلُ  الُبحور دونَ  لهُ  طويل  : الطويل •
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 األسئلة الوزارّية
 ( محلول) السؤال األول : امأل الفراغ بالكلمة المناسبة ؛ ليستقيم الوزن العروضّي في األبيات اآلتية :   

 ما َأنا ........... وال َأْنَت َفْرَقدْ    ( يا َأخي ال َتِمْل ِبَوْجِهَك َعّني1)    
 َعظيم   -د   ُمْخَتِلف           -ج   اَلَغريُب        -ب            َفْحَمة   -أ       

 َفإذا َوّليا َعِن اَلَمْرِء وّلى َوَشباب       ( آَلُة اْلَعْيِش ...... 2)    
ة   -ب  َسعاَدة            -أ          مال   -د   ضْحك           -ج           ِصح 

 وْهَو في ....... داخلُ     ( َكْيَف َأْنجو ِمَن الهوى3)    
 النُّفوسِ  -د   اْلَقْلبِ  -ج      َخيالي -ب           اأَلْحشاءِ  -أ        
 حِفْظَت َشْيئ ا وغاَبْت عنَك أشياءُ    ( فقْل ِلمْن ...... في العلِم َفلَسفة  4)    

 ُيْتِقنُ  -د   يد عي -ج  َيظنُّ  -ب   َيرى -أ        
وِض أْبِكي فْقَد 5)      حتَّى َبكْت ....... َأعُيُن الزََّهرِ    ُمشِبههِ ( َوقفُت ِفي الرَّ

 اْحِتجاًجا -د   ِلَمْرآيَ  -ج  بُدموِعي -ب   َهمًّا -أ        
 ........ َعَلْيِه فإنَّ اهلَل يْنَزُعهُ   ( وَمْن َغدا الِبس ا َثْوَب الّنعيِم بال6)    

 شكر -د   احتراس   -ج  تفّضل   -ب   نقوش   -أ        
ْد ِمَن ...... فإنََّك ال َتدري (7)      إَذا َجنَّ ليل  َهل َتعيُش إلى الَفجرِ    َتزوَّ

 األْخبارِ  -د   التّقوى -ج  الط عامِ  -ب   المالِ  -أ        
 سوى أْن َيرى الّروَحيِن َتْمَتِزجانِ    ( َكأنَّ ....... ليَس َيْشفي َغلْيَلهُ 8)    

 َسَقمي -د   االنتظارَ  -ج  ُفؤادي -ب   الَقلبَ  -أ        
  فليَس َلُه إاّل الِفراَق ِعتابُ     ( ِإذا الِخلُّ َلْم ..... إاّل َماللة  9)    

 َيْهجْركَ  -د   ُيجاِفكَ  -ج  ُيعِطكَ  -ب   ُيفارْقكَ  -أ        
 

 ( محلول)                                     افصل بين شطري كّل بيت من األبيات اآلتية:السؤال الثاني: 
 الَهوى والشَّباُب واألَمُل الَمْنشوُد ُتوحي َفَتْبَعُث الشِّْعَر َحّيا -1
 ي َفَتْبَعُث الشِّْعَر َحّياــــــــــــــــــــــــــــشوُد ُتوح      ـاُب واألَمُل الَمنْ ـــــــــــــــــــــــــــالَهوى والش ب     

 َقْد َتِرفُّ الَحياُة َبْعَد ُذبوٍل َويليُن الزَّماُن َبْعَد َجفاءِ  -2
 اءِ ــــــــــــــــاُن َبْعَد َجفــــــــــــــــــــــــــــــــــَويليُن الز م      ول  ـــــاُة َبْعَد ُذبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقْد َتِرفُّ الَحي     
ْلِح َواْحَتَسبْ َرِحَم اهلُل َمْن  -3  َأعاَن َعلى الصُّ

ْلِح َواْحَتَسبْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن َعل              اـــــــــــــــــــــــــــــــــْن َأعــــــــــــَم اهلُل مَ ـــــــــــــــــــــَرحِ   ى الصُّ
يُد َوالثُّواُر والرُّسلُ ِمْن هذِه الدَّْوَحِة الَخْضراِء قْد َطلَع  -4  اأَلحراُر والصِّ

يُد َوالثُّواُر والرُّسلُ ـــــــــــــــــــــــــــــَأح                    ِمْن هذِه الد ْوَحِة الَخْضراِء قْد َطلَع الـ      راُر والصِّ
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 اَورد  تألََّق في َضاِحي َمناِبِته فاْزداَد ِمنُه الضُّحى ِفي الَعيِن إشراق -5
 فاْزداَد ِمنُه الضُّحى ِفي الَعيِن إشراقا           ي َضاِحي َمناِبِتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــَورد  تأل َق ف    
 َهْل َتذكروَن غريب ا َعاَدُه َشَجُن ِمْن ِذْكِرُكْم وَجفا َأجفاَنُه الَوَسنُ  -6

 اَنُه الَوَسنُ ــــــــــــــــــــــــــِمْن ِذْكِرُكْم وَجفا َأجف                    َدُه َشَجنُ روَن غريًبا َعاـــــــــــــــــــــــَهْل َتذك    
ْن ُمدَِّت اأَليِدي ِإلى الزّاِد لْم ُأُكْن ِبَأْعَجِلِهم إْذ أْجَشُع الَقوِم َأْعَجلُ  -7  َوا 
ْن ُمد ِت اأَلي       ِلِهم إْذ أْجَشُع الَقوِم َأْعَجلُ ـــــــــــــــــــــــِبَأْعجَ        ِدي ِإلى الّزاِد لْم ُأُكنْ ـــــَوا 

 أِفْق َقد َأفاَق العاِشقوَن وَفاَرقوا الَهوى واْسَتَمرَّْت بالرِّجاِل الَمرائرُ  -8
 الَمرائرُ  الِ ــــــــــــــــــــــَهوى واْسَتَمر ْت بالرِّج       وا الـــــــأِفْق َقد َأفاَق العاِشقوَن وَفاَرق     

 أنَعْلُت أْفراسي بَنْعماَك َعْسَجداى َخْلفي ِلَمْن َقّل َماُلُه وَ َتَرْكُت السُّر  -9
 ي بَنْعماَك َعْسَجداــــــــــــــــــــَوأنَعْلُت أْفراس       ي ِلَمْن َقّل َماُلهُ ــــــرى َخْلفَتَرْكُت السُّ      

 
 ( متروكُ  ُكلُّهُ  عاِجل   عن    أن هُ  لوال العيَش  أطَيبَ  ما ) السؤال الثالث:

 التقطيع العروضي الصحيح للبيت الشعري السابق:
 - - -/- ٮ -/- ٮ - -                    - ٮ - -/- ٮ -/- ٮ - - ( أ

 - - -/- ٮ -/- ٮ - ٮ                  - ٮ - -/- ٮ -/- ٮ - - ( ب
 - - -/- ٮ -/- ٮ - -   - ٮ - -/- ٮ -/- ٮ - ٮ ( ج
 - - -/- ٮ -/- ٮ - -   - ٮ - ٮ /- ٮ -/- ٮ - - ( د

  
 ( َجميلُ  َيْرَتِديهِ  ِرداء   َفُكلُّ           ِعْرُضهْ  اللُّْؤمِ  ِمنَ  ُيْدَنْس  َلمْ  الَمْرءُ  إذ  )السؤال الرابع: 

 البحر الشعرّي الذي جاء عليه البيت السابق:
 د( مجزوء البسيط    ج( الطويل    ب( البسيط       الخفيف    ( أ

 
 هي:(  - - ٮ ٮ المقاطع العروضّية التالية )التفعيلة التي تمّثلها السؤال الخامس: 

 فعولن (د ِعالتنفَ  (ج فاعالتن ب(  َمفاعيُلنْ  (أ
 

 الئُمهُ  َيْنَفكُّ  ال والُبْخلُ         حاِمُدهُ  َيْنَفكُّ  ال الجودُ الروّي في البيت اآلتي:  السؤال السادس:
 مه( د الهاء (ج الميم ( ب الهمزة (أ

 
          َوَتْعُظُم في َعيِن الّصغيِر صغاُرها       َوَتْصغــُُر في َعين الَعظيِم الَعظاِئمُ القافية في البيت اآلتي:  السؤال السابع:

 ظائم( د ئم( ج عظائمب(      العظائم( أ
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 ؟بحور الفصل األول والثاني بين نمّيز كيف
 السابع المقطع إلى ننظر البداية في
 الطويل أو البسيط:  - طويالً  مقطعاً  كان إذا •
 الخفيف أو الرجز أو المتقارب:  ٮ قصيراً  مقطعاً  كان إذا •
 قصيراً  أو طويالً  السابع المقطع يأتي فقد الوافر البحر أّما •
 

 الطويل؟ البحر من البسيط البحر نمّيز كيف
 البسيط البحر:   - طويل الرابع المقطع •
 الطويل البحر:  ٮ قصير الرابع المقطع •
 

 الخفيف؟ البحر من الرجز البحر من المتقارب البحر نمّيز كيف
  الرجز البحر( :  - ٮ)   والرابع الثالث المقطعان •
 الخفيف البحر( :  - -)  والرابع الثالث المقطعان •
 المتقارب البحر(:  ٮ -/  ٮ ٮ ) والرابع الثالث المقطعان •
 

 ٮ قصير بمقطع دائماً  تبدأ والطويل والمتقارب الوافر البحور: ملحوظة
 
 


