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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

 (131مػردات مؼرر افعروض )

 ـ مؼدمي يذـر ؾقفو :  أ

 ـ مقضقع ظؾؿ افعروض - 2   ـ افتعريػ بعؾؿ افعروض -1

 ـ افغرض مـ دراشي ظؾؿ افعروض 4   ـ أشبوب وضع ظؾؿ افعروض - 3

 -ب ـ دراشي ادصطؾحوت أتقي

افسبى اخلػقػ ـ افقتد ادجؿقع ـ افؼصقدة ـ ادؼطقظي ـ افبقً ـ افشطرـ افصدر ـ افعجز ـ افسبى افثؼقؾ ـ 

 افقتد ادػروق ـ افػوصؾي افصغرى ـ افػوصؾي افؽزى -

 ج ـ افزحوف وافعؾي -

 افزحوف ادػرد ـ افزحوف ادزدوج ـ ظؾؾ احلذف ـ افعؾؾ اجلوريي جمرى افزحوف -

 د ـ  دراشي افبحقر افشعريي أتقي : 

  ر -ـ بحر افقاؾ3   -ـ بحر افبسقط2   -ـ بحر افطقيؾ1

 ـ بحر افرجز -6   -ـ بحر اهلزج5   -ـ بحر افؽومؾ4

 -ـ بحر ادتؼورب 9    -ـ بحر اخلػقػ 8   -ـ بحر افرمؾ7

 -ـ بحر افرسيع11

 -هـ ـ افتعريػ بوفبحقر إخرى

 حدثي دم افشعر ؿديام وحديثو ، مع افتعرض فؾشعر اجلديد -ستوـ ظرض إوزان اد 
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 افشعر

ؾٓق تًبر  "جيّع مٍاخرهؿ، ويْيؿ ظقاضٍٓؿ ومناظرهؿ  "هق ديقاَن افًربـان افنًر ـ و ٓيزال ـ 

 ظـ مُْقٕات افٍْس يًُس رؿة افنًقر، ورهاؾة اإلحساس-

ـٌ أديبٌّ مجٌٔؾ، فف إٔقاظف افتل ، مْٓا: افنًر ادِحّل، افنًر افتّثٔع، افنًر افٌْائل-       وافنًر  ؾ

ؾافنًر أول  ،، ؾ٘ذا ذـر إدبـثر رواًجا، وإمتاًظا فٍِْس، وإبؾ يًد هق افٍـ إـز مـ ؾْقن إدب

   ٕٕف يّتاز ظـ شائر إجْاس إدبٔة بّقشَٔاه- ما يتبادر إػ افذهـ: 

 هذه ادقشَٔك هل افتل جًِت افنًر :*

 -ٓاؾٔ و يٗثر ،افٍْقسـ إٔسب افَقافب فِتًبر ظـ افًاضٍة اإلٕسإٔة، وإطٓارها بام يثر 1

ا إٓ وحيٍظ صٔئً  ؿٔاًدا فِحٍظ، ؾال أحد مـ افْاس ـ صًٌرا ـان أو ـبًرا ،ظاًدا ـان أو جاهاًلــ أشِس 2

ًٔا ---افخ ، أو يستدل ظذ مقؿػ مـ مقاؿػ احلٔاة، أو يتٌْك ذم مـ افنًر يردده ذم ادْاشبات مادًحا أو راث

 -أية شاظة مـ شاظات يقمف

ا ظْك أشاس حيتؾ وأهن ادقشَٔك ذم افنًر،أمهٔة وافْيريات ذم افنًر ـثرة ،وفُْٓا اتٍَت ـِٓا ظذ *

ا ممًٔزا ًً         افقزن وافَاؾٔة-ودقشَٔك افنًر أشافٔب متًددة، أبرزها : ، مقؿ

 *وافًِامن افِذان يُ ًْٔان ببٔان هذيـ إمريـ مها : ظِؿ افًروض  ، وظِؿ افَاؾٔة-

، أو مٔزان افنًر ، وافنًر افًريب هق ادتٍرد هبذا افًِؿ ـ ظِؿ  ؾافًروض هق ظِؿ مقشَٔك افنًرإًذا 

، واحلرص ظذ دراشتف، افًروض ـ: ٕٕف ادٍْرد بإوزان ادوبقضة، بإظاريض ظذ مجِة افبحقر

 ومًرؾتف حرص ظذ افٌِة افًربٔة-   

 ة ذم افقزن وافَاؾٔة(- )ادتّثِ وافٍرق بغ افنًر وافْثر هق ادقشَٔك*
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 مؼدمي

 ـ افتعريػ بعؾؿ افعروض -(1)

 أ ـ افعروض دم افؾغي -

 ظذ مًان متًددة ، مْٓا : ـ وهل مٕٗثة ـ تدل فٍية افًروض

 ـ ما يًرض ظِٔف افقء -2      -ـ مُة وادديْة1

  -وشط بٔت افنًرـ اخلنبة ادًسضة ذم 4 ـ افْاحٔة )أتت مًل ذم ظروض ٓ تالئّْل (أي : ٕاحٔة -3

 ب ـ افعروض دم آصطالح -

 "ظِؿ بٖصقل يًرف هبا أوزان افْيؿ ، وما يًسهيا مـ تٌٔرات ، وما يتًِؼ هبا مـ أحُام  "

 ـ افًالؿة بغ ادًْك افٌِقي وآصىالحل -

 افًروض ٕاحٔة مـ ظِقم افنًر -ـ 2   ـ اخلِٔؾ أهلؿ هذا افًِؿ ذم مُة -1

 ا -ا ، وما خافٍف ـان ؾاشدً ؾام واؾَف ـان صحٔحً ـ افنًر يًرض ظِٔف ، 3

  -( ذم مباحثف إول تنبٔٓا باخلنبة ادًسضة  ذم  آخر جزء ذم افنىرض )وفُثرة دوران افًرـ 4

ًَ تْبٔف : * وهق ظِؿ مقشَٔك  ،افًروضاشؿ افًِؿ ٓ جيّع : ٕٕف اشؿ جْس ـ بٍتح افًغ ـ روض اف

 مـ إخرة افتًٍِٔة)افًروضوأما ،افًروض فِنًر بّثابة ظِؿ اإلظراب فُِالم  وظِؿُ  ،افنًر

 -جّع ظذ أظاريضؾت(، وهل مٕٗثة، افهدر

 - ـ مقضقع ظؾؿ افعروض(2)

 افنًر افًريب مـ حٔث ـقٕف مقزوٕا بٖوزان خاصة ، صحة وزٕف وشَّف -
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 -ـ واضع ظؾؿ افعروض(3)

هـ ، وتقذم 111شْة وفد بًامن ، اهٔدي إزدي افًامين ثؿ افبكيأبقظبد افرمحـ اخلِٔؾ بـ أمحد افٍر

 هـ -175بافبكة شْة 

 - ـ أشبوب وضع ظؾؿ افعروض( 3)

 ا ظدة ، مْٓا :جًؾ اخلِٔؾ يوع هذا افًِؿ ، ؾذـروا أشبابً  افذي  اختِػ افرواة ذم افباظث

أو خاهنؿ ؾٔف افىبع ؾخرجقا ،ْيؿ ظذ أوزان مل تسّع ظـ افًرب اجسأ ظذ افصًراء ظكه  أن بًض ـ 1

ظـ إوزان افًربٔة بزيادة أو َٕص -) ؾٓال اخلِٔؾ ذفؽ إمر ؾاظتزل افْاس ، ؾجًؾ يَيض افساظات بؾ 

 -إيام يقؿع بٖصابًف وحيرـٓا ، وـان ظذ ظِؿ بافٌْؿ  واإليَاع حٔث أفػ ؾٔٓام ، حتك خرج بذفؽ(

 أن يِّٓف ظِام مل يسبَف إفٔف أحد - ء اخلِٔؾ ـ  دظا2

 دق افْحاس ذم شُة افَهاريـ بافبكة-  اخلِٔؾ شامعـ 3

 مّر ظذ صٔخ ـ بادديْة ـ يَِـ ؽالما : اخلِٔؾ  ـ أن4

 ًٕؿ ٓ ًٕؿ ٓ ٓ ًٕؿ ٓ ًٕؿ ٓ ٓ               ًٕؿ ٓ ًٕؿ ٓ ٓ ًٕؿ ٓ ًٕؿ ٓ ٓ

 ف بَقفف : ظِؿ يتقارثف اخلِػ ظـ افسِػ ، يَال فف )ظِؿ افتًْٔؿ(  ؾسٖل اخلُِٔؾ افنَٔخ ، ؾٖجاب

 ؿال اخلِٔؾ : ؾٖحُّتف بًُد -

 يًْل إٔف أحُؿ )ًٕؿ ٓ( بـ)ؾًقفـ(و)ًٕؿ ٓ ٓ ( بـ)مٍاظِٔـ(-
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  -ـ افغرض مـ دراشي ظؾؿ افعروض(4)

أشاتذة وضالب، ؾًِؿ فدراشة ظِؿ افًروض أمهٔة بافٌة ٓشٔام ممـ فف صِة بافًربٔة وآداهبا  مـ 

 افتل يْبٌل دـ فف صِة بافًربٔة اإلدام هبا-  افًروض واحد مـ ظِقم افًربٔة آثْل ظؼ،

 وتيٓر هذه إمهٔة ذم افَْاط أتٔة :  

 ـ افتلـد مـ معرؾي أن افؼرآن واحلديٌ فقسو بشعر -1

ٌِل َفُف  "ؿال تًاػ :  َر َوَما َيَْْب ًْ َْاُه افنِّ ّْ َِّ ٌر َوُؿْرَآٌن ُمبٌِغ )َوَما َظ ـْ َّٓ ِذ ًّٔا َوحَيِؼَّ 69إِْن ُهَق إِ اَن َح ـَ ـْ  ُِْْٔذَر َم
( فِ

ـَ ) اؾِِري َُ ْقُل َظَذ اْف ََ  [71، 69]يس.  "( 71اْف

ِريٍؿ ) "وؿال تًاػ :  ـَ ْقُل َرُشقٍل  ََ ُف َف َّٕ ِمُْقَن )41إِ ْٗ ْقِل َصاِظٍر َؿِِٔاًل َما ُت ََ ,41.(  ]احلاؿة41( َوَما ُهَق بِ

42 ]" 

 ـ معرؾي إوزان افصحقحي مـ افػوشدة  ، ومو جيقز مـ افتغقرات ومو ٓ جيقز -2

دم  تداخؾ افبحقر ،  ـ تـؿقي مقهبي افشوظر ، وجتـقبفو اخلطل وآكحراف دم ؿقل افشعر ، ـلن يؼع افشوظر3

  -ٓشقام دم افبحقر ادتشوهبي

 ـ افتؿققز بغ افشعر وافـثر ، وبغ مؽسقر افشعر وصحقحف ،وبغ إوزان افشعريي  ادختؾػي- 4

 ـ معقور دؿقؼ فـؼد افشعر ، ويعغ افـوؿد ظذ معرؾي مبؾغ اؿتدار افشوظر -5

 ـ معرؾي مو يرد دم افساث افشعري مـ مصطؾحوت ظروضقي ٓ يعرؾفو إٓ مـ فف إدوم بوفعروض -6

 مـ ؿراءة افشعر ؿراءة شؾقؿي ، وصقكف ظـ افتحريػ واخلطل -ـ افتؿؽـ 7
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 مصطؾحوت ظروضقي  

 افؽالم ادقزون ؿصًدا بقزن ظريب -ـ افشعر : (1)

 هق ـأيت :  ، وافنًر مـ حٔث ظدد إبٔات*

هل جمّقظة مـ شبًة أبٔات ؾهاظًدا ، ذات ؿاؾٔة واحدة ، ووزن واحد ، وتًٍٔالت ثابتة ـ :  افؼصقدةـ أ

ظذ ادئات  ، ؽر أن وؿد تُثر إبٔات ذم افَهٔدة حتك تزيد ،  ظددها ـ وتبدأ ظادة ببٔت مكع ٓ يتٌر

 ا -ادًدل ادٖفقف يراوح بغ ظؼيـ ، ومخسغ بٔتً 

 هل أبٔات صًرية ؿِِٔة افًدد ، دون افسبًة مستَِة بًّْاها - : ادؼطقظيـ ب 

 -، ؾٓل ؿىًة صًرية مٗفٍة مـ بٔتغ ؾَطٕتٍةتان مـ افنًر ٔتسّك افب  : افـتػيـ ج 

 بٔت واحد ؾَط  ، وهق افبٔت افذي يرشِف افناظر مٍرًدا وحًٔدا -:  افقتقؿ  أو ادػردـ د 

ِّْك :  وافبٌض تبديف فؽ افًْٔان  خيٍك وإن أخٍٔف  افقد ٓ ـَقل زهر ابـ أيب ُش

 -ويـتفل بؼوؾقي،  تػوظقؾـالم توم يتلفػ مـ :   ـ افبقً(2)

  -ا أو ؿسٔاًم مكاظً  صىًرا أو يتٖفػ  افبٔت افنًري مـ صىريـ متساويغ يسّك ـال مْٓاو*

 افـصػ مـ افبقً افشعري ، ويسؿك مرصاظو أو ؿسقام -ـ افشطر : (3)

ًٓ أو  :افـصػ إول مـ افبقً ، ويسؿك در : ـ افص  ( 4) ًٓ مرصاظً صطرا أو   -و أو

 و -و ثوكقً مرصاظً  : صطًرا ثوكًقو أوافبقً ، ويسؿكافـصػ افثوين مـ ز : ـ  افعُج ( 5)

 - افتػعقؾي إخرة مـ افصدر ، وهل ممكثي ، ومجعفو ظذ أظوريض روض :ـ افعَ (6)

 -بأو أْض وب ز ، وهق مذـر ، ومجعف ظذ ُض افتػعقؾي إخرة مـ افعُج  ـ افرضب :(7)
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 افعروض وافرضب -تػعقالت افبقً افشعري مو ظدا تػعقؾتل احلشق : ـ (8)

 )ـتوبي افشعر ـام يؾػظ بف(- ، وهل: ـ افؽتوبي افعروضقي (9)

 -ـتابة حروف افبٔت افنًري حسب ما يْىؼ مـ افُالم ، ٓ حسب افَقاظد اإلمالئٔة أي :

 وهل تؼقم ظذ أمريـ أشوشقغ ، مهو :*

 ويستؾزم مـ ذفؽ أيت :، يـطؼ بف يؽتى وفق مل يؽـ مؽتقبوـؾ مو ـ  1

َِؿ ، ظْدَد - أ ـ ِّؿ ، وظد ـ بتنديد افالم وافدال  ـ ظِـْ  ؾؽ احلرف ادندد ، ويُتب ظذ حرؾغ ، مثؾ : ظ

وظْد ا = رشقفـ ، ـتابـ ، ٕبغ ، ب ـ افتْقيـ ) ـٌ ، ـٍ ، ـً( يُتب ٕقٕا شاـْة ، مثؾ : رشقل ٌ ، ـتاب ٍ ، ٕبًٔ 

 -اافقؿػ ظذ افتْقيـ ادْهقب يُتب أفٍا ، مثؾ : خًزا=خز

 فُـ ، آدم ، آية  هٗٓء ، ذفؽ ، أوفئؽ ، )هذا ، هذان ، ضف مثؾ هذه افُِامت  إفػ ذمـتابة ج ـ 

 =)هاذا ، هاذان ، ضاه أٓئؽ ، هاؤٓء ،ٓــ، ذفؽ  ،أادم ، أاية افرمحان (-(افرمحـ

 )داود ،ضاوس  ( = داوود ، ضاووس -د ـ ـتابة افقاو ذم مثؾ 

 افَاؾٔة ادجإس فِحرـة -إصباع حرـة حرف هـ ـ 

 مثؾ : يُتب ُ= يُتبقؾ٘ن ـإت احلرـة ضّة ـتبت واوا 

 وإن ـإت ؾتحة ـتبت أفٍا ، مثؾ : تهَز=تهزا 

 وإن ـإت ـرسة ـتبت ياء ، مثؾ : ـتاب ِ= ـتايب 

 -ادٍرد ادذـروـ إصباع حرـة هاء افوّر 

 ومْف =مْٓق -ؾ٘ن ـإت احلرـة ضّة ـتبت واوا مثؾ : فُف = هلق ، 

 وإن ـإت ـرسة ـتبت ياء ، مثؾ :بِِف= هِبِل ، وإفِٔف= إفٔٓل -
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 تُتب ظذ صقر افقاو أو افٔاء - وإذا مل تنبع ؾال

 ويستؾزم مـ ذفؽ أيت :،  قبومو ٓ يـطؼ ٓ يؽتى وفق ـون مؽت ـؾـ 2

 :أ ـ حذف مهزة افقصؾ ـ إذا مل يْىؼ هبا ـ مثؾ : باشؿ اهلل ، وذفؽ ذم أيت 

 = ؾْىِؼ ، ؾستٌٍر-إىِؼ ، اشتٌٍر  ، مثؾ : باهلّزة ـ مايض إؾًال اخلامشٔة وافسداشٔة ادبدوءة1

 إىِؼ ، اشتٌٍر = ؾْىِؼ ، ؾستٌٍر، مثؾ : ـ أمر إؾًال اخلامشٔة وافسداشٔة 2

 اـتب = ؾُتب-ـ أمر افًٍؾ افثالثل ، مثؾ : 3

 اشت ، اثْان ، اثْتان ، ايّـ (ـ إشامء أتٔة )اشؿ ، ابـ ، ابْؿ ،امرؤ ، 4

 ـ ال ، وهل ؿّرية وصّسٔة - 5

 -ؾ٘ذا ـإت ؿّرية اـتٍل بحذف إفػ ؾَط ، مثؾ )ضِع افَّر ( تُتب )ضِع ْفَّر (

، مـ جْس احلرف إول ذم آشؿ افداخِة ظِٔف وإذا ـإت صّسٔة حتذف إفػ ، وتَِب افالم حرؾا 

 ضًِت افنّس )ضًِت ْصنّس (

 ( و ذم  ظّروـ رؾًا وجرا -فق ، وأوفئؽ وأ) ذم ب ـ حتذف افقاو 

 أوفق=أفق ، جاء ظّرن ، وذهبت إػ ظّرن -

  -اــشج ـ حتذف إفػ، وافقاو افساـْة،وافٔاء افساـْة مـ آواخر احلروف وإؾًال وإشامء إذا وفٔٓا 

 منٍِتك - =إفسسٓؾ -منك افٍتك  =إػ افسٓؾ بحر -ـِْـؾ مثؾ : ذم افبحر =

 ؾتًِك -  =ؿاضِّديْة -ؾتك افًك  =ؿايض ادديْة 

 د ـ حتذف إفػ افٍارؿة مـ آواخر إؾًال ، مثؾ :  ـتبقا ، ـتبق-
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 دم افؽتوبي افعروضقي خالصي افؼوظدة

إمالء ،  ا وإن ـتبًٔ ا ٓ يْىؼ ٓ يُتب ظروضا ، وإن مل يُتب إمالء ، ومًٔ ـؾ ما يْىؼ يُتب ظروض "

 ًّٔ  -"ا زياد ة بًض احلروف وحذف بًض إحرفويستب ظذ حتَٔؼ افَاظدة ظِّ

 موذا بعد افؽتوبي افعروضقي ؟*

مَابؾ ـؾ حرف  (5)أو دائرة صٌرة  احرف  متحرك ، وشُقًٕ  (مَابؾ ـؾِ . )ا مائاًل ا صٌرً ٕوع خىً 

 شاــ ، ثؿ ٕوع افتًٍٔالت ادْاشبة -

 - ـ  تػعقؾ افبقً افشعري(11)

ٔة ، ثؿ ـتابة ـتابة افبٔت افنًري ـتابة ظروضٔة ، ثؿ ـتابة ما يَابؾ حرـاتف وشُْاتف مـ رمقز ظروض

 ، ثؿ يذـر افبحر افذي ظِٔف افبٔت- تًٍٔالتف افنًرية

ـَ افِٗم ِظْرُضف ؿال افناظر :*  َٕس م ّؾ رَداء َيْرَتديف مَجُٔؾ ؾَ   إذا ادرُء مل َيْد ُُ 

َٕس.  ـَ فِٗ.إذ در.ُء مل َيْد ِؾ . رَدائـ َيْر.َتديف . مَجِٔق   م ِظْرُضٓق م ُُ  َؾ

..5.5  ..5.5.5   ..5.5   ..5..5        ..5..  .5.5.5  ..5..  .5.5  

 ؾًقل . مٍاظِٔـ .ؾًقل .مٍاظل   ؾًقفـ .مٍاظِٔـ .  ؾًقفـ .  مٍاظِـ 

 افبٔت مـ افبحر افىقيؾ -

 -ـ ادؼوضع افعروضقي ) افشعريي ( (11)

 يتٖفػ ادَىع  افًرويض مـ حرؾغ ظذ إؿؾ ، وؿد يزيد إػ مخسة أحرف ، وادَاضع افًروضٔة ، هل : 

 

 



 مدرس المقرر/ محمد صالح برناوي.    (المستوى األول.131مقرر العروض )
11 

 ـ افسبى-1

وهق ح : مؼطع ظرو ي يتلفػ مـ حرؾغ ، ودم آصطالافسبب ذم افٌِة : احلبؾ افذي تند بف اخلّٔة -و

 كقظون :

 حرؾان متحرـان ، مثؾ : فِـَؿ =..، َفـَؽ =..- وهق : ،أ ـ شبى ثؼقؾ 

 -5، مـَا = . 5حرؾان أوهلام متحرك وافثاين شاــ ، مثؾ : هـَْؾ =.وهق :  ،ب ـ شبى خػقػ

 وشّل افسبب شببا : ٕٕف يوىرب ـاحلبؾ افذي يرتج ، ؾٔثبت مرة ويسَط مرة -

 ـ افقتـِد -2

ودم آصطالح : مو تلفػ مـ مؼطعغ ، وهق افقتـِد ذم افٌِة : خنبة تدق ذم إرض تند إفٔٓا احلبؾ - و

 كقظون : 

وشّل بذفؽ : ٕن  5ـ أجؾ ..5وهق ما تٖفػ مـ متحرـغ ؾساــ ، مثؾ: إػ .. ،أ ـ وتـِد جمؿقع

 احلرـة مجًت- 

. ـ إّن = 5. ـ ؿال .5مثؾ : بحـْر . وهق ما تٖفػ مـ متحرك ؾساــ ؾّتحرك ، ، ب ـ وتـِد مػروق

ْٕـ.  . ، وشّل بذفؽ : ٕن احلرف ؿد ؾّرق بغ ادتحرـغ -5إ

 ا  : ٕٕف يثبت ؾال يزول ، مثؾ اخلنبة افتل تدق ذم إرض ؾتثبت -وتـِدً   افقتـِد وشّل*

افتػعقؾي وتـِدان ، ـام ٓ ٓبد أن تشتؿؾ افتػعقؾي ظذ وتـِد ، وشبى ، أو شببغ ، وٓ جيتؿع دم  :  تـبقف 

 جيتؿع ؾقفو ثالثي أشبوب -

 ـ افػوصؾي -3

 ودم آصطالح :  ،افثباتوتـِد بًٔد : فتُّغ اخلّٔة مـ  حبؾ ضقيؾ مندود افٍاصِة ذم افٌِة : 
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  :وهل كقظون ،أو أربعي متحرـوت ؾسوــ ،ثالثي متحرـوت ؾسوــمو تلفػ مـ 

ما تٖفػ مـ ثالثة متحرـات ؾساــ )شبب ثَٔؾ + شبب خٍٔػ ( مثؾ:  وهل : ،أ ـ ؾوصؾي صغرى

 -5َجـَبٌؾ = جبِـ...

مثؾ :  (شبب ثَٔؾ + وتـِد جمّقع ما تٖفػ مـ أربًة متحرـات ؾساــ ) وهل :  ،ب ـ ؾوصؾي ـزى

 -5َضـَرهَبَا =....

ْت ادَاضع افًر* ًَ
ًة ( -: ) مَلْ َأَر َظَذ ضٔة افستة ذم ؿقهلؿ   ووؿد مُجِ َُ َّ ِر َجبٍَؾ َش ْٓ  َط

 ْ رِ  َظَذ  َأرَ  مَل ْٓ ةً    َجَبؾٍ  َط َُ َّ  َش

 

.5 .. ..5 .5. ...5    ....5 

 شبب خٍٔػ     

 

 ؾاصِة ـزى ؾاصِة صٌرى       وتد مٍروق          وتد جمّقع           شبب ثَٔؾ      

 :  ـ افتػوظقؾ (12)

ًَ  اظٔؾ افتٍ تتُقن مـ ادَاضع   هلو "ةدقشَٔك افبحقر  افنًري افوابىةإوزان  ":هل  روضرم ظِؿ اف

 ًغ ، وٓ تزيد ظذ ثالثة مَاضع -افًروضٔة ، ٓ تَؾ ظـ مَى

 "مٍاظِٔـ"مـ مَىًغ مها : وتِد جمّقع + شبب خٍٔػ  ، و  هذه افتًٍِٔة مُقٕة  "ؾًقفـ"ؾّثال :   

 مـ ثالثة مَاضع هل : وتِد جمّقع + شبب خٍٔػ  +شبب خٍٔػ -  هذه افتًٍِٔة مُقٕة

 ظقؾ -وـ ظدد افتػأ 

 تًٍٔالت وهك : ـ ظٔؾ افتل اخسظٓا اخلِٔؾ ظؼاظدد افتٍ

 اثْتان مْٓا مخاشٔة ، وهل ؾًقفـ ، وؾاظِـ -

،  ثامن مْٓا شباظٔة ، وهل  مٍاظِٔـ ، ومٍاظِتـ ، ؾاِع تـ ، ومستًٍِـ ، وؾاظالتـ ، ومتٍاظِـ

 ومستًٍِـ -
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 مػوظقؾـ - 2 ؾعقفـ - 1

 ؾوظالتـ - 4 مػوظؾتـ - 3

 

 متػوظؾـ -  6 مستػعؾـ - 5

 

 مستػع فـ - 8 مػعقٓت 7

 ؾوظؾـ - 11 ؾوع ٓتـ 9

 

مـ ظؼة أحرف هل :) ل ـ م ـ ع ـ ت ـ س ـ ى ـ و ـ ف ـ ن ـ ا (وؿد مجًت ذم وافتٍاظٔؾ افًؼة مُقٕة 

 - ْا(شٔقؾُ  )دًْت  :ؿقهلؿ 

 ظقؾ -وـ أؿسوم افتػب 

 ظٔؾ إػ ؿسّغ مها :اتَْسؿ افتٍ

 - أصقل قؾظوـ تػ1

  ، هل ـام ذم اجلدول : وظددها أربًة ا (ـان أو مٍروؿً  اافتل تبدأ بقتِد )جمّقظً  : وهل

 ادَاضع افًروضٔة  افرمقز افًروضٔة  افتًٍِٔة  م

 وتِد جمؿقع +شبى خػقػ  5+.5.. ؾعقفـ  1

 وتِد جمؿقع +شبى خػقػ + شبى خػقػ 5+.5+.5.. مػوظؾغ  2

 وتِد جمؿقع +شبى خػقػ + شبى ثؼقؾ - 5+..+.5.. مػوظؾتـ  3

 وتِد مػروق +شبى خػقػ + شبى خػقػ 5+.5. +.5. ؾوع ِ ٓتـ  4
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 -ؾروع  وظقؾـ تػ2

 ًٍ  : ،هل ذم اجلدول  ( وظددها شتةا ـان أو ثَٔاًل وهل:  افتل تبدأ بسبب )خٍٔ

 ذم افتًٍِٔة ادَاضع افًروضٔة  افرمقز افًروضٔة  افتًٍِٔة  م

 جمؿقع  تد و شبى خػقػ+ 5..5. ؾوظؾـ  1

 شبى خػقػ + شبى خػقػ + وتِد جمؿقع 5..5.5. مستػعؾـ  2

 شبى ثؼقؾ + شبى خػقػ +وتِد جمؿقع - 5..5... متػوظؾـ  3

 شبى خػقػ + شبى خػقػ + وتِد مػروق - .5.5.5. مػعقٓت  4

 شبى خػقػ + وتِد جمؿقع +شبى خػقػ - 5.5..5. ؾوظالتـ  5

 شبى خػقػ + وتِد مػروق+ شبى خػقػ - 5..5.5. مستػع فـ  6

 -(مستػع فـ)و (مستػعؾـؾوظالتـ ( وبغ ))و(افػرق بغ )ؾوع ٓت  *ـ

 (- 5(+شبب خٍٔػ )تـ.5.( + شبب خٍٔػ )ٓ.5مُقٕة وتد مٍروق)ؾاع. (ؾاع ٓتـ)ـ 1

 (+ شبب خٍٔػ 5(+وتد جمّقع )ظال..5ؾُّقٕة مـ شبب خٍٔػ )ؾا . (ؾاظالتـ)وأما 

 (-5)تـ . 

( 5(+ وتِد جمّقع )ظِـ ..5(+شبب خٍٔػ )تػ.5مُقٕة مـ شبب خٍٔػ )مس. (مستًٍِـ )وـ 2

+ شبب خٍٔػ )فـ .(5)تٍع . (+وتِد مٍروق5وأما )مستٍع فـ ( ؾُّقٕة مـ شبب خٍٔػ )مس.

.5) -  

 -(افزحوف وافعؾي تطرأ ظذ افتػعقالت افشعريي) افتغرات افتلج ـ 

: ـتسُغ متحرك، أو حذؾف أو حذف شاــ، أو زيادتف، أو دمري ظذ تٍاظٔؾ ادٔزان افنًري تٌٔرات "

 وؿد ؾرؿقا بْٔٓام: ؾٓذا ذم جمّقظف هق ما صِّف اشؿ افزحاف وافًِةحذف أـثر مـ حرف، أو زيادتف، 
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 ـ افـــزحـــوف- 1

 - افزحوفـ تعريػ *

 -تٌٔر يتْاول ثقاين إشباب : ـؾ   هق افزحاف

 أو حذؾف، أو حذف افساــ- ،بتسُغ ادتحركويُقن  *

 (مستًٍِـ)ل إػ قَّ وحُت  (تٍْاظِـمُ )يُقن بتسُغ افتاء ؾتهر  (ٍاظِـتَ مُ  )ؾٍل مثؾ 

ل إػ وحتقَّ  (متًٍِْـ)أو بتسُغ افتاء مع حذف إفػ، ؾتهر  (مٍاظِـ)ؾتهر  افتاء أو بحذف 

تًِـمُ )  (ِـًِ ؾَ )يُقن بحذف إفػ ؾتهر  (ِـاظِ ؾَ )وذم  ( ٍْ

 ـ حؽؿ افزحوف -*

 -ٓ يِزم ذم مَابِف مـ أبٔات افَهٔدة تًٍِٔة مـ افتٍاظٔؾ  حُؿ افزحاف إٔف إذا ظرض ذم 

وـذفؽ: افسغ، وافٍاء،  ، دة مرة تامة، وأخرى حمذوؾة إفػتُقن ذم افَهٔدة افقاح (ؾاظِـ ؾّثاًل )ـ 

إحدامها ذم بٔت مـ افَهٔدة، وٓ يِزم ذفؽ ذم ٕيائرمها افتل تَابِٓا  حتذف  حتذؾان، أو (مستًٍِـ)مـ 

 ذم افقضع مـ بَٔة افَهٔدة-

 -افزحوف مقاضع *ـ

ا فُقٕف افزحاف  اخلامس، أو افرابع، أو افثاين، احلرف إٓ افتًٍِٔة مـ يتْاول تراه ٓ إشباب بثقاين خمتهًّ

 -افسابع أو

 ثافث أو وتد أو شبب أول إٓ يُقن ٓ ٕٕف :افثافث وٓ بداهًة، إول احلرف يدخؾ ٓ افزحاف ؾ *

 واحدة، تًٍِٔة ذم أشباب ثالثة تتقاػ ٓ ٕٕف وذفؽ وتد: ثاين أو شبب أول إما ٕٕف :افسادس وٓ ،وتد

: شببان ؾٔٓا تقاػ وإن شبب، أول افسادس ؾُٔقن أحرف، مخسة ؾّجّقظٓام: ؾقتد شبب ؾٔٓا جاء ؾ٘ن

 -وتد ثاين افسادس ـان
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 - افزحوف أكقاع ـ*

ًرا يُقن وؿد مٍرًدا، افتًٍِٔة ذم يُقن ؿد افزحاف رَّ َُ  افسغ ـحذف ؾادزدوج مزدوًجا حْٔئذ ويسّك م

 (-مستًٍِـ) مـ وافٍاء

 -ادٍرد افزحاف ,أ

ًٔا،: باحلرف تًَِف بحسباحلديث ظـ افزحاف هْا  ا، ثإ ًً ا وخامًسا، وراب ًً  -وشاب

 :افثاين احلرف ذمافزحاف *

ا ـان إنـ 1 ـً ـَ  متحر ُِّ  -مستًٍِـ إػ وحتقل مْتٍاظِـ تهر "متٍاظِـ": مثؾ ،  ضامًراإ زحاؾف ُشّل: ؾُس

ا ـان وإنـ 2 ـً  -مٍاظِـ تهر متٍاظِـ: مثؾ ْؿًهاوَ  زحاؾف ُشّل ؾحذف متحر

 وافسغ إفػ حتذف مًٍقٓت، مستًٍِـ، ؾاظِـ،: مثؾ ،بًْاَخ  زحاؾف ُشّل ؾحذف شاـًْا ـان وإنـ 3

 -ومٍاظٔؾ مٍاظِـ،: إػ إخرتان وحتقل ًقٓت،م ومتًٍِـ، ؾًِـ،: ؾتهر وافٍاء

 :افرابع احلرف ذمافزحاف *

ًّٔا زحاؾف ويسّك حذؾف، إٓ فف حيدث وٓ شاـًْا، إٓ افرابع يُقن ٓ  افٍاء حتذف مستًٍِـ: مثؾ ، َض

 -مًٍالت ؾتهر افقاو حتذف مًٍقٓت: ومثؾ-مٍتًِـ إػ وحتقل مستًِـ: ؾتهر

 وهق متحرـات: مخسة تتقاػ فئال افثاين: إضامر حذؾٓا مع اصسضقافُـ و أفٍف، حتذف متٍاظِـ: ومثؾ*

 -تًِـٍْ مُ  إػ وحتقل ًٍِـتْ مُ  ؾتهر افًريب افنًر ذم ممتْع

 :اخلامس احلرف ذمافزحاف *

ا ـان إن ـ1 ـً ـَ  متحر ُِّ ك، ؾُس ّّ ِْتـ تهر مٍاظِتـ مثؾ ،ًباْه ظَ  يس  -مٍاظِٔـ إػ وحتقل مٍاظ

ا ـان ـ٘ن2 ـً  -مٍاظِـ إػ وحتقل مٍاظتـ ؾتهر ٓمٓا حتذف مٍاظِتـ: مثؾ اًل َْ ظَ  يسّك ،ؾحذف متحر
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ك ،ؾحذف شاـًْا ـان وإن ـ3 ّّ  - مٍاظِـ: تهر ومٍاظٔؾ، ؾًقل، تهر ؾًقفـ: مثؾ ،ًوابْ ؿَ  يس

 :افسابع احلرف ذمافزحاف *

ك ؾٔحذف شاـًْا ـان إذا إٓ افزحاف يدخِف ٓ ّّ ا ويس ًٍّ  ٕقن: ومثؾ مٍاظٔؾ، ؾتهر مٍاظِٔـ ٕقن: مثؾ ،ـَ

 -ُٓت  ؾاع ؾتهر ٓتـ ؾاع وٕقن ل، مستٍع ؾتهر مستًٍِـ وٕقن ؾاظالُت، ؾتهر ؾاظالتـ

 افزحوؾوت دم احلرف افثوين

 اخَلْبـ افقْؿص إضامر اشؿ افزحوف 

 تسؽغ ادتحرك تعريػف

 )افثوين(

 حذف ادتحرك

 )افثوين(

 حذف افسوــ

 )افثوين(

 مْتػوظؾـ =متػوظؾـ مثوفف 

 -مستػعؾـ إػ وحتقل

 ؾعؾـ، =ؾوظؾـ -مػوظؾـ = متػوظؾـ

 متػعؾـ=مستػعؾـ 

 افرابع احلرف دم افزحوف

 افـــطـــل   اشؿ افزحوف 

 (افرابع)حذف افسوــ  تعريػف

 -مػعالت = مػعقٓت و -مػتعؾـ إػ وحتقل مستعؾـ =مستػعؾـ مثوفف 

 اخلومس احلرف دم وتافزحوؾ

 افَؼْبض افعؼؾ افَعْصى اشؿ افزحوف 

 تحركاد تسؽغ تعريػف

 )اخلومس(

 تحركاد حذف

 )اخلومس(

 افسوــ حذف

 )اخلومس(

 مػوظْؾتـ =مػوظؾتـ مثوفف 

 -مػوظقؾـ إػ وحتقل 

  مػوظتـ =مػوظؾتـ

 -مػوظؾـ إػ وحتقل

 ؾعقل = ؾعقفـ

 -مػوظؾـ=ومػوظقؾ 

 افسوبع احلرف دم افزحوف

 افـــؽـــػ اشؿ افزحوف 

 حذف افسوــ )افسوبع( تعريػف

 -ُٓت  ؾوع =ٓتـ وؾوع ل، مستػع =مستػعؾـو ،ؾوظالُت  =ؾوظالتـ و مػوظقؾ، = مػوظقؾـ مثوفف 
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-ادزدوج افزحوف ـ ب  

ل ِّّ  :إٔقاع أربًة وهق- واحدة تًٍِٔة ذم ادٍرد افزحاف مـ ٕقظغ ٓجتامع: مزدوًجا ُش

ْبؾ ,1 ُِـ، ؾتهر وؾاؤها شْٔٓا حتذف مستًٍِـ: مثؾ ،افىل مع اخلبـ اجتامع وهق ،اخْلَ ًِ  إػ وحتقل ُمَت

، ـْ ُت َِ ًَ ًِالُت  ؾتهر وواوها ؾاؤها حتذف مًٍقٓت: ومثؾ َؾ ًِالت إٓ وحتقل َم  هاتغ ؽر يدخؾ وٓ- َؾ

 -افتًٍِٔتغ

ْزل ,2  وحتقل ُمتًٍِـ ؾتهر أفٍف وحتذف تاؤه تسُـ متٍاظِـ: مثؾ ،افىل مع اإلضامر اجتامع وهق ،اخْلَ

 -ؽرها يدخؾ وٓ مٍتًِـ إػ

ْؽؾ ,3 ًِالت ؾتهر وٕقهنا إوػ أفٍٓا حتذف ؾاظالتـ: مثؾ ، وافُػ اخلبـ اجتامع وهق ،افش  مثؾ و- َؾ

 -ؽرمها يدخؾ وٓ "فـ متٍع" ؾتهر وٕقهنا شْٔٓا حتذف "فـ مستٍع"

ْهب اجتامع وهق ،افـ ْؼص ,4 ًَ ِْت ؾتهر ٕقهنا وحتذف ٓمٓا تسُـ مٍاظِتـ: مثؾ افُػ مع اف  مٍاظ

 -ؽرها يدخؾ ٓ وهق مٍاظٔؾ، إػ وحتقل

ْبؾ افزحوف   اخْلَ

 افطل مع اخلبـ اجتامع كعريػف 

، إػ وحتقل ُمَتِعُؾـ،= مستػعؾـ مثوفف  ـْ  َؾِعالت إٓ وحتقل َمِعالُت  = مػعقٓت و َؾَعَؾتُ

ْزلا افزحوف   خْلَ

 افطل مع اإلضامر اجتامع تعريػف 

 - مػتعؾـ إػ وحتقل ُمتػعؾـ =متػوظؾـ مثوفف 

ْؽؾ افزحوف   افش 

 وافؽػ اخلبـ اجتامع هق تعريػف 

 فـ متػع=فـ ومستػع ،َؾِعالت = ؾوظالتـ  مثوفف 

 افـ ْؼص افزحوف 

 افؽػ مع افَعْصى اجتامع تعرؾف 

 -مػوظقؾ إػ وحتقل مػوظْؾً =مػوظؾتـ مثوفف 

 !!!افـؼص مثؾ واخلزل !!!×××افشؽؾ مثؾ اخلبؾ



 مدرس المقرر/ محمد صالح برناوي.    (المستوى األول.131مقرر العروض )
19 

 -ـ افـــًـــِـــة2  

 ـ تعريػ افعؾي -*

 دخؾ ظذ إشباب وإوتاد-تٌٔر ي

 -ذم إشباب افًِة  مثالأـ 

مٍاظِتـ مع  ذمحذف افسبب إخر وحتقل إػ ؾًؾ، و ،ذم ؾًقفـ ؾتهر ؾًق اخلٍٔػ  حذف افسبب 

 وحتقل إػ ؾًقفـ- تسُغ افالم ذم افسبب افذي ؿبِف ؾتهر مٍاظْؾ 

 -ذم إوتاد ب ـ مثال افًِة 

افقتد ادٍروق ذم  إشُان آخرظذ افقتد ذم ؾاظِـ ؾتهر ؾاظِتـ وحتقل إػ ؾاظالن، أو  زيادة شاــ 

مًٍقٓت ؾتهرمًٍقٓت وحتقل إػ مًٍقٓت، أو إشَاط هذا احلرف افسابع ؾتهر مًٍقٓ وحتقل إػ 

 مًٍقفـ-

 حؽؿ افعؾي - *

 (آخر افنىر افثاين)وافرضب  (آخر افنىر إول )أهنا ٓ تَع أصافة إٓ ذم افًروض ـ 1

 يتخذَّ ظْٓا ذم بَٔة افَهٔدة-أهنا إذا ظرضت فزمت: ؾال يباح فِناظر أن ـ 2

 ـ أؿسوم افعؾؾ -*

 افعؾؾ ؿسامن، مهو:  

 -ـ ظؾؾ زيودة(1)

 هل ثالثي:و  وهل ٓ تدخؾ إٓ افرضب ادجزوء خوصي ،وتؽقن بزيودة حرف أو حرؾغ دم آخر افتػعقؾي،
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ؾقؾ ,1 تهر وهق زيادة شبب خٍٔػ ظذ ما آخره وتد جمّقع، مثافف: ؾاظِـ يزاد ظِٔٓا: تـ، ؾ ،افس 

 وـذفؽ متٍاظِـ تهر متٍاظِْْتـ وحتقل إػ متٍاظالتـ-، ؾاظِْْتـ وحتقل إػ ؾاظالتـ

وهق زيادة حرف شاــ ظذ ما آخره وتد جمّقع مثؾ: ؾاظِـ ومتٍاظِـ ومستًٍِـ ؾتحقل ،افت ذيقُؾ  ,2

ا وزيادة ٕقن شاـْة بًدها-إػ ؾاظال ًٍ  ن ومتٍاظالن ومستًٍالن بَِب ٕقهنا أف

وهق زيادة حرف شاــ ظذ ما آخره شبب خٍٔػ مثؾ: ؾاظالتـ افتل حتقل إػ ؾاظالتان،  ،افتسبٔغ ,3

 وهق ٓ يدخؾ ؽرها مـ افتٍاظٔؾ-

 -يٖيت افُالم ظْف ـ ـ ويؾحؼ هبو اخلزم ,4

 -(احلذفأو) ـ ظؾؾ  افـؼص(2)

ون حرف أو أـثر تدخؾ ظذ افرضوب وإظوريض ادجزوء مـفو وافتوم ظذ افسقاء، وتؽقن بـؼصهل  و 

 :تسع مـ افعروض وافرضب، وهل

ذفـ ا1 ْؾ، ،حْلَ ًَ  وهق إشَاط شبب خٍٔػ مـ آخر افتًٍِٔة مثؾ: ؾًقفـ تهر ؾًق، وحتقل إػ َؾ

 ؾاظالتـ تهر ؾاظال وحتقل إػ ؾاظِـ- :ومثؾ 

وهق اجتامع احلذف مع افًهب، مـ إٔقاع افزحاف، مثؾ: مٍاظِتـ حتذف مْٓا: تـ،  ،افؼطػ ,2

 وتسُـ ٓمٓا ؾتهر مٍاظؾ وحتقل إػ ؾًقفـ-

وهق حذف شاــ افقتد ادجّقع مع إشُان ما ؿبِف مثؾ: ؾاظِـ، تهر ؾاظؾ وحتقل إػ  ،افؼطع ,3

 تهر مستًٍؾ- ؾًِـ، أو تبَك ظذ حاهلا، ومتٍاظِـ تهر متٍاظْؾ، ومستًٍِـ

: وهق جيّع بغ احلذف وافَىع ؾٍل ؾًقفـ حتذف: فـ، هذا هق احلذف، ثؿ حتذف افقاو افَبْس  ,4

ؾاظالتـ تهر ؾاظؾ، ويهح بَاؤها ظذ هذه  ذم ومثافف ،وتسُـ افًغ وهذا هق افَىع، ؾتهر َؾْع 

ِـ- ًْ  افهقرة أو َِٕٓا إػ ؾ
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ؾاظالتـ تهر ؾاظالت، ومثؾ  ان متحرـف: مثؾ:وهق حذف شاــ افسبب اخلٍٔػ وإشُ ،افؼرص ,5

 ؾًقفـ تهر ؾًقل-

َذذُ  ,6  وهق حذف افقتد ادجّقع مثؾ: متٍاظِـ تهر: متٍا، وحتقل إػ ؾًِـ- ،احْلَ

ْؾؿُ  ,7 ِـ- ،افص  ًْ  وهق حذف افقتد ادٍروق مثؾ: مًٍقٓت تهر مًٍقل وحتقل إػ ؾ

 وهق إشُان افسابع ادتحرك مثؾ: مًٍقُٓت تهر مًٍقْٓت وتَْؾ إػ مًٍقٓن- ،افقؿػ ,8

 وهق حذف افسابع ادتحرك: ـحذف تاء مًٍقٓت ؾتهر مًٍقٓ وحتقل إػ مًٍقٓن- ،افؽشػ,9

 افعؾؾ اجلوريي جمرى افزحوف- *

افًِؾ افتل تٖخذ صٍة افزحاف ذم ظدم افِزوم، ؾ٘ذا ظرضت مل جيب ظذ افناظر افتزامٓا: بؾ جاز  : هلو

 فف ترـٓا وافًقد إػ إصؾ-

 ّـ هذه افًِؾ:ؾ ،اباإلصارة إفٔٓ كتٍُيُ افذ ـثرة أؽِبٓا مل يَع ذم افنًر افًريب إٓ ٕادًرا ؽر مَبقل، هلو

بافزاي وهق زيادة حرف إػ أربًة أحرف ذم صدر افنىر إول مـ افبٔت، أو حرف أو  اخلزم ـ (1)

 -حرؾغ ذم أول افًجز وصّذ بٖـثر مـ أربًة ذم أول افهدر وبٖـثر مـ حرؾغ ذم أول افًجز

 أـ أمثِة اخلزم ذم افهدر-

ـبر إٔاس    وـٖن أبإا ذم أؾإغ َوِدؿف   بحرف ؿقل افناظر: مثافف ذم افنىر إول *

 ذم بجاٍد مزمَّؾ

 ؾُِّة ـٖن وزهنا ؾًقل وزيدت ؿبِٓا افقاو-

ك ُوتٌُِؼ دويِنَ إبقاب   يا مىر بـ ٕاجٔة بـ شامة إْٕل  :افناظر مثافف بحرؾغ ؿقل* ٍَ  ُأج

 ، وزهنا متٍاظِـ، وزيد ؿبِٓا فٍظ: يا-"مىر بـ ٕا"ؾَقفف:  
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ْدر  أشِّقا بًد ظزهؿ:فَد َظجْبُت فَقم افناظر  مثافف بثالثة، ؿقل* ٌَ  إماَمّٓق فُِّْرات وفِ

 زائد ؿبؾ ذفؽ- "فَد"ؾٖول ادقزون ذم افبٔت ـِّة ظجبت، وهل ظذ وزن ؾًقل، وفٍظ 

 ؾ٘ن ادقت ٓؿُٔا   اُصدد حٔازيّؽ فِّقت  :افناظر  مثافف بٖربًة أحرف ؿقل*

 ؿبِٓا زائدة- ؾٖول ادقزون ذم افبٔت ـِّة: حٔازيؿ، ظذ وزن مٍاظٔؾ، وـِّة: اصدد،

*** 

 ب ـ أمثِة اخلزم ذم افًُجز-

 ويًِؿ اجلاهؾ مْل ما ظِؿ  ـِام رابؽ مّْل رائب   :افناظر  مثال اخلزم ذم افًجز بحرف ؿقل*

 ؾٖول ادقزون مـ افنىر افثاين: يًِؿ اجلا، ووزٕف ؾاظالتـ، وافقاو زائدة،

ؿ   ضرؾة: مثافف بحرؾغ ؿقل* ُُ ُِ  إذ ٓ يور مًدما ظدمف   هؾ تذـرون إذ َٕات

ؾٓذا افبٔت ُخِزم مرتغ ذم أول صدره فٍظ هؾ، وأول ادقزون مْف: تذـرون، ووزهنا ؾاظالت، وخزم 

 أيًوا ذم أول افًجز ب٘ذ، وأول ادقزون مْف ٓ يور ووزهنا ؾاظالت-

 أول صىر مـ افبٔتبادًْك افًام ظذ إشَاط أول افقتد ادجّقع ذم وهق اشؿ يىِؼ  ـبافراء ـ اخلرم ـ (2)

 وهل: وٓ يُقن إٓ ذم افتٍاظٔؾ ادبدوءة بقتد جمّقع، وختتِػ أشامؤه بحسب مقؿًف

 ؾًقفـ، مٍاظِٔـ، مٍاظِتـ، وؿد يَع ؾٔٓا وحده أو جيتّع مع ظِة أخرى- 

 *صقر اخلرم-

 فف صقرتون - دم ؾعقفــ 1

 خرم أو ثِؿ-إن دخؾ وحده ؾهارت ُظقفـ وحقفت إػ ؾًِـ ؾٓق  ,أ
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 أثرم- )افتًٍِٔة(ثرم واجلزءوإن دخِٓا مع افَبض ؾهارت ظقل وحقفت إػ ؾًؾ ؾٓق  ,ب

 دم مػوظقؾـ فف ثالث صقر:ـ 2

 -خرم ؾحسبإن دخِٓا وحده ؾهارت ؾاظِغ وحتقل إػ مًٍقفـ ؾٓق  ,أ

 -إذ ذاك أصس )افتًٍِٔة(َصْس، واجلزءوإن دخِٓا مع افَبض ؾهارت ؾاظِـ ؾٓق  ,ب

 -إذ ذاك أخرب )افتًٍِٔة(َخْرب، واجلزءوإن دخِٓا مع افُػ ؾهارت ؾاظٔؾ وحتقل إػ مًٍقل ؾٓق  ,ج

 ذم مٍاظِتـ فف أربع صقر:ـ 3

 إذ ذاك أظوب )افتًٍِٔة (واجلزء ،ؾٓق ظوبإن دخِٓا وحده ؾهارت ؾاظِتـ وحتقل إػ مٍتًِـ  ,أ

ل باشؿ آخر ؽ* ّّ  -!!!زء مـ ؽرهر اخلرم مع شالمة اجلويالحظ هْا إٔف ُش

 أؿهؿ- )افتًٍِٔة(ؾٓق ؿهؿ واجلزءوإن دخِٓا مع افًوب ؾهارت ؾاظِتـ وحتقل إػ مًٍقفـ  ,ب

، واجلزءوإن دخِٓا مع افًَؾ ؾهارت ؾاظتـ وحتقل إػ ؾاظِـ ؾٓق  ,ج  إذ ذاك أجّؿ- )افتًٍِٔة(َجؿٌّ

ِْت "وهق حذف افسابع مع إشُان اخلامس"وإن دخِٓا مع افَْص  ,د وحتقل إػ مًٍقل،  ؾهارت ؾاظ

 -إذ ذاك أظَص )افتًٍِٔة(ظَص واجلزءق ٓؾ

 ومها:، وفُـ مـ هذه افًِؾ ظِتان تُثران ذم افنًر افًريب وتَبالن *

: وهق حذف أول افقتد ادجّقع: مثؾ ؾاظالتـ حتذف ظْٔٓا ؾتهر ؾآتـ وحتقل إػ ـ افتشعقً(1)

 مًٍقفـ- ومثؾ ؾاظِـ تهر ؾافـ وحتقل إػ ؾًِـ-

  ظِؾ افَْص، وبف تهر ؾًقفـ ؾًق وحتقل إػ ؾًؾ-ذممّر  ؿد : واحلذف ,(2)
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افشعرييافبحقر   

ٕٕف "ا : وشّل افبحر افنًري بحرً ،"افتٍاظٔؾ افتل يتُرر بًوٓا بقجف صًري "افبحقر مجع بحر وهق  

  "مْف ذم ـقٕف يقزن بف ما ٓ يتْاهك مـ افنًر سُف ـٌْ ـُأصبف افبحر افذي ٓ يتْاهك بام ي

 - افعريب ـ ظدد بحقر افشعر(1)

مخسة ظؼ بحرا ، وزاد إخٍش بحر ادتدارك ، وهْاك شتة  ادستًِّة ظْد افًرب ؿديام  بحقر افنًر

 - ؿدياًم  بحقر مِّٓة مل تستًِّٓا افًرب

 ـ أؿسوم افبحقر افشعريي-(2)

 ـ مـ حقٌ كقع افتػعقؾي -أ

 أو خمتٍِة -تَْسؿ بحقر افنًر  مـ حٔث ٕقع تٍاظِٔٓا متٍَة 

 ـ بحقر تتػؼ تػوظقؾفو - (1)

 وهل افتل تسـب مـ تًٍِٔة واحدة تتُرر ذم افبٔت ، وظددها شبًة -

 (مٍاظِٔـ ـ افبحر اهلزج )2   (مٍاظِتــ افبحر افقاؾر )1

 (مستًٍِـ ـ افبحر افرجز)4   (متٍاظِـ ـ افبحر افُامؾ )2

 (ؾًقفـ ـ افبحر ادتَارب )6   (ؾاظالتــ افبحر افرمؾ )5

 (ؾاظِـ ـ افبحر ادتدارك )7
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 ـ بحقر ختتؾػ تػوظقؾفو - (2)

 ِتغ تتُران ـالمها ذم ـؾ صىر مـ افبٔت ، وظددها  اثْان ، مها :ٔـ بحقر تسـب مـ ت1ًٍ

 ـ افبحر افبسٔط )مستًٍِـ ؾاظِـ(2  ـ افبحر افىقيؾ )ؾًقفـ مٍاظِٔـ(-1

 إحدامها ذم ـؾ صىر متٍرؿة ظـ أختٓا ،ِتغ خمتٍِتغ  تتُر ٔـ بحقر تسـب مـ ت2ًٍ

 وتتقشىٓا إخرى ، وظددها أربًة ، هل : 

 ـ افبحر اخلٍٔػ )ؾاظالتـ مستٍع فـ ؾاظالتـ (1

 ـ افبحر ادديد )ؾاظالتـ ؾاظِـ ؾاظالتـ (2

 (مستًٍِـ مًٍقٓت مستًٍِـ ـ افبحر ادْرسح )3

 -(مٍاظِٔـ ؾاع ٓتـ مٍاظِٔـ ـ افبحر ادوارع )4

 بحقر تسـب مـ تًٍِٔتغ خمتٍِتغ  تتُر إحدامها ذم ـؾ صىرـ بحقر تسـب 3

 جمتًّة مع أختٓا ، وتٖيت ؿبِٓام إخرى ، ومها بحران :

  -ـ افبحر ادَتوب)مًٍقٓت مستًٍِـ مستًٍِـ (1

 )مستٍع فـ ؾاظالتـ ؾاظالتـ (-ـ افبحر ادجتث 2

جمتًّة مع أختٓا ، وتٖيت بًدمها  إحدامها ذم ـؾ صىرـ بحقر تسـب مـ تًٍِٔتغ خمتٍِتغ  تتُر 4

 إخرى ، وهق بحر واحد -

 ـ افبحر افرسيع )مستًٍِـ مستًٍِـ مًٍقٓت (-
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 ـ مـ حقٌ متوم افتػعقؾي أو كؼصوهنو -ب 

 تَْسؿ افبحقر افنًرية مـ حٔث متام تٍاظِٔٓا أو َٕهٓا إػ أربًة أؿسام ، هل :

 ـ افبحر افتوم -(1)

 بٔت اشتقرم مجٔع تًٍٔالتف ـام هل ذم دائرتف ، وإن أصاهبا زحاف أوظِة -هق: ـؾ 

ًٔا وذفؽ ـَقل افناظر: وملْ أَر بدًرا ؿط  يّق ظذ إرِض   رأيُت هبا بدًرا ظذ إرض ماص

 ؾٓق مـ افبحر افىقيؾ وتٍاظِٔف ثامن ذم ـؾ صىر أربع-

 ـ افبحر ادجزوء -(2)

ف وهذا واجب ذم ـؾ مـ : ادديد وادوارع واهلزج وادَتوب هق: ـؾ بٔت حذؾْت َظروضف ورضبُ 

وادجتث ، وجائز ذم ـؾ مـ افبسٔط وافقاؾر وافُامؾ واخلٍٔػ وافرجز وادتدارك وادتَارب - وممتْع ذم 

 ـؾ مـ : افىقيؾ وادْرسح وافرسيع -

ـُ اجلد ذم ـَقل افناظر مـ افقاؾر ادجزوء :وؿْهدْي افٍقُز ذم إمِؾ  ّؾِ إٔا اب ًَ   اف

 ـ افبحر ادشطقر -(3)

روض هل افرضب ويُقن ذم افرجز وافرسيع ًَ   -هق: افبٔت افذي حذف صىره أو مكاظف، وتُقن ؾٔف اف

ٌَّٔة ـافقرِد ذم إـاممِ    ـَقل افناظر مـ افرجز :  أْزهك مـ افهحة ذم إجسامِ  حت

 ـ افبحر ادـفقك -(4)

 هق: افبٔت افذي ذهب ثِثاه وبَل ثِثف ويَع ذم ـؾ مـ افرجز وادْرسح - 

 يافٔتْل ؾٔٓا جذْع  أُخب  ؾٔٓا وَأضعْ   ومْف ؿقل ورؿة بـ ٕقؾؾ مـ مْٓقك افرجز: 
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 افدائرة افعروضقي

)إشباب مـ افبحقر ، جيّع بْٔٓا افتنابف ذم ادَاضعافدائرة اصىالح أضَِف اخلِٔؾ ظذ ظدد مًغ "

يُّْْا إٓىالق مـ أي َٕىة مْٓا ، ؾْسر فًْقد إفٔٓا فُْْا ٕحهؾ  وهل : دائرة هْدشٔة وإوتاد( ، 

 "ظذ بحقر خمتٍِة إذا إىَِْا مـ َٕاط خمتٍِة  

 -ظدد افدوائر افعروضقي ـ *

 ، هل :  سمخافدوائر افًروضٔة 

 ، هل : افىقيؾ ، ادديد ، افبسٔط - بحقرثالثة وؾٔٓا  ـ دائرة ادختؾػ )افطقيؾ (-1

 بحران مها :  افقاؾر ، افُامؾ -وؾٔٓا ـ دائرة ادمتؾػ )افقاؾر( -2

 اهلزج ، افرجز ، افرمؾ - : هل ،بحقرثالثة  -وؾٔٓا ـ دائرة ادجتؾى )اهلزج(3

ع ، ادَتوب ، افرسيع ، ادْرسح ، اخلٍٔػ ، ادوار :، هل بحقرشتة  وؾٔٓا ـ دائرة ادشتبف )افرسيع (-4 

 ادجتث -

 بحران ، مها : ادتَارب ، ادتدارك - -وؾٔٓا ـ دائرة ادتػؼ )ادتؼورب(5

 ؾافبحقر افستة ظؼ تتقزع ظذ مخس جمّقظات ، تنُؾ مخس دوائر ظروضٔة -

 "معودفي ظروضقي  "

 و = يتُقن مـ تٍاظٔؾ افبحر افنًريو،= تتُقن مـ جمّقظة مـ افبحقر افنًرية  افدائرة افًروضٔة

إشباب و د،تتُقن مـ أشباب ، وأوتا=  ادَاضع افًروضٔةو، = تتُقن مـ مَاضع ظروضٔة افتٍاظٔؾ

 -= تتُقن مـ حروف  وحرـات وإوتاد

 مَاضع ظروضٔة = تٍاظٔؾ =بحقر صًرية =دائرة ظروضٔة -حروف وحرـات  = : ظُسٔةبىريَة أو 
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 -بحر افطقيؾافـ 1

ـْ   ـ وزٕف :1 ـْ َمَػْوِظْقُؾ ـْ َؾُعْقُف ـْ َمَػْوِظْقُؾ ـْ    َؾُعْقُف ـْ َمَػْوِظْقُؾ ـْ َؾُعْقُف ـْ َمَػْوِظْقُؾ  َؾُعْقُف

ْاِظُؾ     َضقيٌؾ َفُف ُدوَن افُبحقِر ؾوائُؾ   ـ مٍتاحف :2 ٍَ ـْ َم ْقُف ًُ ـْ َؾ ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ ـْ َم ْقُف ًُ  َؾ

 -  ـ زحاؾاتف وظِِف ـ ـ تٌٔراتف3

 أ ـ افزحوؾوت-

ُْٔؾ ( -ـ 1 ْاِظ ٍَ ـْ ( : ) َم ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ ّػ ) حذف افسابع افساــ (  ؾتهبح بف ) َم َُ  اْف

ْقُل  ـ2 ًُ ـْ (:) َؾ ْقُف ًُ ـْ (، وتهبح ) َؾ ُِ ْاِظ ٍَ ـْ (:) َم ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ بْض ) حذف اخلامس افساــ ( ؾتهبح بف ) َم ََ  (-اْف

ـْ ( ،ٓ جيقز اجتامع افؽػ   !!!تـبقف اْفَؽّػ واْفَؼْبض إن وؿعو دم جزء أو جزأيـ ُؿباِل و وافؼبض دم ) َمَػْوِظْقُؾ

 ، ؾنن زادا ظـ ذفؽ مل يتؼبؾفام افذوق - 

 ب ـ افعؾؾ - 

 ـ احلذف )إشَاط افسبب اخلٍٔػ مـ آخر اجلزء( مٍاظِٔـ = مٍاظل = ؾًقفـ-1

ـْ (  ؾ٘ن ـإت شادة  ـ 2 ْقُف ًُ اخْلَْرم ) حذف أول افقتد ادجّقع أول افتًٍِٔة (  وذفؽ ذم تًٍِٔتف إوػ ) َؾ

ك َثْرًما - َّّ بُقَضة صارت ) ُظْقُل ( وُيَس َْ ِْاًم ، وإن ـإت َم ك هذا َث َّّ ـْ (  وُيَس  أصبحت ) ُظْقُف

بْض واجب ذم َظُرْوضف وهق ز ََ حاف جاٍر جمرى افًِة ذم فزومف ، ويّتْع أما افًروض وافرضب : ؾاْف

ـْ (  إذا وؿًـ رضوبا حتاصٔا فِقؿقف  ْقُف ًُ بْض ذم ) َؾ ََ ـْ (  ، ويّتْع اْف ُِ ْاِظ ٍَ ـْ (  وذم ) َم ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ ّػ ذم ) َم َُ اْف

 ظذ حرـة ؿهرة -
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 ي افبحر افطقيؾ-ـ مـ أمثؾ4

 : واحدة وثالثة أرضبظروض ، ؾِف  افبحر افىقيؾ ٓ يستًّؾ  إٓ تاما وجقبا*

 *بحر افىقيؾ افتام -

بُقَضة  َظُرْوضـ * َْ  وهلا ثالثة أرضب : ،)مٍاظِـ (تامة َم

ـْ ) حقحـ ضب ص 1  ، مثؾ : (َمَػْوِظْقُؾ

ًَ ؾوشتبِؼ بعَضـو    حـوكقَؽ بعُض افؼِّ َأهقُن مـ َبْعضِ  َأبو ُمـِْذٍر أؾـق

ـْ   ُن مـ َبْعِض  ذرَأهق َك بعُضش حـوين ِق بعَضـو   َت ؾستى ِذرن أؾـل َأبو ُم

..5.5 ..5.5.5 ..5.5 ..5..5 ..5.5 ..5.5.5 ..5.5 ..5.5.5 

ـْ  ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َمَػْوِظْقُؾ ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َمَػْوِظُؾ ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َمَػْوِظْقُؾ ـْ  َؾُعْقُف  َمَػْوِظْقُؾ

ـْ ضب مؼبقض )و ،( مػوظؾـ) َمْؼُبقَضي تومي َظُرْوضـ  2  : ،مثؾ( َمَػوِْظُؾ

ـًْ َجوِهاًل  ـُ وُم َمو  َي  ْٕ ْد  َشُتْبِدي َفؽ ا ـْ مَلْ َتَزو  َْخَبوِر َم ْٕ  َوَيْلتِقؽ بِو

ـْ  َفؽْؾ َأيقو َشُتْبِدي ـُ ْ  ك بِْؾ أْخَبو َوَيْليِت  جَتوِهؾـ ُم َمو  ـْ مَل ْدي ِر َم  َتَزو 

..5.5 ..5.5.5 ..5.5 ..5..5 ..5.5 ..5.5.5 ..5.5 ..5..5 

ـْ  ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َمَػْوِظْقُؾ ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َمَػْوِظُؾ ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َمَػْوِظْقُؾ ـْ  َؾُعْقُف  َمَػْوِظُؾ

ـْ ضب حمذوف ) و ،( مػوظؾـ) َمْؼُبقَضي تومي َظُرْوض ـ 3  ، مثؾ :( َؾُعْقُف

ٌُ يصقـرُ  ـوَزُه ُجـقٌد ، وٓ َحّؾ دوَكـفؾام ج ـْ يصقـُر اجلـقُد حق  وفؽـ

ـْ  ل دوَكـفق وٓ َحؾ َزُهقُجـقدن ؾام جـو ٌُ  ـقجليصقـرُ  وٓــ  يصقـرو ُد حق

..5.5 ..5.5.5 ..5.5 ..5..5 ..5.5 ..5.5.5 ..5.5 ..5.5 

ـْ  ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َمَػْوِظْقُؾ ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َمَػْوِظُؾ ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َمَػْوِظْقُؾ  لَمَػْوظِ  َؾُعْقُف
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بحر افبسقط -افـ 2  

ـْ  ـ وزٕف : 1 ـْ َؾْوِظُؾ ـْ ُمْسَتْػِعُؾ ـْ َؾْوِظُؾ ـْ   ُمْسَتْػِعُؾ ـْ َؾْوِظُؾ ـْ ُمْسَتْػِعُؾ ـْ َؾْوِظُؾ  ُمْسَتْػِعُؾ

ْٔط َفَديِف ُيْبَسُط إَمُؾ   ـ مٍتاحف :2 ُؾ    إِنَّ اْفَبِس ًِ ـْ َؾ ُِ
ًِ ٍْ ـْ ُمْسَت ُِ ـْ َؾْاِظ ُِ

ًِ ٍْ  ُمْستَ

  ف ـ زحاؾاتف وظِِف ــ تٌٔرات3

 - أ ـ افزحوؾوت

ـْ ( اخْلَْبـ ) حذف افثاين افساــ ـ 1 ُِ
ًِ ٍْ ـْ ( ، :( ؾتهبح بف ) ُمْستَ ُِ

ًِ ـْ ( :) َؾ ُِ ـْ ( وتهبح بف ) َؾْاِظ ُِ
ًِ ٍْ ) ُمَت

 وهق زحاف حسـ شائغ -

ـْ ( = مٍتًِـ ، وهق أيرس احتامٓ مـ ـ2 ُِ
ًِ ـْ ( :) ُمْسَت ُِ

ًِ ٍْ افىَّّل) حذف افرابع افساــ ( ؾتهبح بف ) ُمْسَت

 اخْلَْبؾ إٓ إٔف ٓيبِغ خٍة اخْلَْبـ -

ـْ ( -ـ3  ُِ
ًِ ـْ ( :) ُمَت ُِ

ًِ ٍْ  اخْلَْبؾ) حذف افثاين وافرابع افساـْغ ( ؾتهبح بف ) ُمْسَت

 ب ـ افعؾؾ -

ِـ- ) حذف شاــ افقتد ادجّقع آخر افتًٍِٔة وتسُغ ما ؿبِف ( ـ افَىع 1 ًْ  ؾاظِـ =ؾاظْؾ=ؾ

ـْ ْن (ٔؾ  ) زيادة حرف شاــ ظذيافتذـ 2 ُِ
ًِ ٍْ   ما آخره وتد جمّقع ( ) ُمْستَ

ـ اخْلَْزم )زيادة حرف أو أـثر ذم أول صدر افبٔت ، أو أول ظجزه ذم بًض افبحقر ، وهق ٓ خيِق مـ 3

 ٍٕرة( -
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 ي افبحر افبسقط-ـ مـ أمثؾ4

 :  ؾِف أربع أظاريض وشتة  أرضب،   يستًّؾ افبحر افبسٔط  تاما وجمزوءا *

 افتوم -أ ـ افبسقط 

(تامة خمبقٕة ظروضـ 1 ـْ ِ
ًِ   ، وهلا رضبان : )َؾ

ـْ )خمبقكي تومي ظروضـ  1 (  ، مثؾ : ضب خمبقن،و( َؾِعؾ ـْ ِ
ًِ  )َؾ

ْثَرُتفُ  ـَ  َوَشْوئِِؾ ْفَؼْقَم َمْو جَمِْدْي َوَمْو ُخُؾِؼلْ ْ َٓتْسَلِِلْ افـ ْوَس َمْو َمْوِِلْ َو

ْوَس َموْ  َٓتْسَلفِـ ٌْ  ك  ـَ ق َمْوفِْقَق  ُخُؾِؼلْ  جَمِْدْيَقَموْ  َؿْقَم َموْ  َوَشْوئِؾؾ َرُُتُ

.5.5..5 .5..5 .5.5..5 ...5 .5.5..5 .5..5 .5.5..5 ...5 

ـْ  ـْ  ُمْسَتْػِعُؾ ـْ  َؾْوِظُؾ ـْ  ُمْسَتْػِعُؾ ـْ  َؾِعُؾ ـْ  ُمْسَتْػِعُؾ ـْ  َؾْوِظُؾ ـْ  ُمْسَتْػِعُؾ  َؾِعُؾ

ـْ )خمبقكي تومي ظروضـ  2  - )َؾْعؾـ( ضب مؼطقع،و( َؾِعؾ

 دم ضّقفو َخَطٌر بوفـّْػِس وادْولِ  يو ضوفَى ادَْجد دوَن ادَْجِد َمْؾَحَؿيٌ 

 َموِِل  بــّْػِس وْل  َخَطرٌ  دم ضْققِفو تـمَحَ  َن دَْْجِد َمْؾ  جَمْد دو يو ضوفَبْؾ 

.5.5..5 .5..5 .5.5..5 ...5 .5.5..5 ...5 .5.5..5 .5.5 

ـْ  ـْ  ُمْسَتْػِعُؾ ـْ  َؾْوِظُؾ ـْ  ُمْسَتْػِعُؾ ـْ  َؾِعُؾ ـْ  ُمْسَتْػِعُؾ ـْ  َؾِعُؾ ـْ  ُمْسَتْػِعُؾ  َؾْعُؾ

 -"افبسقطجمزوء "افبسقط ادجزوءب ـ 

 ، وهلا ثالثة أرضب : )مستًٍِـ (  صحٔحة ـ ظروض جمزوءة 2

 ، مثؾ :ضب صحقح )مستػعؾـ ( و(  مستػعؾـ) صحقحي جمزوءة ظروضـ 1

 مستعجؿٍ  دارسٍ  خمَؾْقفٍؼ  موذا وؿقدْم ظذ ربٍع ظػو

 × لمستعجؿِ  دارِشـ خمَؾْقفِؼـ × ربٍعـ ظػو دْم ظذ موذا وؿق

.5.5..5 .5..5 .5.5..5 × .5.5..5 .5..5 .5.5..5 × 

ـْ  ـْ  ُمْسَتْػِعُؾ ـْ  َؾْوِظُؾ ـْ  × ُمْسَتْػِعُؾ ـْ وؾَ  ُمْسَتْػِعُؾ ـْ  ِظُؾ  × ُمْسَتْػِعُؾ
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 ، مثؾ :)مستػعالن( ضب مذيؾ،و(   مستػعؾـ) صحقحي جمزوءة ظروضـ  2

ًْ أشامُء مو ًْ متــّقؽ مـ  حسـ افقصوْل  يو صوح ِؿْد أخؾػ  ـوك

ًْ  يو صوح ِؿدْ  ـْ  × أشامُء مو        أخؾػ ًْ مت  × حسـ فقصوْل  كِْقؽ مـ   ـوك

.5.5..5 .5..5 .5.5..5 × .5.5..5 .5..5 .5.5..55 × 

ـْ  ـْ  ُمْسَتْػِعُؾ ـْ  َؾْوِظُؾ ـْ  × ُمْسَتْػِعُؾ ـْ  ُمْسَتْػِعُؾ  × ُمْسَتْػِعالن َؾوِظُؾ

 ، مثؾ :ضب مؼطقع )مػعقفـ (،و( مستػعؾـ) صحقحي جمزوءة ظروضـ  3

ـَ افقادي شُروا معًو، إك ام ِمقعوُدـؿْ   يقُم افثالثوِء َبطـْ

 × كؾقادى ثوءبط يقم ثثال × مقعودـؿ إكـام شرومعـ

.5.5..5 .5..5 .5.5..5 × .5.5..5 .5..5 .5.5.5 × 

ـْ  ـْ  ُمْسَتْػِعُؾ ـْ  َؾْوِظُؾ ـْ  × ُمْسَتْػِعُؾ ـْ  ُمْسَتْػِعُؾ  × ُمػعقفـ  َؾوِظُؾ

 -  "مػعقفـ"مؼطقع  ، وهلو ضب واحد )مػعقفـ ( ـ ظروض جمزوءة مؼطقظي4

قَق، مـ أضاللٍ  ٍَ افش  ـَقحِل افقاحل مو َهق  ًْ ؿِػورًا،   أضَح

 أضحتؼػو × أضالفـ صقؿؿـ, موهققجش

 

 × يؾقاحل ركؽقح

.5.5..5 .5..5 .5.5.5 × .5.5..5 .5..5 .5.5.5 × 

ـْ  ـْ  ُمْسَتْػِعُؾ ـْ  × ُمػعقفـ  َؾْوِظُؾ ـْ  ُمْسَتْػِعُؾ  × ُمػعقفـ  َؾوِظُؾ

 خمؾع افبسقط :  *

 ـ ظروض جمزوءة مؼطقظي خمبقكي )ؾعقفـ ( وهلو ضب واحد مؼطقع خمبقن )ؾعقفـ ( ، مثؾ :5

ْقُى  ًُ وافش  ضوِب  ؿـَْد َظالينأْصَبحـْ  َيْدظق َحثقًثًو إػ اخْلِ

ًُ وْش   × ِخضويِب  يًثـ إفْؾ  َيْدظق َحثل × َظالين َصْقُى ؿـَدْ  أْصَبحـْ

.5.5..5 .5..5 ..5.5 × .5.5..5 .5..5 ..5.5 × 

ـْ  ـْ  ُمْسَتْػِعُؾ ـْ  × ؾعقفـ َؾْوِظُؾ ـْ  ُمْسَتْػِعُؾ  × ؾعقفـ َؾوِظُؾ

 !!!تـبقف*

(  ما اجتّع ؾٔف اخلبـ وافَىع، وهق  جمزوء افبسٔط  خمِع افبسٔط ٕقع مـ  ـْ ًِ ٍْ ـ ؾتهبح )مستًٍِـ( :)ُمت

 =ؾًقفـ ـ ذم ـؾ مـ افًروض وافَاؾٔة  ، ويِتزم هبام افناظر ذم ـؾ افَهٔدة -
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 بحر افقاؾر -افـ 3

ـْ   ـ وزٕف : 1 ُت َِ ْاَظ ٍَ ـْ ُم ُت َِ ْاَظ ٍَ ـْ ُم ُت َِ ْاَظ ٍَ ـْ    ُم ُت َِ ْاَظ ٍَ ـْ ُم ُت َِ ْاَظ ٍَ ـْ  ُم ُت َِ ْاَظ ٍَ  ُم

ِر َواؾُِرَها مَجُِْٔؾ   ـ مٍتاحف :2 ًْ ْقُل              ُبُحقُر افنِّ ًُ ـْ َؾ ُت َِ ْاَظ ٍَ ـْ ُم ُت َِ ْاَظ ٍَ  ُم

 -  ـ زحاؾاتف وظِِف ـ ـ تٌٔراتف3

 أ ـ افزحوؾوت-

ـْ (  ، ـ 1 ُت ِْ ْاَظ ٍَ ـْ ( :) ُم ُت َِ ْاَظ ٍَ ْهب ) تسُغ اخلامس ادتحرك (  ؾتهبح بف ) ُم ًَ وهق شائغ ـثر ويَربف اْف

ـْ (  ادًهقبة دمري  ُت ِْ ْاَظ ٍَ مـ اهلزج ، وظْدما تًهب مجٔع أجزاء افقاؾر ادجزوء ينتبف باهلزج -وذم ) ُم

ْهب ذم افقاؾر حسـ - ًَ  ادًاؿبة بغ ٓمٓا افساـْة وٕقهنا ، ؾٔجقز حذف أحدمها أو شالمتٓام - واْف

ـْ (  وافًَؾ ذم افقاؾر ؿبٔح-    افًَؾ ) حذف اخلامس ادتحرك (  ؾتهبح بف ـ2 ْاَظُت ٍَ ـْ ( :) ُم ُت َِ ْاَظ ٍَ  ) ُم

ـْ 3 ُت َِ ْاَظ ٍَ  : (ـ افَْص ) تسُغ اخلامس ادتحرك وحذف افسابع افساــ ( ؾتهبح بف ) ُم

ُِْت (  ، وافَْص ذم افقاؾر صافح - ْاَظ ٍَ  ) ُم

 ب ـ افعؾؾ -

ْىػ )حذف افسبب اخلٍٔػ مـ آخر افتًٍِٔة، مع تسـ 1 ََ ْهب اْف ًَ ُغ اخلامس ادتحرك( =احلذف + اْف

ْاَظْؾ(- ٍَ ( )ُم ـْ ُت َِ ْاَظ ٍَ  ؾتهبح )ُم

اخلرم هق ) حذف أول افقتد ادجّقع ذم أول صىر مـ افبٔت (  ومقؿًف افتٍاظٔؾ افثالث ادبدوءة ـ 2

ـْ  ، وؿد يدخِٓا وحده ، أوجيتّع ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ ـْ ، َم ُت َِ ْاَظ ٍَ ـْ ، ُم ْقُف ًُ مع ؽره، وفف ذم ـؾ  بقتد جمّقع وهل : َؾ

 حافة اشؿ : ؾٖشامؤه ختتِػ حسب افتًٍِٔة ، واختالؾٓا مـ حٔث شالمتٓا ، وزحاؾٓا وٕقع هذا افزحاف 
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 :ذم هذا افبحر  ومـ إٔقاظف  

ـْ "افًوب) حذف أول افقتد ادجّقع مــ 1 ُت َِ ْاَظ ٍَ ـْ (     "ُم ُت َِ ـْ (:) َؾْاَظ ُت َِ ْاَظ ٍَ  إوػ افسادة(  ؾتهبح بف) ُم

ُِْت  "حذف أول افقتد ادجّقع مـ)افًَص ـ 2 ْاَظ ٍَ ُِْت (  "ُم ْاَظ ٍَ  :إوػ ادَْقصة (ؾتهبح بف ) ُم

ُِْت (   -) َؾْاَظ

ـْ   "افَهؿ ) حذف أول افقتد ادجّقع مـ ـ 3 ُت ِْ ْاَظ ٍَ ـْ (  "ُم ُت ِْ ْاَظ ٍَ  :إوػ ادًهقبة ( ؾتهبح بف ) ُم

ـْ ( ُت ِْ  -) َؾْاَظ

ـْ  "افقتد ادجّقع مـاجلّؿ ) حذف أول ـ 4 ْاَظُت ٍَ ـْ ( "ُم ـْ ( :) َؾْاَظُت ْاَظُت ٍَ     -إوػ ادًَقفة (  ؾتهبح بف ) ُم

بًده ـِٓا َخْرٌم وؿد اختٍِت أشامؤها ٓختالف افتًٍِٔة افتل دخِتٓا مـ حٔث افسالمة  وافًوب وما*

 واخلرم مـ افًِؾ اجلارية جمرى افزحاف - ،وٕقع افزحاف افذي ؾٔٓا

 : ي افبحر افقاؾرأمثؾـ مـ 4

 ظروضان وثالثة أرضب :  يستًّؾ بحر افقاؾر تاما وجمزوءا  ، وفف *

 -افقاؾر افتومحير ـ  1

 مَىقف )ؾًقفـ ( ، مثؾ : و هلا رضب واحد )ؾًقفـ (تامة مَىقؾة َظُرْوض ـ1

 َظَؾْتُف َمَفْوَكٌي َوَظاله ُُهْقنُ  إَِذا َضَؿٌع حَيِؾ  بَِؼْؾِى َظْبدٍ 

ـْ إَِذا   َضَؿُع

 

 حَيِْؾُؾ بَِؼؾـْ 

 

ـْ َوَظال َظَؾْتُف َمَفوْ  ِب َظْبِدنْ    َكُت

 

 ه ُُهْقُكقْ 

..5...5 ..5...5 ..5.5 ..5...5 ..5...5 ..5.5 

ـْ  ـْ  ُمَػْوَظَؾُت ـْ  ؾعقفـ  ُمَػْوَظَؾُت ـْ  ُمَػْوَظَؾُت  ؾعقفـ  ُمَػْوَظَؾُت

ْك-    !!!تْبٔف*  ََ  : أجاز بًوٓؿ افَبض ذم هذه افًروض ، أما رضهبا ؾٔجقز ؾٔف اْف
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 - "جمزوء افقاؾر" افقاؾر ادجزوء بحر  ـ 2

  وهلا رضبان  :)مٍاظِتـ ( ،َظُرْوض جمزوءة َصِحَٔحة  ـ 2

 ، مثؾ :  رضب جمزوء صحٔح )مٍاظِتـ( ،و( مٍاظِتـ) َصِحَٔحة جمزوءة َظُرْوضـ 1

 َوِؽّرَ آيُف افِغَرُ  أؿـْقىأهوَجَؽ َمـِْزٌل 

ـْ   × ََيُؾ ِؽَرُ وْ  َوِؽقَر أا  × ِزفـ أؿـْقى أهوَجَؽ َم

..5...5 ..5...5 × ..5...5 ..5...5 × 

ـْ  ـْ  ُمَػْوَظَؾُت ـْ  × ُمَػْوَظَؾُت ـْ  ُمَػْوَظَؾُت  × ُمَػْوَظَؾُت

 ، مثؾ :  )مػوظقؾـ(ضب جمزوء معصقب  ،و( مػوظؾتـ) َصِحقَحي جمزوءة َظُرْوضـ 2

 َؾُتْغِضُبـِْل َوَتْعِصْقـِلْ  ُأَظوتُِبَفو َوآُمُرَهو

 × َوَتْعِصْقـِلْ  َؾُتْغِضُبـِلْ  × َوأاُمُرَهو ُأَظوتُِبَفو

..5...5 ..5...5 × ..5...5 ..5.5.5 × 

ـْ  ـْ  ُمَػْوَظَؾُت ـْ  × ُمَػْوَظَؾُت  × ُمَػْوِظؾغْ  ُمَػْوَظَؾُت

 

ْهب جيقز!!!تْبٔف * ًَ  - وافرضب افًروض ظذ زحاف أي دخقل جيقز وٓ ، افًروض هذه ذم اْف
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 بحر افؽومؾ -افـ 4

ـْ    ـ وزٕف :1 ُِ ْاِظ ٍَ ـْ ُمَت ُِ ْاِظ ٍَ ـْ ُمتَ ُِ ْاِظ ٍَ ـْ   ُمَت ُِ ْاِظ ٍَ ـْ ُمَت ُِ ْاِظ ٍَ ـْ ُمتَ ُِ ْاِظ ٍَ  ُمَت

ـَ اْفبُُحْقِر افُاِمُؾ   ـ مٍتاحف :2 َؾ اجْلاََمَل ِم َّ ْاِظُؾ    ـَ ٍَ ـْ ُمَت ُِ ْاِظ ٍَ ـْ ُمتَ ُِ ْاِظ ٍَ  ُمَت

 -  ـ زحاؾاتف وظِِف ـ ـ تٌٔراتف3

 أ ـ افزحوؾوت-

ـْ = مستًٍِـ، وهق حسـ وربام دخؾ مجٔع ـ 1 ُِ ْاِظ ٍَ ـْ = ُمْت ُِ ْاِظ ٍَ اإِلْضامر) تسُغ افثاين ادتحرك (  ُمَت

 دمقز ادًاؿبة - افتًٍٔالت ؾاصتبف ببحر افرجز ، ومع اإِلْضامر

 وهق ثَٔؾ  ٕاٍب - ،افقؿص ) حذف افثاين ادتحرك (  متٍاظِـ =مٍاظِــ 2

اخلزل ) تسُغ افثاين ادتحرك وحذف افرابع افساــ (  وربام دخؾ مجٔع افتًٍٔالت ؾاصتبف ببحر    ـ3

 افرجز -

ـْ (  إذا وؿًت ظروًض  * ُِ ْاِظ ٍَ وادرؾؾ ،  ا ، وـذفؽ ذم افرضب ادذيؾرضبً  ا أووافثالثة جائزة ذم ) ُمتَ

 واإلضامر شائغ بخالف افقؿص واخلزل - وافرضب ادَىقع ٓجيقز ؾٔف إٓ اإِلْضامر-

 ب ـ افعؾؾ -

ْىع )حذف شاــ افقتد ادجّقع آخر افتًٍِٔة وتسُغ ما ؿبِف(ـ 1 ََ ( اف ـْ ُِ ْاِظ ٍَ  ؾتهبح )ُمتَ

ْاِظْؾ( ٍَ  -=ؾًالتـ  ) ُمَت

ْا( = احْلََذذ )حذف افقتد ادجّقع آخر افتًٍِٔة(ـ 2 ٍَ () ُمَت ـْ ُِ ْاِظ ٍَ  ؾًِـ ؾتهبح )ُمَت

(ـ 3 ـْ ُِ ْاِظ ٍَ  افّسؾِْٔؾ )زيادة شبب خٍٔػ ظذ ما آخره وتد جمّقع( ؾتهبح )ُمَت

= ) ـْ ـْ ُت ُِ ْاِظ ٍَ  - متٍاظالتـ) ُمَت
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(ـ 4 ـْ ُِ ْاِظ ٍَ ْٔؾ )زيادة حرف شاــ ظذ ما آخره وتد جمّقع(ؾتهبح )ُمَت  افتَّْذيِ

ـْ  ُِ ْاِظ ٍَ  متٍاظالن- (=نْ )ُمَت

 ي افبحر افؽومؾ- ـ مـ أمثؾ4

 ثالثة أظاريض وتسًة أرضب - وفف   ّؾ افبحر افُاِمؾ تاما وجمزوءاًيست*

 ـ بحر افُامؾ افتام-1

 صحٔحة )متٍاظِـ( ، وهلا ثالثة أرضب : أ ـ ظروض

 ، مثؾ :  ضب  صحقح  )متػوظؾـ (،و( متػوظؾـ) صحقحي ظروضـ 1

ـْ َكًدىَوإَِذا َصَحْقُت َؾاَم  ُ َظ ِملْ  ُأَؿرصِّ  َصاَمئِِعْ َوَتَؽر 
ًِ ام َظؾِْؿ ـَ  َو

 َوإَِذا َصَحق

 

ـْ َكدن ُت َؾاَم ُأَؿْص  ام َظؾِؿْ  ِِصُ َظ ـَ ِملْ  ِت َصاَمئِِعْ  َو  َوَتَؽر 

...5..5 ...5..5 ...5..5 ...5..5 ...5..5 ...5..5 

ـْ  ـْ  ُمَتَػْوِظُؾ ـْ  ُمَتَػْوِظُؾ ـْ  ُمَتَػْوِظُؾ ـْ  ُمَتَػْوِظُؾ ـْ  ُمَتَػْوِظُؾ  ُمَتَػْوِظُؾ

 ، مثؾ : )متػوظؾ (=ؾعالتـ ضب  مؼطقع ،و( متػوظؾـ) صحقحي ظروضـ 2

فُ  ـ  ؾنك  ُف ـ  َخَبوٓ وإذا دظقَكَؽ ظؿ   َكَسٌى يزيُدَك ظـده

 وإذا دظقْ 

 

 يزي َكَسبـ  قفُ ْكـَ ؾنَ  نَ  ـفُ ْؿؿَ َكَؽ ظَ 

 

ـْ ظـْ ُدَك   َخَبوَٓن  ده

...5..5 ...5..5 ...5..5 ...5..5 ...5..5 ...5.5 

ـْ  ـْ  ُمَتَػْوِظُؾ ـْ  ُمَتَػْوِظُؾ ـْ  ُمَتَػْوِظُؾ ـْ  ُمَتَػْوِظُؾ  ؾِعالُتـ  ُمَتَػْوِظُؾ

 ، مثؾ :  ؾـ ضب أحذ مضؿر )متػو(=ؾعْ ،و( متػوظؾـ) صحقحي ظروضـ 3

ًْ  ـ افديوُر براَمَتْغ ؾعوؿٌِؾ دَِ   وَؽّر أَيو افَؼطر َدرش

 دَِـ افْدِديو

 

 ُر بِراَمَتلْ 

 

ًْ  ؾعوؿِؾـ نِ   ْؾ أاَي رَ يَ  لْ ؽَ و َدرش

 

 ورـَْطـؿَ 

...5..5 ...5..5 ...5..5 ...5..5 ...5..5 .5.5 
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ـْ  ـْ  ُمَتَػْوِظُؾ ـْ  ُمَتَػْوِظُؾ ـْ  ُمَتَػْوِظُؾ ـْ  ُمَتَػْوِظُؾ  ؾْعُؾـ ُمَتَػْوِظُؾ

 افعروض  حذاء )ؾعؾـ( وهلو ضبون : ب ـ 

 ، مثؾ :  ؾـ(عِ )ؾَ  أحذضب  ،و(ؾعؾـ) حذاء  ظروضـ 1

َرُم افػتك افّتؼَقى،   حَمض افقؼِغ، وديـُُف َحَسُبفْ  ّقُتفُ وؿُ ـَ

َرُم افػت  قوؿُ  ؼَقىت   ًـَ

 

 افقؼل حَمُض   قُُتُ 

 

 َحَسُبفْ   قُ ِن وديـُف

...5..5 ...5..5 .5.5 ...5..5 ...5..5 .5.5 

ـْ  ـْ  ُمَتَػْوِظُؾ ـْ  َؾِعؾـ ُمَتَػْوِظُؾ ـْ  ُمَتَػْوِظُؾ  ؾِعُؾـ ُمَتَػْوِظُؾ

 -ضب افثوين :أحذ مضؿر  ،و(ؾعؾـ) حذاء  ظروضـ 2

ًَ أصَجُع مـ ُأشومَي، إذْ  ْظرِ  وٕك ٍ  دم افذ  : َكزاِل، وُف ًْ  ُدِظق

ًَ أش ـْ ُأشو وٕك : َكزا مي إذْ  َجُع ِم ًْ  ُذْظِري ِل، وجُلٍ ؾقذ ُدِظق

 

...5..5 ...5..5 .5.5 ...5..5 ...5..5 .5.5 

ـْ  ـْ  ُمَتَػْوِظُؾ ـْ  َؾِعؾـ ُمَتَػْوِظُؾ ـْ  ُمَتَػْوِظُؾ  ؾِعُؾـ ُمَتَػْوِظُؾ

  "مجزوء الكامل"افؽومؾ ادجزوءبحر ـ  2

 ظروض  جمزوءة صحقحي )متػوظؾـ( وهلو أربعي أضب :ج ـ 

  ، مثؾ :  مرؾؾ )متػوظالتـ (ء جمزو ضب،و( متػوظؾـ) صحقحي جمزوءة  ظروض ـ1

، وَأكً آخر؟ َشَبْؼَتُفُؿ إِفْقــوفؼد  ًَ  ـَل ؾؾِْؿ َكَزْظ

 × تقأكً أاخرْ  يػؾؿ كزع × ُتؿق إػ وفؼدشبؼ

...5..5 ...5..5 × ...5..5 ...5..5.5 × 

 × متػوظالتـ متػوظؾـ          × متػوظؾـ متػوظؾـ          
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 مثؾ :  ،  )متػوظالن ( مذال ضب،( متػوظؾـ) صحقحي جمزوءة  ظروض ـ2

يوْح أَبًدا بؿْخ  َجَدٌث يؽقُن ُمؼوُمفُ   تَؾِػ افرِّ

 َجَدثـ  يؽقْ 

 

 أَبَدن بؿْخ  × ُن ُمؼوُمُفق

  

 × تَؾِػ ْرِريوْح  

...5..5 ...5..5 × ...5..5 ...5..55 × 

 × متػوظالن متػوظؾـ          × متػوظؾـ متػوظؾـ          

 ، مثؾ : صحقح )متػوظؾـ(جمزوء ضب   ،و(متػوظؾـ) صحقحي جمزوءة  ظروض ـ3

 متخشعًو وجتؿؾ ـْ ؽُ ال تَ ؾَ  َت تؼرْ ـْوإذا اؾ

ـْ  وإَذ ؾـْتؼرْ  ـْ  × َت ؾالتؽ ْؿؿعْ  متخْشَشع  × وجَتَ

...5..5 ...5..5 × ...5..5 ...5..5 × 

 × متػوظؾـ متػوظؾـ          × متػوظؾـ متػوظؾـ          

 جمزوء مؼطقع )متػوظؾ(= ؾعالتـ ، مثؾ :  ضب ،و( متػوظؾـ) صحقحي جمزوءة  ظروض ـ4

ُروا اإِلَشو ـَ َسـَوِت  َوإَِذا ُهُؿ َذ َثُروا احْلَ ـْ  َءَةَأ

ق  ُرْل إَشو َوإَِذا مُهُ ـَ َثُرْل  × َذ ـْ  َءَة َأ

 

 × َحَسـَويِتْ 

...5..5 ...5..5 × ...5..5 ...5.5 × 

 × ؾعالتـ  متػوظؾـ          × متػوظؾـ متػوظؾـ          
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 ج -زَ بحر اهلَ اف ـ5

ـْ    ـ وزٕف :1 ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ ـْ َم ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ ـْ َم ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ ـْ   َم ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ ـْ َم ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ ـْ َم ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ  َم

ُْٔؾ   ـ مٍتاحف :2 ِٓ ْاِظُْٔؾ   َظَذ إْهَزاِج َتْس ٍَ ـْ َم ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ  َم

 -ـ زحاؾف وظِِف ـ ـ تٌٔراتف3

 أ ـ افزحوؾوت-

ـْ (  وهق ؿبٔح ، وؿٔؾ :ٓجيقز ـ افَبض ) حذف 1 ُِ ْاِظ ٍَ ـْ ( :) َم ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ اخلامس افساــ (  ، ؾتهبح بف ) َم

 إٓ ذم إوػ -

ُْٔؾ (  ، وهق ـثر حسـ -2 ْاِظ ٍَ ـْ ( :) َم ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ  ـ افُػ ) حذف افسابع افساــ (  ، ؾتهبح بف ) َم

 ب ـ افعؾؾ -

ْاِظْل(=ؾًقفـ - (ًِٔةذهاب افسبب اخلٍٔػ مـ آخر افتٍـ احلَْذف )1 ٍَ () َم ـْ ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ  ؾتهبح )َم

 جيقز ذم افتًٍِٔة إوػ :  ,ـ 2

ـْ (  -  ـ 1 ُِ ْٔ ـْ (  افسادة ؾتهبح ) َؾْاِظ ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ  اخلرم وهق حذف ادٔؿ مـ ) َم

ُْٔؾ (  - ـ 2 ُْٔؾ (  ادٍُقؾة ؾتهبح ) َؾْاِظ ْاِظ ٍَ  اخلرب وهق حذف ادٔؿ مـ ) َم

ـْ (  - ـ 3 ُِ ـْ (  ادَبقضة ؾتهبح ) َؾْاِظ ُِ ْاِظ ٍَ  افنس وهق حذف ادٔؿ مـ ) َم

 وهذه افثالثة إٔقاٌع مـ اخلرم وهل ظِة جارية جمرى افزحاف ذم ظدم افِزوم وافنًراء يتحاصقهنا فثَِٓا *
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 : ي افبحر اهلزجـ مـ أمثؾ4

ظروض واحدة جمزوءة َصِحَٔحة ) جيقز ؾٔٓا افُػ ، ويّتْع  ، وفف اجمزوءا وجقبً  إٓ اهلزجيستًّؾ  ٓ*

 افَبض (  وهلا رضبان :

 -*بحر اهلزج ادحزوء

 ، مثؾ :  ضب جمزوء صحقح )مػوظقؾـ( ، وَصِحقَحي جمزوءة واحدة ظروضـ 1

ِْبل ُِٓا ُيهبل! إػ هٍْد َصبا َؿ  وهٌْد ِمث

ِْبْل   إػ هِْدنْ   × ُيْهبِْل هُلَا  وهُْدْن ِمْث  × َصبا َؿ

..5.5.5 ..5.5.5 × ..5.5.5 ..5.5.5 × 

ـْ  ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ ـْ  َم ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ ـْ  × َم ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ ـْ  َم ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ  × َم

 ، مثؾ :  ضب جمزوء حمذوف )ؾعقفـ (،و َصِحقَحي جمزوءة واحدة ظروضـ 2

 فقلِ بِوفّظْفِر افَذ ـؿ ِ ـْ قَوَمو َطْفري فبوؽل افّض 

ـْ فبوغ  َوَمو َطْفري   × َذفقِِل  م ِبِْظَظْفِرذْ  × ْضَضق

..5.5.5 ..5.5.5 × ..5.5.5 ..5.5 × 

ـْ  ـْ  َمَػْوِظْقُؾ ـْ  × َمَػْوِظْقُؾ  × ؾعقفـ  َمَػْوِظْقُؾ
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 ز -َج بحر افر  افـ 6

ـْ   ـ وزٕف :1 ُِ ًِ ٍْ ـْ ُمْسَت ُِ
ًِ ٍْ ـْ ُمْستَ ُِ

ًِ ٍْ ـْ        ُمْسَت ُِ
ًِ ٍْ ـْ ُمْسَت ُِ

ًِ ٍْ ـْ ُمْستَ ُِ ًِ ٍْ  ُمْستَ

ُؾ   ـ مٍتاحف :2 ُٓ ُؾ  ذِمْ َأْبُحِر إْرجاِز َبْحٌر َيْس ًِ ٍْ ـْ ُمْستَ ُِ
ًِ ٍْ ـْ ُمْسَت ُِ

ًِ ٍْ  ُمْستَ

 - ـ زحاؾاتف وظِِف ـ ـ تٌٔراتف3

 أ ـ افزحوؾوت-

ـْ (ـ اخْلَْبـ ) حذف افثاين افساــ (  1 ُِ
ًِ ٍْ ـْ ( ) ُمتَ ُِ

ًِ ٍْ  وتهبح ) ُمْسَت

ـْ (-افىل ) حذف افرابع ـ 2 ُِ
ًِ ـْ ( : ) ُمْسَت ُِ

ًِ ٍْ  افساــ ( ؾتهبح ) ُمْسَت

ـْ ( ـ 3 ُِ
ًِ ـْ (  ، وباخلبؾ : ) ُمَت ُِ

ًِ  اخلبؾ ) حذف افثاين وافرابع افساـْغ ( ) ُمْسَت

 -وهذه افزحاؾات دمقز ذم حنقه وَظُرْوضف ورضبف إٓ افرضب ادَىقع *

 ب ـ افعؾؾ -

( فتًٍِٔة وتسُغ ما ؿبِف ( ) حذف شاــ افقتد ادجّقع آخر اـ افَىع 1 ـْ ُِ
ًِ ٍْ ًِْؾ ( ؾتهبح )ُمْسَت ٍْ ) ُمْسَت

 =مًٍقفـ -

 ي افبحر افرجز-ـ مـ أمثؾ4

ـً ا وجمزوءً ا ومنىقرً بحر افرجز تامً افيستًّؾ *   أربع أظاريض ومخسة أرضب : ، وفف  اا ومْٓق

 افرجز افتوم-بحر ـ 1

 ـ ظروض  صحٔحة )مستًٍِـ ( ، وهلا رضبان :أ 
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 ، مثؾ :  رضب صحٔح )مستًٍِـ (،و(  مستًٍِـ) صحٔحة  ظروضـ 1

ُبرْ  داٌر فَِسْؾَؿك إْذ ُشَؾْقَؿك جورةٌ   َؿػًرا ُترى آيوُُتو ِمْثَؾ افز 

 يوُُتو أا ُترى  َؿْػرن َمك جورُةن ُشَعْ  َمك إذْ  داُرن فَِسْؾ 

 

ُبرْ زْ ِمْثَؾ    ز 

.5.5..5 .5.5..5 .5.5..5 .5.5..5 .5.5..5 .5.5..5 

ـْ   ُمْسَتْػِعُؾ

 

ـْ   ُمْسَتْػِعُؾ

 

ـْ   ُمْسَتْػِعُؾ

 

ـْ   ُمْسَتْػِعُؾ

 

ـْ   ُمْسَتْػِعُؾ

 

ـْ   ُمْسَتْػِعُؾ

 

 ، مثؾ : رضب مَىقع )مستًٍؾ (= مًٍقفـ  ،( مستًٍِـ) صحٔحة  ظروضـ 2

 ٌ ْيٌح َشومِل
 َواْفَؼْؾُى ِمـِّْل َجوِهٌد جَمُْفْقدُ  اْفَؼْؾُى ِمـَْفو ُمْسَسِ

ـْ   أْفَؼْؾُى ِم

 

يْ   َهو ُمْسَسِ

 

ـْ َشودُِـ ْـ   ُح  جَمُْفْقُدو يِنْ َجوِهُدْن  َوْفَؼْؾُى ِم

.5.5..5 .5.5..5 .5.5..5 .5.5..5 .5.5..5 .5.5.5 

ـْ   ُمْسَتْػِعُؾ

 

ـْ   ُمْسَتْػِعُؾ

 

ـْ   ُمْسَتْػِعُؾ

 

ـْ   ُمْسَتْػِعُؾ

 

ـْ   ُمْسَتْػِعُؾ

 

 مػعقفـ

 "مجزوء الرجز"افرجز ادجزوء بحر ـ 2

ـْ صحقحي )ظروض  جمزوءة ب ـ  ـْ ) واحد  ضبهلو و (ُمْسَتْػِعُؾ  ، مثؾ :  (ُمْسَتْػِعُؾ

 مـ أمِّ ظؿٍرو مؼػرُ  ؿْد هوج ؿؾبْل مـزٌل 

 ْد هوج ؿْؾ ـَؿ

 

 ؿْ ظَ  مـ أْمؿِ   × يْب مـزُفـ

 

 ومؼػرُ  ِرنْ 

 

× 

.5.5..5 .5.5..5 × .5.5..5 .5.5..5 × 

ـْ   ُمْسَتْػِعُؾ

 

ـْ   ُمْسَتْػِعُؾ

 

ـْ  ×  ُمْسَتْػِعُؾ

 

ـْ   ُمْسَتْػِعُؾ

 

× 
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 افرجز ادشطقر-بحر ـ 3

 ، مثؾ :  وهل افرضب،ظروض  مشطقرة صحقحي )مستػعؾـ (ج ـ 

 

 افرجز ادـفقك-بحر ـ 4

 وهلو ضب واحد صحقح )مستػعؾـ ( ، مثؾ :  ظروض  مـفقـي صحقحي )مستػعؾـ (د ـ 

 يو َفْقَتـِْل ؾِْقفو َجَذعْ 

 ؾِْقفو َجَذعْ  يو َفْقَتـِلْ 

.5.5..5 .5.5..5 

ـْ   ُمْسَتْػِعُؾ

 

ـْ   ُمْسَتْػِعُؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 مو هوَج أْحزاًكو وَصْجًقا َؿْد َصَجو

 مو هوَج أْح 

 

 ٍْ ـْ وَص  زاَك

 

 َوْن َؿْد َصَجو

 

.5.5..5 .5.5..5 .5.5..5 

ـْ   ُمْسَتْػِعُؾ

 

ـْ   ُمْسَتْػِعُؾ

 

ـْ   ُمْسَتْػِعُؾ
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 ؾ -مَ بحر افر  افـ 7

ـْ   وزٕف :ـ 1 ـْ َؾْاِظالُت ـْ َؾْاِظالُت ـْ   َؾْاِظالُت ـْ َؾْاِظالُت ـْ َؾْاِظالُت  َؾْاِظالُت

اُت   ـ مٍتاحف :2 ََ ـْ َؾْاِظالُت            َرَمُؾ إْبُحِر َيْرِوْيِف افثِّ ـْ َؾْاِظالُت  َؾْاِظالُت

 - ـ زحاؾاتف وظِِف ـ فـ تٌٔرات3

 أ ـ افزحوؾوت-

ـْ (-ـ اخْلَْبـ ) حذف 1 الُت
ًِ ـْ ( :) َؾ  افثاين افساــ (  ، وهق ـثر افقؿقع ؾتهبح بف ) َؾْاِظالُت

ـْ ( :) َؾْاِظالُت (  -2 ّػ ) حذف افسابع افساــ (  ، ؾتهبح بف ) َؾْاِظالُت َُ  ـ اْف

ًِالُت (  ، وهق زحاف 3 ـْ ( :) َؾ ؾ) حذف افثاين وافسابع افساـْغ (  ، ؾتهبح بف ) َؾْاِظالُت ُْ  ؿبٔح - ـافنَّ

ّػ ، * َُ ودمري هذه افزحاؾات وؾؼ ؿاظدة ادًاؿبة ؾ٘ذا دخؾ اخْلَْبـ تًٍِٔة مْف ، شِّت افتل ؿبِٓا مـ اْف

ؾ شِّت افتًٍِٔة افتل ؿبِٓا مـ  ُْ ّػ شِّت افتل بًدها مـ  اخْلَْبـ ، وإذا دخِٓا افنَّ َُ وإذا دخِٓا اْف

ّػ ، وما بًدها مـ  اخْلَْبـ - َُ  اْف

 ب ـ افعؾؾ -

(:) َؾْاِظال(=ؾاظِـ -اـ 1 ـْ  حلَْذف )ذهاب افسبب اخلٍٔػ مـ آخر افتًٍِٔة( ؾتهبح )َؾْاِظالُت

ْك)حذف افسبب اخلٍٔػ مـ آخر افتًٍِٔة، مع تسُغ اخلامس ادتحركـ 2 ََ ْهب(  اْف ًَ احلذف + اْف

(: )َؾْاِظالْت(=ؾاظالن - ـْ  ؾتهبح )َؾْاِظالُت

ْٔغ )زيادة حرف شاــ ظذ ما آـ 3 ـْ ْن(=افتَّْسبِ (: )َؾْاِظالُت ـْ  ؾاظالتان-خره شبب خٍٔػ( ؾتهبح )َؾْاِظالُت
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 ي افبحر افرمؾ-ـ مـ أمثؾ4

 ظروضان وشتة أرضب :،وفف  اا وجمزوءً تامً بحر افرمؾ افيستًّؾ *

 ـ بحر افُامؾ افتام-1

 ـ ظروض  حمذوؾة )ؾاظِـ ( ، وهلا ثالثة أرضب :أ 

 :  ، مثؾ )ؾوظالتـ (ضب صحقح  ،و( ؾوظؾـ) حمذوؾي  ظروضـ 1

ٌق  ًُ ـوفَغّصون بودوء اظتِصوري فق بغر ادوء َحْؾؼل َذِ  ــ

ُؿـ          موِء َحْؾؼْل           فق بغر ْل        ًُ ـْؾَغْص  َذِ  َصوِن بْؾام ــ

 

 تِصوريْ ظْ ءِ 

.5..5.5 .5..5.5 ...5 .5..5.5 .5..5.5 .5..5.5 

ـْ   َؾْوِظالُت

 

ـْ   َؾْوِظالُت

 

ـْ   َؾِعُؾ

 

ـْ   َؾْوِظالُت

 

ـْ   َؾْوِظالُت

 

ـْ   َؾْوِظالُت

 

 ، مثؾ :  ضب افثوين مؼصقر )ؾوظالن(،و(  ؾوظؾـ) حمذوؾي  ظروضـ 2

ْقداءِ  وا ؾرَدْ  يو بـل افص  فقْؾ إكّ  رد   ام ُيْػَعُؾ هذا بوفذ 

 يو بـ ْصَصْ 

 

 وداِء رْددُ 

 

 ام ُيْػ إْكـّ  ؾرَدْ  

 

 ْؾ فقْ ْذذ  ب  وذا َظُؾ ه

.5..5.5 .5..5.5 ...5 .5..5.5 .5..5.5 .5..55 

ـْ   َؾْوِظالُت

 

ـْ   َؾْوِظالُت

 

ـْ   َؾِعُؾ

 

ـْ   َؾْوِظالُت

 

ـْ ؾَ   ِعالُت

 

 اُلنْ َؾْوظ
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 ، مثؾ :  ضب حمذوف مثؾفو )ؾوظؾـ ( ،و(  ؾوظؾـ) حمذوؾي  ظروض ـ3

ًِ اخَلـْسوُء د و ِجْئُتفو  صوَب َبْعدي َرْأُس هذا واْصَتَفْى  ؿوف

ـْ   اَم شوُء دْ  ؿوفـَتـِْؾ َخ

 

 صوَب َبْعدي  ِجْئُتفو

 

 ذا وَرْأُس ه

 

 وْصَتَفْى 

 

.5..5.5 .5..5.5 .5..5 .5..5.5 .5..5.5 .5..5 

ـْ   َؾْوِظالُت

 

ـْ   َؾْوِظالُت

 

ـْ وؾَ   ِظُؾ

 

ـْ   َؾْوِظالُت

 

ـْ   َؾْوِظالُت

 

 ـْ َؾْوِظؾ

 

 ـ بحر افُامؾ ادجزوء-2

 )ؾاظالتـ( ، وهلا ثالثة أرضب :ـ ظروض  جمزوءة صحٔحة ب 

 ، مثؾ : جمزوء مسبغ )ؾوظالتون( ضب  ،و(ؾوظالتـ) صحقحي جمزوءة  ظروضـ 1

رْ  وَد ُيْدِمْقفْ  َٓن َحت ك َفْق َمَشك افذ  ـَ  رَظَؾْقِف 

رْ   َٓن َحتتك   ُر َظَؾْقفِل  × َفْق َمشذ 

 

وَد ُيْدِمْقفْ    ـَ

 

× 

.5..5.5 .5..5.5 × ...5.5 .5..5.55 × 

ـْ   َؾْوِظالُت

 

ـْ  ـْ  × َؾْوِظالُت  َؾِعالُت

 

 × َؾْوِظالُتونْ 
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 ، مثؾ :  ضب جمزوء صحقح مثؾفو )ؾوظالتـ(،و( ؾوظالتـ) صحقحي جمزوءة  ظروضـ 2

بقرِ  مؼػراٌت دارشوٌت   مثُؾ آيوِت افز 

 مثُؾ أايو × دارشوُتـ  مؼػراُتـ

 

 × تِْزَزبـَقِريْ 

.5..5.5 .5..5.5 × .5..5.5 .5..5.5 × 

ـْ   َؾْوِظالُت

 

ـْ   َؾْوِظالُت

 

ـْ  ×  َؾوِظالُت

 

ـْ   َؾْوِظالُت

 

× 

 ، مثؾ : رضب  جمزوء حمذوف )ؾاظِـ(،و( ؾاظالتـ) صحٔحة جمزوءة  ظروضـ 3

و ـْ جسِدهْ  ؿؾبُف ظـَد افث ري  ـٌ ظ  بوئ

ـْ   ؿؾبُفق ِظ

 

ـْ  × َد ْثّثـُرْيَقو  × جسِدهْ   بوئـُـ ظ

.5..5.5 .5..5.5 × .5..5.5 ...5 × 

ـْ   َؾْوِظالُت

 

ـْ   َؾْوِظالُت

 

ـْ  ×  َؾوِظالُت

 

ـْ   َؾِعؾ

 

× 
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 بحر اخلػقػ -افـ  8

ـْ   ـ وزٕف : 1 ـْ َؾْاِظالُت ِع ُف ٍْ ـْ ُمْستَ ـْ  َؾْاِظالُت ـْ َؾْاِظالُت ِع ُف ٍْ ـْ ُمْستَ  َؾْاِظالُت

اُت   ـ مٍتاحف :2 ـَ ْت بِِف احْلََر ٍَّ ـْ  َيا خٍٍٔا َخ ـْ َؾْاِظالُت َؾْاِظالُت ِع ُف ٍْ  ُمْستَ

 -ـ زحاؾاتف وظِِف ـ ـ تٌٔراتف3

 أ ـ افزحوؾوت-

ـْ ( :1 ِع ُف ٍْ ـْ ( ،و تهبح بف ) ُمْسَت الُت
ًِ ـْ ( : ) َؾ  ـ اخْلَْبـ ) حذف افثاين افساــ (  ؾتهبح بف ) َؾْاِظالُت

ـْ (-   ِع ُف ٍْ  ) ُمَت

ّػ ) حذف افسابع افساــ (  ، و بف تهبح ) 2 َُ ـْ ( :) َؾْاِظالُت (،ـ اْف ـْ ( : َؾْاِظالُت ِع ُف ٍْ  وتهبح بف ) ُمْسَت

ِع ُل ( ٍْ   -) ُمْسَت

ِع 3 ٍْ ًِالُت ( ،وتهبح بف ) ُمْسَت ـْ ( :) َؾ ؾ ) حذف افثاين وافسابع افساـْغ (  و بف تهبح ) َؾْاِظالُت ُْ ـ افنَّ

ِع ُل (-   ٍْ ـْ ( :) ُمتَ  ُف

ّػ، ودمري هذه افزحاؾات وؾؼ ؿاظدة ادًاؿب* َُ ة ؾ٘ذا دخؾ اخْلَْبـ تًٍِٔة مْف ، شِّت افتل ؿبِٓا مـ اْف

ؾ شِّت افتًٍِٔة افتل ؿبِٓا مـ  ُْ ّػ شِّت افتل بًدها مـ اخْلَْبـ، وإذا دخِٓا افنَّ َُ وإذا دخِٓا اْف

ّػ ، وافتل بًدها مـ اخْلَبْـ - واخلبـ ؾٔف حسـ ، وافُػ صافح ، وافنُؾ ؿبٔح - َُ  اْف

 ـ افعؾؾ - ب

(:) َؾْاِظال(=ؾاظِـ -ـ احلَ 1 ـْ  ْذف )ذهاب افسبب اخلٍٔػ مـ آخر افتًٍِٔة( ؾتهبح )َؾْاِظالُت

ْك)حذف افسبب اخلٍٔػ مـ آخر افتًٍِٔة، مع تسُغ اخلامس ادتحرك2 ََ  ـ اْف

(: )َؾْاِظالْت(=ؾاظالن  ـْ ْهب( ؾتهبح )َؾْاِظالُت ًَ ِع ْل(-احلذف + اْف ٍْ (: )ُمْسَت ـْ ِع ُف ٍْ  وتهبح )ُمْسَت
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( ـ 3 ـْ ( : )َؾْآُت ـْ ُْٔث )حذف أول افقتد ادجّقع (ؾتهبح )َؾْاِظالُت
ًِ  افتَّْن

ـْ ْن(=ؾاظالتان- (: )َؾْاِظالُت ـْ  افتَّْسبِْٔغ )زيادة حرف شاــ ظذ ما آخره شبب خٍٔػ( ؾتهبح )َؾْاِظالُت

 ي افبحر اخلػقػ-ـ مـ أمثؾ4

 : أظاريض ومخسة أرضب ثالث، وفف  ا وجمزوءايستًّؾ افبحر اخلٍٔػ تامً *

 ـ بحر اخلػقػ افتوم- 1

 ـ ظروض صحقحي )ؾوظالتـ( ، وهلو ضبون :أ 

 ، مثؾ :  )ؾاظالتـ( صحٔح  رضب  ،و(ؾاظالتـ) صحٔحة ظروضـ 1

َخولِ  حؾ  َأْهِع َمو َبغ َدْريَن ؾَبوُدوْ  ي ٌ بوفسِّ ًْ ُظؾـِْقي   فـَْل وحؾـّ

ًْ  ؾَبوُدوْ يَنْ  َمو َبْغَ َدرْ   حؾـْؾ َأْهِع   َخوِلِس بْس   ِقْيقَتـُظؾـْ فـَْل وحؾـَْؾـَ

.5..5.5 .5.5..5 .5..5.5 .5..5.5 .5.5..5 .5..5.5 

ـْ  ـْ  َؾْوِظالُت ـْ  ُمْسَتْػِع ُف  َؾْوِظالُت

 

ـْ  ـْ  َؾْوِظالُت ـْ  ُمْسَتْػِع ُف  َؾْوِظالُت

 

 ، مثؾ :  ضب  حمذوف )ؾوظؾـ (،و( ؾوظالتـ) صحقحي ظروضـ 2

ًَ ِصعِري َدى هؾ ُثؿ  هؾ آتَِقـْفؿُ  فق ، مـ ُدوِن ذاَك، افر  ـْ  أم حَيقَف

ًَ ِصعِري   ـْ فُ قُ أم حَيْ  أاتَِقـْفؿُ  هؾ ُثْؿَؿ هْؾ  فق

 

ـْ   اُدوِن ذَ  م

 

 ـْرردى 

.5..5.5 .5.5..5 .5..5.5 .5..5.5 .5.5..5 .5..5 

ـْ  ـْ  َؾْوِظالُت ـْ  ُمْسَتْػِع ُف  َؾْوِظالُت

 

ـْ  ـْ ُمْسَتْػِع  َؾْوِظالُت  ـْ َؾْوِظؾُ  ُف
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  )ؾاظِـ( ـ ظروض  حمذوؾة )ؾاظِـ ( ، وهلا رضب واحد حمذوفب 

 َكؿتثْؾ مـُف، أو َكَدْظُف فؽؿْ  إْن َؿَدْركو يقمًو ظذ ظومرٍ 

ـْ ظذ إْن َؿَدْركو  ُهق، أو َكَدعْ  مــ ؿتثؾكَ  ظومرنْ  يقم

 

 ُهق فؽؿْ 

.5..5.5 .5.5..5 .5..5.5 .5..5.5 .5.5..5 .5..5 

ـْ  ـْ  َؾْوِظالُت ـْ  ُمْسَتْػِع ُف  َؾْوِظالُت

 

ـْ  ـْ  َؾْوِظالُت ـْ  ُمْسَتْػِع ُف  َؾْوِظُؾ

 

 ـ بحر اخلٍٔػ ادجزوء2

 ظروض  جمزوءة صحٔحة )مستٍع فـ ( وهلا رضبان : ج ـ 

 ، مثؾ :  رضب صحٔح )مستٍع فـ (،و(  فـ مستٍع) صحٔحة جمزوءة  ظروضـ 1

 ًَ  َظؿٍرو، دم أمِركوأم   صِعِري: موذا َتَرى فق

 × دم أمِركو  أْمُؿ َظؿٍرن × موذا َتَرى  فقً صِعِري

.5..5.5 .5.5..5 × .5..5.5 .5.5..5 × 

ـْ  ـْ  َؾْوِظالُت ـْ  × ُمْسَتْػِع ُف ـْ  َؾْوِظالُت  × ُمْسَتْػِع ُف

 ، مثؾ :  رضب جمزوء خمبقن مَهقر )ؾًقفـ (،و(  فـ مستٍع) صحٔحة جمزوءة  ظروض ـ 2

ؾ    ُكقا َؽِضْبُتْؿ َيِسْرُ  َخْطٍى إِْن مَلْ َتُؽقـُ

ـْ  ْؾُؾ َخْطب  ُكق َؽِضْبُتؿْ  × إِْن مَلْ َتُؽق  ـُ

 

و  َيِسْرُ

 

× 

.5..5.5 .5.5..5 × .5..5.5 ..5.5 × 

ـْ  ـْ  َؾْوِظالُت ـْ  × ُمْسَتْػِع ُف  × ؾعقفـ  َؾْوِظالُت
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 ب -بحر ادتؼورَ افـ  9

 ؾًقفـ ؾًقفـ ؾًقفـ ؾًقفـ   ؾًقفـ ؾًقفـ ؾًقفـ ؾًقفـ   ـ وزٕف : 1

 ؾًقفـ ؾًقفـ ؾًقفـ ؾًقفـ               ظـ ادتَارب ؿال اخلُِٔؾ   ـ مٍتاحف :2

 - ـ زحاؾاتف وظِِف ـ ـ تٌٔراتف3

 أ ـ افزحوؾوت-

ْقُل (  ، وهق زحاف شائغ مستحسـ ، شقى ) ـ 1 ًُ ـْ ( :) َؾ ْقُف ًُ ـْ (  افتل ؿبؾ افَبض ؾتهبح بف ) َؾ ْقُف ًُ َؾ

 افرضب إبس -

 ب ـ افعؾؾ -

ْق(= ؾًْؾ ـ احلَْذف )ذهاب افسبب اخلٍٔػ مـ آخر افتًٍِٔة( ؾتهبح 1 ًُ (: )َؾ ـْ ْقُف ًُ  )َؾ

ْك 2 ََ ْقْل(ـ اْف ًُ ـْ ( : )َؾ ْقُف ًُ  )حذف شاــ افسبب اخلٍٔػ آخر افتًٍِٔة وتسُغ ما ؿبِف( ؾتهبح )َؾ

ٔػ مـ آخر افتًٍِٔة ، ثؿ حذف شاــ افقتد ادجّقع وتسُغ ما ؿبِف  اْفبَْس )ذهاب افسبب اخلٍـ 3

( : )َؾْع(- ـْ ْقُف ًُ  ،احلذف + افَىع(ؾتهبح )َؾ

ـْ (  ؾ٘ن ـإت شادة 4 ْقُف ًُ ـ اخْلَْرم) حذف أول افقتدادجّقع أول افتًٍِٔة (  وذفؽ ذم تًٍِٔتف إوػ ) َؾ

ِْاًم ، و ك هذا َث َّّ ـْ (  وُيَس ك َثْرًما-أصبحت ) ُظْقُف َّّ بُقَضة صارت) ُظْقُل ( وُيَس َْ  إن ـإت َم

 واخلرم مـ افًِؾ اجلارية جمرى افزحاف ذم ظدم افِزوم ، وهق ؿبٔح ؿِٔؾ افقؿقع ذم افنًر - 
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 -ي افبحر ادتؼوربـ مـ أمثؾ4

و*  جمزوًءا، وفف ظروضون، وشتي أضب: و يستعؿؾ افبحر ادتؼورب تومًّ

 - افتامبحر ادتَارب  ـ  1

 حة )ؾًقفـ( ورضهبا صحٔح )ؾًقفـ( ، مثؾ : ـ ظروض صح1ٔ

 ؾنّن فؽؾِّ مؼوٍم مؼوٓ وٓ ُتْعجؾـّل هداك ادؾقُؽ 

 مؼوٓ مؼومـ فؽؾؾ ؾنكـ مؾقؽق هداـؾ جؾــل وٓ تع

..5.5 ..5.5 ..5.5 ..5.5 ..5.5 ..5.5 ..5.5 ..5.5 

ـْ  ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف  َؾُعْقُف

 ، مثؾ :  وضهبو مؼصقر)ؾعقْل( ،ـ ظروض صحقحي )ؾعقفـ (2 

ٌٍ مراضْقَع مثَؾ افسعوْل  ويلِوي إػ كْسقة بوئسوٍت      وصْع

 شعول ع مثؾ س مرا ي وصعثـ ئسوتـ وتـ بو إػ كس ويلوي

..5.5 ..5.5 ..5.5 ..5.5 ..5.5 ..5.5 ..5.5 ..55 

ـْ  ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف  َؾُعْقْل  َؾُعْقُف

 ، مثؾ : ـ  ظروض صحقحي )ؾعقفـ( وضهبو حمذوف )َؾَعْؾ( 3 

 يـيس افّرواة افذي ؿْد رووا وأبـل مـ افّشْعر بقًتو ظقيًصو

 روو فذي ؿد رواتؾ يـسرس  ظقيصـ ربقتـ مـ صشع وأبـل

..5.5 ..5.5 ..5.5 ..5.5 ..5.5 ..5.5 ..5.5 ..55 

ـْ  ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف  َؾَعْؾ  َؾُعْقُف
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 ، مثؾ :  ـ ظروض  صحٔحة )ؾًقفـ( ورضهبا أبس)ؾْع(4

ًْ مـ ُشؾقؿك وِمـ مّقفْ  خؾقّع ُظقجو ظذ رشؿ دارٍ   خؾ

 يف ومـ مل شؾقؿك خؾً مـ م دارن ظذ رس يعقجو خؾقع

..5.5 ..5.5 ..5.5 ..5.5 ..5.5 ..5.5 ..5.5 .5 

ـْ  ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف  َؾعْ  َؾُعْقُف

 ادجزوء - بحر ادتَارب ـ 2

 حمذوؾة )ؾًؾ( ورضهبا حمذوف)ؾًؾ( ، مثؾ : جمزوءةظروض ـ 5

 فسؾـْؿك بذات افغضو أِمـ دمـٍي أؿـْػرْت 

 × ؽضو بذاتؾ فسؾؿك × ؾرت كتـ أق أمـ دم

..5.5 ..5.5 ..5.5 × ..5.5 ..5.5 ..5.5 × 

ـْ  ـْ  َؾُعْقُف ـْ  × َؾعؾ َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف  × ؾعؾ َؾُعْقُف

 ، مثؾ : جمزوءة حمذوؾة )ؾًؾ( ورضهبا أبس)ؾع(ظروض ـ 6

 ؾام ُيؼَض يْلتِقؽو تعػـّْػ وٓ تبـْتئْس    

 × ـو ض يليت ؾام يؼ × تئس وٓ تى تعػػػ

..5.5 ..5.5 ..5.5 × ..5.5 ..5.5 ..5.5 × 

ـْ  ـْ  َؾُعْقُف ـْ  × َؾعؾ َؾُعْقُف ـْ  َؾُعْقُف  × ؾع َؾُعْقُف
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 -بحر افرسيع افـ 11

 مستًٍِـ مستًٍِـ مًٍقٓت مستًٍِـ مستًٍِـ مًٍقٓت  ـ وزٕف  :1

 مستًٍِـ ؾاظِـ مستًٍِـ  بحٌر رسيع مافف شاحٌؾ  ـ مٍتاحف : 2

 : ـ زحاؾاتف وظِِف ــ تٌٔراتف 3

 أ ـ افزحوؾوت -

ـْ (ـ 1 ُِ
ًِ ٍْ ـْ ( : ) ُمَت ُِ

ًِ ٍْ  وهق حسـ -مٍاظِـ  =اخْلَْبـ ) حذف افثاين افساــ ( ؾتهبح بف ) ُمْستَ

ـْ (= مٍتًِـ ، ـ 2 ُِ
ًِ ـْ ( :) ُمْسَت ُِ

ًِ ٍْ  وهق صافح -افىَّّل) حذف افرابع افساــ ( ؾتهبح بف ) ُمْستَ

ـْ ( = ؾًِتــ 3 ُِ
ًِ ـْ ( :) ُمَت ُِ

ًِ ٍْ وهق  ،اخْلَْبؾ) حذف افثاين وافرابع افساـْغ ـخبـ +ضل( ؾتهبح بف ) ُمْسَت

 ؿبٔح -

 - ب ـ  افعؾؾ

ِْؿ )حذف افقتد ادٍروق آخر افتًٍِٔة( ؾتهبح )1 ْقُٓت ـ افهَّ ًُ ٍْ ِـ- (َم ًْ ْق( = ؾ ًُ ٍْ  : )َم

ْنػ 2 َُ ْقُٓت (ؾتهبح )افسابع ادتحركحذف )أوافُسػ ـ اْف ًُ ٍْ ْقٓ(= مًٍقفـ- (َم ًُ ٍْ  : )َم

ْقُٓت (ؾتهبح )إشُان افسابع ادتحركـ اْفَقْؿػ )3 ًُ ٍْ ْقْٓت(- (َم ًُ ٍْ  : )َم

 ي افبحر افرسيع-ـ مـ أمثؾ4

و ومشطقًرا، فف أربعي أظوريض وشتي أضب-بحر افرسيع *يستعؿؾ    تومًّ
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 -افتام  ـ  بحر افرسيع1

 افرضب مىقي مُسقف=)مًٍال(=ؾاظِـ ، مثؾ :مىقية مُسقؾة مًٍقٓت =)مًٍال( ،وـ ظروض 1

 خمؾقفٌؼ مستعجٌؿ حُمقُل  هوَج اهلقى رشٌؿ بذاِت افغه

 حمقفق مستعجؿـ خمؾقؿـ تؾ ؽضو         رشؿـ بذا هوجؾ هقى

.5.5  ..5    .5.5 ..5   .5 ..5         .5.5  ..5    .5.5 ..5   .5 ..5         

 ؾوظؾـ          مستػعؾـ مستػعؾـ ؾوظؾـ          مستػعؾـ مستػعؾـ

 ، وافرضب مىقي مقؿقف =)مًٍالت( ، مثؾ:   ـ ظروض مىقية مُسقؾة مًٍقٓت =)مًٍال(2

 راءون دم صوٍم وٓ ظراْق  أزموُن شؾؿك ٓ يرى مثـْؾفو افرْ 

 دم ظراق صومـ وٓ راءوكػل مثؾفر مك ٓ يرى أزمو كسؾ

.5.5  ..5    .5.5 ..5   .5 ..5         .5.5  ..5    .5.5 ..5   .5..55 

 مػعالْت         مستػعؾـ مستػعؾـ ؾوظؾـ          مستػعؾـ مستػعؾـ

ِـ3 ًْ  ، مثؾ : ـ ظروض مىقية مُسقؾة مًٍقٓت =)مًٍال( ، وافرضب أصِؿ=)مًٍق(= ؾ

ًْ ومل تؼـْصْد فؼقِؾ اخلـو ًَ  ؿوف  أْشامظلْ مفال فؼْد أبؾغ

 موظل أبؾغ تلس مفؾـ فؼد فؾ خـو               تؼصد فؼل ؿوفً ومل

.5.5  ..5    .5.5 ..5   .5 ..5         .5.5  ..5    .5.5 ..5   .5.5 

 مػعق         مستػعؾـ مستػعؾـ ؾوظؾـ          مستػعؾـ مستػعؾـ

ًِِـ ـ ظ4  ، مثؾ : روض خمبقفة مُسقؾة مًٍقٓت =)مًٍال( ، وافرضب خمبقل مُسقف=)مًٍال( ؾ

 كر وأضـْراف إـّػ ظـؿ ْ  افـُؼ مسٌؽ وافقجقه دكو

 ؾعـؿ راؾؾ أـػ كرن وأط هدكو ــ وفقجق اكـش رمس

.5.5  ..5    .5.5 ..5   ...5             .5.5  ..5    .5.5 ..5   ...5   

         ؾِعؾـ مستػعؾـ مستػعؾـ ؾِعؾـ مستػعؾـ مستػعؾـ
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 -ادنىقربحر افرسيع ـ  2

 ، مثؾ :  ـ ظروض منىقرة مقؿقؾة مًٍقُٓت =مًٍقْٓت = مًٍقٓنْ 5

ًُ ؿؾـْبل دم يدي ذاِت اخلوْل   خؾـّق

 ذات خلول يب دم يدي خؾؾقً ؿؾ

.5.5  ..5 .5.5 ..5 .5.5 .55 

 مػعقٓن مستػعؾـ مستػعؾـ

ـْ 6  ، مثؾ :  ـ ظروض منىقرة مُسقؾة مًٍقُٓت =مًٍقٓ=مًٍقف

 يو صوحَبْل رحـْْع  أؿال ظـذ ِْل

 ٓظـْذِل رحع أؿؾ يو صوحبل

.5.5  ..5 .5.5 ..5 .5.5.5 

 مػعقفـ مستػعؾـ مستػعؾـ
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 جدول افتغقرات افطورئي ظذ افبحقر اددروشي

 أ ـ افزحوؾوت- 

 افبحر افتغقر م

 افبسقط ، افرجز ، افرمؾ ، اخلػقػ ، افرسيع - اخلبـ 1

 افبسقط ، افرجز ، افرسيع- افطل 2

 افبسقط ، افرجز ، افرسيع- اخلبؾ 3

 افطقيؾ ، اهلزج ، افرمؾ ، اخلػقػ- افؽػ 4

 -افطقيؾ ، اهلزج ، ادتؼورب - افؼبض 5

 افرمؾ ، اخلػقػ - افشؽؾ 6

 افؽومؾ - اخلزل 7

 افؽومؾ - اإِلْضامر 8

 افؽومؾ- افقؿص 9
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 ب ـ افعؾؾ -

 افبحر  افتغقر م

 افرسيع- افؽسػ 1

 افرسيع- افقؿػ  2

 افرسيع- افصؾؿ  3

 افبسقط، افؽومؾ ، افرجز -  افؼطع  4

 افطقيؾ ، ادتؼورب - اخلرم )افثؾؿ ، افثرم( 5

 افقاؾر - اخلرم )افعضى ، افعؼص ، افؼصؿ ، اجلؿؿ(

 اهلزج - )اخلرم ، اخلرب ، افشس (اخلرم  

 اخلػقػ - افتشعقٌ  6

 ادتؼورب -،افطقيؾ ، اهلزج ، افرمؾ ، اخلػقػ  احلذف  7

 افرمؾ ، اخلقػ ، ادتؼورب - افؼرص 8

 ادتؼورب - افبس 9

 افقاؾر -  افؼطػ  11

 افؽومؾ  افسؾققؾ 11

 افبسقط، افؽومؾ-   افتذيقؾ 12

َذذ 13  -افؽومؾ  احْلَ

 افبسقط  -  اخلزم  14

 فرمؾ -ا افت ْسبِْقغ 15
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 بحقر أخرى 

رس مْٓا ظؼة أبحر ، وؾٔام يٖيت ٕذـر أوزان دُ ا ، جمّقع افبحقر افتل وردت ظـ افًرب شتة ظؼ بحرً 

 بَٔة افبحقر -

 بحر ادديد -افـ 1

ـْ   وزٕف :   ُِ ـْ َؾْاِظ ـْ َؾْاِظالُت ُِ ـْ َؾْاِظ ـْ   َؾْاِظالُت ُِ ـْ َؾْاِظ ـْ َؾْاِظالُت ُِ ـْ َؾْاِظ  َؾْاِظالُت

 يستًّؾ افبحر اَدِدْيد جمزوءا وجقبا ، وٕدر جمٔئف منىقرا -*

ر ِظْْدي ِصٍاُت  مٍتاحف :  ًْ َِديِد افنِّ
ـْ َؾْاِظالُت      دِ ُِ ـْ َؾْاِظ  َؾْاِظالُت

 بحر ادـرسح -اف ـ 2

ًِ    وزٕف : ٍْ ْقُٓت ُمْسَت ًُ ٍْ ـْ َم ُِ
ًِ ٍْ ـْ ُمْسَت ـْ   ُِ ُِ ًِ ٍْ ْقُٓت ُمْستَ ًُ ٍْ ـْ َم ُِ

ًِ ٍْ  ُمْستَ

 يستًّؾ افبحر ادْرسح تاما ومْٓقـا -*

ُب اْدََثُؾ  مٍتاحف :  ِْٔف ُيرْضَ
ٌح ؾِ ًُِؾ    ُمْرَْسِ ْقُٓت ُمْسَت ًُ ٍْ ـْ َم ُِ

ًِ ٍْ  ُمْستَ

 بحر ادضورع -افـ 3

ـْ   وزٕف :   ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ ـْ َم ـْ َؾْاِع ُٓت ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ ـْ    َم ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ ـْ َم ـْ َؾْاِع ُٓت ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ  َم

 ٓيستًّؾ إٓ جمزوءا -*

د  ادَُْواِرَظاُت    مٍتاحف : ًَ ـْ َؾْاِع ُٓت   ُت ُِ ْٔ ْاِظ ٍَ  َم
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 بحر ادؼتضى -افـ 4

ُِـ   وزٕف : ًِ ٍْ ـْ ُمْسَت ُِ
ًِ ٍْ ْقُٓت ُمْستَ ًُ ٍْ ُِـ  َم ًِ ٍْ ـْ ُمْستَ ُِ

ًِ ٍْ ْقُٓت ُمْسَت ًُ ٍْ  َم

 إٓ جمزوءا - يستًّؾ ٓ*

َُٖفْقا    مٍتاحف : اَم َش ـَ ُؾ   اِْؿَتِوْب  ًِ ْقُٓت ُمْسَت ًُ ٍْ  َم

 بحر ادجتٌ -افـ 5

ـْ    وزٕف : ـْ َؾْاِظالُت ـْ َؾْاِظالُت ِع ُف ٍْ ـْ  ُمْسَت ـْ َؾْاِظالُت ـْ َؾْاِظالُت ِع ُف ٍْ  ُمْستَ

 يستًّؾ إٓ جمزوًءا - ٓ*

اُت    مٍتاحف : ـَ ـْ َؾْاِظالُت  إِْن ُجثَِّت احْلََر ِع ُف ٍْ  ُمْستَ

 ـ بحر ادتدارك -6

ُِـ   وزٕف : ـْ َؾْاِظ ُِ ـْ َؾْاِظ ُِ ـْ َؾْاِظ ُِ ُِـ  َؾْاِظ ـْ َؾْاِظ ُِ ـْ َؾْاِظ ُِ ـْ َؾْاِظ ُِ  َؾْاِظ

 يستًّؾ افبحر ادتدارك تاما وجمزوءا -*

ُؾ   مٍتاحف : َِ اُت اْدُْحَدِث َتَْْت ـَ ُؾ   َحَر ًِ ـْ َؾ ُِ
ًِ ـْ َؾ ُِ

ًِ ـْ َؾ ُِ
ًِ   َؾ

*** 
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 وزان ادستحدثي دم افؼديؿ واحلديٌ إ

 افشعر اجلديد 

 إوزان ادستحدثي -أوٓ : 

فٌرض اإلؾالت مـ ؿٔقد  ،وزان افتل خرجت ظـ افبحقر افستة ظؼ افتل وردت ظـ افًرب إ : هل

 : ويُّْْا تَسٔؿ هذه إوزان ادحدثة ؿسّغ افقزن وافَاؾٔة ، 

 وهل :،ـ أوزان مستـبطي مـ ظؽس افدوائر )افبحقر(  (أ)

 ـ ادّتّد-2      -ـ ادْستىـِٔؾ1

 ـادتَّـِئـد -4     -ـ ادَتَقؾـِّر3

د 5  ـ ادىَّـرد-6     -ـ ادْرَْسِ

 خمسظي ، وهل : بي أوعرّ ـ  أوزان  مُ  (ب)

ِة1 ِسِّ و َبٔت2  -ـ افسِّ      ـ افَـُقما -3  -ـ افد 

 ـ افُان ـان -6  -ـ افّزجؾ5  -ـ اُدقّصح4

ّٔا - 7  )افٍْقن افسبًة (- هذه إوزان: وتسّك  ـ ادقاف

 -افشعر اجلديد  : ثوكقو 

ؿهائد تًتّد افنىر افقاحد،وٓ تتَٔد أصىرها بًدد مًغ مـ  جمّقظة"افنًر اجلديد هق: 

 ،  "وهُذا ذو تًٍِٔة واحدةذو تًٍِٔتغ، ئِف آخر ذو أربع تًٍٔالت،وثافث  افتًٍٔالت،ؾَد يرد افنىر
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 فف أشامء ـثرة مْٓا :افنًر اجلديد، و*

  -افنًر احلديث ـ3  -افنًر ادًارص ـ2  -افنًر احلر ـ1

 -افنىرـ أشِقب 6   -أشِقب افسىرـ 5  -صًر افتًٍِٔة ـ4

 -افنًر افسائب ـ9  افنًر ادْىِؼ   ـ8   -افنًر ادرشؾ ـ7

 افنًر احلر، و صًر افتًٍِٔة -  :وافنائع مـ هذه إشامء  *

م ظذ يدي ٕازك ادالئُة وبدر 1947ادٔالدي  ذم شْة افَرن افًؼيـذم  أواشط  افنًر اجلديد  وبداية*

 صاـر افسٔاب-

*** 

 - افشعر احلرمـ أمثؾي *

 ـ:"افظؾ"ـ دم ؿصقدة  حمؿقد درويشيؼقل ـ 

، ٓ َذـٌر وٓ إٔثك  افيؾ 

ُِْت ؾٔف افْاَر--- ، وفق أصً  رماديٌّ

ْل، ويُُز ُثؿَّ يهٌرُ  ًُ  يتب

 ـْت أمق- ـان يّق

 جيُِس ـْت أجُِس- ـان 

 ـْت أرـُض- ـان يرـُض 

ْحعَّ  ُُ  ؿُِت: أخدُظُف وأخُِع مًىٍل اف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
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--- ُف افرماديَّ ٍَ َِّدين، وأفَل ظْده مًى  ---ؿ

 اشتَدْرُت اػ افىريؼ اجلإبٔةِ 

 -ؾاشتدار اػ افىريؼ اجلإبٔة-

 ؿُِت: أخدُظُف وأخرُج مـ ؽروب مديْتل

 ؾرأيُتُف يّق أمامل

 ---ذم ؽروب مديٍْة أخرى---

 : أظقد ُمّتُئًا ظذ ظُازتغؾَِت

 ؾًاد متُئًا ظذ ظُازتغ

،---ؾاشتًل---  ،ؾَِت: أمحِف ظذ ـتٍلَّ

ُف ٕخدظفُ  ًُ  ؾَُِت: إذْن، شٖتب

 شٖتبُع ببٌاء افنُؾ شخريةً 

ِِّدين ِِّد ما ُيَ  أؿ

 فُل يَع افنبُٔف ظذ افنبٔف

 ؾال أراُه، وٓ يراين-

*** 
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 صودر ومراجع م

 ألشتاذ حمّقد مهىٍك- ، فاخلِٔؾ ـ أهدى شبٔؾ إػ ظِّل1

 إبراهٔؿ إٔٔس -  .فِدـتقر ،ـ مقشَٔك افنًر2

 فًبد اهلل افىٔب-  ،ـ ادرصد إػ ؾٓؿ أصًار افًرب3

 ٓبـ ظبده ربف -، ـ افًَد افٍريد4

 ـ ادًجؿ ادٍهؾ ذم ظِؿ افًروض وافَاؾٔة وؾْقن افنًر ، إلمٔؾ بديع يًَقب -5

 افنًر افًريب ، فِدـتقر . حمّقد ظذ افسامن -ـ افًروض وافَاؾٔة ، وأوزان 6

 ؽازي يّقت - .ـ بحقر افنًرافًريب ـ ظروض اخلِٔؾ ـ فِدـتقر7

 ـ َمْقُشقَظة افًروض َوافَاؾٔة ، فألشتاذ شًد بـ ظبداهلل افقاصؾ ـ ـتاب إفُسوين ـ-8

 ـ ادٍهؾ ذم افًروض وافَاؾٔة ، وؾْقن افنًر ، فًدٕان حَل -9


