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   أجزاؤه وتفعيالته -1
 

   5         7       فاعلن       ميتفعلن   علن فا          مستفعلنفاعلن  مستفعلن  فاعلن    مستفعلن  
          الضرب7         5         7لعروض          ا     7    
  
 ثمانية أجزاء أربعة سباعية وأربعة خماسية وكالهما فروع عن فعولن   

                                                أضرب وستة ضيأعارومفاعيلن له ثالثة         
  

  
  
  

   تطبيق-2
  

  : قال المتنبي مفتخرا 
  مـلـ والسيف والرمح والـقـرطاس والق  فالخيل والليـل والبيداء تعرفـني     

  
          وقلمور رمح ول قرطاس ول   وسسيف     رفني    بيداء تع    فلخيل ول  ليل ول 

   فعلن   نمستفعل    فاعلن     مستفعلن       فعلن     مستفعلن     فاعلن    مستفعلن
                                                                                                                       

   :تطبيق  
   بالتفصيل مع ذكر حميع أجزائه ومصطلحاته العروضية ي قطع البيت اآلت-1
                       قطع عددا آخر من األبيات من نفس القصيدة ثم في جدول بين العلل-

 العروض عللها الضرب علله

   مخبون

 مقطوع

 كسر العين/ فعلن

 تسكين العين/ فعلن

مخبونة وجوبا    فعلـن1

 مجزوء صحيح

   ويلزمه الردفمذالمجزوء 
 مجزوءمقطوع

 مستفعلن

  مستفعالن
 مفعولن        

 مجزوءة 
 صحيحة

  
  مستفعلن2

   مفعولن3 مجزوءة مفعولن 



  إنسـاُن ب العيش لكل شيء إذا ما تـم نقصان    فال يغر بطي
      الكتابة العروضية والتقطي

  صدر البيت/                      الشطر األول
  

       لكلـل  شى     ء ن  إ  ذا  ما  تم م نق    صـا نو
/ /     0 / / 0/      0/ /  0/     0/ 0/ / 0/ //  0        

       مـتـفعـلن      فاعـلن    مستفعلن      فـعـلـن
  

                     العروض                    الحـشــو        
  عجز البيت / الشطر الثاني                       

                                                         
      ــو ن سا ر  بطي      بلـ عي ش إن             فـال يـغـر        

           / /0 /  /0/  / /      0/       0/ 0/  /   0        / 0  0/  
       مستـفــــعــــلـــن           فــعـــلن                مـتفــعـلن      فــعـــلن     

  
                                   الحــــشـــــو                          الضرب

  
  
      

  تفعيالت البحر  -3 
  

  

                     فــــــــــــــا عـــــلـــــــن      مــــْســــــــتــــــفــــــِعـــلــــن               
  
  
 

  وتد مجموع   * سبب خفيف      وتد مجموع         *  سبب خفيف *   سبب خفيف 
  

  سانو مطلقة موصولة بالواو :  القافية 
   مجهور أغن فيه قوة حرف الروي  النون حرف*
  



   صفات البحر الطويل والبحر البسيط-4
 

 ااألديب سليمان البستاني" اإللياذة " كما جاءت في مقدمة 

 بحر خضم يستوعب ما اليستوعب غيره من المعاني ويتسع للفخر والحماسة والتشابيه فالطويل
على ما "المتقدمين "ا في شعر واالستعارات وسرد الحوادث وتدوين األخبار ووصف األحوال ولهذا رب
خذ مثاال لك معلقات "المولدين "سواه من البحور ألن قصائدهم كانت أقرب للشعر القصصي من كالم 

  امرئ القيس وزهير وطرفة والمية الشنقرى
  
 يقرب من الطويل ولكنه ال يتسع مثله الستيعاب المعاني وال يلين لينه للتصرف بالتراكيب والبسيط 

ـًل في شعر أبناء واأللفاظ م ع تساوي أجزاء البحرين وهو من وجه آخر يفوقه رقة وجزالة ولهذا ق
  .الجاهلية وكثر في شعر المولدين

 
 
 
 
 
 
 
 
 


