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  : الكاملالبحر-1
  

 ويفوق حركاتسمي كامال لتكامل حركاته وهي ثالثون حركة  وكذا أجزاؤه فهو أكثر البحور   

  . لجميع  أغراض الشعرحالوافـر ويصل

  

  : أجـزاؤه-2
  

  

  : هي  أجزاء وكلها سباعية و  للبحر الكامل ستة 
  

  متفاعلن   متفاعلن    متفاعلن      متفاعلن    متفاعلن      متفاعلن
7          7          7         7          7           7  

  ووتد مجموع) ثقيل وخفيف ( وكل جزء مركب من سببين 

  

    

  : أعاريضه وأضربه-3
  

اعاريضه  وال يوجد بحـر له تسعة أضرب   على  موزعةاضرب وتسعة أعاريض له ثالث 

  غير الـكـامـل 

   ولها ثالثة اضرب تامة )متفاعلن ( :   العـروض األولى 

   )متفاعلن(  مثلها        تاماألول 
   والردف يلزم القطع )فعالتن          ( مقطوع الثاني 

  بسكون العين  ) فعلن ( محذوف مضمرالثالث 

                    ولها ضربان محذوذة  ) علنف(  العـروض الثانية

  )فعلن ( محذوذ مثلها :   األول 

  فعل( محذوذ مضمر :   الثاني  

    ولها اربعة أضربمجزوءة صحيحة) متفاعلن ( : العـروض الثالثة 

ـًل         :   األول     )متفاعالتن(مجزوء مـرف

  )متفاعالن ( مجزوءٌ مــذال         : الثاني  
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  )متفاعلن ( مجزوء صحيح مثلها       : ثالث وال

  )فعالتن ( مجزوء مقطوع            :  والرابع 
    :تنبيه

  الكامل  وعلى  بحر واحد وهو متفاعلن اليدخالن إال على تفعيلة واحدة وهي اإلضمار والوقص

 مع التاء  يحذفوالوقصمتَـفاعلن "  التاء " يحذف حركة ثاني الجزء وهي فتحة فاإلضمار

  مفاعلنوإذا وقص يصير مستفعلن  يصير متفاعلن فإذا أضمر حركتها
  

  

  :  تدريبات تكوينية-4
  

  )علل الزيادة والنقصان (  قطع عددا من األبيات من نفس القصيدة وفي جدول بين أنواع   العلل 

  الكتابة العروضيةولد الهدى فالكائنات ضياء   وفم الزمان تبسم وثنـاء    * 

  الصدر/ الشطر األول                           
  

   ضيـاء و ت فـلكا ئـنا                  ولـدل هـدى    

  0  /0 /         / /0 //0 ا0/     0/   / /0         / /  
ـُْ   ْنـلُِعـاْـفَمـتَ ُ         ـَم   مـتـفـاعـل ـْن  لـُِعفـاْت

             العروض  الحشـــو                           

  العجز/                          الشطر الثاني 
  

           ـْفـُمَ وتَ       ِناْـَزمز ْْسبسْو   ْءاٌـْنْـَـوثَن      َ م   

 /  / /             0/ / 0    / / /0/ / 0         / / /0 / 0  

  مـتفـاعـل              مـتفـاعلن      مـتفـاعلـن       

 الضـرب                        الحــشـو                 
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  : القافية-5
            

  

  

  /َ نَـاْءْ و /مقطعها   فاعل 

   :نوعها

  "األلف " مردوفة بحرف اللين  ) أي متحركة الروي بالضمة( مطلقة

  "الـواو"موصولة كذلك بحرف اللين    

  صوت مجهـور " : همزة ال/  "  حرف الروي 

  :حركاتها
ـًِروي "الضمة حركة     "المجري " وتسمى  " ال

 الفتحة حركة النون قبـل الردف

                           * * * * *  
  :تطبيق

ـِم المصطلحات العروضية المتطابقة مع األرقام في الشكل اآلتي  س

  
ـْ                                ا ُ ء  و  نََــــــ

 
    
 

                       1        2     3     4    
 
  

  )عروض وبالغة ( تطبيقات  

  "تربية الفتاة  "   من بحر الكامل قصيدة الشاعر حافظ إبراهيم   

  

        األم مـدرسةُ  إذا أعـددتـها         أعددت شعـبا طيب األعـراق

       بالرٍي أورق  أً يما  إ يـرا ق      األم روض إن تعـهده الحـيا     

        ربـوا البنات على الفضيلة إنها        في الموقفين لهن خير وثـا ق
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   قطع بيتا واحدا  وسم كل مصطلحاته العروضية– 1    س

  "القـاف "  بين الخصائص الصوتية لحرف – 2    س

   صنف األساليب البيانية من القصيدتين معا – 3    س

يدة    من     :للشاعـر أحمد شوقي " نهج البـردة   "  قص

ـٍوم النفـس باألخالق تستـقـِم ـَق ـٌه           َ ف      صالُح أمـرك لألخالق  مرِجُع

ـِم    والنفس من خيرها في خير عافية         ـٌس من شٍرها في مرتع وخـ     والنف

    يجعـلني في خيـر معتـصِم في اهللا     إن جًل ذنبي عن الغفران لي أمل         

ـَوة البـاري ورحمته           وبغيـة اهللا من خلـق  ومن نـســِم     محمـد صف

  فالجرم في فـلك والضوء في  عـلـم    سنـاٌؤه وسنـاه الشـمس طالعةَ          

  يغرى الجماد ويغرى  كل ذي  نـسـم       إن الشمائل إن رقـت يكــاد بها       

      وجـئـتـنـابحكيـم غـير منـصـرم    جاء النبيـون باآليات فانصرمت         

       ويامحمد  هـذا الـعـرش فاستـلـم كـل نٍبي عـند رتبتـه      : وقيـل    

   ص1دبوان شوقي ج 
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ـٍم الـعـلل   :جـدول بأه
  
  

  
  
  
  : البحر المديد-6
  
  

  : أجــــزاؤه
مثمن األجزاء بحسب أصله الذي تقنضيه دائرتهُ مسدس بحسب االستعمال ال يستعمل إالًمجزوءا ُ    

  : تفعيالته  وجوبا الجزءوهو أحد األبحر التي يدخلها

فاعالتن  فاعلن  فاعالتن      فاعالتن  فاعلن  فاعالتن   
  7         7       7             7       7       7  

 العلل            علل الزيادة البحر الذي تلحقه

   تنال متفاعـ/ 

  /المتدارك /  الكامل 
 

   على ما آخره سبب خفيفزيادة 

   وتد مجموع 
 

يل
ــ

رف
الت

 

  فاعالن/ مستفعالن /متفتعالن

 المتدارك/  البسيط / الكامل 

وتد واحد ساكن على ما آخره ف زيادة حر

  مجموع      
    

يل
يـ
لتذ
ا

 

  فاعـالتان 

  بحر الرمل

سبب خفيفآخره زيادة حرف واحد على ما 
يغ 

سب
الت

 

 أعاريضه  أضربه العلل

  فاعالتن1 صحيحة فاعالتن صحيح

 مقصور ويلزمه الردف

 محذوف

 فاعالن

 فاعلن

  

 محذوفة

  

  فاعلـن2
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: البحر المضارع-7
  

  : أجـزاؤه

 إالً مجـزوء وهو أحد األبحر التي يدخلها الجزء    وجوبا  وأجزاؤه كلها أصول لال يستعم

  سباعية      

   فاع التن مفاعيلن *     فاع التن   مفاعيلن                 

  )      العروض صحيحة  (                فاع التن  

  ) صحيح الضرب* (التن   فاع                
  

   »أدب الطفـل « قال الشاعر الخوري رفائيل البستاني  ينصح الطفل

ـُر   لــك اللـــُه  يا صغـيـــُر        نــصــيـر وال نـصــي

ـُر ـْم         ويحـلــو لك الــمسـيـ ـْر في رضاه تــسلــ   فـس

ـِــق  ـٍن          وث ـْعــه أمــام عــيـ   أنًــه البـصـيــروض

  تجــنًـب قـــرين  ســـوء        فإن الًــصـبــا غـــرور

 فــطـوبى لــفـتى عـفـيف         بـنـهـج الـتُــقى يسـيـر
  
 

أدب الطفل فيه من القيم التربوية وما يدعو إلى االهتمام برعاية الطفل وخاصة وأنه  في سن *

  خلقية الطفولة ترسخ كل القيم الروحية وال

في الكتاب المدرسي مقطوعات شعرية يمكنك  تقطيع عدد من أبياتها طبق التفعيالت المطابقة * 

حتى تصح قراءتها ويتحقق ذلك بالنغم المناسب واإليقاع الحسن الذي يتأثر به المتمدرس فيستوعب 

  وييسر عليه الحفظ  

 

 فاعلن أبتر يلزمه الردف

 فعلن

  فاعلـن2

  مخبون محذوف

 أبتر

 )بكسر العين(فعـلن 

 )بتسكين العين(فعلن  

محذوفة 

 مخبونة

 ـلُن  ِفع  3 
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  :البحر المتقارب-8
  

يتكون من . نوسة وهو اصلح للشدة والحماس منه للرفق بحر فيه رنَة ونغمة مطربة على شدة مأ

  :  ثمانية أجزاء كلها أصول خماسية وهي 

  فعولن   فعولن  فعولن  فعولن  *    فعولنفعولن  فعولن  فعولن   
  5      5       5        5          5      5       5     5                  

  

  أشكل األبيات ثم أكمل خصائص التفعيالت والقافية: تطبيق 

ـُد1   ـِر العرفَ إالً شقـي     ولـم يـشـكـر اهللا إالً سعـي      ولمَ يكْفـ
 إلْلَاْـ . كر لال .  شقيين    ولم يش . فإلال .  فر لعر .     ولم يكه.وِعيدس  

  فعولن. فعولن . لن فعو.  فعولن    فعولن  ,فعولن .  فعولن  .  فعولن     

* * * * *  

  فكوني حديثا حـسـن  أرى النــاس أحـدوثة       -2   

  حـسن    حديثن    ثتـن         فكوني   سأحدو      أرننا       

 العروض الضرب العلل

 ولن  فـع1 صحيح

  فـعولن2 مقصور يلزمه الردف

   فـعـل3 محذوف

   فـع4 أبتر

   فعـولن 1

    صحيحة

  مجزوء محذوف

 )  فعولن فعولن فعل  /فعولن فعولن فعل( 

  فـعـل1

فعولن فعولن / فعولن فعولن فعل( مجزوء أبتر 

 )فع 

   فـع2

   فـعـل2 

مجزوءة        

 محذوفة
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  فعو     فعولن     فعولن         فعو       فعولن   فعولن        
  

   "إلياذة الجزائر"   ملحمة 

  البحر المتقاربزكريا منظومة كلها على وزن   للشاعر مفدي 

  : أبيات من المقطع األول 

    اللًه في الكائـنـاِتةَ ويا حجـزاِت        المعجعر يا مطلـزاُئج   

  سماتـهه الـضاحك القا وجويٍب في أرضه         ويـا بسمةَ الر  

  مات حا لالها الصور ـموج بـت       ود ل ويـا لوحةَ في سجٍل الخ  

  اة ـبـنار ونـور جهـا د األبـبقا        ة خطً فيها ال صفحا ويـ  

  شامخاتـها القـمم الاهت بتـربة تـاه فيها الجال      فـت ويـا   

  ـناتاتـفـا بأسرارها الـنمفه    اية فيها الجمال   ـقى النهـ وأل  

  
  الالزمة

 شغـلنا الورى ومألنـا الـدنا

ةبشـعر نـرتله كالصـال  

 تسا بيـحه من حنـايا الجزائـر
  

 
  :تقطيـع بيت 

 
   ويا حج   جتلال      ه فلكا           لعل مع    جزاتي       ٌ رَيْا َْمط         َ َجْزا ِئـــ  

  ئناتي     
 

  فعولن      فعولن     فعولن            فعولن      فعولن      فعـول     فعولن         
     فعولن
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  أسلوب النداء  :   الداللي  النظم النحوي و

مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل النداء / اسم علم / منادى : جـزائر  

  المحذوف

                     إلى الجزائر باإلنتماءعاطفة اعتزاز وزهو / افتخار وتعظيم  للجزائر :         الغرض 
  منادى مضاف منصوب: زات المعجمطلع +  يا   •

  حرف لين ومد:        يا 

تفخيم إيقاع  ونبر قوي =  التنوين  + منادى نكرة غير مقصودة  :      يا صفحة  •

   الحماسييتواءم واالنفعال  النفسي
  

  

  :لخفيف ا البحر-9
       

  

اما وإذا جاد أخف البحور على الطبع وأطالها للسمع يشبه الوافر لينا ولكنه اكثر سهولة وانسج 

نظمه رايته سهال ممتنعا لقرب الكالم  المنظوم فيه من القول المانثور وليس في جميع بحور الشعر 

  وفرعية  كلها سباعية:   أجزاؤه  بحر نظيره يصح للتصرف بجميع المعاني

  فاعالتن    فاعالتن  مستفع لن   فاعالتن فاعالتن  مستفع لن      
      7         7       7              7           7         7  

  مفاعيلن  فرع   :  فاعالتن    

  فاع التن فرع      )- تفع - مفروقوتدذو  ( و مستفع لن  

  :   تنبيه 

  "مستفع لن "على هذه الصورة  "  البحر الخفيف "   تكتب في مستفعلن 

  ـَفْـع"للداللة على أن   وتـد مفـروق "    ت

  " مستعلن " اف مطلقا فال يمكن أن  ترد   فال يتعرض للزح

ـْفـِعـلُن "  مع أن ذلك  جائز في    في بجور أخرى" مست

  جدول بأعاريضه وأضربه
  

  العــلل  أضربه    أعاريضه

  فاعالتن  صحيحة   فاعالتن1

  فاعلن

  صحيح

  محذوف

   محذوف  فاعلن   محدوفة    فاعلن2
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 مجزوءة    مستفع لن3

  صحيحة

  مستفع لن

  فعولن

  زوء صحيح مج

  مجزوء مخبون مقصور
  

  يرد البحر الخفيف مجزوءا باقتصاره على أربع تفعيالت

  

 فاعالتن  مســتفع لن              فاعـالتن  ميـتـفع لن

   
     

  )النظام النحوي الصرفي الداللي(   تطبيق عام 

  

  "أبو القاسم الشابي " للشاعر "  النيي المجهول  "         من قصيدة  
  

  الشعب ليتني كنت حطابـا        فأهـوي على الجـذوع بـفـأسي هـاأي

  لـيتني كنت كالـرياح فأطـوي        كلً  ما يخنـق الزهور بنـحـسي

  ليـت لي قوة العواصف ياشعبي        فـألـقي الـيـك ثـورة نـفـسي

  سوف أتـلوعلىالطيور أناشيدي        وأفـضي لـها بأحـزان نـفـسي

   معنى الحياة وتدري       أن مجـد النفـوس يقـظـة ِحـٍسفهي تـدري

ـِس أمِـ   أنت في الـكون قـوة كبـلتـها       ظلماتُ الـعصِور من أم

ـِة نـفــسي   والشقي  الشقي مـن كان مـثلي       في حـساسيـتي ورق
  :التطبيق 

  . صنف في جدول نواسخ الجملة االسمية  وداللتها مع معموليها - 1س

  .العاملة فقط) المعاني(  في جدول أحص عدد حروف الربط  -2س
  .)بإسناد نون التوكيد (مع األفعال الخمسة " أهوي"   صرف فعل   -3س

 رمزا  دالليا قويا بين ذلك وماعالقة هذه األلفاظ بموقف الشاعر من شعبه  الريح تستعمل  - 4س

  حطًاب  جذوع  العواصف  ظلمات العصور

ق بين النزعة الرومانسية والنزعة الثورية والى أيهما ينتسب   الشاعرأكثر ؟ األدلة  ما الفر- 5س

  من النص نفسه
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  : البحر الـوافـر-10
  

  

  

ألين البحور يشتد إذ شددته ويرق إذا رقَقته وأكثر مايجود به النظم في الفخر كمعلقة عمرو بن 

   المتقدمين والمتأخرينكلثوم وفيه تجود المراثي ومنها كثير  في شعر 
    سليمان البسناني مقدمة اإللياذة                                             

             

  :جـزاؤهأ 
    للـوافر ستة أجزاء كلها سباعية

    مفاعلتن  مفاعلتن  مفاعلتن    مفاعلتن  مفاعلتن  مفاعلتن
     7        7         7          7         7         7  

  

  

  

  

ـُه-11   : أعاريُضه وأْضُرب
  

         

  العـلل   أضربها  الـعــلل   عاريضهأ

  مقطوف   فعولن   مقطوفة   فعولن1

  مفاعلتن   مجزوءة صحيحة   مفاعلتن2   مجزوء صحيح

 مجزوء   مفاعيلن

  معصوب
  

  قطع هذه األبيات             : تدريب 

1925" كبة دمشق ن"             الشاعر أحمد شوقي   

ـِرق  وللمستعمرين وإن أالنـوا        قـلـوب كالحـجارة الت

ـُد سلفـت ودين مستحـق ـٍر         يـ  ولألوطان في دم كلُ ح

ـٍد مضرجة يد ق  وللحـرية الحمـراء باُب         بـكـل يـ
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  : تعريف القافية لغة واصطالحا-12

   
وفي ذلك قالت الخنساء تصف الشعر وأثره في تطلق القافية على القصيدة  : لـغـة •

"  مجاز والقرينة كلية ألن القصيدة   الشعرية تسمى كذلك : قافية ( النفوس وخلود الشعر

  "قافية 

ـٍد اٍلسـنا      ن تبـقى ويذهب من قالها       *    وقافيٍة مثــل ح

   البيت وبها  ينتظم          بعدها منإذا اتبع ألنها تتبع ما" قـفـا   يقـفـو "       وهي مأخوذة من 
  

عبارة عن الساكنين اللذين في آخر البيت مع ما بينهما من الحروف  المتحركة : اصطالحا  •

 ومع المحرك  الذي قبل الساكن األول 

  وقافيةُ البيت األخيرةُ بل من الـ  ُ محرِك قبل الساكنين إلى انتهى  •

  :     وقد تكون      

  .لمة  أو كلمة وبعض أخرى  أو  كلمتين     بعض ك
     

  

  : حروف القافية- 13
  

الخروج /الوصل /الروي: للقافية حروف مخصوصة بها وحركات وأنواع فحروفها ستة هي 

  والردف والتأسيس والدخيل

  

  :       وقد جمعهاالشاعر  صفي الدين الحلى في قوله 

  

  شمس تجري في ُعٍلو ُبروجهامجرى القوافي في حروف ستة       كال      *  

  تأسُيسها ودخيلُها معِ ردِفــها       ورِوٍيها مع وْصـلها وخروجها        * 

  

 تنسب إليه القصيدة والمالزم لها فيقال مثال  قصيدة المية  إذا  هو الحرف األخير الذي:فالـرِوي 

  تصال والضم والروي في اللغة هو الجمع واال" المية العرب " كان رويها الما  

هو الهاء مطلقا بعد الروي سواء أكانت هاء السكت أو المقلبة عن التاء أو             : والوصل

  هاء الضمير
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الساكن الناشئ عن إشباع حركة الروي فينشأ الواو عن الضمة واأللف               : وحرف اللين

  عن الفتحة والياء عن الكسرة

   الوصل وناشئ من إشباع حركتهاهو حرف مد يلي هاء  : والخروج

   وهو ألف الزمة بينها وبين الروي حرف واحد متحرك من كلمة الروي:والتأسيس 

  

  

  :   حركات القافية-14
  

  : حركات القافية ست وهي   

  المجرى  والنفاذ  واإلشباع  والرس   والحذو  والتوجيه  

  : وقد جمعها صفي الدين الحليفي قوله 

ها          سـتُ على نسق بهـن يالذـدنا حركاتنـإن القوافي ع  

     جيه ومجـرى بعـده ونفـاذ   رُس وإشباع وحذو ثم تــو    
األلف والواو ( هو حركة الروي المطلق الناشئ عنها أحد حروف العلة         : فالمجـرى 

 أو هو حركة الروي الدي بعده هاء ممتد)  والياء

  هاء الوصل  حركةهو  : و الـنـفـاذ

  الحرف الذي قبل الردف حركةوهو  : والحــذو

   الدخيل ضمة كانت أو فتحة أو كسرة   حركةهو :  االشبـاع

  

التأسيس  : غاية ما يجتمع من حروف القافية وحركاتها تسع خمسة من أحرفها وهي  •

  والدخيل  والروي  والوصل  والخروج

  شباع  والمجرى  والنفـا دالـرس  و إل:        وأربع من حركاتها وهي 
  

ـُقـهـا    ما رغبة النفس في الحياة وإن    عـاشت قـليال فالموت    الِح
                  

    تأسيس  دخيل   روي    وصل     خروج                    

 

ـُا            لــــ         ــــهـــــاقـ    ٍحـــ

  

  نفاذ          شباع   مجرى      رس   إ                    
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: أنواع القافية-15

 
   وهي الساكنة الروي مقيدة وهي المتحركة الروي وًإما مطلقةإما 

  فالمطلقة ستة أنواع *    

 مطلقة مجردة من التأسيس والردف موصولة بحرف اللين .1

 مطلقة   مجردة من التأسيس والردف موصولة بالهاء سواء كانت الهاء مكسورة أو .2

 .مضمومةأو ساكنة

   مطلقة مردوفة موصوة باللين واوا كان الردف أو ياء أو ألفا .3

  مطاقة مردوفة   موصولة بالهاء مضمومة او مكسورة  .4

  مطلقة مؤسسةموصولة بحرف اللين  .5

  و ساكنةأأو مكسورة  مطلقة مؤسسة موصولة بالهاء مضمومة أو مفتوحة .6
  

  نواع أالثة  وهي الخالية  من  الوصل  ثالمقيدة  و- 

 مقيدة مجردة من الردف والتأسيس .1

 بالياء مقيدة مردوفة بالواو او باأللف أو .2

  مقيدة مؤسسة .3
  : تطبيق 

  .غيرها  مثًل لكل نوع من أنواع القافية المذكورة من أبيات القصائد المقررة أو
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  للمطالعة الموجهة: مقال

  
  

  

  أثر القافية في الشعر لعربي •

بية اليصلح شعرها بغير قافية ألنها لغة قياسية رنانة يجب أن يراعى فيها القياس والعر

والرنة  وفيها من القوافي المتناسبة ما يتعذر وجود نظيره في جميع اللغات  فال يسوغ ان 

ـَطال مع توفر ذلك الحلي الشائق   تبرز ع

  

آخر وإذا   وقوافي الشعر كبحوره يجود بعضها في موضع ويفضله غيره في موضع  •

 القافية الغنَاءنظم شاعر قصيدتين على بحر واحد بمعنى واحد ونفس واحد فال ريب أن 

 القصيدة أبعد مناال من اختيار قافيةتميل بالسامع الى إيثارها على أختها وال ريب أن 

   وذلك بنسبة ما يربو عدد القوافي على عدد البحوراختيار بحرها

  

ب القوافي الصعبة الضيقة ألن الغرض من القافية أن  وأول ما يجدر بالشاعراجتنا •

تكون تتمة للبيت مندمجة في معناه ؛ وكما أن العرب نظموا جميع المعاني على جميع 

. البحور فقد كان هذا شأنهم في القوافي فلم يقيدوا قافية بباب من األبواب 

فإن سلم  ذوقه ساال وخيرللقوافي أن تبقى مطلقة يتخير منها الشاعر ما شاء فتأتيه إر

   فحلت محلها وإالَ فال يسلم الذوق كرها طوعاجاءته منقادة

ولكنه يجوز للباحث أن يلقي نظره على منظومات الشعراء ويمٍحصها بالنقد والمقابلة     •

 في والذَال تجود في الشدة والجواب القاففإذا فعلنا ذلك بدا لنا مثال أن 

  في الغزل  والنسيب والباء والراءالوصف والخبر  في والميم والالمالفخروالحماسة  

 ؛ وإنما هو قـول إجمالي إذا صح من باب التغليب فال  

يصح من باب اإلطالق ألن مناحي التحول من قافية إلى أخرى في قافية الحرف  •

 الواحد أكثر من  أن  تحصى
 
 متحرك  وهي وما قبلهامكسورة  ومفتوحة   تختلف عنها مضمومةالراء  فنغمة  •

 في بحر تختلف عنها  في بحر ورنتها   بحرف علَة ساكن أم ممدودغيرها وما قبلها 

  .آخر وهكذا إلى ما ال  نهاية له
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 ال مرشد الى أن المعاني الشعرية كالآللئ المنثورةوغاية ما يقال في هذا الباب  •

ر وإالَ إحسان نظمها في سمطها خير من سليقة الناظم فإن جادت الصناعة بهرت البص

  . بعضها فوق بعض وذهب خلل بنائها بنظارة روائهاجاءت ركاما
 سليمان البستاني مقدمة اإللياذة                                                       

* * * 
        

ـٌدمى ليتأملوا بديع "  ُ متحف أنيق، يمر بها عشاق ال ليست القصيدة دمية تٌعرض في زاوية

التي تبدو صامتة هادئة كانت  تضرب في أعماق الناس تشاطرهم لزوميات المعري  حتى. صنعها

                      ."همومهم وأوجاعهم وتنفث حولها شرر التمرد والثورة
الشاعر سليمان                                                                   

  العيسى

  :  المناقشة 

  ا رأي  األديب  في فن القافية خاصة والقصيدة عامة ؟  م            

            كيف تكون حروف القافية  وحركاتها ؟

          تميز أسلوب األديب في هذا المقال النقدي بخصائص أدبية  هات 

  بعض 

 الصور البيانية وبين مصدرها وأثرها في المعنى ؟          
 


