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خالصة الدوائر العروضية الخمس

دائرة المتفقدائرة المشتبهدائرة المجتلبدائرة المؤتلفدائرة المختلف
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ُتْن َفـــْاِعُلْن ُتْن َفــْاِعُلْن َفْاِعــــــَالْ َفــــــْاِعَالْ

ُمْسَتْفِعُلْن َفْاِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن َفــْاِعُلْن

الطــــــــــــــــــــــــــويل

المـــــــــــــــــــــــــــــديد

البـــــــــــــــــــــــسيط

ُمَفــــْاَعَلُتن ُمَفــْاَعَلُتن ُمـَفْاَعَلُتن

ُمَتَفــْاِعُلْن  ُمَتَفــْاِعُلْن  ُمَتَفــْاِعُلْن 

الـــــــــــوافــــــــــــــــــــــر

الكــــــــــــــــــامـــــــــــل

َمَفــــــْاِعْيُلْن َمَفــــــْاِعْيُلْن َمَفــــــــْاِعْيُلْن 

ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتــْفِعُلْن 

ُتْن ُتْن  َفـــــــــْاِعَالْ ُتْن    َفـــــــْاِعَالْ َفــــْاِعَالْ

الهــــــــــــــــــــــزج

الــــــــــــــــــــــرجز

الــــــــــــــــــــــرمل

ُمَفــــــْاِعْيُلْن َفـــــــْاع َِالْ ُتْن ُمَفــــــــْاِعْيُلْن 

ُت ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن  ُمْفُعـــــوَالْ

ُتْن ُتْن َفــــــــــْاِعَالْ ُمس َْتْفِع ُلْن َفـــــــْاِعَالْ

المضــــــــــــارع

المقتـــــضب

المجتــــــــث

ُت  ُمْسَتْفِعُلْن ُمْسَتْفِعُلْن ُمْفُعـــوَالْ

ُت ُمْسَتـــْفِعُلْن  ُمْسَتْفِعُلْن ُمْفُعوَالْ

ُتْن ُتْن ُمْس َتْفِع ُلْن َفــــــــــْاِعَالْ َفــــْاِعَالْ

الســــــــــريع

المنـــــــسرح

الخفيـــــــف

َفُعـــــــــْوُلْن َفُعــــــــُْوُلْن َفُعــــــــــــُْوُلْن َفُعــــــــــــُْوُلْن 

َفــــــــْاِعـــُلْن َفــــــــْاِعـــُلْن َفــــــــْاِعــــــُلْن َفـــــــــْاِعـــُلْن 

المتقارب

المتدارك (المحدث)
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أقسام البحور حسب أنواع األجزاء  التي ُركّبت منها

أبحر مركبة من األجزاء األصول فقط

بحر واحدسبعة أبحرثالثة أبحرخمسة أبحر (أصول)

- الطــــــــويل

-الــــــــــــــوافر

- الهــــــــــــزج

- المضــــــارع

- المتقــارب

- المديد

أبحر مركبة من األجزاء الفروع فقط
وأوتـــــــــــادها متــفـــــــــــقة الــمــــــــوقع

-----------

-----------

الــــــــــــــرمل

المجتث - الخفيف

----------

البســـيط

الكـــــــامل

الــــــــــــــرجز

الســــــريع - المنسرح - المقتضب

المتدارك

أطـــــــــــــــرافأوســــــــــــــاط

أبحر مركبة من األجزاء الفروع فقط
وأوتـــــــــــادها مختــــــلفــــة الــمــــــــوقع


