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التغييرات البسيطة )الفردية(

صورتهمعناهالتغييرم

القطع1.
حذف آخر الوتد المجموع مع 

تسكين ما قبله

ُمَتَفْاِعْل
o| o| ||

ُتْن = َفِعاََلْ

الَحَذذ٢.
حذف الوتد المجموع من آخر 

الجزء

ُمَتَفْا
o| ||

= َفِعُلْن

تسكين الثاني المتحركاإلضمار٣.
ُمْتَفْاِعُلْن
o|| o| o| 

= ُمْسَتْفِعُلْن

حذف الثاني المتحرك منه الوقص4.
ُمَفْاِعُلْن 

o|| o| |

التذييل5.
زيادة ساكن على ما آخره وتد 

مجموع

ُمَتَفْاِعُلْن + ْن
o o|| o| ||

ْن = ُمَتَفْاِعاََلْ

الترفيل6.
زيادة سبب خفيف على ما آخره 

وتد مجموع

ُمَتَفْاِعُلْن + ُلْن
o| o|| o| ||

ُتْن = ُمَتَفْاِعاََلْ
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1- نمط بحر الكامل حسب الدائرة )سداسي األجزاء(
ُمَتَفْاِعُلْن
 o|| o| ||

ُمَتَفْاِعُلْن
o|| o| ||

ُمَتَفْاِعُلْن
o|| o| ||

ُمَتَفْاِعُلْن∞
o|| o| ||

ُمَتَفْاِعُلْن
o|| o| ||

ُمَتَفْاِعُلْن
o|| o| ||

التغييرات المركبة )المزدوجة(

صورتهما=معناهالتغيير+معناهالتغييرم

.1
الَحَذذ

حذف الوتد المجموع من 
ثمَّآخر الجزء

اإلضمار
تسكين الثاني 

المتحرك
←

ُمْتَفْا
 o| o|

= َفْعُلْن

اُء ُمضمرة )ُمَتَفْاِعُلْن( هنا حذَّ

.٢

الطي
حذف الرابع الساكن

ثمَّ
اإلضمار

تسكين الثاني 
المتحرك

←

ُمْتَفِعُلْن
o|| | o|

= ُمْفَتِعُلْن

)ُمَتَفْاِعُلْن( هنا مطوية مضمرة، ويسمى التغييران مًعا )الخزل( اختصاًرا

٢- التغييرات التي تصيب الجزء

o|| o| || ُمَتَفْاِعُلْن
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٣- صور استعمال العرب له
ا )سداسي األجزاء( واستعملته مجزوًءا )رباعي األجزاء( استعملته العرب تامًّ

أوال: الكامل التام ) ُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن        ُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن(
وله خمس صور:

م
الشطر الثاني )َعُجز البيت(الشطر األول )صدر البيت(

الضربالحشوالعروضالحشو

|| |o|| oُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن 1.
صحيحة
❖ ● ■

|| |o|| o ُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن 
صحـــــيح
❖ ● ■

|| |o|| oُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن 2.
صحيحة
❖ ● ■

ُتْنُمَتَفْاِعْل ُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن      مقطوع ■|| |o| o = َفِعاََلْ

|| |o|| oُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن ٣.
صحيحة
❖ ● ■

أحذُّ مضمر|o| o = َفْعــــــــــــُلْنُمْتَفْا ُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن 

اء ■|| |o = َفِعُلْنُمَتَفْا ُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن 4. أَحــــــــذُّ ■|| |o = َفِعـــــــــــــُلْنُمَتَفْا ُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن َحـــــــذَّ

اء ■|| |o = َفِعُلْنُمَتَفْا ُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن 5. أحذُّ مضمر|o| o = َفْعـــــــــــُلْنُمْتَفْا ُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن َحـــــــذَّ

■  يجوز أن يدخله اإلضمار              ● قد يدخله الوقـــــــــــــــــــص               ❖ قد يدخله الخزل

ًعا جاءت العروض فيه وحدُه مطابقة للضرب, استثناء من حكم صورة القصيدة كاملة إذا كان البيت مصرَّ

خاَلصة بحر الكامل

وثائق علم الَعروض | تابع الوثيقة ] ١٠٠ [
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تـــــابع ٣- صور استعمال العرب له
ا )سداسي األجزاء( واستعملته مجزوًءا )رباعي األجزاء( استعملته العرب تامًّ

ثانًيا: الكامل المجزوء ) ُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن         ُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن (
وله أربع صور:

م
الشطر الثاني )َعُجز البيت(الشطر األول )صدر البيت(

الضربالحشوالعروضالحشو

 || |o|| o   ُمَتَفْاِعُلْنُمَتَفْاِعُلْن1.
صحيحة
❖ ● ■

صحــــــيح ■ ●|| |o|| o  ُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن

 || |o|| oُمَتَفْاِعُلْنُمَتَفْاِعُلْن2.
صحيحة
❖ ● ■

ْنُمَتَفْاِعُلْن + ْن ُمَتَفْاِعُلْن ل ■|| |o o|| o    = ُمَتَفــْاِعاََلْ ُمـــــــــَذيَّ

|| |o|| oُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن٣.
صحيحة
❖ ● ■

ُمَتَفْاِعُلْن
ُمَتَفْاِعُلْن + 

ُلْن
ُتْن ل ■|| |o| o|| o  = ُمَتَفْاِعاََلْ ُمـــــــــرفَّ

|| |o|| o ُمَتَفْاِعُلْن ُمَتَفْاِعُلْن4.
صحيحة
❖ ● ■

ُتْنُمَتَفْاِعْلُمَتَفْاِعُلْن مقطوع ■|| |o| o       = َفِعـــــــــــاََلْ

■  يجوز أن يدخله اإلضمار              ● قد يدخله الوقـــــــــــــــــــص               ❖ قد يدخله الخزل

ًعا جاءت العروض فيه وحدُه مطابقة للضرب, استثناء من حكم صورة القصيدة كاملة إذا كان البيت مصرَّ

خاَلصة بحر الكامل

وثائق علم الَعروض | تابع الوثيقة ] ١٠٠ [


