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)2( َفْاِعـــــــــــــــــــــُلْن       |o|| o)1( َفُعـــــــــــــْوُلن      ||o| oالمجموعة األولى:

ُتْن       |o| o|| o)3( َمَفْاِعْيــــُلْن      ||o| o| oالمجموعة الثانية: )5( ُمْسَتْفِعُلْن     |o|| o| o)4( َفْاِعــــــــــــــاََلْ

)7( ُمَتَفــــــــــــْاِعُلْن      || |o|| o)6( ُمَفْاَعَلــــُتْن       ||o| || oالمجموعة الثالثة:

ُت      |o| o| o|)9( ُمْس َتْفِع ُلْن       |o| |o| o)8( َفْاِع اََلْ ُتــــْن      |o| o| |oالمجموعة الرابعة: )10( َمْفُعْواََلْ

أقسام البحور حسب تركيبها

أبحر مركبة من جزء واحدأبحر مركبة من جزأين اثنين

ترتيب األجزاء في الشطرالبحر مترتيب األجزاء في الشطرالبحر م

مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتنالوافر1.فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلنالطويل1.
متفاعلن متفاعلن متفاعلنالكامل2.فاعاَلتن فاعـلن فاعاَلتن فاعـلنالمديد2.
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلنالهزج3.مستفعلن فاعـلن مستفعلن فاعـلنالبسيط3.
فاعاَلتن فاعاَلتن فاعاَلتنالرمل4.مستفعلن مستفعلن مفعواَلُتالسريع4.
فعولن فعولن فعولن فعولنالمتقارب5.مستفعلن مفعواَلُت مستفعلنالمنسرح5.
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلنالمتدارك6.فاعاَلتن مس تفِع لن فاعاَلتنالخفيف6.
مستفعلن مستفعلن مستفعلنالرجز7.مفاعيلن فاِع اَل تن مفاعيلنالمضارع7.
مفعواَلُت مستفعلن مستفعلنالمقتضب8.
مس تفِع لن فاعاَلتن فاعاَلتنالمجتث9.

األجزاء ) التفعياَلت (
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األجزاء والبحور

األبحر التي يدخل في تركيبهاالجزءماألبحر التي يدخل في تركيبهاالجزءم

الــــــــوافرُمَفـــــــــــْاَعَلُتْن6.الطــــــــــــــــــــــــويل، المتــــــــــــــــــــقاربَفُعــــــــــــْوُلن1.

الكــــاملُمَتَفـــــــــــْاِعُلْن7.المــــــديد، البســــــــيط، المتــــداركَفْاِعــــــــــــــُلْن2.

المضارعَفــــــــْاِع اََلْ ُتـــْن8.الطــــــــــــــــويل، الهــــزج، المضـــــارعَمَفْاِعْيــــــُلْن3.

ُتْن4. الخفيف، المجـتثُمْس َتْفِع ُلْن9.المديد، الرمل، الخفيف، المجتثَفْاِعــــــــاََلْ

ُت10.البسيط، السريع، المنسرح، المقتضب، الرجزُمْسَتْفِعُلْن5. الســــريع، المنسرح، المقتضبَمْفُعـــــــــْواََلْ

األجزاء ) التفعياَلت (
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البحرصورتهلفظ الجزءنوعهمعناهالتغييرالجزء ورمزهم

.1
َفُعْوُلن
o| o||

الطويل، المتقارب||o |َفُعْوُلبسيطحــــــــــــــــــــــــــــــذف الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــامس الســــــــــــاكنالقبض

الطويل، المتقارب|o| oُعْوُلْن = َفْعُلْنبسيطحـــــــــــــــــــــــــــــذف أول الـــــــــــــــــــــوتد المـــــــــــــــــــجموعالخرم

المتــــــــــــــــــــــــــــقارب||o oَفُعْوْلبسيطحذف ساكن السبب الخفيف وتسكين ما قبلهالقصر

المتــــــــــــــــــــــــــــقارب||o َفُعْو = َفَعْلبسيطحـــــــــــــــــــــــــــذف الســــــــــــــــبب الخفـــــــيف من آخرهالحذف

المتــــــــــــــــــــــــــــقارب|oَفْعمركباجتــــــــــــــــــــــــــــــــماع الحــــــــــــــــــــــــــــــــذف والقطـــــــــعالبتر

البحرصورتهلفظ الجزءنوعهمعناهالتغييرالجزء ورمزهم

.2
َفْاِعُلْن
o|| o|

| ||oَفِعُلْنبسيطحــــــــــــــــــــــــــــــــذف الثــــــــــــــــــــــــــاني الــــــــــــــــساكنالخبن
المــــــــديد، البسيط،
المتــــــــــــــــــــــــــــــدارك

البسيط، المتدارك|o| oَفْعُلْنبسيطحذف آخر الوتد المجموع مع تسكين ما قبــلهالقطع

ْنبسيطزيــــــــــــــــادة ساكن على ما آخره وتد مجـــــــموعالتذييل المتـــــــــــــــــــــــــــدارك|o o|| oَفْاِعاََلْ

ُتْنبسيطزيادة سبب خفيف على ما آخــره وتد مجموعالترفيل المتـــــــــــــــــــــــــــدارك|o| o|| oَفْاِعاََلْ

التغييرات التي تصيب )َفُعْوُلْن( ومقلوبه )َفْاِعُلْن(

وثائق علم الَعروض | الوثيقة ] ١٧٥ [


