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نماذج التحليل العروضي

وثائق علم الَعروض والقافية | الوثيقة ] ٢٢٣ [

]0[  »نموذج تحديد بحر البيت«

تحديد بحر البيت

البيت:

o الطويل 
o o المديد 

o o البسيط التام
o o البسيط المجزوء

o o الوافر التام
o o الوافر المجزوء

o o الكامل التام
o o الكامل المجزوء

o o الهزج
o o الرمل التام

o o الرمل المجزوء
o السريع التام

oo الرجز التام
oo الرجز المجزوء

oo الرجز المشطور
oo الرجز المنهوك

oo السريع المشطور
oo المنسرح التام

oo المنسرح المنهوك
oo الخفيف التام

oo الخفيف المجزوء
oo المضارع

oo المقتضب
oo المجتث

oo المتقارب التام
oo المتقارب المجزوء

oo المتدارك التام
oo المتدارك المجزوء

أبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور القصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد
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نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــــــــــــــر الطــــــــــــــــــــويل"

وثائق علم الَعروض والقافية | تابع الوثيقة ] ٢٢٣ [

]1[ »نموذج تحليل بيت من بحر الطويل«

الشطر األول:
العروضالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

َمَفْاِعْيُلْنَفُعْوُلْنَمَفْاِعْيُلْنَفُعْوُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــــطر:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

َمَفْاِعْيُلْنَفُعْوُلْنَمَفْاِعْيُلْنَفُعْوُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــــطر:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم

o.1َمَفْاِعُلْن ]مقبوض[فعولن مفاعيلن فعولنَمَفْاِعُلْن ]مقبوضة[فعولن مفاعيلن فعولن

o.2َمَفْاِعْيُلْن ]صحيح[فعولن مفاعيلن فعولنَمَفْاِعُلْن ]مقبوضة[فعولن مفاعيلن فعولن

o.3َفُعْوُلْن ]محذوف[فعولن مفاعيلن فعولنَمَفْاِعُلْن ]مقبوضة[فعولن مفاعيلن فعولن
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

وثائق علم الَعروض والقافية | تابع الوثيقة ] ٢٢٣ [

حشو الشطر األول

حشو الشطر الثاني

 )فعولن( في الموضع األول
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o زحاف القبـــــــــض   o
o علة الخـــــــــــــــــــرم  o

 )فعولن( في الموضع األول
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o زحاف القبـــــــــض   o
o علة الخـــــــــــــــــــرم  o

زحاف القبـض: حذف الخامس الساكن.

زحاف الكـــف: حذف الســـــــابع الساكن.

علة الخـــــــــــرم: حذف المتحرك األول من الوتد المجموع في أول الجزء.

علة الحــــــــذف: حذف السبب الخفيف من آخر الجزء

)مفاعيلن(
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o زحاف القــــــــبض  o
o زحاف الكــــــــــف  o

o علة الحـــــــــــــــذف  o

)مفاعيلن(
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o زحاف القـــــــبض  o
o زحاف الكــــــــــف  o

o علة الحـــــــــــــــذف  o

 )فعولن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o زحاف القبـــــــــض   o
o علة الخـــــــــــــــــــرم  o

 )فعولن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o زحاف القبـــــــــض   o
o علة الخـــــــــــــــــــرم  o

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــــــــــــــر الطــــــــــــــــــــويل"
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وثائق علم الَعروض والقافية | تابع الوثيقة ] ٢٢٣ [

ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــــــــــــــر الطــــــــــــــــــــويل"
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وثائق علم الَعروض والقافية | تابع الوثيقة ] ٢٢٣ [

]2[ »نموذج تحليل بيت من بحر المديد«

الشطر األول:
العروضالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُتْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر: ُتْنَفْاِعُلْنَفْاِعاَلْ َفْاِعُلْنَفْاِعاَلْ
الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــــطر:

محذوف ألن البحر مجزوء
رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُتْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر: ُتْنَفْاِعُلْنَفْاِعاَلْ َفْاِعُلْنَفْاِعاَلْ
الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــــطر:

محذوف ألن البحر مجزوء
رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم
o.1ُتْن ]صحيحة[فاعالتن فاعـلن ُتْن ]صحيح[فاعالتن فاعـلنَفْاِعاَلْ َفْاِعاَلْ
o.2ْن ]مقصور[فاعالتن فاعـلنَفْاِعُلْن ]محذوفة[فاعالتن فاعـلن َفْاِعاَلْ
o.3َفْاِعُلْن ]محذوف[فاعالتن فاعـلنَفْاِعُلْن ]محذوفة[فاعالتن فاعـلن
o.4َفْعُلْن ]محذوف مقطوع[فاعالتن فاعـلنَفْاِعُلْن ]محذوفة[فاعالتن فاعـلن
o.َفِعُلْن ]محذوف مخبون[فاعالتن فاعـلنَفِعُلْن ]محذوفة مخبونة[فاعالتن فاعـلن٥
o.6َفْعُلْن ]محذوف مقطوع[فاعالتن فاعـلنَفِعُلْن ]محذوفة مخبونة[فاعالتن فاعـلن

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــديد"
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وثائق علم الَعروض والقافية | تابع الوثيقة ] ٢٢٣ [

ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

حشو الشطر األول

ُتْن(   )َفْاِعاَلْ

ُتْن(   )َفْاِعاَلْ

)َفْاِعُلْن(

)َفْاِعُلْن(

حشو الشطر الثاني

o o ســـــــــــــالم
o o غير سالم:

o  الكــــف + الخــــبن )الشكل(  oo علــــــــة الحــــــذف  o o  زحـــــاف الخــــــبن   
o  الحذف + القطع )البــــــــــتر(  o علــــــــة القصــــــــر  o  oo زحـــــاف الكــــــف  o  

o  الحذف + الخبن  o

o o ســـــــــــــالم
o o غير سالم:

o  الكــــف + الخــــبن )الشكل(  oo علــــــــة الحــــــذف  o o  زحـــــاف الخــــــبن   
o  الحذف + القطع )البــــــــــتر(  o علــــــــة القصــــــــر  o  oo زحـــــاف الكــــــف  o  

o  الحذف + الخبن  o

زحاف الخبن: حذف الثاني الساكن.
زحاف الكف: حذف السابع الساكن.

علة الحـــذف: حذف السبب الخفيف من آخر الجزء.
علة القصـــــــر: حذف ثاني السبب الخفيف من آخر الجزء مع تسكين ما قبله.

علة القطــــع: حذف آخر الوتد المجموع من آخر الجزء مع تسكين ما قبله.
الشكـــــــــــــــل: الكف + الخبن

البـــــــــــــــــــــــــتر: الحذف + القطع

o o ســـــــــــــالم
o o غير سالم:

o  زحاف الخبن  o

o o ســـــــــــــالم
o o غير سالم:

o  زحاف الخبن  o

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــديد"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــديد"
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]3[ »نموذج تحليل بيت من بحر البسيط التام«

الشطر األول:
العروضالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

َفْاِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنَفْاِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــــطر:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

َفْاِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنَفْاِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــــطر:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم

o.1َفِعُلن ]مخبون[مستفعلن فاعـلن مستفعلنَفِعُلن ]مخبونة[مستفعلن فاعـلن مستفعلن

o.2َفْعُلن ]مقطوع[مستفعلن فاعـلن مستفعلنَفِعُلن ]مخبونة[مستفعلن فاعـلن مستفعلن

وثائق علم الَعروض والقافية | تابع الوثيقة ] ٢٢٣ [

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــر البسيط التام"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

حشو الشطر األول

حشو الشطر الثاني

 )ُمْسَتْفِعُلْن( في الموضع األول
o o ســـــــــــــالم
o o غير سالم:

o  زحاف الخبن   o
o زحاف الطي  o
o  علــــة القطع  o

o  الطي + الخبن )الخبل(  o
o  القطع + الخبن  o

 )ُمْسَتْفِعُلْن( في الموضع األول
o o ســـــــــــــالم
o o غير سالم:

o  زحاف الخــبن   o
o  زحاف الطي  o
o  علــــة القطع  o

o  الطي + الخبن )الخبل(  o
o  القطع + الخبن  o

زحاف الخـــبن: حذف الثاني الساكن.

زحاف الطي: حذف الــــــرابع الساكن.
علة القـــــــطع: حذف آخر الوتد المجموع من آخر الجزء مع تسكين ما قبله.

الخبـــــــــــــــــــــــل: الطي + الخبن

)َفْاِعُلْن(
o o ســـــــــــــالم
o o غير سالم:

o  زحاف الخبن  o
o  علـــة القطع  o

)َفْاِعُلْن(
o ســـــــــــــالم	 
o غير سالم:	 

o  زحاف الخبن  o
o  علـــة القطع  o

 )ُمْسَتْفِعُلْن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــــالم
o o غير سالم:

o  زحــاف الخبن   o
o  زحاف الطي  o
o  علـــــة القطع  o

o  الطي + الخبن )الخبل(  o
o  القطع + الخبن  o

 )ُمْسَتْفِعُلْن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــــالم
o o غير سالم:

o  زحاف الخــبن   o
o  زحاف الطي  o
o  علــــة القطع  o

o  الطي + الخبن )الخبل(  o
o  القطع + الخبن  o

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــر البسيط التام"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــر البسيط التام"
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]4[ »نموذج تحليل بيت من بحر البسيط المجزوء«

الشطر األول:
العروضالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

َفْاِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنَفْاِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:
الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:

محذوف ألن البيت مجزوء
رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

َفْاِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنَفْاِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:
الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:

محذوف ألن البيت مجزوء
رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم
o.1ُمْسَتْفـــِعُلْن ]صحــــيح[مستفعلن فاعـلنُمْسَتْفِعُلْن ]صحيــــحة[مستفعلن فاعـلن
o.2ُمْسَتْفِعاَلْن ]مــــــــذيل[مستفعلن فاعـلنُمْسَتْفِعُلْن ]صحيــــحة[مستفعلن فاعـلن
o.3َمْفُعـــــــــْوُلْن ]مقطوع[مستفعلن فاعـلنُمْسَتْفِعُلْن ]صحيــــحة[مستفعلن فاعـلن
o.4َمْفُعـــــــــْوُلْن ]مقطوع[مستفعلن فاعـلنَمْفُعــــــْوُلْن ]مقطوعة[مستفعلن فاعـلن
o]َفُعـــــــــــــْوُلْن ]مقطوع مخبون[مستفعلن فاعـلنَفُعـــــــــــْوُلْن ]مقطوعة مخبونة[مستفعلن فاعـلن٥. ]المخلع

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــــر البسيط المجزوء"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

حشو الشطر األول

حشو الشطر الثاني

 )ُمْسَتْفِعُلْن( 
o o ســـــــــــالــم
o o غير سالم:

o  زحاف الخبن   o
o  زحاف الطي  o
o  علـــــة القطع  o
o  علــة التذييل  o

o  الطــي + الخبن )الخبل(  o
o  القطع + الخبن  o

 )ُمْسَتْفِعُلْن( 
o o ســـــــــــالــم
o o غير سالم:

o  زحاف الخبن   o
o  زحاف الطي  o
o  علـــــة القطع  o
o  علــة التذييل  o

o  الطــي + الخبن )الخبل(  o
o  القطع + الخبن  o

)َفْاِعُلْن(
o o ســـــــــــالــم
o o غير سالم:

- زحاف الخبن  o
- علـــة القطع  o

)َفْاِعُلْن(
o o ســـــــــــالــم
o o غير سالم:

o  زحاف الخبن  o
o  علـــة القطع  o

زحاف الخـــبن: حذف الثاني الساكن.

زحاف الطـي: حذف الـــــرابع الساكن.
علة القــــــطع: حذف آخر الوتد المجموع من آخر الجزء مع تسكين ما قبله.
علة التــذييل: زيادة ســـــــــــــــــــاكن عــــــــــــلى مــــــــــــــــــــا آخــــــــــــــره وتد مجموع.

الخـــــــــــــــــــــبل: الطي + الخبن

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــــر البسيط المجزوء"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــــر البسيط المجزوء"
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]٥[ »نموذج تحليل بيت من بحر الوافر التام«

الشطر األول:
العروضالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُمَفْاَعَلُتْنُمَفْاَعَلُتْنُمَفْاَعَلُتْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُمَفْاَعَلُتْنُمَفْاَعَلُتْنُمَفْاَعَلُتْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم

o.1مفاعلتن مفاعـلتن
َفُعْوُلْن ]محذوفة معصوبة[ 

)مقطوفة(
مفاعلتن مفاعـلتن

َفُعْوُلْن ]محذوف معصوب[
)مقطوف(

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــــر الـــــــــوافر الــــتام"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

حشو الشطر األول

حشو الشطر الثاني

 )ُمَفْاَعَلُتْن( في الموضع األول
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o   زحاف العصب   o

 )ُمَفْاَعَلُتْن( في الموضع األول
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o   زحاف العصب   o

 )ُمَفْاَعَلُتْن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o   زحاف العصب   o

 )ُمَفْاَعَلُتْن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o   زحاف العصب   o

زحاف العصب: تسكــــــــــين الخــــــامس المتــــــــــــحرك.

علة الحـــــــذف: حذف السبب الخفيف من آخر الجزء.
القطــــــــــــــــــف: الحذف + العصب

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــــر الـــــــــوافر الــــتام"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــــر الـــــــــوافر الــــتام"
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]6[ »نموذج تحليل بيت من بحر الوافر المجزوء«

الشطر األول:
العروضالحشــــــــــــو

ُمَفْاَعَلُتْنُمَفْاَعَلُتْنُمَفْاَعَلُتْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البيت مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشــو

ُمَفْاَعَلُتْنُمَفْاَعَلُتْنُمَفْاَعَلُتْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البيت مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم

o.1ُمَفْاَعَلُتْن ]صحـــــــيح[مفاعلتنُمَفْاَعَلُتْن ]صحيحة[مفاعلتن

o.2َمَفْاِعْيُلْن ]معصوب[مفاعلتنُمَفْاَعَلُتْن ]صحيحة[مفاعلتن

o دخل العصب في العروض               o  دخل العصب في الضرب

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــر الـــــــــوافر المجزوء"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

حشو الشطر األول

حشو الشطر الثاني

 )ُمَفْاَعَلُتْن( 
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o   زحاف العصب   o

 )ُمَفْاَعَلُتْن( 
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o   زحاف العصب   o

زحاف العصب: تسكيـــــــن الخـــــــــــــامس المتـــــــــحرك.

عـــــلة الحـــذف: حذف السبب الخفيف من آخر الجزء.

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــر الـــــــــوافر المجزوء"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــر الـــــــــوافر المجزوء"
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]7[ »نموذج تحليل بيت من بحر الكامل التام«
الشطر األول:

العروضالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُمَتَفْاِعُلْنُمَتَفْاِعُلْنُمَتَفْاِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُمَتَفْاِعُلْنُمَتَفْاِعُلْنُمَتَفْاِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم
o.1ُمَتَفْاِعُلْن ]صحــــــــــيح[متفاعلن متفاعلنُمَتَفْاِعُلْن ]صحيحة[ متفاعلن متفاعلن
o.2ُتْن ]مقطـــــــوع[متفاعلن متفاعلنُمَتَفْاِعُلْن ]صحيحة[ متفاعلن متفاعلن َفِعــــاَلْ
o.3َفْعــــــــــُلْن ]أحّذ مضمر[متفاعلن متفاعلنُمَتَفْاِعُلْن ]صحيحة[ متفاعلن متفاعلن
o.4اء[ متفاعلن متفاعلن َفعــــــــــُِلْن ]أحــــــــــــــــــــّذ[متفاعلن متفاعلنَفِعــــــــــُلْن ]حــــــــــذَّ
o.اء[ متفاعلن متفاعلن٥ َفعــــــــــُْلْن ]أحّذ مضمر[متفاعلن متفاعلنَفِعـــــــــُلْن ]حـــــــــــذَّ

o دخل اإلضــمار في العروض         o دخل اإلضـــمار في الضرب 
o دخل الوقـص في العروض          o دخل الخـــــزل في العروض

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــر الكـــــــامل الـــــتام"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:
حشو الشطر األول

حشو الشطر الثاني

 )ُمَتَفْاِعُلْن( في الموضع األول
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف اإلضمار  o
o  زحاف الوقص  o
o  عـــــــــلة القطع  o
o  عــــــــلة الحــــذذ  o

o  الحــذذ + اإلضمار  o
o  o  الطي + اإلضمار )الخزل(

 )ُمَتَفْاِعُلْن( في الموضع األول
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف اإلضمار  o
o  زحاف الوقص  o
o  عـــــــــلة القطع  o
o  عــــــــلة الحــــذذ  o

o  الحــذذ + اإلضمار  o
o  الطي + اإلضمار )الخزل(  o

 )ُمَتَفْاِعُلْن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف اإلضمار  o
o  زحاف الوقص  o
o  عـــــــــلة القطع  o
o  عــــــــلة الحــــذذ  o

o  الحــذذ + اإلضمار  o
o الطي + اإلضمار )الخزل(  o

 )ُمَتَفْاِعُلْن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف اإلضمار  o
o  زحاف الوقص  o
o  عـــــــــلة القطع  o
o  عــــــــلة الحــــذذ  o

o  الحــذذ + اإلضمار  o
o  الطي + اإلضمار )الخزل(  o

زحاف اإلضمار: تسكين الثاني المتحرك.
زحاف الوقص: حـــــــذف الثـاني المتحرك.
زحاـــف الطي: حـــــــذف الـــــــــرابع الساكن.

علـــــــــة القطع: حذف آخر الوتد المجموع من آخر الجزء مع تسكين ما قبله.
علة الـــــــــــحذذ: حــــــــــــذف الــــــــــــوتد المــــــــــــجموع مــــــــــــن آخــــــــــــر الــــــــــــــجزء.

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــر الكـــــــامل الـــــتام"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــر الكـــــــامل الـــــتام"
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]٨[ »نموذج تحليل بيت من بحر الكامل المجزوء«

الشطر األول:
العروضالحشــــــــــــو

ُمَتَفْاِعُلْنُمَتَفْاِعُلْنُمَتَفْاِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البيت مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشــو

ُمَتَفْاِعُلْنُمَتَفْاِعُلْنُمَتَفْاِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البيت مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم
o.1ُمَتَفــــــْاِعُلْن ]صحـــيح[ متفاعلنُمَتَفْاِعُلْن ]صحيحة[متفاعلن
o.2ْن ]مـــــــذيل[متفاعلنُمَتَفْاِعُلْن ]صحيحة[متفاعلن ُمَتَفـــْاِعاَلْ
o.3ُتْن ]مـــــــرفل[متفاعلنُمَتَفْاِعُلْن ]صحيحة[ متفاعلن ُمَتَفْاِعاَلْ
o.4ُتْن ]مقطوع[متفاعلنُمَتَفْاِعُلْن ]صحيحة[متفاعلن َفِعـــــــــاَلْ

o دخل اإلضمار في العروض         o دخل اإلضمار في الضرب 
o دخل الوقص في العروض         o دخل الخزل في العـروض

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــر الكـــــــامل المجزوء"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

حشو الشطر الثانيحشو الشطر األول

 )ُمَتَفْاِعُلْن( 
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف اإلضـــــــمار  o
o  زحاف الــــــــوقص  o
o  علة القــــــــــــــــطع  o
o  علة الــــــــــــــــــحذذ  o
o  علة التـــــــــــــذييل  o
o  علة التـــــــــــــرفيل  o
o  الحذذ + اإلضمار  o

o  الطي + اإلضمار )الخزل(  o

 )ُمَتَفْاِعُلْن( 
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف اإلضـــــــمار  o
o  زحاف الــــــــوقص  o
o  علة القــــــــــــــــطع  o
o  علة الــــــــــــــــــحذذ  o
o  علة التـــــــــــــذييل  o
o  علة التـــــــــــــرفيل  o
o  الحذذ + اإلضمار  o

o  الطي + اإلضمار )الخزل(  o

زحاف اإلضمار: تسكين الثاني المتحرك.

زحاف الوقص: حـــــــذف الثاني المتحرك.
زحاف الطــي: حــــــــذف الــــــرابع الساكن.

علة القطــــــــع: حذف آخر الوتد المجموع من آخر الجزء مع تسكين ما قبله.
علة الحـــــــــذذ: حــــــذف الــــــوتد المجمــــــــوع مــــن آخــــــر الجزء.
علة التـــذييل: زيادة ســــاكن عــــلى مــــا آخــــره وتــــد مجموع.
علة التـــرفيل: زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع.

الخـــــــــــــــــــــــزل: الطي + اإلضمار

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــر الكـــــــامل المجزوء"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــر الكـــــــامل المجزوء"
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]9[ »نموذج تحليل بيت من بحر الهزج«

الشطر األول:
العروضالحشــــــــــــو

َمَفْاِعْيُلْنَمَفْاِعْيُلْنَمَفْاِعْيُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البحر مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشــو

َمَفْاِعْيُلْنَمَفْاِعْيُلْنَمَفْاِعْيُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البحر مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم

o.1َمَفْاِعْيُلْن ]صحيح[مفاعيلنَمَفْاِعْيُلْن ]صحيحة[مفاعيلن

o.2َفُعْوُلْن ]محذوف[مفاعيلنَمَفْاِعْيُلْن ]صحيحة[ مفاعيلن

o دخل الكف في العروض       o دخل القبض في العروض

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــــــــــر الهــــــــــــــــــزج"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

حشو الشطر الثانيحشو الشطر األول

)َمَفْاِعْيُلْن(
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف القـــــــــــــــبض  o
o  زحاف الكـــــــــــــــــف  o
o  علة الحـــــــــــــــــــذف   o

)َمَفْاِعْيُلْن(
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف القـــــــــــــــبض  o
o  زحاف الكـــــــــــــــــف  o
o  علة الحـــــــــــــــــــذف  o

زحاف القبض: حذف الخامس الساكن.

زحاف الكـــف: حذف الســــــابع الساكن.
علة الحـــــذف: حذف السبب الخفيف من آخر الجزء.

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــــــــــر الهــــــــــــــــــزج"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــــــــــر الهــــــــــــــــــزج"
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]10[ »نموذج تحليل بيت من بحر الرمل التام«

الشطر األول:
العروضالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُتْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر: ُتْنَفْاِعاَلْ ُتْنَفْاِعاَلْ َفْاِعاَلْ

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُتْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر: ُتْنَفْاِعاَلْ ُتْنَفْاِعاَلْ َفْاِعاَلْ

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم

o.1ُتْن ]صحــــــيح[ فاعالتن فاعالتنَفْاِعُلْن ]محذوفة[فاعالتن فاعالتن َفْاِعاَلْ

o.2َفــــــْاِعُلْن ]محذوف[فاعالتن فاعالتنَفْاِعُلْن ]محذوفة[فاعالتن فاعالتن

o.3ْن ]مقـــصور[فاعالتن فاعالتنَفْاِعُلْن ]محذوفة[فاعالتن فاعالتن َفــــْاِعاَلْ

o دخل الخبن في العروض         o دخل الخبن في الضرب 

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــــــــــر الرمل التام"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:
حشو الشطر األول

حشو الشطر الثاني

 )َفْاِعاْلُتْن( في الموضع األول
o ســـــــــــالــم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o
o  زحاف الكف  o
o  علة الحذف  o

o  علة القصر  o
o  الكف + الخبن )الشكل(  o

 )َفْاِعاْلُتْن( في الموضع األول
o o ســـــــــــالــم
o o غير سالم:

o  زحاف الخبن  o
o  زحاف الكف  o
o  علــة الحذف  o
o  علـــــة القصر  o

o  الكف + الخبن )الشكل(  o

 )َفْاِعاْلُتْن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــالــم
o o غير سالم:

o  زحاف الخبن  o
o  زحاف الكف  o
o  علـــة الحذف  o
o  علـــــة القصر  o

o  الكف + الخبن )الشكل(  o

 )َفْاِعاْلُتْن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــالــم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o
o  زحاف الكف  o
o  علـــة الحذف  o
o  علـــــة القصر  o

o  الكف + الخبن )الشكل(  o

زحاف الخبن: حذف الثاني الساكن.
زحاف الكف: حذف السابع الساكن.

علة الحــــذف: حذف السبب الخفيف من آخر الجزء.
علة القـــــــصر: حذف آخر السبب الخفيف من آخر الجزء مع تسكين ما قبله.

الشكــــــــــــــــل: الكف + الخبن.

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــــــــــر الرمل التام"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــــــــــر الرمل التام"



صفحة 32 من ٨٥© 2022م - 1443هـجميع الحقوق محفوظة لــ 

وثائق علم الَعروض والقافية | تابع الوثيقة ] ٢٢٣ [

]11[ »نموذج تحليل بيت من بحر الرمل المجزوء«

الشطر األول:
العروضالحشــــو

ُتْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر: ُتْنَفْاِعاَلْ ُتْنَفْاِعاَلْ َفْاِعاَلْ

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البيت مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشـو

ُتْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر: ُتْنَفْاِعاَلْ ُتْنَفْاِعاَلْ َفْاِعاَلْ

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البيت مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم
o.1ُتْن ]صحيحة[فاعالتن ُتْن ]صحيح[ فاعالتنَفْاِعاَلْ َفْاِعاَلْ
o.2ُتْن ]صحيحة[فاعالتن َفْاِعُلْن ]محذوف[فاعالتنَفْاِعاَلْ
o.3ُتْن ]صحيحة[فاعالتن غ[فاعالتنَفْاِعاَلْ َتْاْن ]مسبَّ َفْاِعاَلْ

o دخل الخبن في العروض        o دخل الكف في العروض           o دخل الخبن في الضرب 

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــــر الرمل المجزوء"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

حشو الشطر الثانيحشو الشطر األول

 )َفْاِعاْلُتْن(
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o   زحاف الخـبن  o
o  زحاف الكــف  o
o  علـــة الحــذف  o
o  علــــــــة القصر  o
o  علة التسبيغ  o

o  الكف + الخبن )الشكل(  o

 )َفْاِعاْلُتْن(
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o   زحاف الخـبن  o
o  زحاف الكــف  o
o  علـــة الحــذف  o
o  علــــــــة القصر  o
o  علة التسبيغ  o

o  الكف + الخبن )الشكل(  o

زحاف الخــــبن: حذف الثاني الساكن.
زحاف الكــــف: حذف السابع الساكن.

علة الحــــــذف: حذف السبب الخفيف من آخر الجزء.
علة القـــــــــصر: حذف آخر السبب الخفيف من آخر الجزء مع تسكين ما قبله.

علة التسبيغ: زيادة ساكن على ما آخره سبب خفيف.
الشكــــــــــــــــــل: الكف + الخبن.

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــــر الرمل المجزوء"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــــر الرمل المجزوء"
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]12[ »نموذج تحليل بيت من بحر السريع التام«

الشطر األول:
العروضالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُتُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر: َمْفُعْواَلْ

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُتُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر: َمْفُعْواَلْ

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم
o.1َفْاِعُلْن ]مكسوف مطوي[مستفعلن مستفعلنَفْاِعُلْن ]مكسوفة مطوية[مستفعلن مستفعلن
o.2َفْاِعاَلْن ]موقوف مطوي[مستفعلن مستفعلنَفْاِعُلْن ]مكسوفة مطوية[مستفعلن مستفعلن
o.3َفعـــــُْلْن ]أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــلم[مستفعلن مستفعلنَفْاِعُلْن ]مكسوفة مطوية[مستفعلن مستفعلن
o.4َفِعُلْن ]مكسوفة مخبولة[مستفعلن مستفعلنَفِعُلْن ]مكسوفة مخبولة[مستفعلن مستفعلن

o سّكـــــِنت العــــين جــــواًزا

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــــر السريع التام"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

حشو الشطر األول

حشو الشطر الثاني

 )ُمْسَتْفِعُلْن( في الموضع األول
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o

o  زحاف الـــــطي  o
o  الطي + الخبن )الخبل(  o

 )ُمْسَتْفِعُلْن( في الموضع األول
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o

o  زحاف الـــــطي  o
o  الطي + الخبن )الخبل(  o

 )ُمْسَتْفِعُلْن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o

o  زحاف الـــــطي  o
o  الطي + الخبن )الخبل(  o

 )ُمْسَتْفِعُلْن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o

o  زحاف الـــــطي  o
o  الطي + الخبن )الخبل(  o

زحاف الخبــن: حذف الثاني الســــــــــــــاكن.

زحاف الطي: حذف الـــــرابع الســــــــــــــاكن.
علة الــــوقف: تسكين آخر الوتد المفروق.
علة الكسف: حذف آخــــــر الوتد المفروق.

علــــــــة الصلم: حذف الوتد المفروق من آخر الجزء.
الخــــــــــــــــــــــبل: الطي + الخبن

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــــر السريع التام"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــــر السريع التام"
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]13[ »نموذج تحليل بيت من بحر السريع المشطور«

العروض / الضربالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُتُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر: َمْفُعْواَلْ

الكتابة العروضية للبـــــــــــــــــــــــــــيت:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

العروض/الضربالحشوم

o.1ْن ]موقوفة[مستفعلن مستفعلن َمْفُعْواَلْ

o.2َمْفُعْوُلْن ]مكسوفة[ مستفعلن مستفعلن

o دخل الخبن في العروض/الضرب

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر السريع المشطور"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

الحــــــــــــــشــــــــــــو

 )ُمْسَتْفِعُلْن( في الموضع األول
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o

o  زحاف الـــــطي  o
o  الطي + الخبن )الخبل(  o

 )ُمْسَتْفِعُلْن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o

o  زحاف الـــــطي  o
o  الطي + الخبن )الخبل(  o

زحاف الخــبن: حذف الثــــــاني الســـــــــاكن.

زحاف الطي: حذف الـــــــــــرابع الســـــــــاكن.
علة الـــــوقف: تسكين آخر الوتد المفروق.
علة الكسف: حذف آخـــــــر الوتد المفروق.

الخــــــــــــــــــــــبل: الطي + الخبن

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر السريع المشطور"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر السريع المشطور"
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]14[ »نموذج تحليل بيت من بحر المنسرح التام«

الشطر األول:
العروضالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُتُمْسَتْفِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر: ُمْسَتْفِعُلْنَمْفُعْواَلْ

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُتُمْسَتْفِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر: ُمْسَتْفِعُلْنَمْفُعْواَلْ

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم

o.1ُمْفَتِعُلْن ]مطوية[مستفعلن مفعوالُتُمْفَتِعُلْن ]مطوية[مستفعلن مفعوالُت

o.2َمْفُعْوُلْن ]مقطوع[مستفعلن مفعوالُتُمْفَتِعُلْن ]مطوية[مستفعلن مفعوالُت

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر المنســـــرح الــــتام"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

حشو الشطر األول

حشو الشطر الثاني

 )ُمْسَتْفِعُلْن(
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o

o  زحاف الــــطي  o
o  علة القـــــــطع  o

o  الطي + الخبن )الخبل(  o

 )ُمْسَتْفِعُلْن(
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o

o  زحاف الــــطي  o
o  علة القـــــــطع  o

o  الطي + الخبن )الخبل(  o

ُت( )َمْفُعْواَلْ
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o

o  زحاف الـــــــطي  o
o  علة الكسف  o

o  علة الوقــــــف  o

ُت( )َمْفُعْواَلْ
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o

o  زحاف الـــــــطي  o
o  علة الكسف  o

o  علة الوقــــــف  o

زحاف الخبـــن: حذف الثاني الســــــــــاكن.
زحاف الطـي: حذف الـــــرابع الســــــــــــاكن.

علة القطــــــع: حذف آخر الوتد المجموع في آخر الجزء مع تسكين ما قبله
علة الكســف: حذف آخــــــر الوتد المفروق.
علة الــــــوقف: تسكين آخر الوتد المفروق.

الخـــــــــــــــــــــــبل: الطي + الخبن

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر المنســـــرح الــــتام"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر المنســـــرح الــــتام"
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]1٥[ »نموذج تحليل بيت من بحر المنسرح المنهوك«

العروض/الضربالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُتُمْسَتْفِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر: َمْفُعْواَلْ

الكتابة العروضية للبـــــــــــــــــــــــــــيت:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

العروض/الضربالحشوم

o.1ْن ]موقوفة[مستفعلن َمْفُعْواَلْ

o.2َمْفُعْوُلْن ]مكسوفة[ مستفعلن

o دخل الخبن في العروض/الضرب

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــر المنسرح المنهوك"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

الحــــــشـــــــــو

 )ُمْسَتْفِعُلْن(
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o

o  زحاف الـــــطي  o
o  علة القـــــــــطع  o

o  الطي + الخبن )الخبل(  o

زحاف الخبـن: حذف الثاني الســــــــــــــاكن.

زحاف الطي: حذف الــــرابع الســــــــــــــاكن.
علة القطــــــع: حذف آخر الوتد المجموع في آخر الجزء مع تسكين ما قبله

علة الكسـف: حذف آخــــــــر الوتد المفروق.

علة الوقــــــف: تسكين آخر الوتد المفروق.
الخــــــــــــــــــــــــبل: الطي + الخبن

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــر المنسرح المنهوك"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــر المنسرح المنهوك"
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]16[ »نموذج تحليل بيت من بحر الخفيف التام«

الشطر األول:
العروضالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُتْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر: ُتْنُمْس َتْفِع ُلْنَفْاِعاَلْ َفْاِعاَلْ

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُتْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر: ُتْنُمْس َتْفِع ُلْنَفْاِعاَلْ َفْاِعاَلْ

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم
o.1ُتْن ]صحيحة[فاعالتن مس تفِع لن ُتْن ]صحيح[فاعالتن مس تفِع لنَفْاِعاَلْ َفْاِعاَلْ
o.2ُتْن ]صحيحة[فاعالتن مس تفِع لن َفْاِعُلْن ]محذوف[فاعالتن مس تفِع لنَفْاِعاَلْ
o.3َفْاِعُلْن ]محذوف[فاعالتن مس تفِع لنَفْاِعُلْن ]محذوفة[فاعالتن مس تفِع لن

o دخل الخبن في العروض     o دخل الخبن في الضرب      o دخل التشعيث في الضرب

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر الخفــــيف التــــام"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:
حشو الشطر األول

حشو الشطر الثاني

ُتْن(  )َفْاِعاَلْ
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخـــــــــــبن  o
o  زحاف الكـــــــــــف  o
o  علة الحــــــــــــــذف  o

o  علة التشعيث  o
o  الكف + الخبن )الشكل(  o

ُتْن(  )َفْاِعاَلْ
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخـــــــــــبن  o
o  زحاف الكـــــــــــف  o
o  علة الحــــــــــــــذف  o

o  علة التشعيث  o
o  الكف + الخبن )الشكل(  o

)ُمْس َتْفِع ُلْن(
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o
o  زحاف الكف  o

o  الكف + الخبن )الشكل(  o
o  القصر + الخبن  o

)ُمْس َتْفِع ُلْن(
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o
o  زحاف الكف  o

o  الكف + الخبن )الشكل(  o
o  القصر + الخبن  o

زحاف الخــــــــبن: حذف الثاني الساكن.

زحاف الكـــــــف: حذف السابع الساكن.
علة الحـــــــــذف: حذف السبب الخفيف من آخر الجزء.
علة التشعيث: حذف أحـــد متحركي الوتد المجموع.

علة القصــــــــــــر: حذف ثاني السبب الخفيف في آخر الجزء مع تسكين ما قبله.
الشكـــــــــــــــــــــل: الكف + الخبن

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر الخفــــيف التــــام"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر الخفــــيف التــــام"
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]17[ »نموذج تحليل بيت من بحر الخفيف المجزوء«

الشطر األول:
العروضالحشـــو

ُتْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر: ُتْنُمْس َتْفِع ُلْنَفْاِعاَلْ َفْاِعاَلْ

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البيت مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشـــو

ُتْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر: ُتْنُمْس َتْفِع ُلْنَفْاِعاَلْ َفْاِعاَلْ

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البيت مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم

o.1ُمْس َتْفِع ُلْن ]صحيح[فاعالتنُمْس َتْفِع ُلْن ]صحيحة[فاعالتن

o.2َفُعْوُلْن ]مقصور مخبون[فاعالتنُمْس َتْفِع ُلْن ]صحيحة[فاعالتن

o دخل الخبن في العروض     o دخل الخبن في الضرب      

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر الخفــيف المجزوء"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

حشو الشطر الثانيحشو الشطر األول

ُتْن(  )َفْاِعاَلْ
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:

o  زحاف الخــــــــــبن  o

o  زحاف الكـــــــــــف  o

o  علة الحــــــــــــــذف  o

o  علة التشعيث  o

o  الكف + الخبن )الشكل(  o

ُتْن(  )َفْاِعاَلْ
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:

o  زحاف الخــــــــــبن  o

o  زحاف الكـــــــــــف  o

o  علة الحــــــــــــــذف  o

o  علة التشعيث  o

o  الكف + الخبن )الشكل(  o

زحاف الخــــــــبن: حــــــــذف الثــــــــــــــــاني الســــــــــــاكــــــــن.
زحاف الكــــــف: حــــــــذف الســــــــــــــــابع الســــــــــــاكــــــــن.
علة الحـــــــــذف: حذف السبب الخفيف من آخر الجزء.
علة التشعيث: حذف أحد متحــركي الوتد المجموع.

علة القـــــــــــــصر: حذف ثاني السبب الخفيف في آخر الجزء مع تسكين ما قبله.
الشكـــــــــــــــــــــــل: الكف + الخبن

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر الخفــيف المجزوء"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر الخفــيف المجزوء"
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]1٨[ »نموذج تحليل بيت من بحر المضارع«

الشطر األول:
العروضالحشـــو

َمَفْاِعْيُلْنَفْاِع اَلْ ُتْنَمَفْاِعْيُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البحر مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشـــو

َمَفْاِعْيُلْنَفْاِع اَلْ ُتْنَمَفْاِعْيُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البيت مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم

o.1َفْاِع اَلْ ُتْن ]صحيح[مفاعيلنَفْاِع اَلْ ُتْن ]صحيحة[مفاعيلن

o دخل الكف في العروض     o دخل الكف في الضرب      

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــــر المضــــــــــــــــارع"



صفحة ٥4 من ٨٥© 2022م - 1443هـجميع الحقوق محفوظة لــ 

وثائق علم الَعروض والقافية | تابع الوثيقة ] ٢٢٣ [

ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

حشو الشطر الثانيحشو الشطر األول

 )َمَفْاِعْيُلْن(
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:

o  زحاف القبـــــــض  o

o  زحاف الكــــــــــف  o

 )َمَفْاِعْيُلْن(
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:

o  زحاف القبــــــــض  o

o  زحاف الكـــــــــــف  o

زحاف القبض: حذف الخامس الساكن.

زحاف الــــكف: حذف الســـــابع الساكن.

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــــر المضــــــــــــــــارع"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــــر المضــــــــــــــــارع"
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]19[ »نموذج تحليل بيت من بحر المقتضب«

الشطر األول:
العروضالحشـــو

ُتالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر: ُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنَمْفُعْواَلْ

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البحر مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشـــو

ُتالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر: ُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنَمْفُعْواَلْ

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البيت مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم

o.1--------------------ُمْفَتِعُلْن مطوي--------------------ُمْفَتِعُلْن مطوية

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــــر المقتـــــــــضب"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

حشو الشطر الثانيحشو الشطر األول

ُت(  )َمْفُعْواَلْ
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخــــــــبن  o

o  زحاف الـــــطي  o

ُت(  )َمْفُعْواَلْ
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخــــــــبن  o
o  زحاف الـــــطي  o

زحاف الخــبن: حذف الثاني الساكن.

زحاف الطي: حذف الـــــرابع الساكن.

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــــر المقتـــــــــضب"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــــر المقتـــــــــضب"
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]20[ »نموذج تحليل بيت من بحر المجتث«

الشطر األول:
العروضالحشـــو

ُتْنُمْس َتْفِع ُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر: ُتْنَفْاِعاَلْ َفْاِعاَلْ

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البحر مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشـــو

ُتْنُمْس َتْفِع ُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر: ُتْنَفْاِعاَلْ َفْاِعاَلْ

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البحر مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم
o.1ُتْن ]صحيحة[مس تفِع لن ُتْن ]صحيح[مس تفِع لنَفْاِعاَلْ َفْاِعاَلْ

o دخل الخبن في العروض            o دخل الخــــــــبن فــــــي الضـرب            o دخل الكف في العروض

o دخل الكــــف في الضرب            o دخل التشعيث في الضرب            

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــــر المجتــــــــــــــــــث"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

حشو الشطر الثانيحشو الشطر األول

 )ُمْس َتْفِع ُلْن(
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o
o  زحاف الكـف  o

o  الكف + الخبن )الشكل(  o

 )ُمْس َتْفِع ُلْن(
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o
o  زحاف الكـف  o

o  الكف + الخبن )الشكل(  o

زحاف الخــــــبن: حذف الثاني الساكن.
زحاف الكــــــف: حذف السابع الساكن.

علة التشعيث: حذف أحد متحركي الوتد المجموع.
الشكــــــــــــــــــــــل: الكف + الخبن

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــــر المجتــــــــــــــــــث"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــــــــــــــر المجتــــــــــــــــــث"
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]21[ »نموذج تحليل بيت من بحر المتقارب التام«

الشطر األول:
العروضالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

َفُعْوُلْنَفُعْوُلْنَفُعْوُلْنَفُعْوُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:
الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

َفُعْوُلْنَفُعْوُلْنَفُعْوُلْنَفُعْوُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:
الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم
o.1َفُعْوُلْن ]صحيح[فعولن فعولن فعولنَفُعْوُلْن ]صحيحة[فعولن فعولن فعولن
o.2َفُعْوْل ]مقصور[ فعولن فعولن فعولنَفُعْوُلْن ]صحيحة[فعولن فعولن فعولن
o.3َفَعْل ]محذوف[فعولن فعولن فعولنَفُعْوُلْن ]صحيحة[فعولن فعولن فعولن
o.4َفْع ]أبتر[فعولن فعولن فعولنَفُعْوُلْن ]صحيحة[فعولن فعولن فعولن

o دخل القبض في العروض     o دخل القصر في العروض     o دخل الحذف في العروض

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــر المتقارب التام"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

حشو الشطر األول

حشو الشطر الثاني

 )فعولن( في الموضع األول
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف القبــــــــض  o
o  علة القصــــــــــــــــــر  o

o  علة الحـــــــــــــــذف   o
o  علة الخـــــــــــــــــــــرم  o

o  الحذف + القطع )البتر(  o

 )فعولن( في الموضع األول
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف القبــــــــض  o
o  علة القصــــــــــــــــــر  o

o  علة الحـــــــــــــــذف   o
o  علة الخـــــــــــــــــــــرم  o

o  الحذف + القطع )البتر(  o

 )فعولن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف القبــــــــض  o
o  علة القصــــــــــــــــــر  o

o  علة الحـــــــــــــــذف   o
o  علة الخـــــــــــــــــــــرم  o

o  الحذف + القطع )البتر(  o

 )فعولن( في الموضع الثاني
o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف القبــــــــض  o
o  علة القصــــــــــــــــــر  o

o  علة الحـــــــــــــــذف   o
o  علة الخـــــــــــــــــــــرم  o

o  الحذف + القطع )البتر(  o

 )فعولن( في الموضع الثالث
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف القبــــــــض  o
o  علة القصــــــــــــــــــر  o

o  علة الحـــــــــــــــذف   o
o  علة الخـــــــــــــــــــــرم  o

o  الحذف + القطع )البتر(  o

 )فعولن( في الموضع الثالث
o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف القبــــــــض  o
o  علة القصــــــــــــــــــر  o

o  علة الحـــــــــــــــذف   o
o  علة الخـــــــــــــــــــــرم  o

o  الحذف + القطع )البتر(  o

زحاف القبض: حذف الخامس الساكن.
علة القـــــــــصر: حذف ساكن السبب الخفيف في آخر الجزء وتسكين ما قبله.
علة القــــــــطع: حذف آخـــر الـــــــــوتد المجـــموع في آخر الجزء وتسكين ما قبله.

علة الحــــــذف: حذف السبب الخفيف من آخر الجزء
علة الخـــــــــــرم: حذف المتـــــــــحرك األول مـــــــــن الـــوتد المجموع في أول الجزء.

البــــــــــــــــــــــــــــتر: الحذف + القطع

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــر المتقارب التام"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــــر المتقارب التام"
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]22[ »نموذج تحليل بيت من بحر المتقارب المجزوء«

الشطر األول:
العروضالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

َفُعْوُلْنَفُعْوُلْنَفُعْوُلْنَفُعْوُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البيت مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

َفُعْوُلْنَفُعْوُلْنَفُعْوُلْنَفُعْوُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البيت مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم

o.1َفَعْل ]محذوف[فعولن فعولنَفَعْل ]محذوفة[فعولن فعولن

o.2َفْع ]أبتر[فعولن فعولنَفَعْل ]محذوفة[فعولن فعولن

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــر المتقارب المجزوء"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

حشو الشطر األول

حشو الشطر الثاني

 )فعولن( في الموضع األول
o o ســـــــــــــالم
o o غير سالم:

o  زحاف القبض  o
o  علة القصـــــــر  o

o  علة الحـــــذف   o
o علة الخــــــــــرم  o

o  الحذف + القطع )البتر(  o

 )فعولن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف القبض  o
o  علة القصـــــــر  o

o  علة الحـــــذف   o
o  علة الخــــــــــرم  o

o  الحذف + القطع )البتر(  o

 )فعولن( في الموضع األول
o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف القبض  o
o  علة القصـــــــر  o

o  علة الحـــــذف   o
o  علة الخــــــــــرم  o

o  الحذف + القطع )البتر(  o

 )فعولن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف القبض  o
o  علة القصـــــــر  o

o  علة الحـــــذف   o
o  علة الخــــــــــرم  o

o  الحذف + القطع )البتر(  o

زحاف القبض: حذف الخامس الساكن.
علة القـــــــــصر: حذف ساكن السبب الخفيف في آخر الجزء وتسكين ما قبله.
علة القــــــــطع: حذف آخـــر الـــــــــوتد المجـــموع في آخر الجزء وتسكين ما قبله.

علة الحــــــذف: حذف السبب الخفيف من آخر الجزء
علة الخـــــــــــرم: حذف المتـــــــــحرك األول مـــــــــن الـــوتد المجموع في أول الجزء.

البــــــــــــــــــــــــــــتر: الحذف + القطع

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــر المتقارب المجزوء"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــر المتقارب المجزوء"
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]23[ »نموذج تحليل بيت من بحر المتدارك التام«

الشطر األول:
العروضالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

َفْاِعُلْنَفْاِعُلْنَفْاِعُلْنَفْاِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

َفْاِعُلْنَفْاِعُلْنَفْاِعُلْنَفْاِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم

o.1َفْاِعُلْن ]صحيح[فاعلن فاعلن فاعلنَفْاِعُلْن ]صحيحة[فاعلن فاعلن فاعلن

o.2َفِعُلْن ]مخبون[فاعلن فاعلن فاعلنَفِعُلْن ]مخبونة[فاعلن فاعلن فاعلن

o.3َفْعُلْن ]مقطوع[فاعلن فاعلن فاعلنَفْعُلْن ]مقطوعة[فاعلن فاعلن فاعلن

o دخل الخــــبن في العروض       o دخل الخــبن في الضرب
o دخل القطع في العروض       o دخل القطع في الضرب

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــر المتدارك التام"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

حشو الشطر األول

حشو الشطر الثاني

 )َفْاِعُلْن( في الموضع األول
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o
o  علة القــطع  o

 )َفْاِعُلْن( في الموضع األول
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o
o  علة القــطع  o

 )َفْاِعُلْن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o
o  علة القــطع  o

 )َفْاِعُلْن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o
o  علة القــطع  o

 )َفْاِعُلْن( في الموضع الثالث
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o
o  علة القــطع  o

 )َفْاِعُلْن( في الموضع الثالث
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o
o  علة القـــطع  o

زحاف الخبن: حذف الثاني الساكن.

علة القــــطع: حذف آخر الوتد المجموع في آخر الجزء وتسكين ما قبله.

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــر المتدارك التام"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحـــــــر المتدارك التام"
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]24[ »نموذج تحليل بيت من بحر المتدارك المجزوء«

الشطر األول:
العروضالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

َفْاِعُلْنَفْاِعُلْنَفْاِعُلْنَفْاِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البيت مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

َفْاِعُلْنَفْاِعُلْنَفْاِعُلْنَفْاِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البيت مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:
الضربالحشوالعروضالحشوم

o.1َفْاِعـــُلْن ]صحــــــــــــــــــــيح[فاعـلن فاعـلن فاعـلنَفْاِعُلْن ]صحيحة[فاعـلن فاعـلن فاعـلن
o.2ل[فاعـلن فاعـلن فاعـلنَفْاِعُلْن ]صحيحة[فاعـلن فاعـلن فاعـلن ْن ]مـــــــــــــــــــــــذيَّ َفْاِعـاَلْ
o.3ل مخبون[فاعـلن فاعـلن فاعـلنَفْاِعُلْن ]صحيحة[فاعـلن فاعـلن فاعـلن ُتْن ]مرفَّ َفِعاَلْ

o دخل الخبــــن في العروض      o دخل الخبـــن في الضرب
o دخل القطع في العروض      o دخل القطع في الضرب

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــر المتدارك المجزوء"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

حشو الشطر األول

حشو الشطر الثاني

 )َفْاِعُلْن( في الموضع األول
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o
o  علة القـــطع  o

 )َفْاِعُلْن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o
o  علة القــــطع  o

 )َفْاِعُلْن( في الموضع األول
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o
o  علة القـــطع  o

 )َفْاِعُلْن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن  o
o  علة القـــطع  o

زحاف الخبن: حذف الثاني الساكن.
علة القــــطع: حذف آخر الوتد المجموع في آخر الجزء وتسكين ما قبله.
علة التذييل: زيادة ســـــــــاكـــــــن عـــــــلى مـــــــا آخــــــــره وتــــــــد مجمـــــــــــــــوع.
علة الترفيل: زيادة سبب خفيــــــــــــف على مـــــــا آخـــــــره وتـــــــد مجـــــــموع.

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــر المتدارك المجزوء"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــر المتدارك المجزوء"
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]2٥[ »نموذج تحليل بيت من بحر الرجز التام«

الشطر األول:
العروضالحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم

o.1ُمْسَتْفِعُلْن ]صحيح[مستفعلن مستفعلنُمْسَتْفِعُلْن ]صحيحة[مستفعلن مستفعلن

o.2َمْفُعْوُلْن ]مقطوع[مستفعلن مستفعلنُمْسَتْفِعُلْن ]صحيحة[مستفعلن مستفعلن

o دخل الخبـــن في العروض             o دخل الخــبن في الضرب
o دخل الطي في العروض              o دخل الطي في الضرب

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر الــــــــــــــــــرجز التــــــام"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

حشو الشطر األول

حشو الشطر الثاني

 )ُمْسَتْفِعُلْن( في الموضع األول
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن   o
o  زحاف الطي  o

o  علة القطع  o
o  الطي + الخبن )الخبل(  o

 )ُمْسَتْفِعُلْن( في الموضع الثاني
o ســـــــــــالــم	 
o غير سالم:	 

o  زحاف الخبن   o
o  زحاف الطي  o

o  علة القطع  o
o  الطي + الخبن )الخبل(  o

 )ُمْسَتْفِعُلْن( في الموضع األول
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن   o
o  زحاف الطي  o

o  علة القطع  o
o  الطي + الخبن )الخبل(  o

 )ُمْسَتْفِعُلْن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن   o
o  زحاف الطي  o

o  علة القطع  o
o  الطي + الخبن )الخبل(  o

زحاف الخبن: حذف الثاني الساكن.
زحاف الطي: حذف الــرابع الساكن.

علة القطـــــع: حذف آخر الوتد المجموع من آخر الجزء مع تسكين ما قبله.
الخـــــــــــــــــــــبل: الطي + الخبن

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر الــــــــــــــــــرجز التــــــام"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر الــــــــــــــــــرجز التــــــام"
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]26[ »نموذج تحليل بيت من بحر الرجز المجزوء«

الشطر األول:
العروضالحشـــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البيت مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

الشطر الثاني:
الضربالحشـــــــــو

ُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للشـــــــــــــــــــــــطر:
محذوف ألن البيت مجزوء

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

الضربالحشوالعروضالحشوم

o.1ُمْسَتْفِعُلْن ]صحيح[مستفعلنُمْسَتْفِعُلْن ]صحيحة[مستفعلن

o دخل الخبن فـــي العروض      o دخل الخـبن في الضرب
o دخل الطي في العروض      o دخل الطي في الضرب

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر الـــــــــــــرجز المجزوء"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

حشو الشطر الثانيحشو الشطر األول

 )ُمْسَتْفِعُلْن(
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن   o
o  زحاف الطي  o

o  علة القطع  o
o  الطي + الخبن )الخبل(  o

 )ُمْسَتْفِعُلْن(
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن   o
o  زحاف الطي  o

o  علة القطع  o
o  الطي + الخبن )الخبل(  o

زحاف الخــبن: حذف الثاني الساكن.

زحاف الطي: حذف الـــــرابع الساكن.
علة القطــــــع: حذف آخر الوتد المجموع من آخر الجزء مع تسكين ما قبله.

الخــــــــــــــــــــــبل: الطـــي + الخــــــــــــــــــبن

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر الـــــــــــــرجز المجزوء"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر الـــــــــــــرجز المجزوء"
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]27[ »نموذج تحليل بيت من بحر الرجز المشطور«

العروض/الضربالحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للبـــــــــــــــــــــــــــيت:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

العروض/الضربالحشوم

o.1--------------------]ُمْسَتْفِعُلْن ]صحيحة

o.2--------------------]َمْفُعْوُلْن ]مقطوعة

o دخل الخـــــــبن في العروض      o دخل الخبــن في الضرب
o دخل الطـــــي في العروض      o دخل الطي في الضرب

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر الـــــــرجز المشطور"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

الحـــــــــــــشـــــــــــــــو

 )ُمْسَتْفِعُلْن( في الموضع األول
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن   o
o  زحاف الطي  o

o  علة القطع  o
o  الطي + الخبن )الخبل(  o

 )ُمْسَتْفِعُلْن( في الموضع الثاني
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن   o
o  زحاف الطي  o

o  علة القطع  o
o  الطي + الخبن )الخبل(  o

زحاف الخــبن: حذف الثاني الساكن.

زحاف الطي: حذف الـــــرابع الساكن.
علة القطــــــع: حذف آخر الوتد المجموع من آخر الجزء مع تسكين ما قبله.

الخــــــــــــــــــــــبل: الطـــي + الخــــــــــــــــــبن

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر الـــــــرجز المشطور"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر الـــــــرجز المشطور"
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]2٨[ »نموذج تحليل بيت من بحر الرجز المنهوك«

العروض/الضربالحشـــــــــــــــــــو

ُمْسَتْفِعُلْنُمْسَتْفِعُلْنالنمط المقطعي للبـــــــــــــــــــــــــــــــحر:

الكتابة العروضية للبـــــــــــــــــــــــــــيت:

رصد الفروق بينهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

نتيجة التحليل

أوال: تحديد صورة البيت:

العروض/الضربالحشوم

o.1ُمْسَتْفِعُلْن صحيحةمستفعلن

o دخل الخبن في العروض/الضرب   
o دخل الطي في العروض/الضرب    

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر الـــــــرجز المنهوك"
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ثانًيا: تحديد الزحاف والعلة في الحشو:

الحـــــــــــــشـــــــــــــــو

 )ُمْسَتْفِعُلْن( 
o o ســـــــــــــالم

o o غير سالم:
o  زحاف الخبن   o
o  زحاف الطي  o

o  علة القطع  o
o  الطي + الخبن )الخبل(  o

زحاف الخــبن: حذف الثاني الساكن.

زحاف الطي: حذف الـــــرابع الساكن.
علة القطــــــع: حذف آخر الوتد المجموع من آخر الجزء مع تسكين ما قبله.

الخــــــــــــــــــــــبل: الطـــي + الخــــــــــــــــــبن

نماذج التحليل العروضي
نموذج تحليل بيت من "بحــــــر الـــــــرجز المنهوك"
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ثالًثا: تحديد القافية وحروفها وحركاتها ونوعها:

القافية:

حروف القافية وحركاته

حرف الدخيلحرف التأسيسحرف الردف
حرف الروي

حرف الخروجحرف الوصل
المقيدالمطلق

----حركة النفاذحركة التوجيهحركة الـَمجرىحركة اإلشباعحركة الرسحركة الحذو

نوع القافية من حيث اإلطالق 
والتقييد  )الحركة والسكون(

o مطلقة )متحركة(:
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بحرف مد
o مجردة من الردف والتأسيس موصولة بهـــــــــــــاء

o مــــــــردوفة موصولة بحرف مد
o مــــــــردوفة مــــــــوصولة بــــهاء
o مؤسسة موصولة بحرف مــد
o مؤسسة مــــــوصولة بهــــــــــاء

o مقيدة )ساكنة(:
o مجردة من الردف والتأسيس

o مـــــردوفة
o مؤسسة

نوع القافية من حيث عدد األحرف 
المتحركة بين ساكنيها

o قافية المتكاوس                  o قافية المتراكب                  o قافية المتدارك                  o قافية المتواتر                  o قافية المترادف

القافية: هي القطعة من آخر البيت، ابتداء من أول متحرك قبل آخر ساكنين

هي حــــــــــركة حرف الـــــروي المطلق )المتحرك(المــجرىهو الحــــــــــرف الــــــذي بنـــــــــيت علـــــــــــيه القصـــــــــــــيدةالـــــــــــروي

هي حركة الحـــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــابق لـلــــــــــردفالحــــــــذوهو األلـــــف أو الــــــــــواو أو اليـــــاء الســـــابقة للــــــــــرويالـــــــــــــردف

هي الفتــــــــــحة الســــــــــابقة أللف التــــــــــأسيسالــــــــــرسهو األلف التـــــي بينـــــها وبيـــــن الـــــروي حرف صحيحالتأسيس

هي حـــــــــــــــركة الحـــــــرف الدخيلاإلشــباعهو الحرف الصحيح المتوسط بين الروي والتأسيسالــــــــدخيل

هي حركة هاء الوصل المتحركةالنفـــــــاذهو حــــــرف مـــــد أو هـــــاء بعـــــد حــرف الروي المتحركالـــــــــوصل

هي حركة الحرف السابق للروي المقيد المجردالتوجيههو حــــــــــرف مــــــــــد بعـــــد هـــــاء الوصـــــل المتــــــــــحركةالخــــــروج
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