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INTRODUCTION

ARA322 Arabic Prosody is two-unit course available in the first semester of
the third year B.A. Arabic and Literature Degree programme. It exposes you to
the historical background of Arabic Prosody, the role of Khalil bn Ahmad Al-
Faruudi in existence of Arabic Prosody, the meaning and the roles of Az-Ziha
and `Ilal in the study and analyzing of Arabic meters, and how the Arabic
meters are analyzing.

WHAT YOUWILL LEARN IN THIS COURSE
The general aim of this course is to expose you to Arabic Prosody, its historical
background. It will also deal with how the Arabic Prosody is developed by
Khalil and other scholars that followed him, as well as the effect of Az-Zihaaf
and `Ilal in analyzing the first six Arabic meters.

COURSE AIMS
There are fourteen units in this course and each unit has clearly stated
objectives which must be read before embarking upon studying it. Keep these
objectives in mind as you go through the units. However, the overall aims of
this course include:

i. To introduce you to the historical background of Arabic Prosody.
ii. To give you an insight into At-Taf`ilat and how they are being

formed.
iii. To expose you to Az-Zihafat and `Ilal.
iv. To prepare you for analyzing of the first six of the Arabic meters.

COURSE OBJECTIVES
Based on the general aims stated earlier, there are some objectives for this
course that are set out. Your success in this course depends on your meeting
these objectives, because it is only then that we can say that you have achieved
the aims of the course. Therefore, on your successful completion of this course,
you should be able to:
a. Discuss the historical background of Arabic Prosody.
b. Explain what the At-Tafa`l is, and how they are deducted.
c. Explain the role of Az-Zihaf and `Ilaal.
d. Identify the first six Arabic meters.
e. Analyse the first six Arabic meters.
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f. Explain the changes that occur in each of them through Az-Zihaf and
`Ilal.

WORKING THROUGH THIS COURSE

There are fourteen study units in this course broken into four modules. They
are not too bulky. You have to patiently work through these to benefit
maximally from the course.

Course materials
Major components of this course are:
1. Course Guide
2. Study Units
3. Textbooks
4. Assessments file
5. Presentation schedule.

Study Units الدراسية الوحدات

The breakdown of the 14 units is as follows:

Module 1

ااصطالح. اللغة حيث من العراض مفهوم الالى: الوحدة
Unit 1: Dictionary and literary meaning of Arabic Prosody.

العراض. علم نشأة تاريخ الثانية: الوحدة
Unit 2: Historical background of Arabic Prosody

العراض. علم أهمية الثالثة: الوحدة
Unit 3: Importance of Arabic Prosody.

Module 2
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التقايع أحرف الالى: الوحدة
Unit 1: Articles of Dismembering

التفاعيل الثانية: الوحدة
Unit 2: At-Tafail

الزحافات الثالثة: الوحدة
Unit 3: Az-Zihafat

العلل الرابعة: الوحدة
Unit 4: Al-`Ilal

Module 3

Unit 1: Tile of the البيات ألقاب الالى: الوحدة
الاويل) (بحر االل البحر الثانية: Verseالوحدة

Unit 1: First meter (Baharu At-Tawil)

المديد) بحر ) الثاني البحث الثالثة: الوحدة
Unit 2: Second meter (Baharu Al-Madid)

البسيط) (بحر الثالث البحر الرابعة: الوحدة
Unit 3: Third meter (Baharu Al-Basit)

Module 4

الوافر) (بحر الرابع البحر الالى: الوحدة
Unit 1: Fourth meter (Baharu Al-Wafir)

الكامل) (بحر الخامس البحر الثانية: الوحدة
Unit 2: Fifth meter (Baharu Al-Kamil)

الهزج) (بحر السادس البحر الثالثة الوحدة
Unit 3: Sixth meter (Baharu Al-Hazaj)
Conclusion: Arabic Prosody: A General Survey.

Textbooks and References
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Each unit of this course contains a list of references and further reading. The
following textbooks are among the useful references for Arabic Prosody.

علمي- في اللايف فتح (1391هـ)، فودي بن ا عبد الشيخ
نيجيريا. زمفرا، الية نمود قورا االقوافي، العراض

االقافية،- العراض في دراسات (1982م)، درايش عبدا
القاهرة. الشباب، مكتبة

المرشد- (1425هـ/2004م)، عثمان بن حسن بن محمد
بيرات العلمية، الكتب دار االقوافي، العراض في الوافي

لبنان. –
علم- في القسااط (1410هـ/1989م)، الزمخشري ا جار

لبنان. – بيرات المعارف، مكتبة العراض،
العراض- (1412هـ/1991م)، الهاشمي علي محمد

دمشق. القلم، دار القافية، اعلم الواضح
العراض- علم (1407هـ/1987م)، عتيق العزيز عبد

لبنان. – بيرات للنشر، النهضة دار االقافية،
في- الذهب ميزان (1415هـ/1995م)، الهاشمي أحمد السيد

القاهرة. الثقافية، الكتب مؤسسة العرب، شعر طناعة

Try to get these materials and many others. They are meant to deepen your
knowledge of the course.

Tutor Marked Assignments (TMAs)

In this file, you will find all the details of the work you must submit to your
tutor for marking. The marks obtained from these assignments will count
towards the final mark you obtain for this course. Further information on
assignments will be found in the assignment file itself.
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Presentation Schedule

The presentation schedule gives you the important dates for the completion of
tutor-marked assignments and attending tutorials. Remember that you must
submit your assignments on the due dates. Guard against falling behind in your
work.

Final Examination and Grading

At the end of the course, you will write a final examination which will
constitute 70% of your final grade. In the examination which shall last for two
hours, you will be requested to answer three questions out of at least five
questions.

Course Making Scheme

This table shows how the actual course marking is broken down.
Assessment Marks
Assignments Four assignments, best three marks of

the four, counts at 30% of course
marks.

Final examination 70% of overall course marks.
Total 100% of course marks
How to Get the Most from This Course

In distance learning, the study units replace the university lecture. This is one
of the great advantages of distance learning; you can read and work through
specially designed study materials at your own pace, and at a time and place
that suits you best. Think of it as reading the lecture instead of listening to the
lecturer. In the same way a lecturer might give you some reading to do. The
study units tell you when to read, and which are your text materials or set
books. Each of the study units follows a common format. The first item is an
introduction to the subject matter of the unit, and how a particular unit is
integrated to the other units and the course as a whole. Next to this is a set of
learning objectives. These objectives let you know what you should be able to
do by the time you have completed the unit. These learning objectives are
meant to guide your study. The moment a unit is finished, you must go back
and see whether you have achieved the objectives. If this is made a habit, then
you will significantly improve your chances of passing the course. The same
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body of the unit guides you through the required reading from other sources.
This will usually be either from your set books or from a reading section.

The following is a practical strategy for working through the course. If you run
into any trouble, telephone your tutor. Remember that your tutor’s job is to
help you. When you need assistance, do not hesitate to call and ask your tutor
to provide it.

1. Read this course guide thoroughly, it is your first assignment.

2. Organize a study schedule. Design a ‘Course overview’ to guide you through
the course. Know the time you are expected to spend on each unit and the
assignments relating to the units. Important information, e.g. details of your
tutorials, and the date of the first day of the semester is available from the study
center. You need to gather all the information in one place, such as diary or a
wall calendar. Whatever method you choose to use, you should decide on and
write in your own dates and schedule of work for each unit.
3. Once you have created your own study schedule, do everything to stay
faithful to it. The major reason why students fail is because they get behind
with their course work. If you get into difficulty with your schedule, please, let
your tutor know before it is too late for help.

4. Turn to Unit 1, and read the introduction and the objectives for the unit.

5. Assemble the study materials. You will need your set books and the unit you
are studying at a point in time.

6. Work through the unit. As you work through the unit, you will know what
sources to consult for further information.

7. Keep in touch with your study centre. Up-to-date course information will be
continuously available there.

8. Well before the scheduled due dates (about 4 weeks before due dates), keep
in mind that you will learn a lot by doing the assignments carefully. They have
been designed to help you meet the objectives of the course and, therefore, will
help you pass the examination. Submit all assignments not later than the due
dates.
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9. Review the objectives for each study unit to confirm that you have achieved
them. If you feel unsure about any of the objectives, review the study materials
or consult your tutor.

10. When you are confident that you have achieved a unit’s objectives, you can
start in the next unit. Proceed unit by unit through the course and try to pace
your study so that you keep yourself on schedule.

11. When you have submitted an assignment to your tutor for marking, do not
wait for its return before starting on the next unit. Keep to your schedule. When
the assignment is returned, pay particular attention to you\r tutor’s comments,
both on the tutor-marked assignment form and also the written comments on
the ordinary assignment.

12. After completing the last unit, review the course and prepare yourself for
the final examination. Check that you have achieved the unit objectives (listed
at the beginning of each unit) and the course objectives (listed in the course
Guide).

Tutors and Tutorials

The dates, times and locations of these tutorials will be made available to you,
together with the name, telephone number and the address of your tutor. Each
assignment will be marked by your tutor. Pay close attention to the comments
your tutor might make on your assignments. Reach your tutor on or before the
due date. Your tutorials are important. Therefore, try not to skip any. It is an
opportunity to meet your tutor and your fellow students. It is also an
opportunity to get the help of your tutor and discuss any difficulties
encountered on your reading.

Summary

This course introduces you to Arabic Prosody. It gives you an insight into the
historical background of Arabic Prosody, the roles of Khalil bn Ahmad Al-
Farhudi, the components of Arabic Prosody, what Az-Zihafat and `Ilal mean
and analysis of the first six meters of Arabic poems.

Wishing you a successful study.
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Unit 3: Importance of Arabic Prosody.
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ااصطالح. اللغة حيث من العراض مفهوم الالى: الوحدة
Unit 1: Dictionary and literary meaning of Arabic Prosody.

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Dictionary and literary meaning of Arabic Prosody
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn about the definition of Arabic Prosody and why it
was called Al-Arud.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Give deferent definitions of Arabic Prosody.
• Explain the reasons why the Arabic Prosody is called Arud.
• Explain where and how it started.

3.0 CONTENT العام المضمون 0:3

العراض: تعريف -1:3

على تدل اهي ض"، ر "ع مادة من "العراض كلمة اشتقت
أي شيء"، "عرض في كما اأشرف ظهر منها: كثيرة. أشياء

له. ظهر أي أمر" له "عرض قولهم اكذلك اأشرف. ظهر

المكرمة مكة بين مكان اهو العرارض"، "إتيان دللتها امن
علم على التسمية هذه أطلقت حولهما. اما المنورة االمدينة
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اضع العراض علم بإن أقرت الرااايات بعض لن العراض
المكرمة مكة بين ااقع اهو العراض، المسمى المكان في

االمنورة. االمدينة

بسلعته" "عرض قولهم: في كما "التبادل" على دللتها امنها
البحث اعند العراض. لكلمة معجمية دللة هذه لها. بادل أي
على يدل بأنه يوجد العربية المعاجم في "العراض" دللة عن

االمشتري. البائع بين تبادلها يعني الذي السلعة" "عرض

في كما قلب"، ظهر عن "القراءة على كذلك المادة هذه اتدل
قلب. ظهر عن قرأه أي الكتاب" فلن "عرض القائل: قول

الكتاب. في النظر دان ما مسألة بعرض ااحد قام إذا اذلك

حقه من له "عرض قولهم في كما "العااء" دللتها امن
حقه. مكان إياه أعااه أي شيئا"

على القوم فلن "عرض قولهم في كما القتل، على كذلك اتدل
به. قتلهم أي السيف"،

القوم "عرض قولهم في كما بالنار، الحراق على كذلك اتدل
بها. أحرقهم أي النار" على

في معي "أنت قولهم ذلك من الناحية، لغة العراض إن اقيل
الشاعر: قال ناحية، في أي تلئمني، ل عراض

عن عراضا بي ايركب * عني العباس أبو يعرض فإن
عراض
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Self assignment الال الذاتي التدريب
Exercise 1

هذه1- ابين بينه العلقة ااذكر لغة العراض عرف
التعريفات؟

بعراض؟2- العراض علم سمي لماذا

العراض علم تعريف -2:3

التعريفات هذه كثرة امع العراض، لعلم عديدة تعريفات هناك
الخلف يوجد ل الذلك ااحدة. فكرة توضح جميعا فإنها
في الواردة التعريفات جملة امن التعريفات. هذه بين الجذري

يأتي: ما العراض علم مؤلفات

العربي الشعر أازان طحيح بها يعرف "طناعة العراض:
االعلل". الزحافات من يعتريها اما افاسدها

الذي الدقيق الميزان على تدل التي القواعد "تعني العراض:
فاسدها. من العربي الشعر أازان طحيح به يعرف

المعتبرة". الازان أحوال عن فيه يبحث "علم العراض

موزانه، من مكسوره يعرف به الشعر، ميزان هو " العراض
ملحونه". من معربه يعرف به الكلم معيار النحو أن كما

المعرافة الازان أحوال عن الله من يبحث علم " العراض
الفن". هذا أئمة عند
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الشعر الله من يعرف للشعر بالميزان أشبه "علم العراض
الموزان". الشعر من المكسور

اهي: أشياء، في مشتركة أنها يرى التعريفات هذه في الناظر
أن على هذا ايدل الفاسد. الصحيح، الضابط، الشعر، الوزن،
العراض علم أن اهي ااحد. شيء التعريفات هذه مفهوم
طريقها عن التي االضوابط القواعد من جملة عن عبارة
هو اما العربي الشعر أازان من موزان طحيح هو ما يعرف

منها. مكسور فاسد

Self Assignment الثاني الذاتي التدريب
Exercise 2

اضح ثم العراض لعلم اطالحية تعريفات بأربعة ائت -1
بينها؟ العلقة

4.0 CONCLUSION

4:الخاتمة
`Arud is one of the most important course of Arabic Language, it is not
possible for anyone to know the Arabic meters without have knowledge about
`Arud, as it is not easy to anyone who has no knowledge of `Arud to
differentiate between good meters and bad ones.

5.0 SUMMARY الخلطة :5
There are diferent dictionary and terminology definitions for Arabic Prosody
(Al-`Arud). We were able to point out the relationship between dictionary
meaning and terminology meaning of Arud. With the different definition of
`Arud from different scholars, all of them have many things in common and
have the same meaning.
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يصححه منزلي ااجب :6
المحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

لغة. العراض تعريفات بعض اذكر -1
اطالحا. العراض علم تعريفات بعض اذكر -2

للماالعة المراجع :7
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العراض. علم نشأة تاريخ الثانية: الوحدة
Unit 2: Historical background of Arabic Prosody

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Historical background of Arabic Prosody
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn about the historical background of Arabic Prosody,
what led of its emergency, who is the first person to come with the idea of
Arabic Prosody and where it was initiated.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Explain in detail the historical background of Arabic Prosody.
• Mention and explain the roles of the initiator of Arabic Prosody.
• Mention where Arabic Prosody started.
• Explain the reason why Arabic Prosody is called `Arud.

3.0 CONTENT العام المضمون 0:3
العراض علم نشأة تاريخ -103

دان العربية، الشعر بأازان معرفة على قديما العرب كان
علم جاء حتى عليها، الشعرية االبحور الازان أسماء إطلق
أحد الفراهيدي، أحمد بن الخليل يد على نشأ الذي العراض
الناس اأعلم أذكى اأحد للهجرة، الثاني القرن في النحو فقهاء
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سنة اتوفي 100هـ، عام البصرة في الفراهيدي الد فقد آنذاك.
الشعر، في العراض علم الدة في له الفضل ايعود 170هـ.
منها ااستخرج رئيسية، داائر امس إلى تقسيمه على عمل إذ
عليه أطلق آار بحر إليها أضيف اقد بحرا، عشر امسة
أحمد بن الخليل استااع الافش. يد على المتدارك" "بحر
االنغم، باليقاع معرفته من العراض علم استنباط الفراهيدي

االنحو. االدب، الغة، في المتبحرة دراسته امن

إلى العراض علم تأسيس نسبة أقراا الذين من الكان ابن إن
علم في إمام كان الخليل "إن بقوله: الفراهيدي أحمد بن الخليل
الوجود إلى اأارجه العراض علم استنبط الذي هو إنه النحو،
عشر امسة منها يستخرج داائر امس في أقسامه احصر
أن يذكر كما الخبب، اسماه ااحدا بحرا الافش زاد ثم بحا،
له أحدثت المعرفة اتلك االنغم باليقاع معرفة له كان الخليل

المأاذ". في متقاربان فإنهما العراض، علم

من أال بأنه أحمد بن الخليل عن الحموي ياقوت ايحدثنا
اأن العرب، أشعار احصر اللغة اضبط العراض استخرج
اميزانها موقعها على الغناء ألحان على بناء – باليقاع معرفته

العراض. علم به أحدثت التي هي –

علمه في الدباء سيد بأنه الخليل عن القافي يحدثنا كذلك
العراض من استنبط عراضي، لغوي نحوي اأنه ازهده،
العلماء من سابق علمه إلى يسبقه الم أحد، يستخده لم ما اعلله

كلهم.
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احصر العراض لعلم مبتكر أال هو الخليل أن يرى ذلك من
هذا عند المبتكرة عقليته تقف الم بحوره. في العرب أشعار كل
مبتكر أال فهو أارى، علوم ابتكار إلى تجااته اإنما الحد،
يحصر الذي العين" "معجم بوضعهه العربية المعاجم لفكرة
النحو علم أساس اضع الذي اهو قاطبة، المم من أمة لغة
بما النحو علم من سيبوهي اإمداده اتعليله، مسائله باستخراج
يذكر كما السلم، لدالة زينة هو الذي كتابه منه طنف
فيه اجمع العربية الموسيقى علم ااترع الذي هو ثم القفاي،

النغم. أطناف

أن العراض لعلم الخليل اضع من يفهم أن ينبغي ل الكن
كانوا أنه فالواقع قبل، من العشر أازان تعرف تكن لم العرب
العربي الشعر بأازان علم على العراض علم اضع قبل
التي بالسماء تعرفها تكن لم اإن تباينها، على ابحوره
في مسبوق غير الخليل كان اإذا بعد. فيما الخليل اضعها
في سبقه قد العلء ابن عمرا أبا فإن العراض، علم اضع
امصالحات أسماء لها ااضع اقواعدها القوافي عن الكلم

ااطة.

Self assignment Exercise 1 الال الذاتي التدريب

العراض؟ علم نشأ حول اجيزة مذكرة اكتب -1

العراض: علم اضع إلى الخليل داافع :2 .3
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تفسر كفرضيات الباحثون اضعها داافع عدة هناك اكان
أهم ااشعرية،امن بالازان متعلق علم لقامة الفراهيدي توجه
الذي الشعر اضعف زمنه، في الشعرءا حال هو السباب هذه
كان أنه كما العرب، يعرفها التي الازان عن ابعده ينظمونه،
مما االموسيقى، بالغناء سماؤها تصخب التي مكة في يعيش

الشعرية. الازان في للتفكير الفراهيدي دفع

علم اضع إلى بالخليل أدت أارى داافع الرااة ذكر اقد
يأتي: ما قالوا ما جملة امن اقواعده، العراض

ال- أحد إليه يسبقه لم علما ا يرزقه أن بمكة دعا الخليل إن
بعلم عليه ا ففتح حجه، من فرجع عنه، غل يؤاذ

العراض.
نظم- إلى عصره شعراء بعض اتجاه من إشفاقه هو الدافع إن

الهذا عنهم؛ تسمع الم علرب يعرفها لم أازان على الشعر
حتى ايحركها بأطابعه يوقع االيام الساعات يقضي راح

قوافيه. أحوال اضبط العربي الشعر أازان حصر
فيها- يشيع بيئة في يعيش بمكة اهو نفسه اجد الخليل إن

يمكن اما الشعري الوزن في التفكير إلى ذلك فدفعه الغناء
اليالي أياما عكف اقد اأطول. قواعد من له يخضع أن
موسيقية أنغام ذات أشعار من يي او رر ما فيها يستعرض
اأطول مضبوطة قواعد الناس على ارج ثم متعددة،

العراض. "علم سماها محكمة
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علم أطول ااضع هو الخليل أن فالثابت الدافع كان اأيا
اأن عليها، جوهري تغيير يارأ لم التي اقوانينه العراض
يزيد أن غير من ايتفهمونها يتدارسونه اليوم حتى ظلوا الناس
هي للازان القياسية الوحدات تزال فل شيئا. أحد عليها
الصوتية المقاطع تزال ال الخليل، ااترعها التي التفعيلت
عدد أن كما االاتاد، السباب هي التفعيلت منها تتألف التي
اضعها التي عشر الخمسة البحور عند ثابتا يزال ل البحور
الافش تلميذه اضعه الذي المتدارك أا الخبب ابحر الخليل،
بما هنا علينا يدر ال مسعدة، بن سعيد الحسن أبو الاسط
إرجاع يمكن هذه لن العباسي، العصر في أازان من استحدث

الخليل. أازان إلى أطولها

العراض: بعلم تسميته

بالعراض، العلم هذا تسمية سبب إلى بالنسبة الراء ااتلفت قد
النقاط: هذه في تلخيها يمكن

امن- البلد، اسط لعتراضها "مكة" العراض معاني إن
اسم ااترعه الذي الشعر ميزان علم على الخليل أطلق ثم

اأطوله. قواعده فيه أرلهم الذي المكان
ااضعه- فيها يقيم كان التي عمان بامس عراضا سمي إنما

أحمد. بن الخليل امخترعه
الشعر- لن عراضا سمي أنه العرب لسان طاحب ايذكر

بواساته. يوزن أي – عليه يعرض
-Self assignment Exercise 1 الثاني الذاتي التدريب
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علم- اضع إلى بالخليل أدت التي الساسية الداافع اذكر -1
العراض.

بالعراض؟- تسميته سبب ما
4.0 CONCLUSION

4:الخاتمة
`Ilmu Al-Arud was initiated by Khalil bn Ahmad Al-Faraidi, he laid down its
rules and foundations. There were different reasons that led Khalil to the
initiation of Arabic Prosody. There were also reasons why Arabic Prosody was
named Arud.

5.0 SUMMARY الخلطة :5
From this Unit you have learnt the historical background of Arabic Prosody,
what impelled Khalil to initiate Arabic Prosody and the reasons why it was
name Al-`Arud.

يصححه منزلي ااجب :6
المحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

الولة؟ بعصر المراد ما -1
قرطبة؟ الفة اعهد قرطبة في إمارة بين الفرق ما -2

للماالعة المراجع :7
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العراض. علم أهمية الثالثة: الوحدة
Unit 3: Importance of Arabic Prosody.

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Importance of Arabic Prosody
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this last unit, you will about the importance of Arabic Prosody, its roles in
analyzing Arabic poems, as well as the reasons why the Arabian Poets and
researchers need Arabic Prosody.

2.0 OBJECTIVES
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At the end of this unit, you should be able to:
• State the importance of Arabic Prosody.
• State the roles of Arabic Prosody in Analyzing Arabic poems.
• Explain the reasons why Arabic prosody is so important to both poets and
researchers.

3.0 CONTENT العام المضمون 0:3

اداائره: العراض علم أهمية ثالثا:

حين من بها يستهان ل التي أهميته العربية العلوم من علم لكل
االباحثين، للشعراء، كبيرة أهمية العراض لعلم فإن لار.

الستثناء. بدان االدراسين

موسيقى أا الشعر ميزان علم هو العراض أن سبق مما عرفنا
تحصل التي انظرياته اأطوله قواعده له علم اهو الشعر،
هو العلمية الناحية من الشعر كان اإذا بالتعلم، اتكتسب
قبل فإنه انظرياته، اأطوله العراض لقواعد التابيقي الجانب

االستعداد. الموهبة مصدره الفنون كسائر فن ذلك

احس موسيقية أذن من له بما الموهوب الشاعر يستايع اقد
إلى احاجة بالعراض علم دان الشعر يقول أن مرهفين اذاق
العراض علم دراسة إلى بحاجة يظل ذلك مع الكنه قوانينه،

بأطوله. االلمام

احساسيتها رهافتها درجة كانت مهما – الموسيقية الشعر فإذن
أا المتقاربة الازان بين التمييز في أحيانا طاحبها تخذل قد –
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غير اآار جائز زحاف بين أا معيبة، اأارى سليمة قافية بين
جائز.

من المختلفة ابحوره الشعر بأازان الموهوب الشاعر اجهل
بعض في شعره يحصر قد امنهوكة امشاورة امجزاءة تامة
شتى أاتار على العزف من نفسه يحرم ابذلك ااطة، أازان
أهمية تتجلى ذلك من االلحان، النغام منوع شعره تجعل

ااطوله. بقوانينه االلمام للعراض الشاعر دراسة

الملهم للشاعر لزما القدر هذا إلى العراض كان اإذا
لالب لزاما أشد فهو لغيره. لزاما أشد يكون فإنه الموهوب،
العربي الشعر فهم على يعينهم لنه فيها االتخصص اللغة

ازنا. امختله سليمه بين االتمييز طحيحة قراءة اقراءته

فراع في االمتخصصين للدارسين لزاما أشد كذلك اهو
دينية امذاهب ابلغة اأدب ااجتماع تاريخ من العربية الثقافة
لهم غننى ل العربية العلوم هذه أمثال في فالباحثون عقلية. أا
بهذه المختصة االكتب المراجع في شعر في يرد ما تفهم عن
ل اهذه قراءته، طحة على متوقف للشعر أالئك افهم العلوم.
االتمييز الازان طحيح معرفة على القدرة لديه لمن إل تتأتى

. المختلفة أنواعها بين

علم أا العراض بعلم اللمام ضورة ندرك كله ذلك أجل من
الكن فحسب للشعراء بالنسبة ل اأطوله، الشعر موسيقى
أن جاز اإذا العربية. علوم في التخصص لذاي أيضا بالنسبة
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قراءة يقرأه اإل الشعر ازن يقيم أل متخصص لغير يغتفر
للمتخصص. مالقا يغتفر أن يمكن ل ذلك فإن طحيحة،

العراض: علم إلى الحاجة

موسيقى ا, الشعر ميزان علم هو نالعراض أن سبق مما عرفنا
تحصل التي انظرياته اأطوله قواعده له علم اهو الشعر،
هو العملية الناحية من الشعر كان اإذا بالتعلم، اتكتسب
قبل فإنه انظرياته، اأطوله العراض قواعد التابيقي الجانب

االستعداد. الموهبة مصدره الفنون كسائر فن ذلك

احس موسيقية أذن من له بما الموهوب الشارع يستايع اقد
إلى احاجة بالعراض علم دان الشعر يقول أن مرهفين اذاق
العراض علم دراسة إلى بحاجة يظل ذلك مع الكنه قوانينه،

بأطوله. االلمام

احساسيتها، رهافتها درجة كانت مهما الموسيقية الشاعر فإذن
أا المتقاربة الازان بين التمييز في أحيانا طاحبها تخذل قد
غير اآار جائز زحاف بين أا معيبة، اأارى سليمة قاية بين

جائز.

من المختلفة ابحوره الشعر بأازان الموهوب الشاعر اجهل
بعض في شعره يحصر قد امنهوكة امشكورة مجزاءة ا تامة
شتى، أاتار على العزف من نقسه يحرم ابذلك ااطة، أازان
أهمية تتجلى ذلك امن االلحان، النغام منوع شعره تجعل

اأطوله. بقوانينه االلمام للعراض الشاعر دراسة
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الملهم للشاعر لزما القدر هذا إلى العراض كان اإذا
لالب لزاما أشد هو لغيره، لزاما أشد يكون فإنه الموهوب،
العربي الشعر فهم على يعينهم لنه فيها االتخصص اللغة

ازنا. امختله سليمه بين االتمييز طحيحة قراءة اقراءته

فراع في االمتخصصين للدراسين لزاما أشد كذلك اهو
دينية امذاهب ابلغة اأدب ااجتماع تاريخ من العربية الثقافة
لهم غنى ل العربية العلوم هذه أمثال في فالباحثون عقلية. أا
بهذه المختصة االكتب المرامجع في شعر في يرد ما تفهم عن
ل اهذه قراءته، طحة على متوقف للشعر أالئك افهم العلوم.
االتمييز الازان طحيح معرفة على القدرة لديه لمن إل تتأتى

المختلفة. أنواعها بين

علم أا العراض بعلم اللمام ضرارة ندرك كله ذلك أجل امن
الكن فحسب، للشعراء بالنسبة ل اأطوله، الشعر موسيقى
أن جاز اإذا العربية. علوم في التخصص لذاي أيضا بالنسبة
قراءة يقرأه األ الشعر ازن يقيم أل متخصص لغير يغتفر

للمتخصص. مالقا يغتفر أن يمكن ل ذلك فإن طحيحة،

االموسيقى: العراض بين الصلة

ذلك اعلى الشعر، موسيقى علم بأنه العراض علم عرف قد
اهذه عامة، بصفة الموسيقى ابين بينه تجمع طلة هناك يكون
تقسيم على تقوم فالموسيقى الصوتي. الجانب في تتمثل الصلة
إلى أا اقصرا، طول تختلف طوتية مقاطع إلى الجمل
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بداية عن النظر بغض معين، نسق على معينة طوتية احدات
انهايتها. الكلمات

احدات إلى يقسم الشعر من فالبيت العراض، شأن اكذلك
باقع بالتفاعيل تعرف طوتية مقاطع إلى أا معينة، طوتية
الصوتي المقاع ينتهي فقد انهايتها. الكلمات بداية عن النظر
من يبدأ اقد اساها، في ينتهي اقد كلمة، آار في التفعيلة أا

تليها. التي الكلمة ببدء اينتهي كلمة نهاية

الشاعر: قول ذلك مثال

حزمي ما القوم اسائلي * حسبي اما مالي ما القوم تسألي ل
القي اما

تفاعيل أا طوتية احدات إلى تقسيمه ا, البيت هذا فتقايع
كالتي: يكون

حسبي اما مالي ما قوم تسألل ل

فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن

القي اما حزمي ما قوم اسائلل

فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن

ل تفاعيل أا طوتية احدات إلى تقسيمه أا البيت تقايع الكن
عراطية. كتابة الشعر كتب إذا إلى يتحقق
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العراضية: الكتابة

الكتابة تخالف الكتابة في به ااطة رموز العراض لعلم كان
المتعارف الملء قوعد حسب على تكون التي الملئية
هي التي التفاعيل على بها يدل العراضية الرموز اهذه عليها،

المخلتفة. الموسيقى أنغام بمثابة

هما: أساسيين، أمرين على تكون العراضية االكتابة

يكتب.1. يناق ما

يكتب.2. ل يناق ل ما

زيادة يستلزم العراضية الكتابة عند المرين هذين اتحقيق
تكتب أحرف بعض احذف إلئيا تكتب ل أحرف بعض
في تحذف أ, تزاد التي الحرف تفصيل يلي افيما إملئيا،

العراضية. الكتابة

تزاد: التي الحراف

اهي: أحرف، ستة العراضية الكتابة في تزاد

كتب1. أا الحرف ارسم التشديد فك مشددا الحرف كان إذا
اعدد، ، رقد نحو: متحركا، امرة ساكنا مرة مرتين،

. زي اهيزز اعيدزدي، ، قزقي ري : عراضيا فتكتب ، اهزد
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.2، جبلل نحو: نونا، التنوين كتب منونا الحرف كان إذا
اشجرن، جبلن، عراضيا: فتكتب اأسدل، ، اشجرل

اجرا. انصبا رفعا اأسدن،
اهذه،3. هذا، نحو: الشارة، أسماء بعض في أل تزاد

هاذه، هاذا، عراضيا: فتكتب اذلك، اهؤلء، اهذين،
في ألف تزاد كذلك اذالك. اهاؤلء، اهاذين، اهاذان،
فهذه االمشدة، المخففة "لكن"، افي الجللة، لفظ
الله، هكذا: عراضيا تكتب ، الكند الكن، ا، الكلمات:

الكنن. الكن،
اطااس،4. دااد، : في كما السماء، بعض في ااا تزاذ

اناااس. اطاااس، داااد، عراضيا: فتكتب انااس،
فإذا5. للحركة، مجانسا حرفا القافية حرف حركة تكتب

الضمة هذه كتبت ضمة القافية حرف حركة كانت
كانت اإذا ياء، كتبت كسرة كانت اإذا اااا، عراضيا

ألفا. كتبت فتحة
الغائب،6. المذكرة للمفرد الضمير هاء حركة أشبعت اإذا

في الهاء على التي فالضمة للحركة، مجانسا حرفا كتبت
في الهاء اكسرة لهو. هكذا: اااا عراضيا كتبت "له"

بهي. هكذا: عراضيا كتبت "به"،

تحذف: التي الحرف
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إلى1. بها يتوطل التي اللف اهي الوطل، همزة تحذف
في: ذلك ايكون متحرك، قبلها كان إن بالساك، لناق

افي- بالهمزة، المبداءة االسداسية الخماسية الفعال ماضي
، اانالقز استغفر، انالق، نحو: امصدرها، أمرها
هذه في الوطل فألف ااستغفار. اانالق، ، ااستغفرز
الكتابة عند متحرك قبلها كان إن تحذف اأمثالها الكلمات
، فستغفرز ، فنالقز فستغفر، فنالق، هكذا: العراضية،

فستغفار. فنالق،
امرؤ،- ابنم، ابن، اسم، اهي: المسموعة، العشرة السماء

است. بالقسم، المختصة أيمن اثنتان، اثنان، امرأة،
شعرا، عشر اثنا االعام اابن، أب اهذا باسمك، فمثل
ثنا االعام ابنن، أبن اهاذا بسمك، هكذا: عراضيا تكتب

شهرن. عشر
فاسمع،- نحو: مضارعه، ثاني الساكن اثلثي العل أمر

، اكتبز ، فسمعز هكذا: عراضيا تكتب فإنها ااقرأ، ااكتب،
اقرأز.

كما- قمرية "ال" كانت فإذا المعرفة، "ال" من الوطل ألف
مثل: فجمل فقط، اللف بحذف اكتفى االورد، القمر في
طلع هكذا: عرارضيا تكتب الورد، اتفتح القمر، طلع

لورد. اتفتح لقمر،
فإن االنهر، اشمس في كما شمسية، "ال" كانت إذا أما
في الال الحرف جنس من حرفا اللم اتقلب تحذ ألفها
الشمس، "تشرق مثل فجمل "ال"، عليه الداالة السم
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ششمس، تشرق هكذا: عراضيا تكتب النهر، ايفيض
ننهر. ايفيض

اجرا.2. رفعا "عمرا" ااا تحذف

المعتلة3. الجر حراف أااار من االلف الياء تحذف
مثل: فتراكيب ساكن، يليها عندما على" إلى، "في، اهي
عراضيا تكتب الجبل، على الجامعة، إلى البيت، في
أا الياء تحذف ال عللجبل"، إللجامعة، "فلبيت، هكذا:
بيت "في نحو متحرك اليها إذا الحراف هذه من اللف

جبل". اعلى جامعة اإلى
المنونين4. غير المقصور األف المنقوص ياء تحذف

االنادي القديم، المحامي نحو: ساكن، يليهما عندما
تكتب فهذه الرطب، االندى الغريب، االفتى الكبير،
الفتلغريب، انادلكبير، المحاملقدير، هكذا: عراضيا

انندررطب.

العراضية: الكتابة أمثلة

تزاد لم من بالابار ايأتيك * جاهل كنت ما اليام لك ستبدي

/ /رمنلم أابا كبل *ايأتي/ أييا/مماكن/تجاهلن/ لكل ستبدي/
تزااد

فعولن فعولن/مفاعيلن/ * فعولن/مفاعلن/ مفاعيلن/ فعولن/
/مفاعيلن

تنوب حين الدهر نائبات على * نفسه يوطن ل من في اير ال
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على * ل/يوطط/ننفسهو من الاي/رفي
نا/ئباتدده/رحين/تنــــــــوبــــو

فعولن/مفاعيلن/فعولن/ * فعولن/مفاعلن/ مفاعيلن/ فعولن/
فعولن

Self assignment Exercise الال الذاتي التدريب

االباحثين. االدراسين للشاعر العراض علم أهمية اذكر
4.0 CONCLUSION

4:الخاتمة
Arabic Prosody is very important to the poet, scholar and researchers because it
assists them in identify the good poems and bad ones.

5.0 SUMMARY الخلطة :5
From this Unit you have learnt the important of Arabic Prosody to the poet,
scholar and researcher.

يصححه منزلي ااجب :6
المحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

للشاعر.1- العراض علم أهمية اذكر
للباحث.2- أهميه اذكر
الارى.3- العربية العلوم في للمتخصصين أهميته اذكر

للماالعة المراجع :7
7.0 REFERENCES/FURTHER READING
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االقافية،- العراض في دراسات (1982م)، درايش عبدا
القاهرة. الشباب، مكتبة
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MODULE 2

Module 2

االتفاعيل التقايع أحرف الالى: الوحدة
Unit 1: Articles of Dismembering

التفاعيل الثانية: الوحدة
Unit 2: At-Tafail

الزحافات الثالثة: الوحدة
Unit 3: Az-Zihafat

العلل الرابعة: الوحدة
Unit 4: Al-`Ilal

التقايع أحرف الالى: الوحدة
UNIT 1: ARTICLES OF DISMEMBERING

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Articles of Dismembering
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this Unit, you will learn about the Articles of Dismembering and its roles in
formation of T-Tafa`I in Arabic Prosody.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Mention Articles of Dismembering
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• Explain how they are used to form At-Tafail
• Use them to form At-Tafail.
• State its importance in Arabic Prosody.

3.0 CONTENT العام المضمون 0:3

التقايع: أحرف -1:3

اهذه التفاعيل. لتكوين المستخدمة العشرة الحرف هي
معراف اضع على متتابعة اسكنات متحركات هي التفاعيل
التقايع اأحرف الشعرية. البحور من بحر أي بها يوزن
توجد ال سيوفنا". "لمعت قولنا: في مجموعة اهي عشرة،
في دار التقايع الحرف إل العربي الشعر تفاعيل من تفعيلة
من تتكون "مستفعلن" التفعيلة فإن المثال، اجه اعلى تكوينها.
أحرف في موجودة اكلها ن" ل، ع، ف، ت، س، م، "

التقايع.

منهما الال أم متحركين كانا سواء حرفين، عن عبارة السبب:
سبب قسمان: التعريف بهذا اهو ساكنا. االثاني متحركا

ثقيل. اسبب افيف،

الحرف من الال الحرف يكون أن هو الخفيف: السبب
." هرمز ، بيلز ، "ليمز في كما ساكنا. االار متحركا

"لوـمي، في كما متحركين، الحرفان يكون أن هو الثقيل: السبب
." ليكي ، بوكي

اثالث متحركان منهما اثنان أحرف ثلثة عن عبارة الوتد:
قسمان: اهو ساكن.
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متحركين الاليان الحرفان يكون أن هو المجموع: الوتد
ا". غيزي ، نيعيمز "بيليى، في كما ساكنا. االثالث

متحركين االثالث الال الحرف يكون أن هو المفراق: الوتد
." بييزني ، رر نيصز ، قيالي نحو: ساكنا، المتوسط االحرف

ساكن. حرف يليها ربعة أا أحرف ثلثة عن عبارة الفاطلة:
قسمان: اهي

أحرف، ثلثة بعد ساكن حرف يأتي أن هي الصغرى: الفاطلة
درنيا". مر "سيكينروا، نحو:

الساكن، حرف أحرف أربعة بعد يأتي أن هي الكبرى: الفاطلة
." كيتينز سيمي لوكرنيا، مي "قيتيليهرم، في كما

" كيتينز سيمي بيلونز جي ر ظيهز عيليى أيري "ليمز في مجموعة الظاهرة اهذه

افيف. سب لم:

ثقيل. سبب أر:

مجموع. اتد على:

مفراق. اتد ظهر:

طغرى. فاطلة جبلن:

كبرى. فاطلة سمكتن:

Self assignment الال الذاتي التدريب
Exercise 1
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بالتفاعيل؟1- علقتها اما التقايع أحرف كم
الفاطلة؟2- الوتد، السبب، التالية: المصالحات اضح

4.0 CONCLUSION

4:الخاتمة
Articles of Dismembering is used to form At-Tafa`il. They are tem in number.
There are also three things that relate to Articles of Dismembering, they are
Sabab, Watad and Fasilah. Articles of Dismembering and Sabab, Watad and
Fasilah are very important in At-Tafa`il, and also in analyzing Arabic poem.

5.0 SUMMARY الخلطة :5
From this Unit you have learnt about the Articles of Dismembering, Sabab,
Watad and Fasilah and their roles in forming At-Tafa`il as well as analyzing
the Arabic poems.

يصححه منزلي ااجب :6
المحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

بالتفاعيل؟1- علقتها اما التقايع أحرف كم
الفاطلة؟2- الوتد، السبب، التالية: المصالحات اضح
االتفاعيل.3- التقايع أحرف بين العلقة اضح

7.0 REFERENCES/FURTHER READING للماالعة المراجع :7

علمي- في اللايف فتح (1391هـ)، فودي بن ا عبد الشيخ
نيجيريا. زمفرا، الية نمود قورا االقوافي، العراض

االقافية،- العراض في دراسات (1982م)، درايش عبدا
القاهرة. الشباب، مكتبة
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المرشد- (1425هـ/2004م)، عثمان بن حسن بن محمد
بيرات العلمية، الكتب دار االقوافي، العراض في الوافي

لبنان. –
علم- في القسااط (1410هـ/1989م)، الزمخشري ا جار

لبنان. – بيرات المعارف، مكتبة العراض،
العراض- (1412هـ/1991م)، الهاشمي علي محمد

دمشق. القلم، دار القافية، اعلم الواضح
العراض- علم (1407هـ/1987م)، عتيق العزيز عبد

لبنان. – بيرات للنشر، النهضة دار االقافية،
في- الذهب ميزان (1415هـ/1995م)، الهاشمي أحمد السيد

القاهرة. الثقافية، الكتب مؤسسة العرب، شعر طناعة

التفاعيل الثانية: الوحدة
UNIT 2: AT-TAFAIL

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 At-Tafail
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION
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In this unit, you will be introduced to At-Tafail , its types, how they are
formed and the relationship between it and Arabic metters.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Difine At-Tafail .
• Explain how they are formed.
• Explain the relationship between them and Arabic metters.

3.0 CONTENT العام المضمون 0:3

على متتابعة اسكنات متحركات هي العراضية: التفاعيل
اهي الشعرية. البحور من بحر أي بها يوزن معراف اضع
فاعلتن، فاعلن، لتن، فاع مفاعلتن، مفاعيلن، فعولن، عشر:

لن. مستفع مفعولت، متفاعلن، مستفعلن،

قسمين إلى العراضية التفاعيل تقسيم يمكن التفاعيل: أقسام
الفرعية. االتفاعيل الطلية، التفاعيل أساسيين:

التفاعيل منها اشتقت التي التفاعيل هي الطلية: التفاعيل
فعولن، أربع: اهي بالوتد، بدأت التي التفاعيل اهي الارى.

لتن. فاع مفاعلتن، مفاعيلن،

اهي غيرها. من اشتقت التي التفاعيل هي الفرعية: التفاعيل
فاعلتن، فاعلن، ست: اهي بالسبب، بدأت التي التفاعيل

لن. مستفع مفعولت، متفاعلن، مستفعلن،

الطلية: التفاعيل من الفرعية التفاعيل استخراج كيفية



47

اتأاير تقديم طريق عن الارى من التفاعيل استخراج يتم
من التفاعيل استخراج اأمثلة الطلية. التفاعيل أجزاء بعض

يأتي: ما الارى

السبب بتقديم اذلك "فاعلن"، "فعولن" من تسخرج فعولن:
إلى فتحول فعو"، "لن فتصير المجموع الوتد على الخفيف

"فاعلن".

بتقديم اذلك "مستفعلن"، "مفاعيلن" من تستخرج مفاعيلن:
مفا" "عيلن فتصير المجموع، الوتد على الخفيفين السببين

"مستفعلن. إلى فتحول

المجموع الوتد بتوسيط اذلك "فاعلتن"، كذلك منها اتستخرج
إلى فتحول لن"، مفا "عي فتصير الخفيفين، السببين بين

"فاعلتن".

السببين؛ بتقديم اذلك "متفاعلن"، منها تستخرج مفاعلتن:
مفا"، "علتن فتصير المجموع الوتد على االخفيف الثقيل

"متفاعلن". إلى فتحول

لن، "مستفع هما: التفعيلتين، منها تستخرج لتن: فاع
مفعولت".

بين المفراق الوتد بتوسيط اذلك لن" "مستفع استخراج ايتم
"مستفع إلى فتحول تن"، فاع "ل فتصير الخفيفين، السببين

لن".
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الوتد على الخفيفين السببين تقديم اذلك "مفعولت" توليد ايتم
"مفعولت". إلى فتحول فاع، "لتن فتصير المجموع،

التفاعيل: هذه تركيب

االفواطل. االاتاد السباب من العراضية المفاعيل تتركب
تفاطيله: يأتي افيما

االسبب "فعو"، المجموع الوتد من "فعولن" تتركب فعولن:
"لن". الخفيف

"مفا"، المجموع الوتد من "مفاعيلن" تتركب مفاعيلن:
الن". "عي" الخفيفين؛ االسببين

"مفا"، المجموع الوتد من "مفاعلتن" تتكرب مفاعلتن:
"تن". الخفيف االسبب "عل"، الثقيل االسبب

االسببين "فاع"، المفراق الوتد من تتكرب صتن: فاع
ا"تن". "ل" الخفيفين؛

المجموع االوتد "فا"، الخفيف السبب من تتركب فاعلن:
"علن".

المجموع االوتد "فا"، الخفيف السبب من تتركب فاعلتن:
"تن". الخفيف االسبب "عل"،

ا"تف"، "مس" الخفيفين؛ السببين من تتركب مستفعلن:
"علن". المجموع االوتد
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الخفيف االسبب "مت"، الثقيل السبب من تتركب متفاعلن:
"علن". المجموع االوتد "فا"،

االوتد ا"عو"، "مف" الخفيفين؛ السببين من تتركب مفعوصت:
"لت". المفراق

المفراق االوتد "مس"، الخفيف السبب من تتركب لن: مستفع
"لن". الخفيف االسبب "تفع"،

Self assignment الال الذاتي التدريب
Exercise 1

كيف اضح ثم ااذكرها العراضية، التفاعيل عرف .1
الطلية. من الفرعية التفاعيل تستخرج

4.0 CONCLUSION

4:الخاتمة
There are ten At-Tafa`il in Arabic Prosody, they can be cagetorized into two;
Root and Branch. At-Tafa`il were formed from Sabab, Watad, and Fasilah.

5.0 SUMMARY الخلطة :5
From this Unit you have learnt what At-Tafa`il is, its numbers and how it is
formed.

يصححه منزلي ااجب :6
المحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

العراضية. التفاعيل عرف .1
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من الفرعية التفاعيل تستخرج كيف اضح ثم ااذكرها .2
الطلية.

للماالعة المراجع :7
7.0 REFERENCES/FURTHER READING

علمي- في اللايف فتح (1391هـ)، فودي بن ا عبد الشيخ
نيجيريا. زمفرا، الية نمود قورا االقوافي، العراض

االقافية،- العراض في دراسات (1982م)، درايش عبدا
القاهرة. الشباب، مكتبة

المرشد- (1425هـ/2004م)، عثمان بن حسن بن محمد
بيرات العلمية، الكتب دار االقوافي، العراض في الوافي

لبنان. –
علم- في القسااط (1410هـ/1989م)، الزمخشري ا جار

لبنان. – بيرات المعارف، مكتبة العراض،
العراض- (1412هـ/1991م)، الهاشمي علي محمد

دمشق. القلم، دار القافية، اعلم الواضح
العراض- علم (1407هـ/1987م)، عتيق العزيز عبد

لبنان. – بيرات للنشر، النهضة دار االقافية،
في- الذهب ميزان (1415هـ/1995م)، الهاشمي أحمد السيد

القاهرة. الثقافية، الكتب مؤسسة العرب، شعر طناعة
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الزحافات الثالثة: الوحدة
Unit 3: Az-Zihafat

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Az-Zihafat
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn about Az-Zihafat in Arabic Prosody, its types how
it’s usages and how it affects At-Tafa`il.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Explain what Az-Zihafat is.
• Explain the types of Az-Zihafat.
• Apply the rules of Az-Zihafat on Arabic poems.
• Differentiate between each of Az-Zihafat.

3.0 CONTENT العام المضمون 0:3

اهو للبيت. الجزاء أسباب بثواني يلحق تغيير هو الزحاف:
قسمان:

المفرد الزحاف الال:

المركب الزحاف الثاني:
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البيت، تفعيلة في ااحد بسب يلحق تغيير هو المفرد: الزحاف
أقسام: ثمانية المفرد االزحاف

.1" لرنز تيفياعو "مر في المتحرك الثاني تسكين هو الضمار:
"مستفعلن". إلى اتحول تزفياعلن"، "مر فتصير

.2." لرنز "فيعو فتصير "فاعلن"، في الساك حذف هو الخبن:

.3،" لرنز تيفياعو "مر في المتحرك الثاني حذف هو الوقص:
فاعلن". "مي فتصير

فتصير4. ،" لرنز تيفزعو سز "مر في الساكن الرابع حذف هو الاي:
." لرنز تيعو سز "مر

فاعليتن"،5. "مر في المتحرك الخامس تسكين هو العيصزب:
"مفاعيلن". إلى فتحول فاعلزتن"، "مر فتصير

فتصير6. "فعولن"، في الساكن الخامس حذف هو القبض:
"فعول".

فاعليتن"،7. مر " في المتحرك الخامس حذف هو العقل:
"مفاعلن". إلى فتحول "مفاعتن" فتصير

فتصير8. "مفاعيلن"، في الساكن السابع حذف هو الكف:
"مفاعيل".

البيت. تفعيلة في بسببين يلحق تغيير هو المركب: الزحاف
أربعة: اهو

ااحدة،1. تفعيلة في االاي الخبن من مركب هو الخبر:
،" لرنز تيعو "مر فتصير تفزعلن"، ا"فاء"مسز "سين" كحذف

." ليترنز "فيعو إلى فتحول
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ثاني2. كإسكان االاي، الضمار من مركب هو الخزل:
فتصير "متفاعلن"، ألف احذف الثقيل السبب

." لرنز فزتيعو "مر إلى فتحول ،" لرنز تزفيعو "مر
الحرف3. كتسكين االكف، العصب من مركب هو النقص:

،" ليترنز فياعي "مر من الساكن السابع احذف المتحرك الخامس
." فياعيلزتر "مر فتصير

Self assignment الال الذاتي التدريب
Exercise 1

ينقسم؟ قسم اإلى الزحاف المراد ما .1
4.0 CONCLUSION

4:الخاتمة

Az-Zihafat has great roles in analyzing Arabic poems, At-Tafa`il will
stand stagnant without Az-Zihafat, and this can lead to inability of the
poets to compose undefective poems.

5.0 SUMMARY الخلطة :5
From this Unit you have learnt what the Az-Zihafat is, its divisions and how it
affects At-Tafa`il.

يصححه منزلي ااجب :6
المحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

بالزحاف؟ المراد ما -1

هي؟ اما أنواعه كم -2
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الكف، القبض، الخزل، الخبن، التالية: المصالحات اضح -3
االنقص. االاي،

7.0 REFERENCES/FURTHER READING للماالعة المراجع :7
علمي- في اللايف فتح (1391هـ)، فودي بن ا عبد الشيخ

نيجيريا. زمفرا، الية نمود قورا االقوافي، العراض
االقافية،- العراض في دراسات (1982م)، درايش عبدا

القاهرة. الشباب، مكتبة
المرشد- (1425هـ/2004م)، عثمان بن حسن بن محمد

بيرات العلمية، الكتب دار االقوافي، العراض في الوافي
لبنان. –

علم- في القسااط (1410هـ/1989م)، الزمخشري ا جار
لبنان. – بيرات المعارف، مكتبة العراض،

العراض- (1412هـ/1991م)، الهاشمي علي محمد
دمشق. القلم، دار القافية، اعلم الواضح

العراض- علم (1407هـ/1987م)، عتيق العزيز عبد
لبنان. – بيرات للنشر، النهضة دار االقافية،

في- الذهب ميزان (1415هـ/1995م)، الهاشمي أحمد السيد
القاهرة. الثقافية، الكتب مؤسسة العرب، شعر طناعة

Unit 4: Al-`Ilal العلل الرابعة: الوحدة

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives



55

3.0 Content
3.1 Al-`Ilal

4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn about Al-`Ilal, its meaning, divisions and how it
works.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Explain the meaning of Al-`Ilal.
• Differentiate between the types of Al-`Ilal.
• Apply Al-`Ilal on some selected Arabic poem.

3.0 CONTENT العام المضمون 0:3
عراض في الواقعة السباب بثواني مختص تغيي هي العلة:
ضرب أا بعراض لحق إذا أنه أي الزمه، ضربه، أا البيت

أبياتها. سائر في استعماله اجب قصيدة من بيت أال في
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نوعان: اهي

الزيادة. علل الال:

النقص. علل الار:

على السكون أا السبب بزيادة تكون التي هي الزيادة: علل
التذييل، الترفيل، أنواع: ثلثة اهي العراضية. التفاعيل آار

التسبيغ.

نحو مجموع، اتد آاره ما على افيف سبب زيادة هو الترفيل:
فتصير افيفا، سببا اتزيد ألفا، النون فتقلب "فاعلن"،

"فاعلتن".

المجموع، الوتد آاره ما على ساكن حرف زيادة هو التذييل:
النون. بسكون " "مستفعلنز فتصير "مستفعلن"، نحو

افيف، سبب آاره ما على ساكن حرف زيادة هو التسبيغ:
النون. بسكون " "فاعلتانز فتصير "فاعلتن" نحو

أا سكون أا اتد أا سبب بحذف تكون التي هي النقص: علل
أقسام: عشرة اهي العراضية، التفاعيل آار من حركة

االحذذ، االتشعيث، االقاع، االقصر، االقاف، الحذف،
االبتر. االوقف، االكسف، االصلم،

مثل التفعيلة، آار من الخفيفي السبب إسقاط هي الحذف:
"فعولن". إلى فتحول "مفاعي"، فتصير "مفاعيلن"
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مثل قبله، ما اإسكان الخفيف السبب إسقاط هو القاف:
"فعولن". إلى فتنقل ،" "مفاعلز فتصثير "مفاعلتن"،

مثل متحركه، اإسكان الخفيف السبب ساكن إسقاط هو القصر:
." "مفاعيلز فتصير "مفاعيلن"،

مثل قبله، ما اإسكان المجموع الوتد ساكن حذف هو القاع:
." "فيعزلرنز إلى فتحول " "فاعلز فتصير "فاعلن"

نحو في المجموع الوتد ثاني أا أا حذف هو التشعيث:
." "فعزلنز إلى فتحول ،" "فاعنز أا " "فالنز فتصير "فاعلن"

"مستفعلن"، مثل برمته، المجموع الوتد حذف هو الحذذ:
." "فيعزلرنز إلى فتحول "مستف"، فتصير

في الجزء آار من في برمته المفراق الوتد حذف هو الصلم:
." "فيعزلرنز إلى فتنقل "مفعو" فتصير "مفعولت،

فتصير "مفعولت"، في المفراق الوتد آار حذف هو الكسف:
"مفعولن". إلى فتنقل "مفعول"،

"مفعولت" في المفراق الوتد آار متحرك تسكين هو الوقف:
." "مفعولتز فتصير

"فاعلتن"، في كما معا، االقاع الحذف بين الجمع هو البتر:
." "فعزلنز إلى فتنقل ،" "فاعلز فتصير

4.0 CONCLUSION

4:الخاتمة
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Az-Zihafat has great roles in analyzing Arabic poems, At-Tafa`il will
stand stagnant without Az-Zihafat, and this can lead to inability of the
poets to compose undefective poems.

5.0 SUMMARY الخلطة :5
From this Unit you have learnt what the Al-Ilal is, its divisions and how it
affects At-Tafa`il.

يصححه منزلي ااجب :6
المحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

بالعلة؟ المراد ما -1

هي؟ اما أنواعها كم -2

الحذف، التسبيغ، الترفيل، التالية: المصالحات اضح -3
الحذذ. الصلم، البتر،

للماالعة المراجع :7
7.0 REFERENCES/FURTHER READING

علمي- في اللايف فتح (1391هـ)، فودي بن ا عبد الشيخ
نيجيريا. زمفرا، الية نمود قورا االقوافي، العراض

االقافية،- العراض في دراسات (1982م)، درايش عبدا
القاهرة. الشباب، مكتبة

المرشد- (1425هـ/2004م)، عثمان بن حسن بن محمد
بيرات العلمية، الكتب دار االقوافي، العراض في الوافي

لبنان. –
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علم- في القسااط (1410هـ/1989م)، الزمخشري ا جار
لبنان. – بيرات المعارف، مكتبة العراض،

العراض- (1412هـ/1991م)، الهاشمي علي محمد
دمشق. القلم، دار القافية، اعلم الواضح

العراض- علم (1407هـ/1987م)، عتيق العزيز عبد
لبنان. – بيرات للنشر، النهضة دار االقافية،

في- الذهب ميزان (1415هـ/1995م)، الهاشمي أحمد السيد
القاهرة. الثقافية، الكتب مؤسسة العرب، شعر طناعة
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Module 3

Unit 1: Titles of the البيا ألقاب الالى: الوحدة
الاويل) (بحر االل البحر الثانية: Verseالوحدة

Unit 2: First meter (Baharu At-Tawil)

بحرالمديد) ) الثاني البحث الثالثة: الوحدة
Unit 3: Second meter (Baharu Al-Madid)

البسيط) (بحر الثالث البحر الرابعة: الوحدة
Unit 4: Third meter (Baharu Al-Basit)

Unit 1: Titles of the البيات ألقاب الالى: الوحدة
Verse

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Titles of the Verse
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn about the Titles of the Verse, its components and
Poetic licence.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• State and explain the titles of the poetic verses.
• State and explain the components of poetic verses.
• State and explain the poetic licence.

3.0 CONTENT العام المضمون 0:3
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البيات: ألقاب -1:3

بين لما ااطة، تسمية العراضيين اجهة من العربي للشعر إن
البيات ألقاب بعض يأتي افيما اطول. قصر من بعضه

العربية:

ايسمى بقافية. اينتهي أجزاء من تيالف تام كلم هو البيت:
الثلثة اتسمى "نتفة"، البيتان ايسمى "يتيما"، الواحد البيت

"قصيدة". فصاعدا السبعة اتسمى "قاعة"، الستة إلى

يسمى الال مصرعان، الشعري اللبيت البيت: مصرعا
الشاعر: قول مثاله "عجزا"، يسمى االار "طدرا"

إنسان بالجسم ل بالنفس اأنت * فضائها فاستكمل بالنفس عليك

طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

عجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

مؤنية". "اهي الصدر من جزء آار هي العراض:

مذكر". "اهو العجز من جزء آار هو الضرب:

البيت. في االعجز الضرب سوى ما هو الحشو:

يختاره ما كل ايبلغ طرا * أاقاته له تصفو الذي ذا من
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حشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
ضرب حشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عراض

الشاعر: كقول أجزائه. كل استوفى ما هو التام: البيت

شمائلي علمت اكما * ندى عن أقصر فما طحوت اإذا
اتكرمي

كقول اضربه. عراضه جزءا حذف ما هو المجزاء: البيت
الشاعر:

غدا أبكت يومها في * أضحكت ما متى دار

أطله: لن البيت، هذا تفعيلة جزء حذف قد

مستفعلن مستفعلن مستفعلن * مستفعلن مستفعلن مستفعلن

من االتفعيلة الصدر من التفعيلة حذفت الما تفاعيل، بست
اهي: تفاعيل، أربع ذا البيت طار العجز

مستفعلن مستفعلن * مستفعلن مستفعلن

كقول الار، الثلث ابقي شاريه ثلثا حذف ما المنهوك: البيت
الشاعر:

جذعز فيها * ليتني يا

تفاعيل، ست على الطل في لنه البيت، هذا ثلثا حذف قد
هما: اثنتان، ابقيت منها أربع احذفت
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مستفعلن * مستفعلن

في ضربه عراضه االفت الذي البيت هو المصمت: البيت
الشاعر: كقول الراي،

عينيك من الصبابة ماء * منزلة ارقاء من توسمت أإن
مسحوم

بالميم. مختوم االضرب المربوطة، بالتاء مختومة العراض

لللحاق عراضه غيرت الذي البيت هو المصرع: البيت
الشاعر: كقول بزيادة بضربه

اربــــــــــع * اعرفـــــان حبيب ذكرى من نبك قفا
أزمان مـــنذ آياته الـــــــــــــت

مصاحــف في زبور كخط * فأطبحت عليها بعدي حجج أتت
رهبان

على بذلك اجاء بضربه، للحاق الال البيت عراض غيرت
هو هذا على يدل اما "مفاعلن". من بدل "مفاعيلن" ازن

"مفاعلن". تفعيلة على الثاني البيت عراض إيراد

تغيير، بل تساايا اضربة عراضه بيت كل هو المقففى: البيت
الشاعر: كقول

الداول بين اللوى بسقط * امنزل حبيب ذكرى من نبك قفا
فحومل
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على اردا لنهما متساايان، البيت هذا في االضرب العراض
"مفاعلن". تفعيلة

ااحدة، كلمة في شاراه اشترك الذي البيت هو المدار: البيت
الشار من ابعضها الال، الشار من بعضها يكون بأن

المعري: الهلء أبي كقول الثاني،

الجساد هذه من إل أرض * الـــ أدبي أظن ما الوطء افف

في االبقية الصدر آار في يوجد "الرض" كلمة بعض فإن
العجز. بداية

Self assignment الال الذاتي التدريب
Exercise 1

المناسبة: بالمثلة إجابتك مؤيدا التية، المصالحات عرف

البيت المشاور، البيت الحشو، الضرب، العراض، البيت،
المصمت. البيت المنهوك، البيت المقفى،

الشعرية: الضرائر

أن للشاعر تسمح الراصة من نوع هي الشعرية: الضرائر
يكون أن الشعر لاالب ينبغي الذا، اللغة. قواعد بعض يخرق
ابيان، امعان، انحو، طرف، من العربية اللغة قواعد ابيرا
اقواف،اإنشاء اعراض، اتاريخ، ااشتقاق، الغة، ابديع،
نظم أنواع، أربعة النظم لن العربية، اللغة علوم من اغيرها
ضرارة فيه نظم عيب، فيه نظم االضرارة، العيب من اال
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بدان ارتكابها للشاعر يجوز مقبولة ضرارة فيه انظم قبيحة،
يأتي: ما الضرائر هذه جملة امن عليه. موااذة

"أندلس": طرف اقد الشاعر، كقول ينصرف: ص ما طرف

سراء القلب فيها يفارق ال * نعماء تلتذ أندلسس أرض في

البيت هذا في الشاعر الكن ينصرف، أل "أندلس" في الطل
ضرارة. طرفه

بن محمد في تمام أبي كقول المقصور: امد الممداد قصر
"الهدى". امد "الفضاء" قصر فقد االد،

ارمى الدجى اجل * العل ابنى النهى احوى الندى ارث
بهداء. الفضا

هدى. "هداء" في االطل الفضاء، "الفضا" في الطل

همزة اطل اقد الشاعر، كقول اطل: القاع همزة إبدال
"أم":

ـجير مر لقى الذي يلقي * أهله غير مع المعراف يصنع امن
عام. امد

اذلك اطلها الشاعر الكن القاع، بهمزة "أم" فيه الطل
الهمزة. بحذف

المر همة قاع اقد العتاهية، أب كقول الوطل: همزة قاع
"إبن": فقال "بنى"، من
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ارابا ستلقى شئت ما إبن * الليابي لهدم الباني أيها

الكن الوطل. بهمزة يكون أن الثلثية الفعال أمر في الطل
ضرارة. قاعها البيت هذا في الشاعر

المختومة المقيدة القوافي في اقعه كثر اقد المشدد: تخفيف
بن محمد كقول غيره، في يسوغ الي ساكن طحيح بحرف

:" "تجفد شدة اافف البشير،

تجفز ليست تربته غدق * زاهر أنيق بستان لي

بالتسكين. اففه هنا الشاعر الكن ،" "تجفد فيه الطل

"دم": في الميم شدد اقد الشاعر، كقول المخفف: تثقيل

على إطرارا بغيك عمرا يا * عزته بعد فرغا ك دمد أهان
الحسد

ضرارة. هنا ثقله الشاعر الكن بتخفيف، "دمل" فيه الطل

المعري، العلء أبي كقول الساكن: اتحريك المتحرك تسكين
"رجل". في الجيم أسكن اقد

إن ل جز الرر عثار يقال ال * عثرت إن جل الردو عثار يقال اقد
عثرا

ضرارة. سكنه الشاعر الكن الجيم، بضم ل" جر "الرر فيه الطل

الشاعر: قول الساكن تحريك امثال
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بعده أبقى سار إن االغيث * بعدهم الرض في طنائعهم تبقى
الزهيرا

حركه الشاعر الكن الهاء. بسكون "الزهزر" فيه الطل
ضرارة.

الشاعر: كقول المنادى: العلم تنوين

السلم مار يا عليك اليس * عليها مارل يا ا سلم

هنا الشاعر نونه قد التنوين، بدان " مارر "يا فيه الطل
ضرارة.

مد، حرف منها يتولد حتى الحركة إطالة اهو الحركة: إشباع
القيس: امرئ قول في كما

منك الطباح اما بصبح * انجلي أل الاويل الليل أيها أل
بأمثلي

هذا من انشأ الكسرة أشبع الشاعر الكن " "بأمثلو فالطل:
المد. ياء الشباع

أذينة: أب كقول الجمع: ميم تحريك

عجبا فل ملكا حاالوا فإن عال * امجدهم غسان أهلدة همر

البيت في الشاعر الكن الميم، بسكون " "همز هو في الطل
ضرارة. حركه
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عنتر: قول في كما الساكنة: الكلمة آخر كسر

أقدمو عنتر ايك الفوارس قيل * سفمها اأبرأ نفسي شفى القد

ضرارة. الشاعر اكسره الميم، بسكون " "أقدمز فيه الطل

Self assignment الثاني الذاتي التدريب
Exercise 1

تقول. لما امثل الشعرية، الضرائر عرف
4.0 CONCLUSION

04:الخاتمة
The titles of the verse deverse according to its types and components. The
poetic licence has vital roles in the composition of Arabic poem, without
majority of the poet may not be able to compose a meaningful poem.

5.0 SUMMARY الخلطة :5
From this Unit you have learnt about Titles of the Verse, its components and
Poetic licence.

يصححه منزلي ااجب :6
المحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

المناسبة: بالمثلة إجابتك مؤيدا التية، المصالحات عرف -1

البيت المشاور، البيت الحشو، الضرب، العراض، البيت،
المنهوك. البيت المقفى،

تقول. لما امثل الشعرية، الضرائر عرف -2
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للماالعة المراجع :7
7.0 REFERENCES/FURTHER READING

علمي- في اللايف فتح (1391هـ)، فودي بن ا عبد الشيخ
نيجيريا. زمفرا، الية نمود قورا االقوافي، العراض

االقافية،- العراض في دراسات (1982م)، درايش عبدا
القاهرة. الشباب، مكتبة

المرشد- (1425هـ/2004م)، عثمان بن حسن بن محمد
بيرات العلمية، الكتب دار االقوافي، العراض في الوافي

لبنان. –
علم- في القسااط (1410هـ/1989م)، الزمخشري ا جار

لبنان. – بيرات المعارف، مكتبة العراض،
العراض- (1412هـ/1991م)، الهاشمي علي محمد

دمشق. القلم، دار القافية، اعلم الواضح
العراض- علم (1407هـ/1987م)، عتيق العزيز عبد

لبنان. – بيرات للنشر، النهضة دار االقافية،
في- الذهب ميزان (1415هـ/1995م)، الهاشمي أحمد السيد

القاهرة. الثقافية، الكتب مؤسسة العرب، شعر طناعة
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الاويل) (بحر االال البحر الثانية: الوحدة
Unit 2: First meter (Baharu At-Tawil)

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 First meter (Baharu At-Tawil)
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn about the meter in Arabic poem, its composition, the
type of Arabic metter and they are analyzed.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Explain what is the Arabic verse.
• Identify the first Arabic verse.
• Explain the types of the first Arabic verse.
• Expalin how the first Arabic verse is analyzed.

3.0 CONTENT العام المضمون 0:3

الناظم، يجري مثاله على الذي الخاص الوزن هو البحر:
منها، عشر امسة أطوله الخليل اضع عشر، ستة االبحور
"المتدارك"، سماه آار بحرا الاسط الافش عليه ازاد

عشر. ستة تكون فحينئذ

أقسام: ثلثة اهي
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بالممتزجة تعرف االبسيط" االمديد "الاويل منها ثلثة
سباعي جزء مع فاعلن" أا كـ"فعولن اماسي جزء لاتلط

متفاعلن". أا كـ"مستفعلن

االهزج، االكامل، الوافر " اهي سباعية، تسمى عشر اأحد
االخفيف، االمنسرح، االسريع، االرمل، االرجز،
باسباعية تسميتها اسبب االمجتث". االمقتضب، االمضارع،

اضعها. أطل في سباعية أجزاء من مركبة أنه

المتدارك"، "المتقارب اهماا بالخماسيين، يعرفان ايحران
اماسية. أجزاء على لشتمالهم

الاويل": "بحر الال البحر

ثمانية: الاويل أجزاء

فعولن مفاعيلن فعولن * مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن
مفاعيلن

ثلثة الها "مفاعلن"، مقبوضة ااحدة عراض اللاويل
أضرب:

"مفاعيلن".1. تام

"مفاعلن".2. مقبوض

"فعولن".3. إلى ينقل "مفاعي"، محذاف

التام الال الضرب مع "مفاعلن" المقبوضة العراض مثال .1
الشاعر: قول "مفاعيلن
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ذاك عاد شيئا زاد فإن * الة سد من يكفيك ما النفس غنى
فقرا الغنى

تقايعه:

عا/ دشيئن زا/ فإن * سد/داللتن سمايكفي/كمن غننف/
فقرن دذاكل/غنى

فعولن مفاعيلن فعولن * مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن
مفاعيلن

الثاني الضرب مع "مفاعلن" المقبوضة العراض مثال .2
"مفاعلن". المقبوض

تزاد لم من بالابار ايأتيك * جاهل كنت ما اليام لك ستبدي

تقايعه:

/ /رمنلم أابا كبل *ايأتي/ أييا/مماكن/تجاهلن/ لكل ستبدي/
تزااد

فعولن فعولن/مفاعيلن/ * فعولن/مفاعلن/ مفاعيلن/ فعولن/
/مفاعيلن

الثالث الضرب مع "مفاعلن" المقبوضة العراض مثال .3
"فعولن". المحذاف

تنوب حين الدهر نائبات على * نفسه يوطن ل من في اير ال

تقايعه:
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على * ل/يوطط/ننفسهو من الاي/رفي
نا/ئباتدده/رحين/تنــــــــوبــــو

فعولن/مفاعيلن/فعولن/ * فعولن/مفاعلن/ مفاعيلن/ فعولن/
فعولن

Self assignment الال الذاتي التدريب
Exercise 1

أنواعه. ااذكر البحر، عرف -1
4.0 CONCLUSION

4:الخاتمة
Arabic meter has vital roles in the composition of Arabic poems, The first
Arabci poem which is At-Tawil is the most common meter and the most used.
Because it is ver long and accomdate plenty of words.

5.0 SUMMARY الخلطة :5
From this Unit you have learnt about the meaning of Arabic meter, components
of the first Arabic meter (At-Tawil), and how analyze it prosodically.

يصححه منزلي ااجب :6
المحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

ينقسم؟ قسم اإلى بالبحر، المراد ما -1
اضربه؟ الاويل بحر عراض كم -2

التالية: البيات قاع
ذاك عاد شيئا زاد فإن * الة سد من يكفيك ما النفس غنى

فقرا الغنى
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تزاد لم من بالابار ايأتيك * جاهل كنت ما اليام لك ستبدي
تنوب حين الدهر نائبات على * نفسه يوطن ل من في اير ال

للماالعة المراجع :7
7.0 REFERENCES/FURTHER READING

علمي- في اللايف فتح (1391هـ)، فودي بن ا عبد الشيخ
نيجيريا. زمفرا، الية نمود قورا االقوافي، العراض

االقافية،- العراض في دراسات (1982م)، درايش عبدا
القاهرة. الشباب، مكتبة

المرشد- (1425هـ/2004م)، عثمان بن حسن بن محمد
بيرات العلمية، الكتب دار االقوافي، العراض في الوافي

لبنان. –
علم- في القسااط (1410هـ/1989م)، الزمخشري ا جار

لبنان. – بيرات المعارف، مكتبة العراض،
العراض- (1412هـ/1991م)، الهاشمي علي محمد

دمشق. القلم، دار القافية، اعلم الواضح
العراض- علم (1407هـ/1987م)، عتيق العزيز عبد

لبنان. – بيرات للنشر، النهضة دار االقافية،
في- الذهب ميزان (1415هـ/1995م)، الهاشمي أحمد السيد

القاهرة. الثقافية، الكتب مؤسسة العرب، شعر طناعة
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المديد) بحر ) الثاني البحث الثالثة: الوحدة
Unit 3: Second meter (Baharu Al-Madid)

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Second meter (Baharu Al-Madid)
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION
In this unit, you will learn about the second meter of Arabic poem, its
composition, types and how it is analyzed.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Identify the second Arabic verse.
• Explain the types of the second Arabic verse.
• Expalin how the second Arabic verse is analyzed.

3.0 CONTENT العام المضمون 0:3

المديد: بحر

اهي: ستة، المديد أجزاء

فاعلتن فاعلن فاعلتن * فاعلتن فاعلن فاعلتن

أضرب: اأربعة أعاريض ثلث اللمديد
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مثلها1. ضرب الها "فاعلتن" طحيحة الالى العراض
"فاعلتن".

فاعل.2. عوض "فاعلن" محذافة الثانية العراض

مثلها امحذاف ،" "فاعلنز مقصور أضرب: ثلثة الها
." "فعزلنز اأبتر "فاعلن"،

ضربان:3. الها لن" "فعو مخبونة محذافة الثالثة العراضة

"فعزلن". أبتر االثاني لن"، "فعو مثلها الال

"فاعلتن". مثلها اضربها "فاعلتن" الالى: العراض .1

اكتئابا يسوق قد ااكتئاب * اكدد بلء الدنيا إنما

تقايعه:

اكتئابا ااكتئابن/قديس/ق * إننمددن/يابل/ؤنوكددن

فاعلتن/فاعلن/فاعلتن * فاعلتن/فاعلن/فاعلتن

" "فاعلنز الال اضربها "فاعلن" الثانية: العراض

للزاال طائر عيش كل * عيشه امرءا يغرن ل

تقايعه:

كللعيشن/طائرن/لززاال * يغرن/نمرؤن/عيشهو ل

فاعلتن/فاعلن/فاعلنز * فاعلتن/فاعلن/فاعلن
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"فاعلن": الثاني اضربها "فاعلن"، الثانية: العراض

غائبا أا كنت ما شاهدا * حافظ لكم أني اعلموا

تقايعه:

أا/غائبا ما/كنت شاهدن * لكم/حافظن أن/ني اعلمو

فاعلتن/فاعلن/فاعلن * فاعلتن/فاعلن/فاعلن

"فيعزلرن": الثالث اضربها "فاعلن"، الثانية: العراض

دهقان كيس من أارجت * ياقوتة الزلفاء إنما

تقايعه:

دهـ/قاني من/كيس أارجت * ززل/فاءيا/قوتة انم

فاعلتن/فاعلن/فعزلرنز * فاعلتن/فاعلن/فاعلن

:" لرنز "فعو اضربها " لرنز "فعو الثالثة: العراض

قدمهز ساقه تهدي حيث * به يعيش عقل للفتى

تقايعه:

تهدي/ساقهو/قدمه حيث * شبهي يعي/ عق/لن للفتى

لرنز فعو / فاعلن / فاعلتن * لن فعو / فاعلن / فاعلتن

:" "فيعزلرنز اضربها " لرنز "فعو الثالثة: العراض
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االغارا الهندي تقضم * أرمقها بت نار رب

تقايعه:

ال/غارا لهن/ديي تقضم * أر/مقها نارن/بتت ربب

فعزلرنز / فاعلن / فاعلتن * لن فعو / فاعلن / فاعلتن
4.0 CONCLUSION

4:الخاتمة
Arabic meter has vital roles in the composition of Arabic poems, the second
Arabic meter which is Al-Madid is not common, because of it is very heavy.

5.0 SUMMARY الخلطة :5
From this Unit you have learnt about the meaning of Arabic meter, components
of the second Arabic meter (Al-Madid), and how to analyze it prosodically.

يصححه منزلي ااجب :6
المحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

المديد؟ بحر أجزاء كم -1
اأضربه. المديد بحر أعاريض اذكر -2

التالية: البيات قاع – 3
غائبا أا كنت ما شاهدا * حافظ لكم أني اعلموا
دهقان كيس من أارجت * ياقوتة الزلفاء إنما
قدمهز ساقه تهدي حيث * به يعيش عقل للفتى
االغارا الهندي تقضم * أرمقها بت نار رب
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للماالعة المراجع :7
7.0 REFERENCES/FURTHER READING

علمي- في اللايف فتح (1391هـ)، فودي بن ا عبد الشيخ
نيجيريا. زمفرا، الية نمود قورا االقوافي، العراض

االقافية،- العراض في دراسات (1982م)، درايش عبدا
القاهرة. الشباب، مكتبة

المرشد- (1425هـ/2004م)، عثمان بن حسن بن محمد
بيرات العلمية، الكتب دار االقوافي، العراض في الوافي

لبنان. –
علم- في القسااط (1410هـ/1989م)، الزمخشري ا جار

لبنان. – بيرات المعارف، مكتبة العراض،
العراض- (1412هـ/1991م)، الهاشمي علي محمد

دمشق. القلم، دار القافية، اعلم الواضح
العراض- علم (1407هـ/1987م)، عتيق العزيز عبد

لبنان. – بيرات للنشر، النهضة دار االقافية،
في- الذهب ميزان (1415هـ/1995م)، الهاشمي أحمد السيد

القاهرة. الثقافية، الكتب مؤسسة العرب، شعر طناعة
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البسيط) (بحر الثالث البحر الرابعة: الوحدة
Unit 4: Third meter (Baharu Al-Basit)

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Third meter (Baharu Al-Basit)
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn about the third meter of Arabic poem, its
composition, types and how it is analyzed.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Identify the third Arabic meter.
• Explain the types of the third Arabic meter.
• Explain how the third Arabic meter is analyzed.

3.0 CONTENT العام المضمون 0:3

البسيط بحر

اهي: ثمانية، البسيط أجزاء

مستفعلن فاعلن مستفعلن * فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن
فاعلن

أضرب: استة أعاريض ثلث اله
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ضربان:1. الها ،" لرنز "فيعو مخبونة تامة الالى: العراض
يداله أن بشرط "فعزلن" امقاوع "فعلن"، مثلها مخبون

رايه". قبل لين حرف "أي الردف
الها2. "مستفعلن"، طحيحة مجزاءة الثانية: العراضة

أضرب: ثلثة
"مستفعلن"، العراض مثل اطحيح ،" "مستعلنز مذيدل

"مفعولن". امقاوع
ضر3. الها "مفعولن"، مقاوعة مجزاة الثالثة: العراضة

"مفعولن". مثلها ااحد

لن": "فعو الال االضرب لن" "فعو الالى العراضة مثال

مقلة تدمي البعوضة إن * مخاطمة في طغيرا تحفرند ل
السد

تقايعه:

إننلبعو/ضتتد/مي * مخا/طمتن في لتحفرن/نصغي/رن
مقلتل/أسدي

لن فعو مستفعلن فاعلن مستفعلن * لن فعو مستفعلن فاعلن مستفعلن

"فعزلن": الثاني االضرب لن" "فعو الالى العراضة مثال

من أاعيت ما أابث االشر * به الزمان طال اإن أبقى الخير
زادي

تقايعه:
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اششررأخ/بثما/أاعيت * اإن/طالززما/نبهي الخيرأب/قى
من/زادي

فعزلن مستفعلن فاعلن مستفعلن * لن فعو مستفعلن فاعلن مستفعلن

:" "مستفعلنز الال االضرب "مستفعلن الثانية: العراضة

تميم من اعمرا زيد بن سعد * ايدلت ما على ذممنا إنا

تقايعه:

تميم اعم/رنمن زيـ/دن سعدبن * إنناذمم/ناعلى/مااييلت

مستفعلنز فاعلن مستفعلن * مستفعلن فاعلن مستفعلن

"مستفعلن": الثاني االضرب "مستفعلن" الثانية العراضة

مستعجم دارس مخلولق * ال ربع على اقوفي ماذا

تقايعه:

مخلولقن/دارسن/مستعجمن * ال على/ربعن ماذااقو/في

مستفعلن/فاعلن/مستفعلنز * مستفعلن/فاعلن/مستفعلن

"مفعولن": الثالث االضرب "مستفعلن" الثانية العراضة

الوادي ببان الثلثا يوم * ميعادكم إنما معا سيراا

تقايعه:

لوادي الثل/ثاببط/ن يوم * سيراامعن/إننما/ميعادكم
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مستفعلن/فاعلن/مفعولنز * مستفعلن/فاعلن/مستفعلن

"مفعولن": لها المماثل االضرب "مفعولن" الثالثة العراضة

الواحي كوحي قفارا أضحت * أطلل من الشوق هيج ما

تقايعه:

قفا/رنكوح/يلواحي أضحت * من/أطللي ش/شوق ماهييج

/مفعولــــن /فاعلن مستفعلن * مفعولــــــــــن /فاعلن/ مستفعلن
4.0 CONCLUSION

4:الخاتمة
Arabic meter has vital roles in the composition of Arabic poems, the third
Arabic meter which is Al-Basit is one of the commonest Arabic meter, because
of it is very simple to handle.

5.0 SUMMARY الخلطة :5
From this Unit you have learnt about the meaning of Arabic meter, components
of the third Arabic meter (Al-Basit), and how to analyze it prosodically.

يصححه منزلي ااجب :6
المحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

البسيط؟ بحر أجزاء كم -1
اأضربه. البسيط بحر أعاريض اذكر -2

التالية: البيات قاع – 3
مستعجم دارس مخلولق * ال ربع على اقوفي ماذا
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الوادي ببان الثلثا يوم * ميعادكم إنما معا سيراا

الواحي كوحي قفارا أضحت * أطلل من الشوق هيج ما

تميم من اعمرا زيد بن سعد * ايدلت ما على ذممنا إنا

للماالعة المراجع :7
7.0 REFERENCES/FURTHER READING

علمي- في اللايف فتح (1391هـ)، فودي بن ا عبد الشيخ
نيجيريا. زمفرا، الية نمود قورا االقوافي، العراض

االقافية،- العراض في دراسات (1982م)، درايش عبدا
القاهرة. الشباب، مكتبة

المرشد- (1425هـ/2004م)، عثمان بن حسن بن محمد
بيرات العلمية، الكتب دار االقوافي، العراض في الوافي

لبنان. –
علم- في القسااط (1410هـ/1989م)، الزمخشري ا جار

لبنان. – بيرات المعارف، مكتبة العراض،
العراض- (1412هـ/1991م)، الهاشمي علي محمد

دمشق. القلم، دار القافية، اعلم الواضح
العراض- علم (1407هـ/1987م)، عتيق العزيز عبد

لبنان. – بيرات للنشر، النهضة دار االقافية،
في- الذهب ميزان (1415هـ/1995م)، الهاشمي أحمد السيد

القاهرة. الثقافية، الكتب مؤسسة العرب، شعر طناعة
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Module 4

الوافر) (بحر الرابع البحر الالى: الوحدة
Unit 1: Fourth meter (Baharu Al-Wafir)

الكامل) (بحر الخامس البحر الثانية: الوحدة
Unit 2: Fifth meter (Baharu Al-Kamil)

الهزج) (بحر السادس البحر الثالثة: الوحدة
Unit 3: Sixth meter (Baharu Al-Hazaj)
Conclusion: Arabic Prosody: A General Survey.

الوافر) (بحر الرابع البحر الالى: الوحدة
Unit 1: Fourth meter (Baharu Al-Wafir)
CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Fourth meter (Baharu Al-Wafir)
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn about the fourth meter of Arabic poem, its
composition, types and how it is analyzed.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Identify the fourthArabic meter.
• Explain the types of the fourth Arabic meter.
• Explain how the fourth Arabic meter is analyzed.

3.0 CONTENT العام المضمون 0:3
الوافر: بحر
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اهي: ستة، الواف أجزء
مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن * مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن

فتصير عراضه قاف من بد ل بل أبدا طحيحا يد لم الكنه
"فعولن". إلى فتحول " مفاعلز "مفاعلتن
أضرب: اثلثة عراضتان، اللوافر

"فعولن"، عنه فيعوض "مفاعل"، مقاوفة الالى: العراض
"فعولن". مثلها اضربها

ضربان: الها "مفاعلتن" طحيحة "مجزاءة الثانية العراضة
معصوب اضرب "مفاعلتن"، مجزاء مثلها ضرب

"مفاعيلن".
"فعولن": ضربها مع "فعولن" الالى: العراضة

اللسان جرح ما بلتام ال * التئام لها السنان جراحات
تقايعه:

مماجرحل/لسانو اليلتا/ * جراحاتس/سنانلهل/تئامن
فعولن مفاعلتن مفاعلتن * فعولن مفاعلتن مفاعلتن

الال االضرب "مفاعلتن"، الصحيحة الثانية: العراضة
"مفاعلتن": الصحيحة

اذلت سرارها اتم * كملت إذا الدنيا هي
تقايعه:

سرا/رهااذلت اتمم * هيددنيا/إذاكملت
مفاعلتن مفاعلتن * مفاعلتن مفاعلتن

الثاني االضرب "مفاعلتن" الصحيحة الثانية: العراضة
"مفاعيلن": معصوب
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اتعصيني فتغضبني * اآمرها أعاتبها
اتعصيني فتغضبني/ * اآمرها أعاتبها/
مفاعيلن مفاعلتن * مفاعلتن مفاعلتن

4.0 CONCLUSION

4:الخاتمة
Arabic meter has vital roles in the composition of Arabic poems, the fourth
Arabic meter which is Al-Wafir is one of the commonest Arabic meter,
because of it is very simple to handle.

5.0 SUMMARY الخلطة :5
From this Unit you have learnt about the meaning of Arabic meter, components
of the fourth Arabic meter (Al-Wafir), and how to analyze it prosodically.

يصححه منزلي ااجب :6
المحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

البسيط؟ بحر أجزاء كم -1
اأضربه. البسيط بحر أعاريض اذكر -2

التالية: البيات قاع – 3
اللسان جرح ما بلتام ال * التئام لها السنان جراحات

اذلت سرارها اتم * كملت إذا الدنيا هي
اتعصيني فتغضبني * اآمرها أعاتبها

للماالعة المراجع :7
7.0 REFERENCES/FURTHER READING

علمي- في اللايف فتح (1391هـ)، فودي بن ا عبد الشيخ
نيجيريا. زمفرا، الية نمود قورا االقوافي، العراض
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االقافية،- العراض في دراسات (1982م)، درايش عبدا
القاهرة. الشباب، مكتبة

المرشد- (1425هـ/2004م)، عثمان بن حسن بن محمد
بيرات العلمية، الكتب دار االقوافي، العراض في الوافي

لبنان. –
علم- في القسااط (1410هـ/1989م)، الزمخشري ا جار

لبنان. – بيرات المعارف، مكتبة العراض،
العراض- (1412هـ/1991م)، الهاشمي علي محمد

دمشق. القلم، دار القافية، اعلم الواضح
العراض- علم (1407هـ/1987م)، عتيق العزيز عبد

لبنان. – بيرات للنشر، النهضة دار االقافية،
في- الذهب ميزان (1415هـ/1995م)، الهاشمي أحمد السيد

القاهرة. الثقافية، الكتب مؤسسة العرب، شعر طناعة
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الكامل) (بحر الخامس البحر الثانية: الوحدة
Unit 2: Fifth meter (Baharu Al-Kamil)
CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Fifth meter (Baharu Al-Kamil)
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn about the fifth meter of Arabic poem, its
composition, types and how it is analyzed.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Identify the fifth Arabic meter.
• Explain the types of the fifth Arabic meter.
• Explain how the fifth Arabic meter is analyzed.

3.0 CONTENT العام المضمون 0:3
الكامل: بحر

اهي: ستة، الكامل أجزاء
متفاعلن متفاعلن متفاعلن * متفاعلن متفاعلن متفاعلن

تسعة: اأضربه ثلث، الكامل أعاريض
أضرب، ثلثة الها "متفاعلن"، طحيحة الالى: العراض
،" متفاعلز " مقاوع متفاعلن"،االثاني: " طحيح الال:

"متزفا". عضو " "فعزلنز مضمر أحذد االثالث:
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"متيفا"،الها من منقولة لن" "فعو حذاء الثانية: العراض
"فيعزلن". مضمر اأاذد لن"، "فعو مثلها أحذد الال: ضربان:

أربعة الها "متفاعلن"، طحيحة "مجزاءة الثالثة: العراضة
اتام ،" "متفاعلنز امذيدل "متفاعلتن"، مرفل أضرب:

لتن". "فعو امقاوع "متفاعلن"،
"متفاعلن": الال اضربها "متفاعلن، الالى العراضة مثال

فأشجع بالحما نفسي اتحس * أحبتي فراق من لجبن إني
تقايعه:

اتحسسنف/سيبلحما/مفاشجعو * فرا/قأحببتي لج/بمنمن إنني
متفاعلن مستفعلن متفاعلن * متفاعلن متفاعلن مستفعلن

" "متفاعلز الثاني االضرب "متفاعلن"، الالى العراضة مثال
الممات مع ليس هيهات * أاي يا عيشك يايب الممات أمع

يايب
تقايعه:

لي/سمعلمما/تيايبو هيهات * أمعلمما/تيايبعي/شكبياأاي
متفاعلز متفاعلن مستفعلن * متفاعلن متفاعلن متفاعلن

"فعزلن": الثالث الضرب مع "متفاعلن" الالى العراضة مثال
القار رسمها اغيدر درست * فعاقل برامتين الديار لمن

تقايعه:
درستوغي/يررسمهل/قارا * لمندديا/ربرامتي/نفعالقلن

فعزلن متفاعلن متفاعلن * متفاعلن متفاعلن متفاعلن
لن": "فعو الال االضرب لن" "فعو الثانية العراضة مثال

عقل لمن الدنيا امرارة * لجاهلها الدنيا احلاة
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تقايعه:
امرارتد/دنيالمن/عقل * احلاتد/دنيالجا/هلها
لن فعو متفاعلن متفاعلن * لن فعو متفاعلن متفاعلن

"فعزلن": الثاني االضرب لن"، "فعو الثانية العراضة مثال
يبلى جديدها جميع فإذا * اجدتها الدنيا في فكرت

تقايعه:
فإذاجميع/عجديدها/يبلى * فككرتفد/دنيااجد/دتها
فعزلن متفاعلن متفاعلن * لن فعو مستفعلن مستفعلن

"متفاعلن"، الصحيحة المجزاءة الثالثة العراضة مثال
"متفاعلتن": الال االضرب

االمراءة؟ فضلك تفأين * أسأ كما أسأت اإذا
تقايعه:

االمراءة تفأينقض/لك * اإذاأسأ/تكاأسأ
متفاعلتنز متفاعلن * متفاعلن متفاعلن

: "متفاعلنز الثاني االضرب "متفاعلن" الثالثة العراضة مثال
اايم مصرعه االبقي * أهله يصرع ألظلم

تقايعه:
مص/رعهواايم البغي * أهلهو يص/رع أظظلم

متفاعلنز مستفعلن * متفاعلن مستفعلن
"متفاعلن": الثالث االضرب "متفاعلن" الثالثة العراضة مثال

اتجمل متجشعا * تكن فل افتقرت اإذا
تقايعه:

متجششعن/اتجمملي * فلتكن اإذاافتقر/ت
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متفاعلنز متفاعلن * متفاعلن متفاعلن
"فعلتن": الرابع االضرب "متفاعلن" الثالثة العراضة مثال

الحسنات أكثراا ءة * السا ذكراا همو اإذا
تقايعه:

ءةأكثرل/حسناتي * ذكرالسا اإذاهمو/
فعلتنز متفاعلن * متفاعلن متفاعلن

4.0 CONCLUSION

4:الخاتمة
Arabic meter has vital roles in the composition of Arabic poems, the fifth
Arabic meter which is Al-Kamil is one of the commonest Arabic meter,
because of it is very simple to handle.

5.0 SUMMARY الخلطة :5
From this Unit you have learnt about the fifth Arabic meter, its components,
and how to analyze it prosodically.

يصححه منزلي ااجب :6
المحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

الكامل؟ بحر أجزاء كم -1
اأضربه. الكامل بحر أعاريض اذكر -2

التالية: البيات قاع – 3
القار رسمها اغيدر درست * فعاقل برامتين الديار

الحسنات أكثراا ءة * السا ذكراا همو اإذا

اايم مصرعه االبقي * أهله يصرع ألظلم
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للماالعة المراجع :7
7.0 REFERENCES/FURTHER READING

علمي- في اللايف فتح (1391هـ)، فودي بن ا عبد الشيخ
نيجيريا. زمفرا، الية نمود قورا االقوافي، العراض

االقافية،- العراض في دراسات (1982م)، درايش عبدا
القاهرة. الشباب، مكتبة

المرشد- (1425هـ/2004م)، عثمان بن حسن بن محمد
بيرات العلمية، الكتب دار االقوافي، العراض في الوافي

لبنان. –
علم- في القسااط (1410هـ/1989م)، الزمخشري ا جار

لبنان. – بيرات المعارف، مكتبة العراض،
العراض- (1412هـ/1991م)، الهاشمي علي محمد

دمشق. القلم، دار القافية، اعلم الواضح
العراض- علم (1407هـ/1987م)، عتيق العزيز عبد

لبنان. – بيرات للنشر، النهضة دار االقافية،
في- الذهب ميزان (1415هـ/1995م)، الهاشمي أحمد السيد

القاهرة. الثقافية، الكتب مؤسسة العرب، شعر طناعة
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الهزج) (بحر السادس البحر الثالثة: الوحدة
Unit 3: Sixth meter (Baharu Al-Hazaj)

CONTENT

1.0 Introduction
2.0 Objectives
3.0 Content

3.1 Sixth meter (Baharu Al-Hazaj)
4.0 Conclusion
5.0 Summary
6.0 Tutor Marked Assignment
7.0 References/Further Reading.

1.0 INTRODUCTION

In this unit, you will learn about the sixth meter of Arabic poem, its
composition, types and how it is analyzed.

2.0 OBJECTIVES

At the end of this unit, you should be able to:
• Identify the sixth Arabic meter.
• Explain the types of the sixth Arabic meter.
• Explain how the sixth Arabic meter is analyzed.

3.0 CONTENT العام المضمون 0:3

الهزج: بحر
اهي: أربعة، الهزج أجزاء

مفاعلين مفاعيلن * مفاعيلن مفاعيلن
ااحد ضرب ضربان: الها "مفاعيلن" ااحدة عراضة اللهزج

"فعولن". محذاف اضرب "مفاعيلن"، مثلها
"مفاعيلن": الال اضربها "مفاعيلن" العراضة مثال



95

معانيكم اشاقتنا * أغانيكم في هزجنا
تقايعه:

معانيكم اشاقتنا/ * هزجنافي/أغانيكم
مفاعيلن/مفاعلين * مفاعيلن/مفاعيلن

"فعولن": الثاني االضرب "مفاعيلن"، العراضة مثال
الذلول بالظهر ــم * الضيـ لباغي ظهري اما

تقايعه:

مبظظهرل/ذلولي * اماظهري/لباغضضي

مفاعيلن/فعولن * مفاعيلن/مفاعيلن

4.0 CONCLUSION

4:الخاتمة
Arabic meter has vital roles in the composition of Arabic poems, the sixth
Arabic meter which is Al-Hazaj, it is one of the commonest Arabic meter,
because of it is very simple to handle.

5.0 SUMMARY الخلطة :5
From this Unit you have learnt about the meaning of Arabic meter, components
of the sixth Arabic meter (Al-Hazaj), and how to analyze it prosodically.

يصححه منزلي ااجب :6
المحاضر
6.0 TUTORMARKED ASSIGNMENT

الهزج؟ بحر أجزاء كم -1
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اأضربه. الهزج بحر أعاريض اذكر -2
التالية: البيات قاع – 3

معانيكم اشاقتنا * أغانيكم في هزجنا
الذلول بالظهر ــم * الضيـ لباغي ظهري اما

غرب ال ل بشرق * شبه لها يلفى اما
للماالعة المراجع :7

7.0 REFERENCES/FURTHER READING

علمي- في اللايف فتح (1391هـ)، فودي بن ا عبد الشيخ
نيجيريا. زمفرا، الية نمود قورا االقوافي، العراض

االقافية،- العراض في دراسات (1982م)، درايش عبدا
القاهرة. الشباب، مكتبة

المرشد- (1425هـ/2004م)، عثمان بن حسن بن محمد
بيرات العلمية، الكتب دار االقوافي، العراض في الوافي

لبنان. –
علم- في القسااط (1410هـ/1989م)، الزمخشري ا جار

لبنان. – بيرات المعارف، مكتبة العراض،
العراض- (1412هـ/1991م)، الهاشمي علي محمد

دمشق. القلم، دار القافية، اعلم الواضح
العراض- علم (1407هـ/1987م)، عتيق العزيز عبد

لبنان. – بيرات للنشر، النهضة دار االقافية،
في- الذهب ميزان (1415هـ/1995م)، الهاشمي أحمد السيد

القاهرة. الثقافية، الكتب مؤسسة العرب، شعر طناعة
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