
 بحر المتقاَرب

 :المتقارب بحسب الدائرة العروضية حرب وزن
لفَوُعووووووووَنُعَولفَوُعووووووووَنُعَولفَوُعووووووووَنُعَولفَوُعووووووووَنُعوَل

ل
لفَوُعووووووووَنُعَولفَوُعووووووووَنُعَولفَوُعووووووووَنُعَولفَوُعووووووووَنُعَول 

 

 .اا ومجزوء  يستعمل تام   :بحر المتقارباستعمال 

 :البحر ضابط

 :بحر المتقارب بهذا االسمتسمية سبب 
لقرب أوتاده من أسبابو، والعكس باالعكس، بباين كال وتادين  ذا االسم؛بحر المتقارب بيسمي 

 ، بكميا خماسية. سبب خفيف واحد، وقيل: بل سمي بذلك لتقارب أجزائو، أي لتماثميا وعدم طوليا

 :أضربه مع التمثيلأعاريض بحر المتقارب و 
 : ر المتقارب عروضان وستة أضربلبح

بييا الحذف، والقبض وىو كثير مستحسن( ولياا أربعاة  العروض األولى تامة صحيحة )يجوز. 1
 :أضرب

 :نقف عمى حركة قصيرة(، مثل القبض حتى ال ويمتنع بيياِمْثُمَيا ). أ
 

لفَووووووووووووووووووووووووووووِ   لِعُ وووووووووووووووووووووووووووو  لَ َ وووووووووووووووووووووووووووو ٍ لَ َ وووووووووووووووووووووووووووو ا
لا

ّ َل  لَىوووووووووووووووووووووووووووووووَ اَ لاَعَ ِلَ ووووووووووووووووووووووووووووووو ُللَواتُوَعِجلَووووووووووووووووووووووووووووووو
لَ َ  ال لَ َ  ِ وَل لِعُ َل ِل لفَِ َنوَل لوَ ِلَ ُ نَل لَىَ اَ لعوَل َل ِّ لوِجَلَن لَواتُعوَل

//5/5 //5/5 //5/ //5/ //5/5 //5/5 //5/5 //5/5 

لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنلُل لفَوُعَنلُل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل

لصح ح لَس ِعَ ة ل بنضة  ل  بنضة لصح حة لَس ِعَ ة لَس ِعَ ة لَس ِعَ ة
لل

 :مقصور، مثل. ب
ووووووووووووووووَعَ لَل لَوُشووووووووووووووووَعٍثلَ ااِضووووووووووووووووَ َ لِ  َووووووووووووووووِ لاع  

ل
لَويَوووووووووووووووووووووووووووووووووووَ ِوَيلِ َ لِنَ وووووووووووووووووووووووووووووووووووَنٍ ل  ِ َ ووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ٍل 

لوَ َعَ لَللل وَ لِ َ ِ لل
لسوَل

لَ ااِض وَل لَوُشَعِ وَل لِ َ  تِوَل لوَنِتول   لِ َ لِن وَل لَويََ ِويَل

//55 //5/5 //5/5 //5/5 //5/5 //5/5 //5/5 //5/5 

لفَوُعووووووووووَنُعَولفَوُعووووووووووَنُعَولفَوُعووووووووووَنُعَولفَوُعووووووووووَنلُل
ل

لقوووووووَ َللاَلَِلَ ووووووو ُلَعوووووووِولاَعُ ََوَ ووووووو َ ِ ل 
ل



لفَوُعَنلَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل
ل  صن  لَس ِعَ ة لَس ِعَ ة لَس ِعَ ة لصح حة لَس ِعَ ة لَس ِعَ ة لَس ِعَ ة

 
 :محذوف، مثلل.ج

لاعووووووووووووووووووووووا َواَ لاع ووووووووووووووووووووووِ َيلقَووووووووووووووووووووووَ لَ َوَوا ََ وووووووووووووووووووووو ليُوَن  
ل

َل  ِّ ووووووووووووووووووَعِال َوَ ًَوووووووووووووووووو لَعِنَيًصوووووووووووووووووو لَوأَ َوووووووووووووووووو لِ ووووووووووووووووووَولاعو 
لَ َووَلل لوَلِ َيلَق َل لُ َواَ لعوَل ليُوَنَ ِسل َل لَعِنَيَصوَل لوِال َوَ َتَل لِ َولَشِوَعو َلل ِّ لَوأََ 

//5 //5/5 //5/5 //5/5 //5/5 //5/5 //5/5 //5/5 

لفَوُعنَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل لُعَنُعوَلفوَل
لحم وف لَس ِعَ ة لَس ِعَ ة لَس ِعَ ة لصح حة لَس ِعَ ة لَس ِعَ ة لَس ِعَ ة

 
 :أبتر، مثل. د

لَخلَوووووووووووووووووَ لِ وووووووووووووووووَولُسوووووووووووووووووَلَ َ  لَوِ وووووووووووووووووَولَ   ووووووووووووووووووَل
ل

لُعَنَ وووووووووووووووووووووووَ لَعلَووووووووووووووووووووووو لَ َسوووووووووووووووووووووووِ لَ َا ٍل   َ لَووووووووووووووووووووووو لَخِل وَ
لوَ وَلل لَوِ َولَ َ و لُسَلَ َ   لَخَلَ لِ وَل لوِ لَ َا ِ َل لَعَل لَ سوَل لُعَنَ  َلل ََ لو َل وَل لَخِل وَ

/5 //5/5 //5/5 //5/5 //5/5 //5/5 //5/5 //5/5 

لَف َل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل
لأ رت لَس ِعَ ة لَس ِعَ ة لَس ِعَ ة لصح حة لَس ِعَ ة لَس ِعَ ة لَس ِعَ ة

 
 
 
 
 :نلثانية مجزوءة محذوبة وليا ضرباالعروض ا. 2

 :ا، مثلِمْثُميَ . أ
َلِ َلاَعَ وووووووووووووووووووووووووووووووَ  َل ِّ لفَوووووووووووووووووووووووووووووو لتَوَنَ ووووووووووووووووووووووووووووووو

ل
لَنِ ووووووووووووووووووووووووووووووووووَ ََُ ليوَووووووووووووووووووووووووووووووووووَنَ لاعص ووووووووووووووووووووووووووووووووووَ   

ل
لوَ َ  َل َلِفلعوَل لوَ ِّ لَف لتَنوَل لَصَ   لوَ ليَوَنَ لصوَل لَنِ َ َُو
//5 //5/5 //5/5 //5 //5/5 //5/ 

لفَوُعنَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعنَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنلُل
لحم وف لَس ِعَ ة لَس ِعَ ة لحم وفة لَس ِعَ ة ل  بنضة

لل
 :أبتر، مثلب. 



لَفَ وووووووووووووووووووووووووووووووووو ليُوَ ووووووووووووووووووووووووووووووووووَ ليََ تَِ َ وووووووووووووووووووووووووووووووووو 
ل

لتَوَع  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَ لَواتَوَبََووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووِ سَل 
لوَ  ل لوَ ليََ تِ وَل لَفَ  ليُوَ و لوََِ سَل لَواتَبوَل لتَوَعَ َ  َل

/5 //5/5 //5/5 //5 //5/5 //5/5 

لَف َل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعنَل لفَوُعَنُعوَل لفَوُعَنُعوَل
لأ رت لَس ِعَ ة لَس ِعَ ة لحم وفة لَس ِعَ ة لَس ِعَ ة

 ملخص الزحافات والعلل في بحر المتقارب:
 زحافُه:

 حذف الخامس الساكن )بعولن = بعوُل(. :القبض. 1
 عللُه:

 : حذف الخامس الساكن وتسكين ما قبمو )بعولن = بعوْل(.. القصر1
 بعولن = بعو(.. الحذف: إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيمة )2



 بحر المتقاربجدول تلخيصي ل

 

لاعَ    
لاعضا  لاععاوض

لصن تولاملَ     لننعو لصن هت  لننعه 

لفَوووووووووووِ   لِعُ ووووووووووو  لَ َ ووووووووووو ٍ لَ َ ووووووووووو ا
ل

لَىووووووووَ اَ لاَعَ ِلَ وووووووو ُل َ ّ لَواتُوَعِجلَوووووووو
ل

لفَوُعَنُعوَلل لِ  َوُلَه 

لفَوُعَنُعَول لَوُشووَعٍثلَ ااِضووَ َ لِ  َووِ لاع  ووَعَ لَللت   صح حةل
ل

لَويَووووووووَ ِوَيلِ َ لِنَ ووووووووَنٍ ل  ِ َ وووووووو  ٍل
ل

لفَوُعَنلَل ل  صن 
لاعوووووا َواَ لاع وووووِ َيلقَوووووَ لَ َوَوا ََ ووووو ليُوَن  

ل
وووَعِال َوَ ًَوو لَعِنَيًصووو  لِ ووَولاعو  َ ِّ لَوأَ َوو

ل
لفَوُعنَل لحم وف

لَخلَوووَ لِ وووَولُسوووَلَ َ  لَوِ وووَولَ   ووووَل
ل

لُعَنَ وووَ لَعلَووو لَ َسوووِ لَ َا ٍل  َ لَووو لَخِل وَ
ل

لَف َل لأ رت
َلِ َلاَعَ وووووووووووووووَ  َل ِّ لفَووووووووووووووو لتَوَنَ ووووووووووووووو

ل
لَنِ وووووووووووووووووووَ ََُ ليوَوووووووووووووووووووَنَ لاعص وووووووووووووووووووَ  

ل
لفَوُعنَل لِ  َوُلَه  لفَوُعنَل لحم وفة لجمزوء

لَفَ ووووووووووووووووووووو ليُوَ وووووووووووووووووووووَ ليََ تَِ َ ووووووووووووووووووووو 
ل

لتَوَع  ووووووووووووووووووووووووووووووووَ لَواتَوَبََووووووووووووووووووووووووووووووووِ سَل
ل

لَف َل لأ رت

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 بحر المتقاربتدريبات على 

 
 :دخمو من تغيير تي مبينا بحره ومازن البيت اآل :أوال

 
لَ ِسوووووووووووووووووَ لَوِ َ ً ووووووووووووووووو لَوالتُوَنِصووووووووووووووووووِلَف َل
ل

لِ َذاَلُكَنوووووووووووووووووَ لِ َلَوَ َ ووووووووووووووووووٍةلُ َاِسوووووووووووووووووو  
لل



 الحل
لَفَ َ ِسووووووووووووووووووووووَ لَوِ َ ً وووووووووووووووووووووو لَوالتُوَنِصووووووووووووووووووووووووِل

ل
لِ َذاَلُكَنووووووووووووووووووووووووَ لِ َلَوَ َ ووووووووووووووووووووووووٍةلُ َاِسوووووووووووووووووووووووو  

لا
 :لاعب  

ََل لَفَ َ ِسوووووووووووووووووَ لَوِ وووووووووووووووووَ َ َولَوالتُوَنِصوووووووووووووووووِه
ل

لُ َاِسوووووووووووووووووووووَلوَل لِ َذاَلُكَنوووووووووووووووووووووَ لِ َلَووووووووووووووووووووووَ َ ِتَ
لا

 :لععاوض ةاع َ  ةلا

ََل لِصِه لَوالتُونَل لَوِ َ َ وَل لَفَ َ ِس َل لِسَلوَل لُ اَل لَ ِتَ لوَ لِ َلَو َل لِ َذاَلُكَنو  :للت ط عو

 :للاعا نز ل5/5// ل5/5// ل5/5// 5// ل5/5// ل5/5// ل5/5// 5//

لفَوُعنَل لفَوُعَنُعَول فَوُعَنُعَول فَوُعَنُعَول لفَوُعنَل  :للاعَ  ع   لفَوُعَنُعوَل فَوُعَنُعَول فَوُعَنُعَول

 :للحباه .لاملَ    

ل.لت  ةلصح حةلواحل فلف ه لغريلاز   :لَعُاَوضو

لحم وف  :لضا و

لسل    :لوونه

ل
 :دخميا من تغيير ة مبينا بحرىا وما: زن األبيات اآلتيثانيا

 
لاليوووووووووووووووووووواىل أىلغووووووووووووووووووووريُهل نووووووووووووووووووووول وووووووووووووووووووو 

ل
ل لو ووووووووووووووووووَول هلووووووووووووووووووَ لن ُ ووووووووووووووووووولقوووووووووووووووووو َ ه

لوكووووووووووووووووووووووووو  ليوووووووووووووووووووووووووزوُللوكووووووووووووووووووووووووو  ليبَ ووووووووووووووووووووووووو َلل
ل

ل ل وووووووووووووووو للوطوووووووووووووووو  ٍلتنوووووووووووووووو فسل ل وووووووووووووووو
ل  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ٌءلو  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووَع ُلل

ل
لوكوووووووووووووووووووووووووووووووووَ لَ لعلووووووووووووووووووووووووووووووووو ل لووووووووووووووووووووووووووووووووو  َل

ل  


