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     جامعة الفیوم
 الثانیة:الفرقة      ٢٠٠٩دور يناير   كلیة دار العلوم          

     أصلیون الفصل الدراسي األول       قسم النحو         
 انتساب:ثالث ساعات انتظام:الصرف والعروض  الزمن 
 الصرف والعروض: اسم المقرر 

 )٨( الدرجاتماھر عباس       مجموع/ د :    المجموعة الثانیة 
 ]درجتان:   [إجابة السؤال األول 

 )نصف درجة.   (ھو حذف السبب الحفیف من آخر التفعیلة:الحذف 
 فعولن          فعو ، مفاعلین        مفاعي : مثل 

 .ه/ه//ه         /ه/ه// ه ،//ه        /ه    // 
 )رجةنصف د.   (حذف ساكن السبب الخفیف وتسكین ما قبله : القصر 

 فعولن         فعوْل: نحو 
 ه ه //ه        /ه//
 )نصف درجة .(حذف ساكن الوتد المجموع وتسكین ما قبله :القطع 

 فاعلن        فاعل ، متفاعلن        متفاعْل: مثل 
 ه/ه///ه           //ه///ه ، /ه/ه       //ه/
 )رجةنصف د(حذف الوتد المجموع آخر التفعلیة      :الحذذ
 متفاعلن         متفا : مثل 

 ه///ه        //ه      ///
 ] درجات٦:[إجابة السؤال الثاني 

  أال أيُّھا الظَّالُم المْستبدُّ   جیُب الظَّالم عدوُّ الحیاْة-١
حبیْظ ظالِم عدْووْل حیاْه  أال أْمي يھْظ ظا لمْل ْمس تبْدد 

 ه ه//ه /ه//ه /ه//ه /ه/     //ه//ه  /ه//ه    /ه //ه  /ه   //
       فعولن  فعولن فعولن فعول      فعولن فعوُل فعولن فعوْل    

 البیت من بحر المتقارب التام . 



 Ď

 وكلُّ السُّمِّ في ِفیِه  يعیُب السُّمَّ في األْفَعى   -٢
وْكللْس سْم مفي فیھي     يعیبْس سْم مفْل أْفعا 

 ه/ه /ه //ه    /ه /ه//  ه     /ه/ه //ه   /ه /ه    //
         مفاعلین   مفاعیلن     مفعلین    مفاعیلن 
 البین من بحر الھزج . 
  إْننْمددْن يا ھباتْن           وعوارْن مْسترْددْن-٣
/ ه/ه //ه/ه   /ه///ه            /ه //ه/ه   /ه//ه 

  فعالتن     فاعالتنفاعالتن   فاعالتن           
البیت من بحر الرمل المجزوء  
  وكم مْن عا  ئبن قولْن صحیحْن   وءافتھو مْنل َفْھمْس سقیم -٤
// ه/ه//ه   /ه/ه//ه  ///ه//ه      /ه//ه     /ه /ه //ه    /ه/ه 
فعاعلتن      مفاعلتن    فعولن      مفاعلتن   مفاعلتن   فعولن  
 فر التام  البیت من البحر الوا 
  ما دسْت في أْرضْل عداِة عْدوتن -٥
 ه//ه //ه    //ه/ه/ه       //ه /ه/

 مستفعلن      مستفعلن     متفعلن
 إْلالسقا      سْیل ْدوما       بقاعھا

 ه//ه//ه        //ه/ه/ه       //ه/ه/
 مستفعلن     مستفعلن        متفعلن

 )فدرجة ونص(البیت من بحر الرجز التام   
  مازْلت أْن زلھل حشا فإذا بھا-٦
 ه//ه ///ه       //ه///ه      //ه/ه/

 متفاعلن       متفاعلن     متفاعلن
 بْینْل جوا    نح مْن فؤا      دْي أْلصقو

 ه//ه/ه/ه      //ه ///ه     //ه/ه  /
 متفاعلن    متفاعلن        متفاعلن 

 ). درجة ونصف(البیت من بحر الكامل التام 


