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BSAR 406- Arabic Prosody             العروض والقافية 
 

Course Description       توصيف المقرر 

 
اّلذين ال يزاال ميزة ومفخرة هذا مقّرر ختّصصي يعين بدراسة موسيقى الّشعر العريب وتعريف طّّلب اللغة العربية ابلعلمني  

راسة للعلوم العربّية، وذلما أتثري ابلغ يف علوم اللغات األخرى وال سّيما الفارسية واألردية. ومقّرران هذا يرتكز على توفري الّطّّلب بد
لع الطّالب من خّلل هذا هذا العلم العريّب بشّقيه: العروض والقافية. ونظرًا ألمهية هذين العلمني يشتمل مقّرران على كليهما ويطّ 

ادلقّرر على نشأة علم العروض وموضوعه وغرضه مع الّتعّرف على واضعه، ويتناول هذا ادلقّرر على مبادئ العروض والقافية مع 
ة اّليت كثرت الّتعريف ابلّدوائر العروضية والبحور العربية وأوزاهنا وأمثاذلا مع تدريب الطّلبة والطالبات على تقطيع أشهر البحور العربيّ 

استخدامها يف الّشعر العريب القدمي؛ وهي: البحر الطويل والبسيط والوافر والكامل واذلزج والّرجز والّرمل، وهكذا حيتوي على 
 مبادئ القافية العربية.

 Course Objectives        أهداف املقرر:
 يتوقع من الطالب بعد إهناء هذا ادلقّرر:

 لعروض العريّب.أن يذكر الدارس نشأة علم ا -
 أن ميّيز الشعر العريب عروًضا وقافية. -
 أن حيصي الدارس أنواع القافية. -
 أن يعدد الدارس أنواع الزحاف والعلل. -
 أن يقّوم النص الشعرّي. -
 أن يستخدم التقنية احلديثة. -
 أن يعمل بروح الفريق والتعّلم الّذايّت. -

 Course Contents        حمتوايت املقرر:
 Unit 01        علم العروض ومبادئهالوحدة األوىل: 

 الّتعريف بعلم العروض، وموضوعه، وغرضه، وواضعه 1.1
 الّتعريف ابلّشعر العريّب، والبيت، والقصيدة، والقطعة 1.1
 الّتعريف ابلبيت العريّب وألقابه وأجزائه 1.1
 ادلقاطع العروضية: األسباب، األواتد، والفواصل 1.1
 يةاحلروف والّتفعيّلت العروض 1.1
 الكتابة العروضّية 1.1
 الّزحافات 1.1
 الِعلل 1.1

 Unit 02       الّدوائر العروضية والبحور العربّيةالوحدة الثانية: 
 الّتعريف ادلوجز ابلّدوائر العروضية 1.1
 التعريف ادلوجز ابلبحور العربّية وأوزاهنا 1.1

 
 Unit 03     أشهر البحور العربّية: أنواعها والّتدريب عليهاالوحدة الثالثة: 
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 البحر الطّويل: أنواعه، والّتدريب عليها 1.1
 البحر البسيط: أنواعه، والّتدريب عليها 1.1
 البحر الكامل: أنواعه، والّتدريب عليها 1.1
 البحر الوافر: أنواعه، والّتدريب عليها 1.1
 البحر اذلزج: أنواعه، والّتدريب عليها 1.1
 البحر الرجز: أنواعه، والّتدريب عليها 1.1
 والّتدريب عليهاالبحر الّرمل: أنواعه،  1.1

 Unit 04         القافية العربّيةالوحدة الرابعة: 
 القافية: تعريفها وحتديدها 1.1
 حروف القافية وحركاهتا 1.1
 أنواع القافية وألقاهبا 1.1
 عيوب القافية 1.1
 تدريبات 1.1
 ادلراجعة 1.1

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 ادلناقشة وادلشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 مناقشات علمية بينهاتشكيل رلموعات دتّثل آراء خمتلفة، وإقامة  -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 
 (Textbooks) الكتاب املقّرر

 (.Notesسوف يوفّر الطّلبة ابدلّلحظات ) 
 Suggested Books         الكتب املقرتحة:

 م.1811البارع يف علم العروض )حتقيق: د.أمحد دمحم عبد الدائم(، ادلكتبة الفيصلية، مكة ادلكّرمة،  ابن القطّاع: -
اخلطيب التربيزي: الوايف يف علمي العروض والقوايف، )حتقيق: د. فخر الدين قباوة(، دار الفكر، بريوت.  -

 م.1811
العروض والقوايف، مصطفى البايب احلليب، مصر. الدمنهوري، دمحم: اإلرشاد الشايف على منت الكايف يف علم  -

 م.1811
 م.1818الزخمشري، جار هللا: القسطاس يف علم العروض )حتقيق: د. فخر الدين قباوة( مكتبة ادلعارف، بريوت.  -



3 
 

 .1811عبد العزيز عتيق: علم العروض والقافية، دار النهضة العربية، بريوت.  -
 م.1111ض، معهد العلوم اإلسّلمية، إسّلم آابد، ابكستان، فيض الرمحن العثماين، مذكرات يف العرو  -

 


