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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 اإلستنباطات . أ

حتت املوضوع "تغيريات األوزان العروضية يف الرسالة اجلامعية بعد أن حللت الباحثة يف 

 ( للنابغة الذبياين" فأخذت إىل نتائج فيما يلي:أميمة ناصبشعر )

الذبياين ىو حبر الطويل. والرمز من " للنابغة أميمة ناصببحر املستخدم يف شعر "إن ال .ٔ

 حبر الطويل ىو مثانية أجزاء كما يلي:

ُلنْ  ُلْن فُ ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن " #   " فُ ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ ُلْن فُ ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ  فُ ُعْوُلْن َمَفاِعي ْ

 " للنابغة الذبياين كما يلي:أميمة ناصبزان العروضية يف شعر "تغيريات األو أما  .ٕ

حاف املفرد وىو القبض، أي حذف حرف اخلامس الساكن، وذلك يكون يف الز  ( أ

)فُ ُعْوُل(. وىذه التغيري يكون يف التفعيلة األوىل كما  لتفعيلتني مها: )فُ ُعْوُلْن( فصارا

 .ٜٕ، ٕٗ، ٛٔ، ٚٔ، ٘ٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٛ، ٘، ٗ، ٕيف البيت: 

، ٘ٔ، ٖٔ، ٔٔ، ٓٔ، ٚ، ٖ، ٕ، ٔويكون يف التفعيلة الثالثة كما يف البيت: 

ٜٔ ،ٕٓ ،ٕٔ ،ٕٕ ،ٕ٘ ،ٕٙ. 

، ٛٔ، ٘ٔ، ٓٔ، ٜ، ٛ، ٚ، ٗ، ٖويكون يف التفعيلة اخلامسة كما يف البيت: 

ٜٔ ،ٕٔ ،ٕٙ ،ٕٚ. 

 .ٜٕ، ٕٛ، ٖٕ، ٖٔ، ٓٔ، ٛ، ٖ، ٕويكون يف التفعيلة السابعة كما يف البيت: 



ٜ٘ 
 

ُلْن( فصاروأ )َمَفاِعُلْن(. وىذه التغيري يكون يف التفعيلة الثانية كما  ما التفعيلة )َمَفاِعي ْ

 .ٕٙ، ٕ٘يف البيت: 

 .ٚٔ، ٕٔ، ٔٔيكون يف التفعيلة السادسة كما يف البيت: 

الزحاف اجلاري جمرى العلة املقبوض أي حذف حرف اخلامس الساكن يف العروض  ( ب

ُلْن( أي التفعيوالضرب، وىذه التغيري يف كل األبيات يف العروض والضرب  لة )َمَفاِعي ْ

 )َمَفاِعُلْن(. فصار

 اإلقتراحات . ب

يف شعر الرسالة اجلامعية حتت املوضوع تغيريات األوزان العروضية الباحثة يف قد متت 

أن ىذه وتعرف الباحثة ب " للنابغة الذبياين بتوفيق اهلل بعنياتو يف اجلهاد ليتمو،أميمة ناصب"

الباحثة على النقد واإلقرتاحات البنائى من  ترجو عن الكمال، ولذلكالرسالة اجلامعية بعيد 

 القراء والباحث القادم كمادة تقييم للمستقبل.

وللباحثة القادم نافعا للقراء جيعل ىذه الرسالة اجلامعية أن عسى اهلل وأخريا ترجوا الباحثة 

 لنا يف يف فهم علم العروض والقوايف، وبرك اهلل هباااللغة العربية وآدقسم يف خاصة لطالب و 

 .هم أمني.. أمني اللّ الدنيا واألخرة 

 


