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Semester – I 

Course No: AR 17101 CR 

Title of the course: Arabic Syntax - I           1 - النحو العربي  
Marks:     100                                                                      Credits:   4 

 

  I –Unit           الوحدة األولى

 ابملبين و املعرب( )تعريفاملعرب و املبين 

  ن  اسأامء املبين 
 ءئر املتصلةمضال –املنفصلة  الضمءئر-الضمءئر  .1
 والبعيد اإلشءرة إىل القريب –أامء  اإلشءرة  .2
 صلة الوصول –اسأامء  املوصولة  .3
 أامء  االستفهءم –أامء  الشرط  .4
 (12)نء عدا  11إىل  11اسأعداد املرّكبة ن   .5

 يةمنءذج إلعراب اسأامء  املبنّ  –تطبيقءت حنوية         
 Unit - II          الوحدة الثانية

 املعرب ن  اسأامء 
 (االسم املرفوع، االسم املنصوب واالسم اجملروراإلعراب )أنواع  . 1
 عالنءت رفع االسم –االسم املرفوع  .2
 حءالت رفع االسم .3

 املبتدأ واخلرب وتطءبقهمء 
 املبتدأ إذا كءن نكرة 
  نواضع حذف املبتدأ وجوابا 

 (واجلملةشبه اجلملة  – )املفرداخلرب  أنواع-اخلرب  .4
 اخلرب وجواب نواضع حذف 
 وجواب املبتدأ على اخلرب نواضع تقدمي 
 نواضع تقدمي اخلرب على املبتدأ وجواب 

 منءذج إلعراب اسأامء  املعربة –تطبيقءت حنوية                    
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 اسم كءن وأخواهتء .1
 خرب إّن وأخواهتء  .2
 أفعءل املقءربة والرجء  والشروع اسم .3
 الفءعلالفءعل وانئب  .4

 اسأامء  املعربة –تطبيقءت حنوية 
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 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 التءبع لالسم املرفوع

 نطءبقة النعت واملنعوت –واملنعوت  النعت .1
  –النعت احلقيقي والنعت السبيب  .2
 حروف العطف –العطف  .3
 التوكيد اللفظي والتوكيد املعنوي –التوكيد  .4
 أنواع البدل –البدل  .5

 اسأامء  املعربة –تطبيقءت حنوية 

 
Recommended Books/Suggested Readings: املقرتحة للمطءلعة العءنة                            بالكت   

 نعمة، الطبعة السءبعة، القءهرة فؤادأتليف   نلخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّبءس حس ، دار املعءرف، نصر   النحو الوايف .2
 السيد أمحد اهلءمشي، دار الكتب العلمية بريوت، لبنءن اسأسءسية للغة العربية القواعد .3
 رشءد دار غوث، دار العلم للماليني بريوت، لبنءن  يف قواعد اللغة العربية .4
 الدكتور نهدي املخزوني، كلية اآلداب، جءنعة قءهرة   يف النحو العريب .5
 هيم يوسف السيد حمّمد الرفءعي الشيخ عمءدة شؤون الدكتور ابرا  القواعد العربية امليسرة .6

 املكتبءت جءنعة امللك سعود الرايض
 لعلي اجلءرم و نصطفى انني   العربية:  نحو الواضح يف قواعد اللغة ال .7

 و الثءلث(  )اجلز  اسأول و الثءين االبتدائيةللمدارس املرحلة                                                          
 للمدارس املرحلة الثءنوية ) اجلز  اسأول و الثءين و الثءلث(                                                         

 ندوة العلمء  لكنءؤ    ،متري  النحو                           عبد املءجد الندوي      -8
 مح ، دهليسيد احسءن الر   اجلديد يف اللغة العربّية -1

 لسّيد علي، ندارس  اللغة العربية للمبتدئني -11
12. A new Arabic Grammar   John A. Haywood 

13. A practical approach to the Arabic language Wali Akhtar 

14. Essential      I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic   S. A. Rahman 

16. Arabic Made Easy    Abul Hashim 

17. Let’s Speak Arabic    S. A. Rahman 
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Semester – I 

Course No: AR 17102 CR 

Title of the course: History of Arabic Literature – (Jahiliyyah-  Umayyad) 

 تاريخ األدب العربي )من العصر الجاهلي الى العصر األموي(
Marks:100         Credits: 4 

 

 Unit - I          األولى الوحدة

 العصر اجلءهلي
 ( نشأة اللغة العربية وتطورهء2   شبه اجلزيرة العربية( 1
 ( ( املعلقءت وأصحءهبء وخصءئصهء الفنية 4  ( نشأة القصيدة وبنء هء (3

 ( صور بدائية للنثر5
  
 Unit - II          الوحدة الثانية

 العصر اإلسالني
 احلديث الشريف وأثره يف اسأدب العريب (2اللغة العربيةالقرآن وأثره يف  (1
 الشعرا  املخضرنون (4 اخلطءبة اإلسالنية وأهم خطبء هء (3
 نوضوعءت الشعر اإلسالني (5

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 النثر يف العصر اسأنوي

 اخلطءبة وأهم اخلطبء  (2 قيءم الدولة اسأنوية )خلفية اترخيية( (1
 نشأة النحو العريب (4   تطور علم اللغة (3
 الرسءئل (5

  IV -Unit     الشعر يف العصر اسأنوي   الوحدة الرابعة
 جرير، أخطل، فرزدق :النقءئض وشعرا هء (3  الشعر السيءسي (1
     اإلابحي ،  العذري،  التقليدي   :الغزل (2
   

  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 جرجي زيدان :  اتريخ آداب اللغة العربية .1
 شوقي ضيف : اتريخ اسأدب العريب )العصر اجلءهلي،  .2

 أمحد حس  الزاّيت :   اتريخ اسأدب العريب .3
 عمر فروخ :   اتريخ اسأدب العريب .4

 جواد علي :  اتريخ العرب قبل اإلسالم .5

 شوقي ضيفدكتور  :  الف  و نذاهبه يف الشعر العريب .6
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 دكتور شوقي ضيف :  الف  و نذاهبه يف النثر العريب .7

 دكتور شوقي ضيف : التطور و التجديد يف الشعر اسأنوي .8

 أمحد أنني :    فجر اإلسالم .1

 دكتور طه حسني :   يف اسأدب اجلءهلي .11

 حيىي اجلبوري :   الشعرا  املخضرنو .11

 شكري فيصل :  تطور الغزل يف اجلءهلية و اإلسالم .12

 انصر الدي  اسأسد :   الشعر اجلءهلينصءدر  .13

 نصطفى عوض الكرمي :    ف  التوشيح  .14

English  

1. History of the Arabs                                 P. K. Hitti 

2. An introduction of Arabic Literature                        H.A.R.Gibb 

3. A Literary History of the Arabs                                R. N. Nichlson 

4. A History of Arabic Literature                                  K. A. Fariq 

5. The Development of Ghazal in Arabic Literature.  Kinney 

 اردو
 ىعبد احلليم ندو   (1،2،3عرىب ادب كى اتريخ )ج  .1
 الزاّيتامحد حس     )نرتجم( اتريخ ادب عرىب .2
 ازهرينقتدي حس   اجزا ( 4خمتصر اتريخ ادب عرىب )نرتجم  .3
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Semester – I 

Course No: AR 17103 CR 

Title of the course: Classical Arabic Prose    النثر العربي الكالسيكي 
Marks:  100        Credits: 4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 55ـ 1سورة القمر، اآلايت:  الكرمي:القرآن  .1
 ن  الكتءب "اسأحءديث النبوية واحلكم احملمدية"  اسأحءديث النبوية: .2

 (1166إىل رقم  1145و ن  رقم  251إىل رقم 231سأمحد اهلءمشي )ن  رقم 
 خطب:  .3

  خطبة حجة الوداعأ. 
 ب. خطبة حجءج ب  يوسف حني خرج ن  الكوفة إىل البصرة 

 212، ص: 1الكتءب "اسأدب العريب واترخيه": للحنء الفءخوري، ج نقال ن  
 Unit - II          الوحدة الثانية

 سأيب احلس  الندوي  1ن  خمتءرات ن  أدب العرب، ج، شطرنج وصفيف  عبد احلميد الكءتب: .1
 نقتبس ن  الكتءب أدب الصغري ن  )على العءقل أنورا ... إىل الكتءب( : اب  املقفع .2 
 نقتبس ن  كتءب احليوان للجءحظ   :  اجلءحظ .3 

 ن  )ن  النءس ن  يقول إن العيش كله كفرة نءل ... إىل ..... الوكيل( 
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 املقءنة اسأرنينية ]ن  كتءب نقءنءت بديع الزنءن اهلمذاين[ بديع الزنءن اهلمذاين: .1
 ُعلو اهلّمة  : اب  اجلوزي .2

 ]نقال ن  خمتءرات ن  أدب العرب، اجلز  اسأول سأيب احلس  الندوي[    
 (241، ص:2الفصءحة )املؤجز يف اسأدب العريب واترخيه، ج  ضيء  الدي  اب  اسأثري:  .3

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 نفءخرة بني السيف و القلم القلقشندي، أبو العبءس: .1 

 صنءعة اإلنشء []ن  كتءب صبح اسأعشى يف 
 ب املخلوقءت و غرائب املوجودات[ئاملقدنة اسأوىل ]ن  كتءب عجء اي: زكر ىيالقزويين، أبو حي .2 
 علم اسأدب )نقدنة اب  خلدون( : اب  خلدون .3 

 
 :Books Prescribed         الكتب املقّررة:

 القرآن الكرمي .1
 دمحم اامءعيل البخءري :  صحيح البخءري .2
 اب  املقفع :  اسأدب الكبري .3



Revised Syllabus for M. A. Arabic (CBCS scheme) Session 2017 onwards 

 

8 
 

 اجلءحظ : كتءب احملءس  و اسأضداد .4
 بديع الزنءن اهلمذاين :   نقءنءت .5
 املسعودي :  كتءب نروج الذهب .6
 اب  اجلوزي :  صيد اخلءطر .7
 أبو العبءس القلقشندي :  صبِح اسأعشى .8
 حتفة النظّءر يف غرائب و  .1

 اب  بطوطة :  عجءئب اسأسفءر 
 اب  خلدون :   املقدنة .11
 اتريخ اسأدب العريب املؤجز  .11

 حنء الفءخوري :   1،2،3جز   
 سيد دمحم رابع الندوي :   ننثورات .12
 هنج البالغة .13

 سيدان علي : )شرح اسأستءذ دمحم عبده
 

  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 أمحد حس  الزايت :  اتريخ اسأدب العريب .1
 (1،2،3،4)شوقي ضيف  :  اتريخ اسأدب العريب .2
 جرجي زيدان : اتريخ آداب اللغة العربية .3
 د/ شويف ضيف الف  و نذاهبه يف النثر العريب: .4
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Semester – I 

Course No: AR 17104 (DCE)  

Title of the course: Introduction to Contemporary Arab World  

 )تعريف بالعالم العربي المعاصر(
Marks:  100        Credits: 4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 تعريف عءم ابلعءمل العريب املعءصر
 تعريف جغرايف نوجز .1
 اجملتمع والثقءفة .2
 السيءسة واالقتصءد .3

 

 Unit - II         الوحدة الثانية
 املنّظمءت السيءسية واالجتمءعية واالقتصءدية يف العءمل العريب 

 جءنعة الدول العربية  .1

 رابطة العءمل اإلسالني  .2

 املنظمة حترير الفلسطني .3

 

 Unit - III         الوحدة الثالثة
 تعريف الدول العربية يف قءرة آسيء 

 ،اخلليج العريب ودول ،واليم ، اململكة العربية السعودية
 سوراي ـ لبنءن ـ فلسطنيـ  العراق 

    
 Unit - IV         الوحدة الرابعة  

 فريقية يف القءرة اال العربيةدول  تعريف 
 املغرب ،تونسالقمر، ، جزر نوريتءنيء، الصونءل، جيبويت، اجلزائر، ليبيء ،سودانال ،نصر

 
  :Books Recommended       العءّنة:الكتب للمطءلعة 

 1161نكتبة النهضة املصرية القءهرة  نصر املعءصرة و قيءم اجلمهورية العربية املتحدة .1
 دمحم عبد هللا عنءن  اإلسالنية و اتريخ اخلطة املصريةنصر  .2
 عبد الرمح  الرافعي    اتريخ حركة القونية .3
 كءرل بروكلمءن    اتريخ الشعوب اإلسالنية .4
 عصءم نعمءن    احلضءرة العربية و أوراب .5
 عبءس حممود العقءد     الثقءفة العربية .6
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 د العقءدعبءس حممو     روح احلضءرة العربية .7
 فيلث حيت   اتريخ سوراي و لبنءن و فلسطني .8
 د. نقوال زايدة  أزنة التطور احلضءري يف الوط  العريب .1

 زيغيد هونكه   مشس العرب تسطع على الغرب .11
11. Imamuddin S. M.  A Modern History of the Middle East and North Africa  

12. Lusiky V.  Modern History of the Arab countries 

13. Sachar H. M  The Emergence of the Middle East 

14. Iqbal S. M.  The Emergence of Saudi Arabia 

15. Christine, P. Grant Syria and Palestine 

16. Holt P. M  Political and Social change in Modern Egypt 

17. Hitti P. K  History of the Arab  

18. Hitti P. K  History of Syria  

19. Hettinger, Arnold Arabs – Their place in Modern World 

20. Kazziha, W. W. Palestine in the Arab Dilema 

21. Toyubee A. J.  Between Niger and Nile 

22. J. M. Abu Nasr A History of the Magrib 

23. J. Hell   The Arab civilization 

24. E. Cromer  Modern Egypt 

25. Madawo Al-Rasheed A History of Saudi Arabia 

26. Antonius George The Arab Awakening 

27. Polk, W. R.  Beginning of the Modernization of Arab World  
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Semester -I 

Course No:  AR 17105 (DCE) 

Course Title: Readings in Arabic Text 

 القراءة في النصوص العربية
Marks: 100          Credits: 4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى
 احلكءية 

 أمجل احلكءايت العءملية، دار الشروق   عال  الدي  .1

 أمحد هبجت  جحء والسلطءن .2

 توفيق احلكيم   (دمحم ) .3

 
 Unit - II          الوحدة الثانية

 املقءلة

 اب  بطوطة أهل اهلند الذي  حيّرِقون أنفسهم ابلنءر ذكر .1

 دمحم املنسي قنديل ل  أحنين رأسي أبداا... صالح الدي  اسأيّويب .2

 أنيس ننصور   .... إىل حّد ّنء! شي كّل  .3

 

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 املسرحية

 توفيق احلكيم   لورطةا .1

 علي أمحد ابكثري  هكذا لقي هللا عمر .2

 ثروت أابظة  يف السمء  رؤوس .3

 

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 الشعر

 أمحد شوقي  غءندي                  .1

 جربا إبراهيم جربا   قبية  .2

 عّبءس حممود العّقءد كّوا  الثيءب ليلة اسأحد .3
 

 :Books Prescribed        الكتب املقّررة:

 م1112القءهرة، عءم  ، بريوت/2أمجل احلكءايت العءملية، دار الشروق، ط .1
 جحء والسلطءن، أمحد هبجت، دار الشروق، بريوت/ القءهرة .2

 م1111عندنء تتور النسء ، نىن رجب، دار الشروق، بريوت/ القءهرة سنة  .3
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 م1171أنونة حءئرة وقصص أخرى، أمحد فؤاد تيمور، نكتبة اآلداب، القءهرة، سنة  .4

 ن  فوق سبع امءوات، علي أمحد ابكثري .5

 توفيق احلكيم(، حمّمد ) .6

 توفيق احلكيم، نكتبة نصر. الورطة، .7

 رؤوس يف السمء ، ثروت أابطة، نكتبة نصر. .8

 م2116أغلى ن  احلّب، علي أمحد ابكثري، نكتبة نصر، الفجءلة، سنة  .9

 م1188جملس العدل، توفيق احلكيم، نكتبة نصر، الفجءلة، عءم  .11

 م1181الفجءلة، عءم هكذا لقي هللا عمر، علي أمحد ابكثري، نكتبة نصر،  .11

 م1112رحلة اب  بطوطة، دار صءدر، بريوت، سنة  .12

 رحلة إىل سيالن، دمحم ب  انصر العبودي، اجلمعية العربية السعودية للثقءفة .13

 م1111عظمء  يف طفولتهم، دمحم املنسي قنديل، دار املعءرف، القءهرة، سنة  .14

 م2113، سنة، 5هرة، طوداعء أيّهء امللل، أنيس ننصور، دار الشروق، بريوت/ القء .15

 م1147، عءم 1فّ  احلّب واحليءة، سالنة نوسى، سالنة نوسى للنشر والتوزيع ط .16

 زنءن البدائع والطرائف، جربان خليل جربان، املكتبة الثقءفية، بريوت، بال .17

 م1111، عءم 1اجملموعءت الشعرية، جربا إبراهيم جربا، رايض الرئيس للكتب والنشر، لندن، ط .18

 م1186: أمحد شوقي, دار العودة، بريوت، سنة  الشوقيءت  .19

 م1111، عءم 2خمتءرات ن  الشعر والنثر، هيثم علي حجءزي، اسأهلية للنشر والتوزيع، عمءن )اسأردن( ط .21

 م1116، سنة 1خمتءرات ن  شعر العقءد، فءروق شوشة، اجمللس اسأعلى للثقءفة، ط .21

 خمتءرات ن  الشعر العريب احلديث، نصطفى بدوي .22

 1183 القءهرة، دار املعءرف، دكتور الطءهر أمحد نكيّ  املعءصر،ر العريب الشع  .23
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Semester – I 

Course No: AR 17106 (DCE)        

Title of the course: Translation Skills  

  مهارات الترجمة
Marks: 100          Credits: 4 

 

 

 Unit - I الرتمجة ن  االجنليزية إىل العربية الوحدة األولى

 ترمجة املصطلحءت املفردة واملركبة حول العنءوي  اآلتية:
 شؤون اجتمءعية واقتصءدية (2  شؤون تربوية وثقءفية (1
 شؤون صحية وبيئية (4  شؤون سيءسية وادارية (3

 

 Unit - II الرتمجة ن  العربية إىل االجنليزية الوحدة الثانية

 اجلمل االامية:
 املنفية (2   املثبتة  (1

 االستفهءنية املنفية  (4  االستفهءنية  (3

 Unit-III الوحدة الثالثة

 اجلمل الفعلية:
 الفعل املضءرع (2  الفعل املءضي (1
 فعل النهي (4  فعل اسأنر (3

 

 Unit -IV الرتمجة ن  االجنليزية إىل العربية الوحدة الرابعة

 .االجنليزية اليونيةترمجة عنءوي  اسأخبءر البسيطة ن  اجلرائد   
 

  :Books Recommended        العءّنة:الكتب للمطءلعة 

 د. دمحم اجتبء  الندوي  التعبري و احملءدثة يف اللغة العربية .1
 د. نعني الدي  اسأعظمي   الرتمجة ننءهجهء و أصوهلء .2
 د. ننظور أمحد خءن   حنو اإلنشء  و الرتمجة .3
 د. شفيق أمحد خءن وغريه   اللغة العربية الوظيفية .4
 د. ممدوح دمحم جبل   ف  الرتمجة الصحيحة: .5
ی  رعیب ںیم رتہمج ےیجیک .6  دنمی اولادج

7. Arabic for Scholars   M. A. Saleem Khan 

8. Arabic Made Easy  Abu Hashim 

9. Spoken Arabic   Shafi Sheikh  

10. Arabic for Beginners M. A. Saleem Khan 

11. Essential Arabic   I. A. Faynan 

12. Teach Yourself Arabic  S. A. Rahman 
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Semester – I 

Course No: AR 17107 (DCE) 

Title of the course: Remedial Arabic Grammar                      قواعد اللغة العربية  
Marks:100        Credits: 4 

 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 تقسيم الكلمة إىل اسم، فعل وحرف –الكلمة  .1

 النكرة واملعرفة – االسم .2

 االسم املذكر واملؤنث .3

 إىل نفرد ونثىن ومجع االسمتقسيم  .4

 اجلمع السءمل واجلمع املكّسر .5

 مجع املذّكر السءمل ومجع املؤنث السءمل  .6

 الضمري املنفصل واملنصل –الضمءئر  .7

 ولاسم اإلشءرة واالسم املوص .8

 
 Unit - II          الوحدة الثانية

 املركب النءقص و املركب التءم  .1

 الصفة واملوصوف )النعت واملنعوت(-التوصيفي املركب  .2

 املركب اإلضءيف )املضءف واملضءف إليه( .3

 اجلملة املفيدة -املركب التءم   .4

 املبتدأ و اخلرب و تطءبقهمء –اجلملة اإلامية  .5

 املبتدأ ونصب اخلرب(اسم كءن وأخواهتء  )رفع  .6

 و رفع اخلرب( املبتدأخرب إّن وأخواهتء )نصب  .7

 
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 اجلملة الفعلية .1
 فعل املر –الفعل املضءرع  –الفعل املءضي  –زننه  ابعتبءرتقسيم الفعل  .2

 تقسيم الفعل إىل الالزم واملتعدي .3

 تقسيم الفعل الصحيح واملعتل .4

 اجملرد واملزيدتقسيم الفعل إىل  .5

 الفءعل واملفعول به –اجلملة الفعلية  .6

 الفعل اجملهول وانئب الفءعل .7

 نواصب الفعل املضءرع وجوازم الفعل املضءرع .8
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 Unit -IV          الوحدة الرابعة
 عراهبءإاسأامء  اخلمسة و  .1

 اسأفعءل اخلمسة وإعراهبء .2

 املبين واملعرب .3

 املبين ن  اسأامء  واسأفعءل .4

 اسأامء  واسأفعءلاملعرب ن   .5

 حروف االستفهءم –حروف الندا   –حروف اجلر  .6

 الصفة املمنوع ن  الصرف( –املمنوع ن  الصرف )االسم املمنوع ن  الصرف  .7

 
  :Books Recommended        العءّنة:الكتب للمطءلعة 

 لعلي اجلءرم ونصطفى أنني  النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية *
 املرحلة االبتدائية )اجلز  اسأّول، و الثءين و الثءلث(للمدارس       

 نعمة، الطبعة السءبعة، القءهرة فؤادأتليف    نلخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّبءس حس ، دار املعءرف، نصر    النحو الوايف .2
 السيد أمحد اهلءمشي، دار الكتب العلمية بريوت، لبنءن  القواعد االسءسية للغة العربية .3
 رشءد دار غوث، دار العلم للماليني بريوت، لبنءن   يف قواعد اللغة العربية .4
 الدكتور نهدي املخزوني، كلية اآلداب، جءنعة قءهرة    يف النحو العريب .5
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمّمد الرفءعي الشيخ عمءدة شؤون    القواعد العربية امليسرة .6

 ود الرايضاملكتبءت جءنعة امللك سع
 الندوي اجتبء د. دمحم    العربية واحملءدثةالتعبري  .7
 د. نعني الدي  اسأعظمي، حيدر آابد   وأصوهلءالرتمجة ننءهجهء  .8
 أمحد خءند. ننظور    والرتمجةحنو اإلنشء   .1

 سيد احسءن الرمح ، دهلي   اجلديد يف اللغة العربّية .11
 لسّيد علي، ندارس   اللغة العربية للمبتدئني .11

12. A new Arabic Grammar   John A. Haywood 

13. A practical approach to the Arabic language Wali Akhtar 

14. Essential      I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic   S. A. Rahman 

16. Arabic Made Easy    Abul Hashim 

17. Let’s Speak Arabic    S. A. Rahman 
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Semester – I 

Course No: AR 17108 (DCE) 

Title of the course: Special Study of a writer (Al-Jahiz) 

 (لجاحظا(كاتب عن دراسة خاّصة 

Marks: 100         Credits: 4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

  جوانب ن  حيءته  .1
 تعريف ابلكتب اآلتية: .2

 كتءب البيءن و التبيني ب(  احليوانكتءب  أ(
 الرسءئل د(  كتءب البخال  ج(

 نيزات أسلوب اجلءحظ: بالغته اسأسلوب، دقة الوصف، املزج بني اجلّد و اهلزل .3 
 Unit - II          الوحدة الثانية

 1،2،3" جز  نيتبالدراسة النصوص ن  كتءب "البيءن و 
 ن  "قءل جهءبذة اسألفءظ" ..... إىل –ابب البيءن  .1

 (43_42، ص: 1"و نء أكثر نء تنوب ع  اللفظ و نء تغين ع  احلظ" )جز   
 ن  "و قءل علي ب  أيب طءلب كرم هللا وجهه قيمة كل إنسءن" .... إىل .2

 (48-47، ص: 1"و كءن اب  عمري اغالهم". )جز   
 يف الدليل" .... إىل ن  "و ال حءجة بنءنع هذه الفقر إىل الزايدة .3

 (7-6، ص:2"و ن  ذلك قوله اآلن محى الوطيس" )جز   
 ن  "و مجلة القول اان ال نعرف اخلطب اال للعرب" ..... إىل .4

 (14-12، ص: 3"و ختففت نؤنتهم على ن  خءلطهم"  )جز   
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 البخال :دراسة النصوص ن  كتءب احليوان و كتءب 
 كتءب احليوان: 

 حلنء الفءخوري( 2يف اسأدب العريب واترخيه، جز   زاملؤجالدفءع ع  الكتءب )نقال ن   .1
 كتءب البخال 

 ن  "كيف يدعوا إىل السعءدة ن  خّص نفسه ابلشقوة إىل .2
 ( 21-11به اجلليل الواضح وأدرك به اجلليل والغءنض" )ص:  خفيونء هذا السبب الذي 

 (11-18ونء أنء أبو حمّمد احلزاني" .... إىل "إالّ أن يتقءرب السعر" )ص: ن  " .3
 (266-264ن  "افهم نء أان نورده عليك... ننع اجلميع أرضي للجميع" )ص:  .4

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 نيزات أسلوب اجلءحظ: بالغته اسأسلوب، دقة الوصف، املزج بني اجلّد واهلزل .1
 اجلءحظ العءنة: الواقعية واملوسوعيةخصءئص  .2
 أثره يف اسأدب العريب .3
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 :Books Prescribed        الكتب املقّررة:

 ، دار الكتب العلمية، بريوت3-1اجلءحظ: كتءب البيءن و التبيني، جز   .1
 اجلءحظ: كتءب البخال ، دار أحيء  العلوم، بريوت .2
 يف اسأدب العريب و اترخيية، اجمللد الثءين، دار اجليل، بريوت حنء الفءخوري: املؤجز .3

  :Books Recommended      الكتب للمطءلعة العءّنة:

 153القءهرة  –دراسءت يف نقد اسأدب العريب  :  بدوي طبءنة .1
 اجلءحظ و جمتمع عصره :  مجيل حرب .2
 1131القءهرة  –أدب اجلءحظ  :  حس  السندويب .3
 1153القءهرة  –اجلءحظ يف سلسلة "نوابع الفكر العريب"  :  الفءخوريحنء  .4
 1148القءهرة  –اجلءحظ نعلم العقل و اسأدب  :  شفيق جربي .5
 الف  و نذاهبه يف النثر العريب :  شوقي ضيف .6
 اجلءحظ، حيءته و ااثره :  طه احلءجزي .7
 ن  حديث الشعر و النثر :  طه حسني .8
 اجزا ه( 3الروائع )اجلءحظ  :  تءينفؤاد أ. البس .1

 (1137دعءية اجلءحظ الرسءلة ) :  حمّمد فهمي عبد اللطيف .11
 1141دنشق  –ف  القصص يف كتءب البخال  للجءحظ  :  حمّمد نبءرك .11

 
 

 

 

 


