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Semester – I 

Course No: AR 17109 (GE) 

Title of the course: Arabic Grammar – I  

 1 -  العربيةقواعد اللغة 
Marks: 50        Credits: 2 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 تقسيم الكلمة إىل اسم، فعل وحرف –الكلمة  .1

 النكرة واملعرفة – االسم .2

 االسم املذكر واملؤنث .3

 إىل مفرد ومثىن ومجع االسمتقسيم  .4

 اجلمع السامل واجلمع املكّسر .5

 مجع املذّكر السامل ومجع املؤنث السامل  .6

 Unit -II          الوحدة الثانية
 الضمري املنفصل واملنصل –الضمائر  .1

 اسم اإلشارة واالسم املوصول .2

 املوصوف والصفة -املركب التوصيفي  .3

 املركب اإلضايف )املضاف واملضاف إليه( .4

 اجلملة الفعلية –اجلملة اإلمسية  .5

 وأخواهتا إنّ و  خواهتا كان وأ .6

  :Books Recommended       العاّمة:الكتب للمطالعة 

 الثاين والثالث(حلة االبتدائية )اجلزء األّول، و لعلي اجلارم ومصطفى أمني للمدارس املر  النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية *

 نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة فؤادأتليف  ملخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّباس حسن، دار املعارف، مصر   النحو الوايف .2
 السيد أمحد اهلامشي، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان القواعد االساسية للغة العربية .3
 رشاد دار غوث، دار العلم للماليني بريوت، لبنان  يف قواعد اللغة العربية .4
 جامعة قاهرةالدكتور مهدي املخزومي، كلية اآلداب،   يف النحو العريب .5
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمّمد الرفاعي الشيخ عمادة شؤون   القواعد العربية امليسرة .6

 املكتبات جامعة امللك سعود الرايض
 الندوي اجتباءد. دمحم   احملادثة العربيةالتعبري و  .7
 د. معني الدين األعظمي، حيدر آابد  الرتمجة مناهجها وأصوهلا .8
 أمحد خاند. منظور   شاء والرتمجةحنو اإلن .9

 سيد احسان الرمحن، دهلي  اجلديد يف اللغة العربّية .11
 لسّيد علي، مدارس  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 17110 (GE)        

Title of the course: Basic Course in Modern Arabic - I 

 ( األولى)المرحلة  اللغة العربية الحديثةفي  االبتدائيةالمادة  

Marks: 50        Credits: 2 

 
 

 Text and Applied Grammar  Unit - I     الوحدة األولى

 عشر خامسالدرس االول إلى الدرس المن  دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها )الجزء األول(

 

 Unit - II            الوحدة الثانية

 Elementary vocabulary on the following topics in the form of words, and phrases: 

  األقارب .2    البيت .1
 أّيام األسبوع و فصول السنة .4   أعضاء الجسم .3
 األثمار والخضروات .6   111-1العدد من  .5
 المدينة والقرية .8   المدرسة والكلية .7
 الرياضة .11   الصحة والبيئة .9

 

Book Prescribed: 
 للدكتور ف. عبد الرحيم    :دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها )الجزء األول(

Published by: Islamic Foundation Trust 78, Perambur High Road Chennai -600012 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 لعلي اجلارم ومصطفى أمني  اللغة العربيةالنحو الواضح يف قواعد  *
 للمدارس املرحلة االبتدائية )اجلزء األّول، والثاين والثالث(     

 نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة فؤادأتليف   ملخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّباس حسن، دار املعارف، مصر   النحو الوايف .2
 السيد أمحد اهلامشي، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان  القواعد االساسية للغة العربية .3
 رشاد دار غوث، دار العلم للماليني بريوت، لبنان   يف قواعد اللغة العربية .4
 الدكتور مهدي املخزومي، كلية اآلداب، جامعة قاهرة   يف النحو العريب .5
 الرفاعي الشيخ عمادة شؤون الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمّمد    القواعد العربية امليسرة .6

 املكتبات جامعة امللك سعود الرايض
 الندوي اجتباءد. دمحم    التعبري واحملادثة العربية .7
 د. معني الدين األعظمي، حيدر آابد  الرتمجة مناهجها و أصوهلا .8
 أمحد خاند. منظور    والرتمجةحنو اإلنشاء  .9

 ان الرمحن، دهليسيد احس   اجلديد يف اللغة العربّية .11
 لسّيد علي، مدارس   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 17111 (OE) 

Title of the course: Elementary course in Arabic-1 

 (األولى)المرحلة  االبتدائية العربيةاللغة  تعليم
Marks: 50         Credits: 2 

 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 ( (First four lessons تعليم العربية للناطقني بغريها، اجلزء األول .1

 النحو العريب .2
 املركب االضايف    Possessive phrase 

 املركب التوصيفي            Adjective Phrase   

 احلروف اجلارة    Use of prepositions  

 Unit - II         الوحدة الثانية
  From lesson 5-8  للناطقني بغريها، )اجلزء األول(تعليم العربية  .1
  structure Sentence     اجلملة العربية .2

    Nominal  sentence      االمسية (أ)

       Verbal   sentence     هني( أمر،الفعلية )ماضي، مضارع،   (ب)
 

  :Books prescribed       الكتب المقررة : 

 لعلي اجلارم ومصطفى أمني   العربيةالنحو الواضح يف قواعد اللغة  *
 للمدارس املرحلة االبتدائية )اجلزء األّول، و الثاين و الثالث(      

 الكتاب االساسي لعبد هلل سليمان و غريه  تعليم العربية للناطقني بغريها، )اجلزء األول(

  :Books Recommended       العاّمة:الكتب للمطالعة 

 نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة فؤادأتليف  العربّيةملخص قواعد اللغة  .1
 عّباس حسن، دار املعارف، مصر   النحو الوايف .2
 السيد أمحد اهلامشي، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان القواعد االساسية للغة العربية .3
 رشاد دار غوث، دار العلم للماليني بريوت، لبنان  يف قواعد اللغة العربية .4
 الدكتور مهدي املخزومي، كلية اآلداب، جامعة قاهرة  يف النحو العريب .5
 املكتبات جامعة امللك سعود الرايض، الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمّمد الرفاعي الشيخ عمادة شؤون  القواعد العربية امليسرة .6
 الندوي اجتباءد. دمحم   التعبري واحملادثة العربية .7
 د. معني الدين األعظمي، حيدر آابد  وأصوهلاالرتمجة مناهجها  .8
 د. منظور أمحد  خان  حنو اإلنشاء و الرتمجة .9

 سيد احسان الرمحن، دهلي  اجلديد يف اللغة العربّية .11
 لسّيد علي، مدارس  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 

 

 


