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Semester – II 

Course No: AR 17201 CR 

Title of the course: Arabic Short Story  

 األقصوصة العربية 
Marks: 100         Credits: 4 

 

 Unit - I      تعريف األقصوصة  الوحدة األولى

 وصف األقصوصة و تطورها .1
 البحث عن املوضوع .2

 األقصوصة بني احلقيقة و اخليال .3

 األقصوصة و اللون احملل ِّي .4
 Unit - II        فن  األقصوصة  الوحدة الثانية

 احلكاية .1
 احلبكة .2

 الشخصية .3

 األسلوب .4
 Unit - III       الـنصــوص  الوحدة الثالثة
 حممـود تيمور   ويل هللا .1
 طـه حسني   ثقل الغىن .2

 توفيق احلكيم  إبليس ينتصر .3

 جنيب حمفوظ   العريس .4
 Unit - IV         الـنـصوص  الوحدة الرابعة

 توفيق يوسف عو اد  الصيب األعرج .1
 يوسف إدريس   مـظلوم .2

 يوسف السباعي  اجلبل ميمون .3

 ذو النون أي وب  دعامة يف برج اببل .4
 

 :Books Prescribed         الكتب املقر رة:

 شارع كامل صدقي، الفجالة 3توفيق احلكيم: ليلة الزفاف، مكتبة مصر،  -1
 م1992، القاهرة، عام 9طـه حسني: املع ذبون يف األرض، دار املعارف، ط  -2

 م1999، سنة 3حممـود تيمور: شفاه غليظة، ط  -3

 شارع كامل صدقي، الفجالة 3جنيب حمفوظ: الـجـريـمــة، مكتبة مصر،   -4

5- W. M.Brinner & M. A. Khouri: Readings in Modern Arabic Literature; The Short Story & the Novel, 
Leiden, E. J. Brill, 1971 
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 الكتب للمطالعة العام ـة:

 م1994، سنة 1اهيم حمـمـد عطا: عوامل التشويق يف القصة القصرية، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، طإبر  -1
 م1991أمحد درويش، تقنيات الفن القصصي، الشركة املصرية العاملية للنشر، لوجنمان سنة  -2

 .....األدب القصصي و املسرحي يف مصر، دار املعارف، القاهرة، سنة .......... -أمحد هيكل: أ -3

 م1991تطور األدب احلديث يف مصر، دار املعارف، القاهرة، عام  -ب -4

 القصة العربية املعاصرة، ................... -أنور اجلندي: أ -9
 م1999فن  القص ة، دار بريوت، سنة  -ب -9

 م1994املصرية، سنة  األجنلورشاد رشدي: فن القص ة القصرية، مكتبة  -7
اهات الق -1  م1971ص ة املصرية القصرية، دار املعارف، القاهرة، عام سيد حامد النس اج: اّت 

 م1992شاكر عبد احلميد: األسس النفسية لإلبداع األديب يف القصة القصرية، اهليئة املصرية العام ـة للكتاب، عام  -9

 م1991شكري عي اد: القص ة القصرية يف مصر، مطبوعات معهد البحوث و الدراسات العربية، عام  -11

 ي: دراسات يف القصة القصرية، ......................طاهر أمحد مك   -11

 السبيل: مفهوم القصة القصرية، نسخة خط ي ـة عبد العزيز -12

 م1999عبد القادر القط : يف األدب العريب املعاصر، دار مصر للطباعة، عام  -13

 م1999فؤاد دوارة: يف القص ة القصرية، مركز كتب الشرق األوسط، عام  -14

 م1911القصصي بني جيلي طه حسني و جنيب حمفوظ، اهليئة املصرية العام ة للكتاب، سنة يوسف نوفل: الفن   -19

English Bibliography 
1. Bates H. E.; The Modern Short Story, London, 1941 
2. Gardener John & Dunlap; The Forms of Fiction, New York, 1962 
3. Kumar Shiv K. & McKean Keith; Critical Approaches to Fiction, New York, 

1968 
4. O’Faolain Sean; The Short Story, New York, 1950 
5. Trask Georgianna & Burkhart Charles; Storytellers and Their Art, New 

York, 1963 
6. Gerhardt Mia 1; The Art of Storytelling: A Literary Study of the Thousand 

& One Nights, Leiden, 1963 
Urdu Bibliography 

 م1997وقار عظيم، فن افسانه نغارى، اجيوكيشنل ُبك هاؤس، على غره،  .1
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Semester – II 

Course No: AR 17202 CR 

Title of the course: Classical Arabic Poetry  
(Pre-Islamic Period to Umayyad Period)  

)من العصر الجاهلي إلى العصر األموي(الشعر العربي الكالسيكي   
Marks: 100          Credits: 4 

 

 
 Unit - I          الوحدة األولى

 الشعر اجلاهلي
 معلقة زهري بن أيب سلمى: قصيدة كاملة )حتليل لغوي ونقدي(

 
 Unit - II          الوحدة الثانية

 الشعر:مخسة عشر بيتا من معل قة له، من  امرؤ القيس: .1
 مبنجرد قيد األوابد هيكل و قد اغتدى و الطري يف وكناهتا  
 اثنا عشر بيتا من معلفة، من الشعر: عنرتة بن شد اد: .2 
 و الكفر خمبثة لنفس املنعم نب ئت عمرا غري شاكر نعميت  
 طرفة بن العبد: مخسة عشر بيتا من معلقته من الشعر: .3 
 ت ترى أن  قد أتيت مبؤيدألس يقول وقد تر  الوظيف وساقها  

 وم: مخسة عشر بيتا من معلقته من الشعر:ثلعمرو بن ك .4
 بعولتنا إذا مل متنعوان يقنت جيادان ويقلن لستم

 
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 الشعر اإلسالمي )حتليل لغوي ونقدي( 
 قصيدته من من البداية: بن اثبت: حسان .1 
 بنيت إن  الذوائب من فهر قد  
 اخلنساء: قصيدة .2 
 أال اي عني و حيك اسعديين  

 كعب بن زهري: قصيدته ابنت سعاد من الشعر: .3
 و العفو عند رسول هللا مأمول نبئت أن رسول هللا أو عدين 

 كعب بن مالك: قصيدته .4
 على ما أراد، ليس هلل قاهر  عجيب ألمر هللا و هللا قادر 
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 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 الشعر األموي

 مخسة عشر بيتا من قصيدته "خف القطني" من الشعر  األخطل: .1 
 يف نبعة من قريش يعصبون هبا    

 مخسة عشر بيتا من قصيدته من البداية الفرزدق: .2 
 هذا الذي تعرف البطحاء وطأته    
 جرير: مخسة عشر بيتا من قصيدته من البداية .3 
 خري من ركب املطااي الستم   
 عمر بن أيب ربيعة: .4 
 وشفت انفسنا مما جند ت هندا جنزتنا ما تعديل  

 
 :Books Prescribed         الكتب املقر رة:

 شرحها الزوزين، دار اجليل، بريوت  املعل قات السبع: .1
 املنتخب من أدب العرب مجعه و شرحه طه حسني و زمالءه،  .2

 م1931دار الكتب املصرية القاهرة،  اجلزء األول، مطبعه
 دواوين الشعراء املذكورين أعاله يف املقرر الدراسي .3
 أنس بدوي و زمالءه  روائع الشعر اإلسالمي .4
 أنس بدوي و زمالءه  روائع الشعر األموي .9

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العام ة:

 شوقي ضيفد/   (1،2،3) اتريخ األدب العريب .1
 جرجي زيدان  (1،2،3) اتريخ اآلداب العربية .2
 عمر فر وخ  (1،2،3) اتريخ األدب العريب .3
 أمحد حسن الزايت   اتريخ األدب العريب .4
 األمام الزوزين حتقيق دمحم عبد هللا   شرح املعلقات السبع .9
 الدكتور عبد احلليم ندوي (1،2،3،4) عريب ادب كي اتريخ .9
 سيد طفيل أمحد مدين  ادب عريب )مرتجم( اتريخ .7
 مقتدي حسن أزهري   عريب ادب كي اتريخ .1
 سيد طفيل أمحد مدين   اتريخ ادب عريب .9

 شوقي ضيف مصر و الشام –عصر الدول و األمارات  .11

English  
1. Seven Odes   : A. J. Arbery 

2. A Literary History of Arabs : R. A. Nichloson 

3. History of Arabs  : P. K. Hitti  
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Semester – II 

Course No: AR 17203 CR        

Title of the course: Translation and Language Comprehension  

 الترجمة وفهم اللغة
Marks:      100          Credits: 4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 قنياهتاتالرتمجة و  )الف( 
 االجنليزية إىل العربية.مع اقتباسات قصرية من ترمجة عناوين األخبار  )ب(

  II -Unit    الرتمجة من العربية إىل االجنليزية   الوحدة الثانية
 ترمجة اجلمل املركبة حول االساليب اآلتية:

 اجلمل االستثنائية (2   اجلمل احلالية (1
 اجلمل االستفهامية (4   اجلمل الشرطية (3

 
  III -Unit    الرتمجة من العربية إىل االجنليزية   الوحدة الثالثة

 ترمجة عناوين األخبار من اجلرائد العربية مع اقتباسات قصرية
 Unit - IV          الوحدة الرابعة

 دراسة النصوص املقررة اآلتية لفهم اللغة والرتمجة:
 )على مصطفى املصرايت(  ابو هلب (1
 )عبد اخلالق الطرايس( معىن االستقالل (2
 )توفيق احلكيم( تاح النجاحفم (3
 )أمحد أمني( األدب والعلم (4

 :Book Prescribed         الكتاب املقر ر:

 املدرسي بريوت، لبنان التأليفالثالث( جلنة )اجلزء الثاين و  ةالتوجيهياملطالعة  .1
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العام ة:

 د. دمحم اجتباء الندوي  التعبري و احملادثة يف اللغة العربية .1
 د. معني الدين األعظمي  الرتمجة مناهجها وأصوهلا .2
 د. منظور أمحد خان   حنو اإلنشاء و الرتمجة .3
 د. شفيق أمحد خان وغريه   اللغة العربية الوظيفية .4
 د. ممدوح دمحم جبل    فن الرتمجة الصحيحة: .9

 دنمی اولادجی   ںیم رتہمج ےیجیک رعیب .9

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 – II 

Course No: AR 17204 (DCE)  

Title of the course:  Arabic Morphology      علم الصرف 

Marks:  100          Credits: 4 

 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 الفعل الصحيح والفعل املعتل –ه تينالفعل ابلنظر إىل ب .1
 ، أبواب الفعل اجملر د و املزيد فيه.والفعل املزيد دالفعل اجملر   –الفعل ابلنظر إىل تركيبه  .2
 الفعل املاضي، الفعل املضارع و فعل األمر –الفعل ابلنظر إىل زمن وقوعه  .3
 الفعل الالزم والفعل املتعدي –الفعل ابلنظر إىل معموله  .4

 

 Unit - II          الوحدة الثانية
 

 عل اجملهولملعلوم والفالفعل ا – الفعل ابلنظر إىل ذكر فاعله .1
 الفعل اجلامد والفعل املتصرف –الفعل ابلنظر إىل تصريفه  .2

 تصاريف أبواب الثالثي و الرابعي اجملر د و املزيد فيهتطبيقات على  .3
 

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 اإلبدال واإلعالل .1
 أنواع اإلعالل .2

 تطبيقات على اإلعالل .3

 

  Unit – IV              الوحدة الرابعة

 االسم ابلنظر إىل تركيبه 
 االسم اجلامد، اسم املعىن واملصدر .1
 ، صيغ املبالغةاسم املفعول وصوغه، ،  هصوغو  اسم الفاعل –االسم املشتق  .2
  ة ابالسم الفاعل وصوغهابــالصفة املشب   .3
 وصوغهاسم التفضيل  .4
 امساء الزمان واملكان، اسم اآللة،   .9
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                            :Recommended Books/Suggested Readings    للمطالعة العامةالكتب املقرتحة 

 نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة فؤادأتليف    ملخص قواعد اللغة العربي ة .1
 عب اس حسن، دار املعارف، مصر    النحو الوايف .2
 دار الكتب العلمية بريوت، لبنان السيد أمحد اهلامشي،  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 .9
 ة شؤون الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمم د الرفاعي الشيخ عماد   القواعد العربية امليسرة .9

 املكتبات جامعة امللك سعود الرايض
 لعلي اجلارم و مصطفى امني  نحو الواضح يف قواعد اللغة الغربية ال .7

 )اجلزء األول و الثاين و الثالث(  االبتدائيةللمدارس املرحلة                                                              
 للمدارس املرحلة الثانوية ) اجلزء األول و الثاين و الثالث(                                                          

 ندوة العلماء لكناؤ    ،عبد املاجد الندوي            مترين النحو                        -1
 سيد احسان الرمحن، دهلي   اجلديد يف اللغة العربي ة -9

 لسي د علي، مدارس   للمبتدئنياللغة العربية  -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 – II 

Course No: AR 17205 (DCE)  

Title of the course: History of Arabic Literature –(Abbasid – Ottoman) 

 )من العصر العباسي الي العصر العثماني( –تاريخ األدب العربي 
Marks: 100          Credits: 4 

 

 

 Unit - I  الوحدة األولى
 العصر العباسي )النثر(

 ( احلركة العلمية 2   ( قيام الدولة العباسية1
 دار احلكمة ودار الرتمجة 3
 Unit - II  لثانيةالوحدة ا

 العصر العباسي )النثر(
 .  ابن املقفع، اجلاحظ،2   . تطو ر النثر الفين1
 . بديع الزمان، احلريري4    . أدب املقامة3 
 Unit - III  لثالثةالوحدة ا

 العباسي )الشعر(العصر 
 الشعراء الفالسفة (3  التجديد يف الشعر )هيئة وموضوع( (1
 أ.  أبو متام   ب. املتنيب    ج. املعرى شعراء اجملون )الغزل ووصف اخلمر( (2

    ب. أبو نواس أ. بشار بن برد 
 Unit - IV  الوحدة الرابعة

 عصر االحنطاط والعثماين
  بعد سقوط بغداداحلالة الثقافية  (1

 حالة الشعر وأهم الشعراء )صفي الدين احلل ي، عائشة الباعونية( (2
   مسامهة علماء العرب (3
 اتريخ: ابن خلدون، وابن خلقان (4
  لغة: ابن املنظور (9

  

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العام ة:

 جرجي زيدان :    اتريخ آداب اللغة العربية .1

 شوقي ضيف : اإلسالمي، العصر العباسي األو ل و الثاينالعصر  .2
 أمحد حسن الزاي ت :    اتريخ األدب العريب .3
 عمر فروخ :    اتريخ األدب العريب .4

 دكتور شوقي ضيف :   الفن و مذاهبه يف الثعر العريب .9

 دكتور شوقي ضيف :   الفن و مذاهبه يف النثر العريب .9
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 دكتور شوقي ضيف :   التطور و التجديد يف الشعر األموي .7

 أمحد أمني :     فجر اإلسالم .1

 دكتور طه حسني :   أجزاء( 4) حديث األربعاء .9

 شكري فيصل :  تطور الغزل يف اجلاهلية و اإلسالم .11

 حسان عباسإ :   اتريخ األدب األندلسي .11

 عبد املنعم خفاجي :   قصة األدب يف األندلس .12

 بطرس البستاين : أدابء العرب يف األندلس و عصر االنبعاث .13

 مصطفى عوض الكرمي :    فن التوشيح  .14

 عبد العزيز األهواين :    الزجل يف األندلس .19
English  

1. History of the Arabs  : P. K. Hitti 
2. An introduction of Arabic Literature by Gibb 
3. A Literary History of the Arabs by R. N. Nichlson 
4. A History of Arabic Literature by K. A. Fariq 
5. The Development of Ghazal in Arabic Literature by Kinney 

 اردو
 عبد احلليم ندوي   (1،2،3  )ج عرىب ادب كى اتريخ  .1
 امحد حسن الزاي ت    )مرتجم(  اتريخ ادب عريب .2
 مقتدي حسن ازهري  اجزاء(  4)مرتجم   خمتصر اتريخ ادب عرىب .3
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Semester – II 

Course No: AR 17206 (DCE) 

Title of the course: Arabic Literature in India  

 األدب العربي في الهند  
Marks: 100           Credits: 4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 الثقافة العربية يف اهلند

 العالقات العربية اهلندية .1
 اللغة العربية يف اهلند .2
 العلوم اإلسالمية )علوم القرآن واحلديث النبوي(تدوين الكتب يف  .3
 تدوين الكتب يف العلوم العامة )اللغة، التاريخ، النحو( .4

 Unit - II          الوحدة الثانية
 األدب العريب يف اهلند

 تطور الشعر العريب  .1
 تعريف أبعمال أدبية وميزات شعرية للشعراء التاليني: .2

 ، فضل احلق اخلري آابدي، فيض احلسن السهارنبوري، أنور شاه الكشمرييآزاد البلغرامي 
 تعريف ابألعمال املهمة يف النثر العريب )سبحة املرجان، نزهة اخلواطر، حجة هللا البالغة( .3

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 نصوص من الشعر 

 ر مطلعها:مري غالم علي آزاد البلغرامي: و قصيدة يف فصيله الشع .1
ا الشعر أحسن الُدرر   مودٌع يف طبيعة البشر إّن 
 )نقال عن مقدمة مظهر الربكات: علق عليه دمحم فضل الدين ص: ط( 

 شعرا من أواخر قصيدته "فنتة اهلند" اليت مطلعها 11فضل احلق اخلري آابدي:  .2
 مجد الدموع و ذابت األحشاء جلوي له جبوانح ايراء 
 )نقال عن املنتخب من الشعر العريب لقسم العربية و آداهبا جامعة عليكره( 

 فيض احلسن السهارنبوي: االنتخاب من قصيدته يف مدح النيب صلعم اليت مطلعها: .3
 فياحبها زدين جوى يف جوانح إذا ُحسن سلمى ليس عنها رائح 
 اشعارا من آخرها 7اشعار من أول القصيدة و  9 
 شذرات من األدب العريب يف شبه القارة )دكتور نور دمحم شاكر( الهور)نقال عن  

 شعرًا من قصيدته اليت مطلعها: 19أنور شاه الكشمريي:  .4
 غدارة اليوانن و الربيطاين أو ما ترى ملا عدت عن طورها 
 )نقال عن املنتخب من الشعر العريب( 
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 Unit - IV          الوحدة الرابعة

  العريبنصوص من النثر 

 شاه ويل هللا الدهلوي: "كلمات نصح للمسلمني" من كتابه .1
 "التفهيمات اإلهلية" نقال من كتاب "املنثورات" حملمد رابع الندوي  

 حممود بن دمحم اجلونفوري: اتثري البيئة و الصناعة يف األدب .2
 نقال من "املختارات" أليب احلسن الندوي  

 املؤلف لكتابة "نزهة اخلواطر و هبجة املسامح و النواظر"عبد احلي احلسين: مقدمة  .3

 أبو احلسن علي الندوي: الباب الثاين، الفصل األو ل .4
 من كتاب: "ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني" 
 :Books Prescribed        الكتب املقر رة:

 لسيد غالم علي آزاد البلغرامي :   سبحة املرجان .1
 شاه ويل هللا حمدث الدهلوي :   بالغةحج ة هللا ال .2
 نور دمحم شاكر شذرات من األدب العريب يف شبة القارة: .3
 عبد احلي احلسين :   نزهة اخلواطر  .4
 أبو الفضل املأمون :   املقامات الدكنية .9
 أبو احلسن علي الندوي : ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني .9
 آزاد بلغرامي )عل ق علي دمحم فضل الدين(موالان  :   مظهر الربكات .7
 السي د أبو احلسن علي الندوي :  خمتارات من أدب العرب .1
 قسم اللغة العربية جامعة علي كره اإلسالمية اهلند :  املنتخب من الشعر العريب .9
 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العام ة:

 احلي احلسين عبد :  الثقافة اإلسالمية يف اهلند .1
 د. امساعيل الندوي : اتريخ الصالت بني اهلند و البالد العربية .2
 دمحم قاضي اطهر مباركبوري :   رجال السند و اهلند .3
 أبو احلسن علي الندوي :   املسلمون يف اهلند .4
 أبو احلسن علي الندوي :  الدعوة اإلسالمية يف اهلند .5
 اجتباء الندويد. سيد دمحم  : صديق حسن خان شخصيته و آاثره .6
 دبع ایحل اینسحل  :   رعب و دنہ ےک اقلعتت .7

 ابصح ادلنی دبع ارلنمح : دنہواتسن ےک دہع ویطس یک اکی کلھج .8
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 وعسمد یلع دنوی :  دنہواتسن رعوبں یک رظن ںیم .9

 رہیض احدم :   وناب دصقی نسح اخن .11

ر ںی .11
س
ف

 

ت

 اسمل دقوایئ : دنہواتسین رسفمنی اور ایکن رعیب 

 سمش ربتزی اخن :  دنہواتسن اک ہصحرعیب ادب ںیم  .12

 ڈارٹک ریبش ادمح :  رعیب زابن و ادب  دبع ہیلغم ںیم .13

 ڈارٹک دیس افروق ادمح اخبری :  ءریمشک ںیم رعیب رعش و ادب اک اراقت .14

 ڈارٹک دمحم ااحسق : ملع دحثی ںیم ربمظع اپک و دنہ اک ہصح .15

 اقیض ارہط ابمروپکری :  رعب و دنہ دہع راستل ںیم .16

باءادنلوی :   اوب انسحل یلع اینسحل ادنلوی .17

 

ب
 ڈارٹک دمحم اج
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Semester – II 

Course No: AR 17207 (DCE) 

Title of the course: Arabic Literature in Muslim Spain  

 األدب العربي في األندلس 

Marks: 100          Credits: 4 

 

  I -Unit      العرب يف األندلس  :الوحدة األولى

 ندلسسيطرة العرب يف بالد األ .1
 الثقافة العربية يف األندلس .2

 خاصة إىل أهم الكتب املراجعة إبشارةالنثر األديب  .3
  II -Unit     نصوص من النثر العريب يف األندلس  :الوحدة الثانية

 الرسالة اجلد ية : ابن زيدون .1
 (2البالغة وصفتها )العقد الفريد ج  : ابن عبد ربه .2
 رسالة يف فضل األندلس )فضائل األندلس وأصلها( :  حزمابن  .3
 ابن جبري األندلسي: الكعبة املقدسة .4

  III -Unit      الشعر العريب يف األندلس  :الوحدة الثالثة
 شعر الطبيعة .2  نشأة الشعر .1
 ابن هاين و ابن خفاجةابن زيدون و الشعراء البارزون:  .4 املوشحات والزجل .3
  IV -Unit    نصوص من الشعر العريب يف األندلس  رابعةالوحدة ال
 ابن هاين: عشرون بيتا من قصيدته اليت مطلعها: .1
 وجال العظات وابلغ النذر  صدق الفناء وكذب العمر .6
 ابن زيدون: عشرون بيتا من قصيدته اليت مطلعها: .2

 وانب عن طيب لقياان ّتافينا أضحى التنائي بديال من تدانينا .7
 عشرون بيتا من قصيدته اليت مطلعا:ابن خفاجة:  .3

 وصافح رمسا ابلعذيب ومعلما لك هللا من برق تراءي فسلما .8
 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العام ة:

 املنتخب من الشعر العريب املعد  من قبل قسم اللغة العربية و آداهبا جامعة، عليكره اإلسالمية .1
 دمحم الرابع احلسين الندوي :   منثورات من أدب العرب .2
 الدكتور جودت الركايب :   يف األدب األندلسي .3
 الدكتور مصطفى الشكعه :  األدب األندلسي موضوعاته وفنونه .4

 احسان عباس :   اتريخ األدب األندلسي .9
 عبد املنعم خفاجي :   قصة األدب يف األندلس .9
 عمر فر وخ :   اتريخ األدب العريب .7
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 أمحد حسن الزاي ت :   اتريخ األدب العريب .1
 ابن بسام :  الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة .9

 ابن القوطية :   اتريخ افتتاح األندلس .11
 بطرس البستاين : أدابء العرب يف األندلس و عصر االنبعاث .11
 الفتح بن خاقان :  قالئد العقيان يف حماسن األعيان .12
 دمحم املقري : األندلس الرطيب نفح الطيب من عصن .13
 مصطفى عوض الكرمي :    فن التوشيح .14
 عبد العزيز األهواين :    الزجل يف األندلس .19
 ليفي بروفنسال )ترمجة: ذوقان قرقرط( :   حضارة العرب يف األندلس .19
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Semester – II 

Course No: AR 17208 (DCE) 

Title of the course: Arabic Linguistics    علم اللغة العربية 
Marks: 100          Credits: 4 

 

 Unit - I           :األولىالوحدة 

 املقارنفقه اللغة  .2  فقه اللغة و علم اللغة .1
 مدارس األلسنة احلديثة .4 علم اللغة يف العصر احلديث .3

 Unit - II          :الوحدة الثانية
 الفونيم واملونيم واملورفيم .2   املبادي األلسنية .1

 علم االصوات .4  اجلملة ونظامها األلسين .3
 Unit - III          :الوحدة الثالثة

 عند العرب يف العصر القدميفقه اللغة  .1
 أبو منصور الثعاليب أهم اللغوين: .2

 أبو الفتح عثمان بن جين
 عبد القاهر اجلرجاين

   وتطورها عند العرب ماجاملع .3
  

 Unit - VI          :الرابعة الوحدة
 

 )تعريف موجز( اللغات السامية .1

 تطورهانشأهتا و  –اللغة العربية  .2

 خصائص اللغة العربية .3

 بني الفصحى و العامية .4

 اللغة العربية يف العصر احلديث و حتد ايهتا .9
 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العام ة:

 عبد التواباملدخل إىل علم اللغة: د. رمضان  .1

 فقه اللغة وأصحاب العربية: أبو منصور الثعاليب .2

 فقه اللغة: دمحم املبارك .3

 مدخل إىل علم اللغة: حممود فهمي حجازي .4

 دراسات يف علم اللغة: فتح هللا سليمان .9

 عبد هللا امحد شعيب ابنحبوث منهجية يف علوم البالغة العربية:  .9

 د هاللاللهجات العربية، نشأ وتطور: عبد الغفار حام .7

 أصوات اللغة: عبد الرمحن أيوب .1

 البالغة العصرية واللغة العربية: سالمه موسى .9

 علم اللغة بني القدمي واحلديث: عبد الغفار هالل .11

11. W. Wright:  Lectures on Comparative Grammar of the semitic languages 

12. N. Chomaky:  Synatactic structures 

13. N. Chomaky:  Aspects of the theory of syntax 


