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Semester – II 

Course No: AR 17209 (GE) 

Title of the course: Arabic Grammar-II 

 2 -  قواعد اللغة العربية
Marks: 50          Credits: 2 

 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 اجلملة الفعلية .1
 مرفعل األ –الفعل املضارع  –الفعل املاضي  –زمنه  ابعتبارتقسيم الفعل  .2

 تقسيم الفعل إىل الالزم واملتعدي .3

 تقسيم الفعل الصحيح واملعتل .4

 تقسيم الفعل إىل اجملرد واملزيد .5

 الفاعل واملفعول به –اجلملة الفعلية  .6
 

 Unit - II          الوحدة الثانية
 نواصب الفعل املضارع وجوازم الفعل املضارع .1

 األمساء اخلمسة وإعراهبا .2

 وإعراهبااألفعال اخلمسة   .3

 املبين من األمساء واألفعال  .4

 املعرب من األمساء واألفعال  .5

 حروف النداء –حروف اجلر  .6
  

  :Books Recommended       العاّمة:الكتب للمطالعة 

 والثالث(للمدارس املرحلة االبتدائية )اجلزء األّول، والثاين  ى أمنيلعلي اجلارم ومصطف 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
 علم للماليني بريوت، لبنانرشاد دار غوث، دار ال  يف قواعد اللغة العربية .4
 الدكتور مهدي املخزومي، كلية اآلداب، جامعة قاهرة  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   التعبري واحملادثة العربية .7
 د. معني الدين األعظمي، حيدر آابد  الرتمجة مناهجها وأصوهلا .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 
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Semester – II 

Course No: AR 17210 (GE)        

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

 )المرحلة الثانية( في اللغة العربية الحديثة االبتدائيةالمادة  

Marks: 50           Credits: 2 

 
 

 Text and Applied Grammar  Unit - I     الوحدة األولى

 العاشر الدرس االول إلى الدرسمن  (الثانية لغير الناطقين بها )الجزء دروس اللغة العربي
 

 Paragraph Writing Unit – II        الوحدة الثانية
 

 The contents in this Component will consist of the paragraph writing in not less than 
100 words, on the following themes: 

 

  المالبس .4  ةي  الکل  .۳  سرةألا  .۲  تيالب  .۱
 السوق في   .۷ و الشرباألكل  .6 ةينة و القر يالمد .5

 

Book Prescribed: 

 للدكتور ف. عبد الرحيم    :(ة لغير الناطقين بها )الجزء الثانيدروس اللغة العربي

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

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 لعلي اجلارم ومصطفى أمني  النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية *
 والثالث( والثاينللمدارس املرحلة االبتدائية )اجلزء األّول،      

 نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة فؤادأتليف   ملخص قواعد اللغة العربّية .1
 دار املعارف، مصرعّباس حسن،    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
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمّمد الرفاعي الشيخ عمادة شؤون   عربية امليسرةالقواعد ال .6

 املكتبات جامعة امللك سعود الرايض
 د. دمحم أجتباء الندوي  التعبري و احملادثة العربية .7
 د. معني الدين األعظمي، حيدر آابد  الرتمجة مناهجها و أصوهلا .8
 أمحد  خان د. منظور  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 
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Semester – II 

Course No: AR 17211 (OE) 

Title of the course: Elementary course in Arabic - II 

 )المرحلة الثانية( االبتدائية اللغة العربيةتعليم 
Marks: 50          Credits: 2 

 

 Unit - I           الوحدة األولى

 ( (From  lesson   9-12  تعليم العربية للناطقني بغريها، اجلزء األول

 النحو العربي

 Modes of sentences:       مستخدما العوامل التالية  اجلملة االمسية

 إن و أخواهتا    

 كان و أخواهتا             

 Unit - II           الثانيةالوحدة 
  From lesson 13-16   تعليم العربية للناطقني بغريها، )اجلزء األول(

  Tenses and use of tools   مستخدما العوامل التالية: اجلملة الفعلية

 )انفية، استفهامية( حروف، جوازم نواصب، 
 

 Books Prescribed        املقررة:الكتب 

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

o تعليم العربية للناطقني بغريها، )اجلزء األول( الكتاب االساسي لعبد هلل سليمان وغريه 

  :Books Recommended       العاّمة:الكتب للمطالعة 

 لعلي الجارم ومصطفى أمين  قواعد اللغة العربيةالنحو الواضح في  *

 للمدارس المرحلة االبتدائية )الجزء األّول، والثاني والثالث(     

 نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة فؤادتأليف   ملخص قواعد اللغة العربيّة .1

 عبّاس حسن، دار المعارف، مصر   النحو الوافي .2

 السيد أحمد الهاشمي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان  يةالقواعد االساسية للغة العرب .3

 رشاد دار غوث، دار العلم للماليين بيروت، لبنان   في قواعد اللغة العربية .4

 الدكتور مهدي المخزومي، كلية اآلداب، جامعة قاهرة   في النحو العربي .5

 الدكتور ابراهيم يوسف السيد محّمد الرفاعي الشيخ عمادة شؤون   القواعد العربية الميسرة .6

 المكتبات جامعة الملك سعود الرياض

 الندوي اجتباءد. دمحم   والمحادثة العربيةالتعبير  .7

 د. معين الدين األعظمي، حيدر آباد  وأصولهاالترجمة مناهجها  .8

 أحمد خاند. منظور    والترجمةنحو اإلنشاء  .9

 سيد احسان الرحمن، دلهي  ديد في اللغة العربيّةالج .11

 لسيّد علي، مدارس   اللغة العربية للمبتدئين .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 

 

 

 

 

 

 


