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Semester – III 

Course No: AR 17309 (GE) 

Title of the course: Arabic Grammar-III 

 3 -  قواعد اللغة العربية

Marks: 50         Credits: 2 
 

 Unit - I          الوحدة األولى

 املبتدأ واخلرب وتطابقهما .1
 املبتدأ إذا كان نكرة .2
 وجوبا مواضع حذف املبتدأ  .3
 شبه اجلملة و اجلملة( –أنواع اخلرب ) املفرد  -اخلرب  .4
 مواضع حذف اخلرب وجوب .5

 Unit - II          الوحدة الثانية
 مواضع تقدمي املبتدأ على اخلرب وجوب  .1
 مواضع تقدمي اخلرب على املبتدأ وجوب .2

 أفعال املقاربة والرجاء والشرع .3

 مواضع كسر أن  و  مواضع فتح أن   .4

 أبواب املزيد فيهخواص  .5

 
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العام ة:

 لعلي اجلارم ومصطفى أمني  النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية *
 للمدارس املرحلة االبتدائية )اجلزء األو ل، و الثاين و الثالث(     

 عة، القاهرةأتليف قؤاد نعمة، الطبعة الساب  ملخص قواعد اللغة العربي ة .1
 عب اس 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
 املخزومي، كلية اآلداب، جامعة قاهرةالدكتور مهدي    يف النحو العريب .5
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمم د الرفاعي الشيخ عمادة شؤون    القواعد العربية امليسرة .6

 املكتبات جامعة امللك سعود الرايض
 د. دمحم أجتباء الندوي   التعبري و احملادثة العربية .7
 عظمي، حيدر آبدد. معني الدين األ  الرتمجة مناهجها و أصوهلا .8
 د. منظور أمحد  خان   حنو اإلنشاء و الرتمجة .9

 سيد احسان الرمحن، دهلي   اجلديد يف اللغة العربي ة .11
 لسي د 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 – III 

Course No: AR 17310 (GE) 

Title of the course: Quranic Arabic – I     
Marks:  50        Credits: 2 

 

 Unit - I          :الوحدة األولى

 مفردات القرآن الكرمي 
 األمساء، االعداد، اجلنس، اإلعراب

 واالستفهاميةاحلروف اجلارة 
 املاضي، املضارع، األمر األفعال:

 Unit - II          :الوحدة الثانية
 املركبات يف القرآن الكرمي

 املركب اإلضايف
 املركب التوصيفي
 املركب اإلشاري

 

 :Books Recommended       الكتب للمطالعة العام ة:
 االتقان يف علو القرآن: جالل الدين السيوطي .1

 جامع البيان يف تفسري القرآن: ابن جرير الطربي .2

 الدر املنثور: جالل الدين السيوطي .3

 ( شوقي ضيف2اتريخ األدب العريب: )جزء  .4

 الزايتاتريخ األدب العريب: امحد حسن  .5

 اتريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان .6

 التفسري واملفسرون: د. دمحم حسني الذهيب .7

 انسخ احلديث ومنسوخه: ابن شاهني .8

 اصطالحات حديث )مرتجم(: د. حممود الطحان .9

 تفسري ابن كثري: إلبن كثري .11

 ي بكستانلسان القرآن: جلماعة من مؤلفي مدرسة عائشة صديقة، كراتشي، البشرى ببلشرزس، كراتش .11
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Semester -III 

Course No: AR 17311 (OE) 

Title of the course:  Basic Arabic Translation - I 

 1 -الترجمة األساسية 
Marks: 50        Credits: 2 

 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

  Translating possessive and adjective phrases  

  (From English to Arabic and vice-versa) 

i)  Education  

ii)  Government Functionaries  

iii) Daily life 

  

  

 Unit - II         الوحدة الثانية
 Translation of sentences  

  (i) Translation of simple nominal sentences  

(ii) Translation of simple verbal sentences  

(iii) Short paragraphs  

  
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العام ة:

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


