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Semester – IV 

Course No: AR 17401CR 

Title of the course:  Modern Arabic Poetry  

 الشعر العربي الحديث )في العالم العربي( 
Marks   :  100                   Credits : 4  

 Unit - I          األولىالوحدة 

 تعريف ابلشعر العريب احلديث

 العوامل األسباب و    –هنضة الشعر العريب احلديث  .1

 مراحل تطور الشعر العريب احلديث  .2

 الواقعية -الرمزية  –الرومانطيقية  -الكالسيكية اجلديدة -اجلديدة االجتاهات .3

 رمدرسة الشعر احلمدارس الشعر احلديث: مدرس الديوان، مدرسة أبولو، . 4
 Unit – II          الوحدة الثانية

 دراسة وتعليق –نصوص من الشعر احلديث 

 classicists -Neo       الكالسيكيون اجلُدد
 بيتا( 22: شوق وحنني ) حممود سامي البارودي .1

 بيتا( 11: العلم والتعليم )  أمحد شوقي .2

 : شكوى مصر من االحتالل   حافظ إبراهيم .3

 بيتا( 11: إىل األمة العربية )  الرصايفمعروف  .4

 : الغرب و الشرق مجيل صدقي الزهاوي .5

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 Romanticists        الرومانطيقيون

 بيتا( 22: َهل تذكرين )  خليل مطران .1
 : الشاعر وصورة الكمال شكريعبد الرمحن  .2

 : قدوم الشتاء عباس حممود العقاد .3

 : من السماء أبو شاديأمحد زكي  .4

 بيتا( 15: إرادة احلياة )  أبوا لقاسم الشايب .5

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
  Modernists      احملدثون

 :         الكولريا    انزك املالئكة .1

 :         رسالة حب صغرية      نزار قباين .2

                                      :         مسافر بال حقائب عبد الوهاب البيايت .3

 الناس يف بالدي : صالح عبد الصبور .4

 :          جواز سقر  حممود درويش .5
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 Books Prescribed        الكتب املقّررة:

 حممود مصطفى بدوي : خمتارات من الشعر العريب احلديث .1
 دكتور الطاهر أمحد مكي :   الشعر العريب املعاصر .2
 أنس بدوي و حّسان الطبييب :   الشعر احلديثروائع  .3
 أنس بدوي و حّسان الطبييب :   روائع الشعر املعاصر .4
 حممود سامي البارودي :   ديوان البارودي .5
 أمحد شوقي :    الشوقيات .6
 حافظ ابراهيم :   ديوان حافظ ابراهيم .1
 خليل مطران :   ديوان خليل مطران .8

 دار العودة  ،بريوت  –:       انزك املالئكة  ملالئكة                ديوان انزك ا     -9
 دار العودة ،بريوت –:       عبد الوهاب البيايت   ديوان عبد الوهاب البيايت           -12

  :Books Recommended        الكتب للمطالعة العاّمة:

 للدكتور شوقي ضيف  :  األدب العريب املعاصر يف مصر .1
 أمحد قبش :  اتريخ الشعر العريب احلديث .2
 أمحد حسن الزايت :   اتريخ األدب العريب .3
 للدكتور أمحد هيكل :  تطور األدب احلديث يف مصر .4
 للدكتور شوقي ضيف  : دراسات يف الشعر العريب املعاصر .5
 كيل:       العوضي الو   العقاد و التجديد يف الشعر     .6
 مجاعة ابولو و أثرها يف الشعر العريب احلديث:  عبد العزيز الدسوقي .1
 د. عبد النعم خفاجي :  مدارس الشعر احلديث .8
 د. دمحم أّيوب الندوي الشعر و الشعراء يف األدب العريب احلديث: .9
 فرحانه صديقي :  انزك املالئكة و آاثرها الشعرية .12

د رعىب اشرعى  -11  وفزان ادمح :  دجي 
د رعىب ادب -21 مه         :   دجي 

 
ج
ي ف    رت

 

ض
  

 

 سمش امكل امجن وشق
د رعىب -21 د اردو اور دجي    اطملعه      ى اشرع دجي 

وفس اعرم   –د :   اك اقتب   ي 

English: 
1. Badwi M. M. : A Critical Appreciation of Modern Arabic Poetry  
2. Brughman J. : An Introduction to the History of Modern Arabic Literature 
3. Jayyusi S. K. : Trends and Movements in Modern Arabic Poetry 
4. Moreh S. : Modern Arabic Poetry (1800-1970) 
5. Badwi M. M. : Introduction to Modern Arabic Poetry   
6. Ismat Mehdi : Modern Arabic Literature  
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Semester – IV 

Course No: AR 17402 CR 

Title of the course: Mahjari Arabic Literature   األدب العربي المهجري 
Marks:  100        Credits: 4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 تعريف ابألدب املهجري .1
 اجلنوبيةأسباب هجرة اللبنانيني و السوريني إىل أمريكا الشمالية و  .2
 نشأة األدب العريب يف املهجر و ظهور الصحافة العربّية .3
 "الرابطة القلمية" و "العصبة األندلسية" .4

 Unit - II          الوحدة الثانية
 تطّور النثر العريب يف املهجر )املقالة والقصة( .1
 النقد األديب يف املهجر )الغرابل( .2
 يب املهجريالتأثري الغريب يف الشعر العر  .3

 جتديد يف الشكل و املوضوع، الشعر املنثور والنثر الشعري –تطور الشعر و جتديده يف املهجر  .4
 Unit - III          الوحدة الثالثة
 نصوص من النثر املهجري: 

 املقاالت اآلتية جلربان خليل جربان: ألف.
 مناحة يف احلقل .2  يف مدينة األموات .1
 لغتكم ويل لغيتلكم  .4   طفالن .3

 املقاالت اآلتية مليخائيل نعيمة  ب(
  عظة الغراب .1
 جمد القلم .2
 Unit - IV         ةالرابعالوحدة 

 نصوص من الشعر املهجري:

 تعايل : أيليا أبو ماضي .1
 أخي : ميخائيل نعيمة .2
 وىّل ما عرفناه : رشيد أيوب .3
 اي نفس : نسيب عريضة .4
 الوالدة اجلديدة رشيد سليم اخلوري: .5
 الراهبة : الياس فرحات .6

 

 

 



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

 

58 
 

 :Books Prescribed        الكتب املقّررة:

 الشعر العريب يف املهجر )مكتبة اخلاجني القاهرة(  دمحم عبد الغين حسن .1
 مصر –اجملموعة الكاملة ملؤلفات جربان )العربية( مكتبة اهلالل    جربان خليل جربان .2
 بريوت( –الغرابل )دار صادر    ميخائيل نعيمة .3
 بريوت( –اجملموعة الكاملة )دار العلم للماليني    ميخائيل نعيمة .4
 أدبنا و أدابؤان يف املهاجر األمريكية، دار املعارف مبصر   جورج صيدح .5
 م(1986 –ديوان أيب ماضي )دار العودة    أيليا أبو ماضي .6
 (1969يب احلديث )بريوت خمتارات من الشعر العر    مصطفى بدوي .1

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 التجديد يف شعر املهجر    أنس داود .1
 م(1911 –)دار الكاتب العريب للطباعة و النثر، القاهرة 

 م(1951 –التجديد يف شعر املهجر )دار النشر العريب    دمحم مصطفى .2
 م(1955الرابطة القلمية )دار املعارف، مبصر شعراء    اندرة مجيل سّراج .3
 م(1955الشعر العريب يف املهجر األمريكي )بريوت    وديع أمني ديب .4

6. Salma Khadra Jayyusi Trends and Movements in Modern Arabic Poetry  

7. Dr. Islamt Mehdi  Modern Arabic Literature  
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Semester – IV 

Course No: AR 17403 CR      

Title of the course: Arabic Drama       المسرحية العربية 
Marks:  100        Credits: 4 

 

  I -Unit       املسرحية وتقنياهتا  الوحدة األولى:

 احلل( –التعقيد  –اهليكل )العرض  -التعريف  .1
 اللغة واحلوار –الشخصية  –العناصر املهمة: الوحدة  .2

 Unit - II          الوحدة الثانية:
 اترخيها وأصوهلا  –املسرحية الكالسيكية  .1
 امللهاة )الكوميداي( -أنواع املسرحية: املأساة )الرتاجيداي(  .2

  III -Unit      املسرحية يف األدب العريب  الوحدة الثالثة:
 التطور –النشأة  -الظهور  .1
  –توفيق احلكيم  –عزيز أابظة  -االعالم البارزون: أمحد شوقي   .2

 على أمحد ابكثري –حممود تيمور 
  IV -Unit      مسرحية "الدكتور حازم"  الوحدة الرابعة:

 دراسة النص للرتمجة والشرح .1
 دراسة نقدية شاملة .2

 :Book Prescribed         الكتاب املقّرر:
  مسرحية "الدكتور حازم" لعلي أمحد ابكثري 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 ابراهيم درديري  تراثنا العريب يف األدب املسرحي احلديث .1
 أمحد هيكل  األدب القصصي و املسرحي يف مصر .2
 أمحد هيكل   تطور األدب احلديث يف مصر .3
 عمر الدسوقي  نشأهتا و اترخيها و أصوهلا –املسرحية  .4
 مود حامد شوك حم   الفن املسرحي يف األدب احلديث .5
 دمحم يوسف جنم   املسرحية يف األدب العريب احلديث .6
 علي الراعي   املسرح يف الوطن العريب .1
 حممود تيمور    طالئع املسرح العريب .8
 دمحم تيمور    حياتنا التمثيلية .9
 دمحم مندور     املسرح .12
 دمحم مندور    املسرح النثري .11
 دمحم مندور   احلكيممسرحيات توفيق  .12
 حممود حامد شوك    املسرحية يف شعر شوقي .13
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Semester – IV 

Course No: AR 17404 (DCE) 

Title of the course:  Literary Criticism in Arabic   أصول النقد األدبي وتاريخه 
Marks:  100        Credits: 4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى:

 معناه ووظيفته : األدب
 تعيينه بني العلم والفن 
 أنواعه قدميا وحديثا

 Unit - II          الوحدة الثانية:
 معناه ووظيفته :النقد

 مقاييسه
 أنواعه ومناهجه

 Unit - III          الوحدة الثالثة:
 النقد العريب القدمي:

 تطور النقد والبالغة يف العصر القدمي
 بن جعفرأعالم النقد العريب: قدامة 

 أبو هالل العسكري
 ابن رشيق

 عبد القاهر اجلرجاين
 Unit - IV         الوحدة الرابعة:

 :النقد احلديث
 تطورّه  

 طه حسني أعالمه:
 العقاد

 دمحم مندور
 دمحم غنيمي هالل 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 د. أحمد شائب   أصول النقد األدبي  .1

 د. بدوي طبانه   النقد األدبي أصول .2
 د. دمحم ابراهيم نصر النقد األدبي في العصر الجاهلي و صدر اإلسالم .3
 د. رشاد رشدي   المدخل إلى النقد .4
 د. عز الدين إسماعيل  األسس الجمالية في النقد العربي .5
 د. حسن الشيرازي    العمل األدبي .6
 عتيق د. عبد العزيز   في النقد األدبي .7
 حسن جاد حسن   دراسات في النقد األدبي .8
 إبراهيم عبد القادر المازني  الشعر و غاياته و وسائطه .9

 د. شوقي ضيف   البالغة، تطور و تاريخ .01
11. Welleck  A History of Modern Criticism 

12. I. A. Richards Principles of Literary Criticism 

13. Wellek & Warren Theory of Literature  
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Semester – IV 

Course No: AR 17405 (DCE) 

Title of the course: Tafseer and Hadith   

 التفسير والحديث
Marks: 100         Credits:    4 

 Unit - I          الوحدة األولى

 تطور علوم القرآن أ( 
 تعريف ابملصلطحات اآلتية ب( 

 التفسري والتأويل، احملكم واملتشابة، العام واخلاص، الناسخ واملنسوخ
 Unit - II          الوحدة الثانية

 2، 1تفسري ابن كثري: آل عمران، ركوع  أ(
 تفسري الكبري للرازي: معوذتني ب(
 تفسري الكشاف للزخمشري: سورة النبأ ج(

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 مجع احلديث يف مراحله األوىل إبشارة خاصة إىل الصحاح و املسانيد والسنن (أ
 تعريف ابملصلطحات اآلتية (ب

 الصحيح، احلسن،املتواتر،الضعيف،املشهور
 Unit - IV          الوحدة الرابعة

 دراسة األبواب اآلتية من الكتاب رايض الصاحلني حملي الدين أيب زكراي النووي
 ةينواحضار الابب اإلخالص  أ( 
 ابب يف التعاون على الرب والتقوى ب(
 ابب يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ج(
 ابب اإلصالح بني الناس د(

 
  Books Prescribed         :املقّررةالكتب 

 كثري  البن تفسري القرآن العظيم: .1

 تفسري الكبري: للرازي .2

 تفسري الكشاف: للزخمشري .3

 الدين أيب زكراي النووي حمي : رايض الصاحلني .4

 :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:
 القرآن: جالل الدين السيوطي ماالتقان يف علو  .1

 جامع البيان يف تفسري القرآن: ابن جرير الطربي .2

 الدر املنثور: جالل الدين السيوطي .3
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 صحيح املسلم: مسلم بن احلجاج القشريي .4

 السجستاينسنن أيب داود: أبو داود  .5

 شرح صحيح مسلم: حمي الدين النووي .6

 ( شوقي ضيف2اتريخ األدب العريب: )جزء  .1

 اتريخ األدب العريب: امحد حسن الزايت .8

 اتريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان .9

 التفسري واملفسرون: د. دمحم حسني الذهيب .12

 علوم احلديث: د. صبحي سامل .11

 تيسري علوم احلديث: عمرو عبد املنعم سليم .12

 انسخ احلديث ومنسوخه: ابن شاهني .13

 اصطالحات حديث )مرتجم(: د. حممود الطحان .14
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Semester – IV 

Course No: AR 17406 DCA 

Title of the course: Methodology of Teaching Arabic  

 منهجية تعليم اللغة العربية
Marks:  100        Credits: 4 
 

Unit – I الوحدة األولى 
Arabic Language in India  

a) Linguistic Introduction to Arabic 

Language. 

b) Teaching of Arabic in India …. Main 

objectives  

c) Main centres and Institutions of Arabic 

language teaching in India. 

 اللغة العربية يف اهلند
 تعريف لغوي ابللغة العربية ألف: 
 العربية يف اهلند... األهداف الرئيسيةتعليم اللغة  .ب

 املعاهد الرئيسية لتعليم اللغة العربية يف اهلنداملراكز و  .ج

 

Unit – II الوحدة الثانية 

Curriculum Development  

a) Curriculum: Definition, development & 

kinds.   

b) Main Objectives of the curriculum:  

c) Curriculum and syllabus designing 

d) Components of the curriculum 

 بناء املنهج الدراسي
 املنهج: تعريفه وتطويره وأنواعه ألف: 
 األهداف الرئيسية للمنهج الدراسي ب:
 ختطيط املنهج الدراسي ج:
 مكّوانت املنهج الدراسي د:

Unit – III الوحدة الثالثة 
Essentials of an effective language 

teaching  

a) Lesson planning  

b) Text of the syllabus and exercises   

c) Language teaching aids: Audio-

video tools, linguaphone/ language 

lab.  

 لوازم تدريس فّعال
 ختطيط الدروس ألف: 
 نصوص املقرر الدراسي و التدريبات ب:
 معينات تعليم اللغة: األدوات السمعية البصرية  ج:

 / املخترب اللغوي لنغوافون 

Unit – IV الوحدة الرابعة 
Evaluation and Testing  

a) Concept of evaluation and testing  

b) Role of evaluation and testing in the 

process of teaching/ learning 

c) Testing techniques of language skills  

 االختبارالتقومي و 
 االختبارمفهوم التقومي و  ألف:
 يف عملية التعليم و التعلم االختباردور التقومي و  ب:

 تقنيات اختبار املهارات اللغوية ج:

 

Books Recommended: 

1. Robert Lado: Language Teaching – A Scientific Approach: Tata Mcgraw Hill,  

New Delhi, 1985 

2. K. V. V. Narsimah Rao: Essentials of Second Language Teaching; Central Institute of Indian 

Languages, Mansagangotri, Mysore, India, 2000 

3. Richards and Rodgers: Approaches and Methods in Language Teaching  

4. C. J. Brumfit: Communicative Methodology in Language Teaching, Cambridge, 1984 

5. W. Littlewood: Foreign and Second Language Learning, Cambridge, 1984 
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 1986/ 2أساليب تدريس اللغة العربية، الرايض، اململكة العربية السعودية ط  -دمحم علي اخلويل: .6

للرتبية و العلوم و طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا، املنظمة اإلسالمية  -حممود كامل و رشدي أمحد: .1
 (2223الثقافة، )ايسيسكو، الرابط، املغرب 

 1982مكتبة النهضة املصرية،  –طرق تعليم اللغة العربية للمبتدئني، القاهرة، مصر  -دمحم عبد القادر أمحد: .8

 1984 –أصول تدريس اللغة العربية، دار الرائد العريب بريوت، لبنان  -علي جواد الطاهر: .9

اجلامعة امللية اإلسالمية نيو أمهية القصة يف تعليم العربية لألجانب، لغري الناطقني هبا  -لندوي:شفيق أمحد خان ا .12
 دهلي

بناء املناهج و طرق تدريس اللغة العربية، قسم اللغة العربية و آداهبا، اجلامعة امللية  -شفيق أمحد خان الندوي: .11
 اإلسالمية، نيو دهلي 

 لعربية، شربا بليكشن، دهلي )اهلند(د. صهيب عامل: طرق تدريس اللغة ا .12

 الدكتور جودت الركايب: ُطرق تدريس اللغة العربية، دار الفكر دمشق، سوريه .13

 (، جزيرة الروضة، القاهرة1955) 1-األبراشي، دمحم عطية: الطرق اخلاصة يف الرتبية لتدريس اللغة العربية ط .14

 لكشاف، لبنان، دار ا2( ط: 1956احلصري، ساطع: درس يف أصول التدريس ) .15
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Semester – IV 

Course No: AR 17407 (DCE) 

Title of the course: Special Study of Mikhail Naimy 

 دراسة خاصة عن ميخائيل نعيمة
Marks:  100        Credits: 4 
 
 

 Unit – I          الوحدة األولى

 حياة ميخائيل نعيمة و شخصيته

 التحاقة "ابلسيمنار الروحي" يف بولتافا، يوكرانيا .2   مولده و نشأته و تعليمه .1

 ظهور البواكري األدبية عند مكثه يف روسيا .4 األدبية يف شخصيته يةَعَماِلقة الروسالأتثري  .2

 Unit – II          الوحدة الثانية
 ميخائيل نعيمة يف أمريكا الشمالية

 ل نعيمةاتثري األدب الغريب يف ميخائي .2  التحاقة جبامعة واشنطن .1

 أتثّر مصاحبته من جربان و زعماء الرابطة اآلخرين .3

 Unit – III          الوحدة الثالثة
 فجر األمل بعد ليل اليأس

 املقاالت األدبية النقدية و نشرها يف اجمّلالت .1
 مسامهة ميخائيل نعيمة يف تدعيم الصحف و اجمّلالت العربية يف املهجر .2

 و دور ميخائيل نعيمة احليوي فيها  1922تكوين الرابطة القلمية يف عام  .3

 Unit –IV         الوحدة الرابعة
 دراسة خاصة عن أدب ميخائيل نعيمة

 مقاالت نقدية –الغرابل  . 1

 القصص القصرية و الرواية و املسرحية . 2

 Books Prescribed          :الكتب املقررة

 اجملموعة الكاملة من اجمللد األّول إىل اجمللد التاسع، دار العلم للمالئني ببريوت -ميخائيل نعيمة: .1

2. Mikhail Naimy:- Khlil Gibran, Philosophical Library, New York, 1985 

3. Mikhail Naimy:- The Book of Mirdad, Bombay India 1954 

 Books Recommended       :الكتب للمطالعة العامة

 الشعر العريب يف املهجر )مكتبة اخلاجني القاهرة( دمحم عبد الغين حسن: .1
 أدبنا و أدابؤان يف املهاجر األمريكية، دار املصر، مبصر : جورج صيدح .2
 م(1911التجديد يف شعر املهجر )دار الكاتب العريب للطباعة و النشر، القاهرة،  :  أنس داود .3
 م(1955مبصر  –الرابطة القلمية )دار املعارف شعراء  : اندرة مجيل سّراج .4
 م(1955 –الشعر العريب يف املهجر األمريكي )بريوت  : وديع أمني ديب .5

6. Salma Khadra Jayyusi: Trends and Movements in Modern Arabic Poetry, Leiden, Netherland  

7. Dr. Ismat Mehdi:  Modern Arabic Literature, Hyderabad, India  
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Semester – IV 

Course No: AR 17408 DCE 

Title of the course: Speical Study of Mahmood Taimoor as Short Story Writer  

 دراسة خاّصة لمحمود تيمور ككاتب القصة القصيرة
Marks: 100         Credits: 4 

 

 Unit - I     القصة القصرية تطور وازدهار  الوحدة األولى

 القصرية القصةفّن  .1

 القصة القصرية يف األدب العريب .2
 Unit - II     حممود تيمور والقصة القصرية  الوحدة الثانية

 حياة حممود تيمور األدبية .1

 مسامهة حممود تيمور يف تطوير القصة القصرية .2
 Unit - III     أقاصيص محمود تيمور  الوحدة الثالثة

 ويل هللا  .1

 ورقة النصيب .2

 Unit - IV           أقاصيص محمود تيمور  الوحدة الرابعة 

 احلكم هلل  .1

 كل عام وأنتم خبري .2

 

 :Books Prescribed         الكتب املقّررة:

 م1994، سنة1إبراهيم دمحم عطا: عوامل التشويق يف القصة القصرية، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط .1

 م1998العاملية للنشر، لوجنمان، سنة أمحد درويش: تقنيات الفن القصصي، الشركة املصرية  .2

 م1992ية لإلبداع األديب يف القصة القصرية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، عام نفشاكر عبد احلميد: األسس ال .3

 عبد العزيز السبيل: مفهوم القصة القصرية، نسخة خطية .4

  مصر، نسخة خطيةغالم رضا وفرشته أفضلي وحسني مشس آابدي: نشأة القصة القصرية وميزاهتا يف .5

 دمحم عبيد هللا: الرواية والقصة القصرية عند العرب،  .6

 حممود تيمور:  .1

 م1983إحسان هلل وقصص أخرى، مكتبة اآلداب ومطبعتها ابجلماميز، يوليو  (أ)
 م1959، سنة 2شفاه غليظة، جمهول الناشر، ط (ب)

 م1995كل عام وأنتم خبري، الشركة املصرية العاملية للنشر، لوجنمان، سنة  )ج( (ت)
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Semester – IV 

Course No: AR 17409 (DCE) 

Title of the course: Arabic Syntax – II     1 - العربي النحو  

Marks: 100        Credits: 4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 عالمات نصب االسم –االسم املنصوب 
 حاالت نصب االسم .1
 اسم إّن وأخواهتاخرب كان وأخواهتا و  .2
 ال النافية للجنس .3
 املفعول املطلق  –فعول به امل .4
 املفعول فيه –املفعول ألجله  .5

 Unit - II          الوحدة الثانية
 أدوات اإلستثناء –املستثىن  .2  أنواع احلال –احلال  .1
  أدوات النداء –املنادى  .3
 العدد من حيث اإلعراب والبناء –التمييز وحكم إعرابه  .4
 لالسم املنصوبالتابع  .5
 العلم املمنوع من الصرف، الصفة املمنوعة من انصرف –املمنوع من الصرف  .6

 
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 الف( الفعل من حيث البناء واإلعراب
 فعل األمر وبناؤه  –الفعل املاضي وبناؤه  –املبىن من األفعال  .1
 أو نون التوكيدالفعل املضارع املتصل به نون النسوة  .2
 املعرب من األفعال )الفعل املضارع(ب( 
 رفع الفعل املضارع  .2   األفعال اخلمسة .1
 األدوات جتزم فعلني –جوازم الفعل املضارع  .4  نواصب الفعل املضارع .3

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 أساليب حنوية

 أدوات الشرط –أسلوب الشرط  .1
 "نعم وبئس"  –افعال املدح والذم  –أسلوب املدح والذم  .2
 صيغتا التعجب –أسلوب التعجب  .3
 أمساء االستفهام  –حروف االستفهام  –أسلوب االستفهام  .4
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Recommended Books/Suggested Readings:                    املقرتحة للمطالعة العامة          بالكت 

                                            
 أتليف قؤاد نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة :      ملخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّباس حسن، دار املعارف، مصر :       النحو الوايف .2
 بنانالسيد أمحد اهلامشي، دار الكتب العلمية بريوت، ل 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  :      القواعد العربية امليسرة .6

 تبات جامعة امللك سعود الرايضاملك
 نحو الواضح يف قواعد اللغة الغربية :      لعلي اجلارم و مصطفى امنيال .1

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

 ندوة العلماء لكناؤ    ،مترين النحو                    :          عبد املاجد الندوي       -8
 سيد احسان الرمحن، دهلي        اجلديد يف اللغة العربّية         : -9
 لسّيد علي، مدارس         :     للمبتدئنياللغة العربية  .-12

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 

 
 

 


