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Semester – IV 

Course No: AR 17410 (GE) 

Title of the course: Arabic Grammar-IV 

 4-  قواعد اللغة العربية
Marks: 50        Credits: 2 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 النعت احلقيقي والنعت السبيب  .1
 حروف العطف –العطف  .2
 التوكيد اللفظي والتوكيد املعنوي –التوكيد  .3

 أدوات االستفهام  .4

 مهزة الوصل ومهزة القطع .5

 Unit - II          الوحدة الثانية
 ثىناملست   .1

 التمييز   .2

 البدل   .3

 احلال      .4

  األعداد   .5

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

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

 رةأتليف قؤاد نعمة، الطبعة السابعة، القاه  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
 اآلداب، جامعة قاهرة الدكتور مهدي املخزومي، كلية   يف النحو العريب .5
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمّمد الرفاعي الشيخ عمادة شؤون    القواعد العربية امليسرة .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
 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 



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

 

70 
 

Semester – IV 

Course No: AR 17411 (GE) 

Title of the course: Quranic Arabic - II 
Marks:  50        Credits: 2 

 

 Unit - I          :الوحدة األولى

 اجلمل البسيطة من القرآن
  اجلمل اإلمسية
 اجلمل الفعلية

 Unit - II          :الوحدة الثانية
 اجلمل اإلستفهامية

 اجلمل الشرطية

 Unit - III          :الوحدة الثالثة
 ترمجة النصوص من القرآن الكرمي

 سورة الفاحتة 
 آية من البدائية  21سورة البقرة: 

 41إىل اآلية  23سورة اإلسراء: من اآلية 
 

 
 :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 االتقان يف علو القرآن: جالل الدين السيوطي .1

 جامع البيان يف تفسري القرآن: ابن جرير الطربي .2

 الدر املنثور: جالل الدين السيوطي .3

 ( شوقي ضيف2العريب: )جزء اتريخ األدب  .4

 اتريخ األدب العريب: امحد حسن الزايت .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

 كثري  البنتفسري ابن كثري:  .11

 لسان القرآن: جلماعة من مؤلفي مدرسة عائشة صديقة، كراتشي، البشرى ببلشرزس، كراتشي ابكستان .11
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Semester -IV 

Course No: AR 17412 (OE) 

Title of the course: Basic Arabic Translation - II 

 2 -الترجمة األساسية 
Marks:  50       Credits: 2 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

  Translation from English to Arabic and vice-versa 

i)  SMS  

ii)  Emails  

iii) Certificates  

    

 Unit - II          الوحدة الثانية
 Translation of simple paragraphs  

  (i) News headlines  

(ii) News items  

  
 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 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
 د. شفيق أمحد خان وغريه   اللغة العربية الوظيفية .4
 ح دمحم جبلد. ممدو    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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


