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UNIVERSITY OF KASHMIR         (Annexure – I) 
POST GRADUATE DEPARTMENT OF ARABIC 

Syllabi and courses for M. A. Arabic programme (CBCS scheme) 
Session 2015 

(Semester I – IV) 

 The duration of M. A. Arabic programme will be 4 semesters (2 years). 

 The department of Arabic will offer 36 courses at M. A. level. 
 There will be 12 Core Course (CR), 20 Elective Allied (EA) and 04 Elective Open (EO) courses.  

 Each course has a weightage of 4 credits. 
 The total credits for each semester will be 24 and the whole programme of M. A. Arabic has 96 

credits in all. 
 Each course has 100 marks (20 marks for Internal Assessment and 80 marks for Examination). 

LIST OF COURSES 
 SEMESTER - I 

Course 

Code 
Course Name Paper Category 

Hours per week 
Credits 

L T P 

AR 101 CR Arabic Syntax – I Core 3 2 0 3+1= 4 

AR 102 CR Translation Skills  Core  4 0 0 4 

AR 103 CR Classical  Arabic Prose Core 4 0 0 4 

AR 104 EA Tafseer and Hadith  Elective (Allied)  4 0 0 4 

AR 105 EA Introduction to Contemporary Arab 

World 

Elective (Allied)  4 0 0 4 

AR 106 EA Readings in Arabic Text Elective (Allied)  4 0 0 4 

AR 107 EA History of Arabic Literature – I Elective (Allied)  3 2 0 3+1=4 

AR-108 EA Remedial  Arabic Grammar Elective (Allied) 3 2 0 3+1=4 

AR 110 EO Basic Course in Modern Arabic – I Elective (Open) 3 1 1    3+1=4 

24 Credit = 27 Contact Hours 21 6 0 24 

 

SEMESTER - II 

Course 

Code 
Course Name Paper Category 

Hours per week 
Credits 

L T P 

AR 201 CR Arabic  Morphology Core 3 2 0 3+1= 4 

AR 202 CR Translation and Language 

Comprehension 

Core  4 0 0 4 

AR 203 CR Classical Arabic Poetry –I Core 4 0 0 4 

AR 204 EA History of Arabic Literature – II Elective (Allied)  3 2 0 3+1=4 

AR 205 EA  

 

Arabic Literature in India Elective (Allied)  4 0 0 4 

AR 206 EA Arabic Literature in Muslim Spain Elective (Allied)  4 0 0 4 

AR 207 EA Arabic Linguistics Elective (Allied)  3 2 0 3+1=4 

AR 208 EA Special study of a classical Arabic 

writer (Al-Jahiz) 

Elective (Allied) 4 0 0 4 

AR 209 EA Short Story Elective (Allied) 4 0 0 4 

AR- 210 EO Basic Course in Modern Arabic – II      Elective (Open) 3 1 1 3+1=4 

24 Credit = 27 Contact Hours 21 6 0 24 
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SEMESTER - III 

Course 

Code 
Course Name Paper Category 

Hours per week 
Credits 

L T P 

AR 301 CR Arabic Syntax -II Core 3 2 0 3+1= 4 

AR 302 CR Classical Arabic Poetry – II Core  4 0 0 4 

AR 303 CR Translation and Interpretation    Core 4 0 0 4 

AR 304 EA Arabic Balagh  Elective (Allied)  2 0 0 2 

AR 305 EA Arabic Novel  Elective (Allied)  4 0 0 4 

AR 306 EA Modern Arabic Prose (Essays) Elective (Allied)  3 2 0 3+1=4 

AR 307 EA Trends and movements in Modern 

Arabic literature 

Elective (Allied)  4 0 0 4 

AR 308 EA Special study of a classical Arabic 

poet (Al-Mutanabbi) 

Elective (Allied) 4 0 0 4 

AR 309 EA Prosody   Elective (Allied)  2 0 0 2 

AR 310 EO Advanced Course in Modern Arabic  Elective (Open) 3 2 0 3+1=4 

24 Credit = 27 Contact Hours 21 6 0 24 

 

SEMESTER - IV 

Course 

Code 
Course Name Paper Category 

Hours per week 
Credits 

L T P 

AR 401 CR Modern Arabic Poetry Core 4 0 0  4 

AR 402 CR Arabic Drama Core  4 0 0 4 

AR 403 CR Composition and Precis Writing  Core 3 2 0 3+1=4 

AR 404 EA Literary Criticism  Elective (Allied)  3 2 0 3+1=4 

AR 405 EA Mahjari Arabic Literature Elective (Allied)  4 0 0 4 

AR 406 EA Methodology of Teaching of Arabic Elective (Allied)  3 2 0 3+1=4 

AR 407 EA Special study of  a Modern Arabic 

writer Najib Mahfouz/ Khalil Gibran 
Elective (Allied)  4 0 0 4 

AR 408 EA Special study of  a Modern Arabic 

poet Mekhail Nuaima 
Elective (Allied) 4 0 0 4 

AR 409 EA Quranic Studies  Elective (Allied) 4 0 0 4 

AR 410 EO Translation, Composition and Oral 

Expression 

Elective (Open) 3 2 0 3+1=4 

24 Credit = 27 Contact Hours 21 6 0 24 

 
1. A candidate compulsorily has to obtain 24 credits per semester 96 credits in two years M. A. Arabic programme 

i.e. (4 semesters). However, a candidate compulsorily has to obtain 4 credits from general / open elective from 
outside the Department.  

2. A candidate has to obtain minimum of 24 credits in a semester; 12 credits compulsorily are to be opted from 
“Core Courses”, while the remaining 12 credits can be obtained in either of the following two ways: 

 All the 12 credits can be obtained from within the Department or Faculty from a pool of “Electives (Allied)” offered 
by the Department/Faculty. However, a minimum of 4 credits from Electives (Open) are to be obtained by a 
candidate from outside the Department in any semester while persuing the programme; or 

 8 credits can be obtained from the “Electives (Allied)” while 4 credits can be obtained from “Electives (Open)” 
from outside the Department. 

A candidate has a provision to go with a slow pace of as low as 20 credits per semester or with an accelerated 
pace of as high as 28 credits per semester, so as to earn minimum required 96 credits in 2-year programme (4 
semesters). 

Head 
Dept. of Arabic  
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Semester – I 

Course No:- AR 101 CR 

Title of the course: Arabic Syntax – I            1   – العربي النحو

Marks :-                     100                                                                    Credits :-         4  

Internal Assessment:- 20                                                                    Examination:-80  

                         I –it Un           الوحدة األولى
 املبين و املعرب ) تعريف ابملبين و املعرب(

 املنيب من األمساء 
 ائر املتصلةمضال –الضمائر املنفصلة  -الضمائر   .1
 اإلشارة إىل القريب والبعيد –أمساء اإلشارة  .2
 صلة الوصول –األمساء املوصولة  .3
 أمساء االستفهام –أمساء الشرط  .4
 (12)ما عدا  19إىل  11املرّكبة من األعداد  .5

 مناذج إلعراب األمساء املنبّيية –تطبيقات حنوية         
 Unit - II          الوحدة الثانية

 املعرب من األمساء
 االسم املرفوع، االسم املنصوب واالسم اجملرور –أنواع اإلعراب  . 1
 عالمات رفع االسم –االسم املرفوع  .2
 االسمحاالت رفع  .3

 املبتدأ واخلرب وتطابقهما 
 املبتدأ إذا كان نكرة 
  مواضع حذف املبتدأ وجوابا 

 شبه اجلملة و اجلملة( –أنواع اخلرب ) املفرد  -اخلرب  .4
 اخلرب وجواب مواضع حذف 
 وجواب مواضع تقدمي املبتدأ على اخلرب 
 مواضع تقدمي اخلرب على املبتدأ وجواب 

 مناذج إلعراب األمساء املعربة –تطبيقات حنوية                    
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 اسم كان وأخواهتا .1
 خرب إّن وأخواهتا  .2
 أفعال املقاربة والرجاء والشروع  .3
 مواضع كسر مهزة إنّ  –مواضع فتح مهزة أن  .4
 الفاعل وانئب الفاعل .5

 األمساء املعربة –تطبيقات حنوية 
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 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 التابع لالسم املرفوع

 مطابقة النعت واملنعوت –واملنعوت  النعت .1
  –النعت احلقيقي والنعت السبيب  .2
 حروف العطف –العطف  .3
 التوكيد اللفظي والتوكيد املعنوي –التوكيد  .4
 أنواع البدل –البدل  .5

 األمساء املعربة –تطبيقات حنوية 

 
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
 اهلامشي، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان السيد أمحد ساسية للغة العربيةالقواعد األ .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
 خ عمادة شؤون الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمّمد الرفاعي الشي  القواعد العربية امليسرة .6

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

 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  -10
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 – I 

Course No: AR 102 CR 

Title of the course: History of Arabic Literature – I  

 1 -تاريخ األدب العربي 
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20        Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 اجلاهليالعصر 
 قبل اإلسالم( اجملتمع العريب 2   شبه اجلزيرة العربية( 1
 ( نشأة القصيدة وبناءها4  ( نشأة اللغة العربية وتطورها3
 ( صور بدائية للنثر6 ( املعلقات وأصحاهبا وخصائصها الفنية5

 Unit - II          الوحدة الثانية
 العصر اإلسالمي

 احلديث الشريف وأثره يف األدب العريب (2القرآن وأثره يف اللغة العربية (1
 الشعراء املخضرمون (4 اخلطابة اإلسالمية وأهم خطباءها (3
 موضوعات الشعر اإلسالمي (5

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 النثر يف العصر األموي

 اخلطابة وأهم اخلطباء (2 قيام الدولة األموية )خلفية اترخيية( (1
 نشأة النحو العريب (4   اللغةتطور علم  (3
 الرسائل (5

  IV -Unit     الشعر يف العصر األموي   الوحدة الرابعة
 النقائض وشعراءها (3    الشعر السياسي (1
 جرير، أخطل، فرزدق      الغزل (2

 القصائد التقليدية (4    اإلابحي أ.  
 العذري ب.
 التقليدي ج(

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 جرجي زيدان :  اتريخ آداب اللغة العربية .1
 شوقي ضيف : اتريخ األدب العريب )العصر اجلاهلي،  .2

 أمحد حسن الزاّيت :   اتريخ األدب العريب .3
 عمر فروخ :   اتريخ األدب العريب .4

 جواد علي :  اتريخ العرب قبل اإلسالم .5

 ي ضيفدكتور شوق :  الفن و مذاهبه يف الشعر العريب .6
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 دكتور شوقي ضيف :  الفن و مذاهبه يف النثر العريب .7

 دكتور شوقي ضيف : التطور و التجديد يف الشعر األموي .8

 أمحد أمني :    فجر اإلسالم .9

 دكتور طه حسني :   يف األدب اجلاهلي .10

 حيىي اجلبوري :   شعراء املخضرمني .11

 شكري فيصل :  تطور الغزل يف اجلاهلية و اإلسالم .12

 انصر الدين األسد :   اجلاهلي مصادر الشعر .13

 مصطفى عوض الكرمي :    فن التوشيح  .14

English  

1. History of the Arabs                                 P. K. Hitti 

2. An introduction of Arabic Literature                        H.A.R.Gibb 

3. A Literary History of the Arabs                                R. N. Nichlson 

4. A History of Arabic Literature                                  K. A. Fariq 

5. The Development of Ghazal in Arabic Literature.  Kinney 

 اردو
 ى ندو عبد الحليم    (1،2،3عربى ادب كى تاريخ )ج  .1
 احمد حسن الزّيات   )مترجم(ى تاريخ ادب عرب .2
 ى مقتدي حسن ازهر  اجزاء( 4)مترجم  مختصر تاريخ ادب عربى .3
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Semester – I 

Course No: AR 103 CR 

Title of the course: Classical Arabic Prose    النثر العربي الكالسيكي 
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 55ـ 1سورة القمر، اآلايت:  القرآن الكرمي: .1
 من الكتاب "األحاديث النبوية واحلكم احملمدية"  األحاديث النبوية: .2

 (1166إىل رقم  1145و من رقم  250إىل رقم 230ألمحد اهلامشي )من رقم 
 خطب:  .3

  الوداعخطبة حجة أ. 
 ب. خطبة حجاج بن يوسف حني خرج من الكوفة إىل البصرة 

 292، ص: 1نقال من الكتاب "األدب العريب واترخيه": للحنا الفاخوري، ج 
 Unit - II          الوحدة الثانية

 أليب احلسن الندوي  1وصف الصيد نقال من خمتارات من أدب العرب، ج عبد احلميد الكاتب: .1
 مقتبس من الكتاب أدب الصغري من )على العاقل أمورا ... إىل الكتاب( : املقفعابن  .2 
 مقتبس من كتاب احليوان للجاحظ   :  اجلاحظ .3 

 من )من الناس من يقول إن العيش كله كفرة مال ... إىل ..... الوكيل( 
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 األرمينية ]من كتاب مقامات بديع الزمان اهلمذاين[املقامة  بديع الزمان اهلمذاين: .1
 ُعلو اهلّمة  : ابن اجلوزي .2

 ]نقال من خمتارات من أدب العرب، اجلزء األول أليب احلسن الندوي[    
 (240، ص:2الفصاحة )املؤجز يف األدب العريب واترخيه، ج  ضياء الدين ابن األثري:  .3

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 مفاخرة بني السيف و القلم القلقشندي، أبو العباس: .1 

 ]من كتاب صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء[
 املقدمة األوىل ]من كتاب عجانب املخلوقات و غرائب املوجودات[ القزويين، أبو حيى زكراي: .2 
 علم األدب )مقدمة ابن خلدون( : ابن خلدون .3 

 
 :Books Prescribed         الكتب املقّررة:

 القرآن الكرمي .1
 حممد امساعيل البخاري :  صحيح البخاري .2
 ابن املقفع :  األدب الكبري .3
 اجلاحظ : كتاب احملاسن و األضداد .4
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 بديع الزمان اهلمذاين :   مقامات .5
 املسعودي : كتاب مروج الذهب .6
 ابن اجلوزي :  صيد اخلاطر .7
 أبو العباس القلقشندي :  صبِح األعشى .8
 حتفة النظّار يف غرائب و  .9

 ابن بطوطة :  عجائب األسفار 
 ابن خلدون :   املقدمة .10
 اتريخ األدب العريب املؤجز  .11

 حنا الفاخوري :   1،2،3جزء  
 سيد حممد رابع الندوي :   منثورات .12
 هنج البالغة .13

 سيدان علي : )شرح األستاذ حممد عبده
 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 أمحد حسن الزايت :  اتريخ األدب العريب .1
 (1،2،3،4شوقي ضيف ) :  اتريخ األدب العريب .2
 جرجي زيدان : اتريخ آداب اللغة العربية .3
 د/ شويف ضيف الفن و مذاهبه يف النثر العريب: .4
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Semester – I 

Course No: AR 104 EA 

Title of the course: Tafseer and Hadith   

 والحديثالتفسير 
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 أ( تطور علوم القرآن
 ب( تعريف ابملصلطحات اآلتية

 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
 ع احلديث يف مراحله األوىل شإشارة خاصة إىل الصحاح و املسانيد والسننمج (أ

 تعريف ابملصلطحات اآلتية (ب
 احلسن،التواتر،الضعيف،املشهورالصحيح، 

 Unit - IV            الوحدة الرابعة
 )أربعة أحاديث( :كتاب الوحياجلامع الصحيح حملمد إمساعيل البخاري (أ

  أربعني حديثا للنووي (ب

 
  Books Prescribed         :املقّررةالكتب 

 إلبن كثري تفسري القرآن العظيم: .1

 تفسري الكبري: للرازي .2

 للزخمشري تفسري الكشاف: .3

 أربعني حديثنا للنوي .4

 صحيح البخاري: حممد إمساعيل البخاري .5

 :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

 احلجاج القشرييصحيح املسلم: مسلم بن  .4
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 سنن أيب داود: أبو داود السجستاين .5

 شرح صحيح مسلم: حمي الدين النووي .6

 ( شوقي ضيف2اتريخ األدب العريب: )جزء  .7

 اتريخ األدب العريب: امحد حسن الزايت .8

 اتريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان .9

 التفسري واملفسرون: د. حممد حسني الذهيب .10

 علوم احلديث: د. صبحي سامل .11

 يسري علوم احلديث: عمرو عبد املنعم سليمت .12

 انسخ احلديث ومنسوخه: ابن شاهني .13

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

Course No: AR 105 EA 

Title of the course: Introduction to Contemporary Arab World  

 )تعريف بالعالم العربي المعاصر(
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20          Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 تعريف عام ابلعامل العريب املعاصر

 معامل جغرافية دميوغرافية .1
 خلفية اترخيية موجزة .2
 نشوء دول العرب اجلديدة .3
 االجتماعيةجامعة الدول العربية و املنّظمات السياسية و  .4

 Unit - II          الوحدة الثانية
  و دول اخلليج العريب اململكة العربية السعودية و اليمن

 تعريف جغرايف موجز .1
 اجملتمع و الثقافة .2
 السياسة و اإلقتصاد .3

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 سوراي ـ لبنان ـ فلسطني ـ األردنالعراق .  

 موجزتعريف جغرايف  .1
 اجملتمع و الثقافة .2
 السياسة و اإلقتصاد .3

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 املغرب( –تونس  –ليبيا  –سودان  –دول افريقية عربية )مصر               

 تعريف جغرايف موجز .1
 اجملتمع و الثقافة .2
 السياسة و اإلقتصاد .3
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  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 1960مكتبة النهضة املصرية القاهرة  مصر املعاصرة و قيام اجلمهورية العربية املتحدة .1
 حممد عبد هللا عنان  مصر اإلسالمية و اتريخ اخلطة املصرية .2
 عبد الرمحن الرافعي    اتريخ حركة القومية .3
 كارل بروكلمان    اتريخ الشعوب اإلسالمية .4
 عصام نعمان    ارة العربية و أوراباحلض .5
 عباس حممود العقاد     الثقافة العربية .6
 عباس حممود العقاد    روح احلضارة العربية .7
 فيلث حيت   اتريخ سوراي و لبنان و فلسطني .8
 د. نقوال زايدة  أزمة التطور احلضاري يف الوطن العريب .9

 نكهزيغيد هو    مشس العرب تسطع على الغرب .10
11. Imamuddin S. M.  A Modern History of the Middle East and North Africa  

12. Lusiky V.  Modern History of the Arab countries 

13. Sachar H. M  The Emergence of the Middle East 

14. Iqbal S. M.  The Emergence of Saudi Arabia 

15. Christine, P. Grant Syria and Palestine 

16. Holt P. M  Political and Social change in Modern Egypt 

17. Hitti P. K  History of the Arab  

18. Hitti P. K  History of Syria  

19. Hettinger, Arnold Arabs – Their place in Modern World 

20. Kazziha, W. W. Palestine in the Arab Dilema 

21. Toyubee A. J.  Between Niger and Nile 

22. J. M. Abu Nasr A History of the Magrib 

23. J. Hell   The Arab civilization 

24. E. Cromer  Modern Egypt 

25. Madawo Al-Rasheed A History of Saudi Arabia 

26. Antonius George The Arab Awakening 

27. Polk, W. R.  Beginning of the Modernization of Arab World  
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Semester -I 

Course No:  AR 106 EA 

Course Title: Readings in Arabic Text 

 القراءة في النصوص العربية
Marks:  100        Credits: 2 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى
 احلكاية واألقصوصة

 أمجل احلكاايت العاملية، دار الشروق اخلّياط الصغري الداهية .1

 أمجل احلكاايت العاملية، دار الشروق   عالء الدين .2

 أمحد هبجت  جحا والسلطان .3

 مىن رجب  املدينة النائمة .4

 أمحد فؤاد تيمور   حنني .5

 Unit - II          الوحدة الثانية
 املسرحية

 علي أمحد ابكثري من فوق سبع مساوات .1

 توفيق احلكيم   (حممد ) .2

 على أمحد ابكري  أغلى من احلبِّ  .3

 توفيق احلكيم  جملس العدل .4

 علي أمحد ابكثري  هكذا لقي هللا عمر .5

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 املقالة

 ابن بطوطة ذكر أهل اهلند الذين حيّرِقون أنفسهم ابلنار .1

 انصر العبوديحممد بن     يف مدنية كوملبو .2

 حممد املنسي قنديل لن أحنين رأسي أبداا... صالح الدين األيّويب .3

 أنيس منصور   كّل شيئ .... إىل حّد ّما! .4

 سالمة موسى     اهلواية .5

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 الشعر

 أمحد شوقيغاندي                        .1

 الزهاويإّنا غريبان ههنا               مجيل صدقي  .2
 جربا إبراهيم جربا    قبية  .3

 

 



 14 

 أبو القاسم الشايب  الصباح اجلديد .4
 عّباس حممود العّقاد كّواء الثياب ليلة األحد .5
 

 :Books Prescribed        الكتب املقّررة:

 م1992، بريوت/ القاهرة، عام 2أمجل احلكاايت العاملية، دار الشروق، ط .1
 الشروق، بريوت/ القاهرةجحا والسلطان، أمحد هبجت، دار  .2

 م1991عندما تتور النساء، مىن رجب، دار الشروق، بريوت/ القاهرة سنة  .3

 م1970أمومة حائرة وقصص أخرى، أمحد فؤاد تيمور، مكتبة اآلداب، القاهرة، سنة  .4

 من فوق سبع مساوات، علي أمحد ابكثري .5

 (، توفيق احلكيمحمّمد ) .6

 م2006ة مصر، الفجالة، سنة أغلى من احلّب، علي أمحد ابكثري، مكتب .7

 م1988جملس العدل، توفيق احلكيم، مكتبة مصر، الفجالة، عام  .8

 م1981هكذا لقي هللا عمر، علي أمحد ابكثري، مكتبة مصر، الفجالة، عام  .9

 م1992رحلة ابن بطوطة، دار صادر، بريوت، سنة  .10

 ثقافةرحلة إىل سيالن، حممد بن انصر العبودي، اجلمعية العربية السعودية لل .11

 م1991عظماء يف طفولتهم، حممد املنسي قنديل، دار املعارف، القاهرة، سنة  .12

 م2003، سنة، 5وداعا أيّها امللل، أنيس منصور، دار الشروق، بريوت/ القاهرة، ط .13

 م1947، عام 1فّن احلّب واحلياة، سالمة موسى، سالمة موسى للنشر والتوزيع ط .14

 املكتبة الثقافية، بريوت، بالزمانالبدائع والطرائف، جربان خليل جربان،  .15

 م1990، عام 1اجملموعات الشعرية، جربا إبراهيم جربا، رايض الرئيس للكتب والنشر، لندن، ط .16

 م1986دار العودة، بريوت، سنة  الشوقيات : أمحد شوقي,  .17

 م1990، عام 2خمتارات من الشعر والنثر، هيثم علي حجازي، األهلية للنشر والتوزيع، عمان )األردن( ط .18

 م1996، سنة 1خمتارات من شعر العقاد، فاروق شوشة، اجمللس األعلى للثقافة، ط .19

 خمتارات من الشعر العريب احلديث، مصطفى بدوي .20

 1983الشعر العريب املعاصر ، دكتور الطاهر أمحد مكّي ، دار املعارف، القاهره   .21
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Semester – I 

Course No: AR 102 CR        Credits: 4 

Title of the course: Translation Skills  

 مهارات الترجمة
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 ترمجة املصطلحات املفردة واملركبة من اإلجنليزية إىل العربية حول العناوين اآلتية:
 شؤون اجتماعية واقتصادية (2  تربوية وثقافيةشؤون  (1
 شؤون صحية وبيئية (4  شؤون سياسية وادارية (3

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

 اجلمل املنفية (2   اجلمل املثبتة (1
 اجلمل االستفهامية املنفية (4  اجلمل االستفهامية (3

  III -Unit    الرتمجة من العربية إىل االجنليزية   الوحدة الثالثة
 ترمجة اجلمل الفعلية البسيطة حول األفعال اآلتية:

 الفعل املضارع (2   الفعل املاضي (1
 فعل النهي (4   فعل األمر (3

  IV -Unit    العربيةالرتمجة من االجنليزية إىل    الوحدة الرابعة
 ترمجة عناوين األخبار البسيطة من اجلرائد االجنليزية اليومية

 
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 د. حممد اجتباء الندوي  التعبري و احملادثة يف اللغة العربية .1
 د. معني الدين األعظمي   الرتمجة مناهجها و أصوهلا .2
 د. منظور أمحد خان   اإلنشاء و الرتمجةحنو  .3
 د. شفيق أمحد خان وغريه   اللغة العربية الوظيفية .4
 د. ممدوح حممد جبل   فن الرتمجة الصحيحة: .5
 ندیم الواجدی  عربی میں ترجمہ کیجیے .6

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 – I 

Course No: AR 108 EA 

Title of the course: Remedial Arabic Grammar                      قواعد اللغة العربية  
Marks:  100       Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 تقسيم الكلمة إىل اسم، فعل وحرف –الكلمة  .1

 النكرة واملعرفة –اإلسم  .2

 االسم املذكر واملؤنث .3

 ومثىن ومجع تقسيم اإلسم إىل مفرد .4

 اجلمع السامل واجلمع املكّسر .5

 مجع املذّكر السامل ومجع املؤنث السامل  .6

 الضمري املنفصل واملنصل –الضمائر  .7

 اسم اإلشارة واالسم املوصول .8

 
 Unit - II          الوحدة الثانية

 املركب الناقص و املركب التام  .1

 الصفة واملوصوف )النعت واملنعوت(-املركب التوصيفي   .2

 املركب اإلضايف )املضاف واملضاف إليه( .3

 اجلملة املفيدة -املركب التام   .4

 املبتدأ و اخلرب و تطابقهما –اجلملة اإلمسية  .5

 اسم كان وأخواهتا  )رفع املبتدأ ونصب اخلرب( .6

 خرب إّن وأخواهتا )نصب املتبدأ و رفع اخلرب( .7

 
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 اجلملة الفعلية .1
 فعل املر –الفعل املضارع  –الفعل املاضي  –تقسيم الفعل شإعتبار زمنه  .2

 تقسيم الفعل إىل الالزم واملتعدي .3

 تقسيم الفعل الصحيح واملعتل .4

 تقسيم الفعل إىل اجملرد واملزيد .5

 الفاعل واملفعول به –اجلملة الفعلية  .6

 الفعل اجملهول وانئب الفاعل .7

 املضارعنواصب الفعل املضارع وجوازم الفعل  .8
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 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 عراهباإاألمساء اخلمسة و  .1

 األفعال اخلمسة وإعراهبا .2

 املبين واملعرب .3

 املبين من األمساء واألفعال .4

 املعرب من األمساء واألفعال .5

 حروف االستفهام –حروف النداء  –حروف اجلر  .6

 الصفة املمنوع من الصرف( –املمنوع  من الصرف )االسم املمنوع من الصرف  .7

 
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

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

 الطبعة السابعة، القاهرةأتليف قؤاد نعمة،   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
 مهدي املخزومي، كلية اآلداب، جامعة قاهرةالدكتور    يف النحو العريب .5
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمّمد الرفاعي الشيخ عمادة شؤون   القواعد العربية امليسرة .6

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

 سيد احسان الرمحن، دهلي  اجلديد يف اللغة العربّية .10
 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 – I 

Course No: AR 110 EO 

Title of the course: Basic course in modern Arabic-I 

Marks:  100        Credits: 2 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I         الوحدة األولى

  Grammar 

 احلروف الشمسية والقمرية .2  احلركات الثالث -روف اهلحاءح .1
 صلة و املنفصلةالضمائر املتّ  .4    املعرفة والنكرة .3
 املضاف اليهاملضاف و  .6   اسم و فعل وحرف .5
  مفعول ( -فاعل  –اجلملة الفعلية ) فعل  .8  اجلملة االمسية )املبتداء و اخلرب(  .7

 Unit - II        الوحدة الثانية

 Test and Applied Grammar 

 لف عبد الرحيم )اجلزء األول(‘ دروس اللغة العربية لغري الناطقني هبا  
 Unit - III        الوحدة الثالثة

Translation 

A.  Translation from English into Arabic: 

1. Words/phrases 

2. Constructions 

3. Simple nominal and verbal sentences 

 B.  Elementary vocabulary on the following topics: 

 . أعضاء اجلسم3  . فصول السنة2    .  أايم األسبوع 1   
 أقارب. 5  . الفواكه و اخلضروات4   

 Unit - IV        الوحدة الرابعة
 Oral expression 

 

  Recommended Books        الكتب املقّررة:

 ف عبد الرحيم )اجلزء األول( لِ  ا:دروس اللغة العربية لغري الناطقني هب .1
 لعلي اجلارم و مصطفى امني النحو الواضحة )اجلزء األّول والثاين(  .2

 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
 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   القواعد العربية امليسرة .6

 ضاملكتبات جامعة امللك سعود الراي
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 نحو الواضح يف قواعد اللغة الغربية :      لعلي اجلارم و مصطفى امنيال .7
 للمدارس املرحلة اإلبتدائية )اجلزء األول و الثاين و الثالث(                                                          
 املرحلة الثانوية ) اجلزء األول و الثاين و الثالث(للمدارس                                                          

 ندوة العلماء لكناؤ    ،.     مترين النحو                           عبد املاجد الندوي 8
 سيد احسان الرمحن، دهلي  اجلديد يف اللغة العربّية .9

 لسّيد علي، مدارس  اللغة العربية للمبتدئني .10
12. A new Arabic Grammar   John A. Haywood 

13. A practical approach to the Arabic language Wali Akhtar 

14. Essential Arabic    I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic   S. A. Rahman 

16. Arabic Made Easy    Abul Hashim 

17. Let’s Speak Arabic    S. A. Rahman 

 
 

 



 20 

Semester – II 

Course No: AR 201 CR 

Title of the course:  Arabic Morphology      علم الصرف 

Marks:  100       Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 الفعل الصحيح والفعل املعتل –ه تينالفعل ابلنظر إىل ب .1
 ، أبواب الفعل اجملّرد و املزيد فيه.د والفعل املزيدالفعل اجملرّ  –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
 الفعل اجملهولملعلوم و الفعل ا – الفعل ابلنظر إىل ذكر فاعله .5
 الفعل اجلامد والفعل املتصرف –الفعل ابلنظر إىل تصريفه  .6

  تصاريف أبواب الثالثي و الرابعي اجملّرد و املزيد فيهتطبيقات على 
 

 Unit - II          الوحدة الثانية
 اهلمزة ، مهزة القطع ، مهزة الوصل .1
 اإلعالل واإلبدال  .2

 أنواع اإلعالل – .3

 تطبيقات على اإلعالل و اإلبدال 
 

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 االسم ابلنظر إىل  بنيته . 1

 االسم الصحيح اآلخر وغري الصحيح اآلخر
 املقصور، املنقوص، واملمدود 

 االسم ابلنظر إىل تعيينه .2
 اإلسم النكرة، االسم املعرفة، املعرب أبل، املضاف إىل معرفة 

 االسم املذكر واالسم املؤنث وعالمات التأنيث –االسم ابلنظر إىل نوعه .       3         
  –االسم ابلنظر إىل عدده  .4

 االسم املفرد واالسم املثىن 
 مجع املذكر السامل، مجع مؤنث السامل، مجع التكسري 

 تطبيقات صرفية 
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 Unit - IV           الوحدة الرابعة
 تركيبهاالسم ابلنظر إىل 

 اسم الذات، اسم املعىن أو املصدر –االسم اجلامد  .1
 اسم الفاعل، صوغ اسم الفاعل، صيغ املبالغة –االسم املشتق  .2
 صوغ اسم املفعول –اسم املفعول  .3
 صوغ الصفة املشبهة –الصفة املشبهة ابسم الفاعل  .4
 صوغ اسم التفضيل –اسم التفضيل  .5
 اسم اآللة –امساء الزمان واملكان  .6

 امليزان الصريف – تطبيقات

 

                            :Recommended Books/Suggested Readings    الكتب املقرتحة للمطالعة العامة

 أتليف قؤاد نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة   ملخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّباس حسن، دار املعارف، مصر    النحو الوايف .2
 السيد أمحد اهلامشي، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان  للغة العربية القواعد االساسية .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
 وسف السيد حمّمد الرفاعي الشيخ عمادة شؤون الدكتور ابراهيم ي   القواعد العربية امليسرة .6

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

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

 ء لكناؤ  ندوة العلما  ،عبد املاجد الندوي            مترين النحو                        -8
 سيد احسان الرمحن، دهلي   اجلديد يف اللغة العربّية -9

 لسّيد علي، مدارس   اللغة العربية للمبتدئني -10
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 202 CR 

Title of the course: History of Arabic Literature – II 

 2 -تاريخ األدب العربي 
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 العصر العباسي )النثر(
 احلالة الثقافية والفكرية( 2   ( قيام الدولة العباسية1
 ( تطّور النثر الفين4  ( احلركة العلمية ودار الرتمجة3
 ( املقامة )بديع الزمان، احلريري5

 Unit - II          الوحدة الثانية
 العباسي )الشعر(العصر 

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

 الفنون الشعرية األخرى (4  ب. أبو نواس أ. بشار بن برد 
 

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 عصر االحنطاط

 حالة النثر العريب (3  احلالة الثقافية بعد سقوط بغداد (1
 أ. النثر الشعيب    حالة الشعر وأهم الشعراء (2

 ب. النثر األديب    أ. صفي الدين احلّلي
 ب. عائشة الباعونية

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 عصر العثماين

 السريةأدب  (2   مسامهة علماء العرب (1
 أدب الرحالت (3    الف( اتريخ:

 أهم الكتب الراجعة (4   ابن خلدون، وابن خلقان
 ب( لغة:  

 ابن املنظور  
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 جرجي زيدان :    اتريخ آداب اللغة العربية .1

 شوقي ضيف : العصر اإلسالمي، العصر العباسي األّول و الثاين .2
 أمحد حسن الزاّيت :    اتريخ األدب العريب .3
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 عمر فروخ :    اتريخ األدب العريب .4

 دكتور شوقي ضيف :   الفن و مذاهبه يف الثعر العريب .5

 دكتور شوقي ضيف :   الفن و مذاهبه يف النثر العريب .6

 دكتور شوقي ضيف :   التطور و التجديد يف الشعر األموي .7

 أمحد أمني :     فجر اإلسالم .8

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

 شكري فيصل :   تطور الغزل يف اجلاهلية و اإلسالم .10

 أحسان عباس :    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 :    لزجل يف األندلسا .15
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 الحليم ندوي    (1،2،3عربى ادب كى تاريخ )ج  .1
 احمد حسن الزّيات   تاريخ ادب عربي )مترجم( .2
 مقتدي حسن ازهري  اجزاء( 4مختصر تاريخ ادب عربى )مترجم  .3
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Semester – II 

Course No: AR 203 CR 

Title of the course: Classical Arabic Poetry – I  

(Pre-Islamic Period to Ummyad Period)  

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

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 الشعر اجلاهلي
 زهري بن أيب سلمى: قصيدة كاملة )حتليل لغوي ونقدي(معلقة 
 Unit - II          الوحدة الثانية

 مخسة عشر بيتا من معّلقة له، من الشعر: امرؤ القيس: .1
 مبنجرد قيد األوابد هيكل و قد اغتدى و الطري يف وكناهتا  
 اثنا عشر بيتا من معلفة، من الشعر: عنرتة بن شّداد: .2 
 و الكفر خمبثة لنفس املنعم عمرا غري شاكر نعميتنّبئت   
 طرفة بن العبد: مخسة عشر بيتا من معلقته من الشعر: .3 
 ألست ترى أن  قد أتيت مبؤيد يقول وقد تّر الوظيف وساقها  

 عمرو بن كثلوم: مخسة عشر بيتا من معلقته من الشعر: .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 
 إّن الذوائب من فهر قد بنيت  
 اخلنساء: قصيدة .2 
 أال اي عني و حيك اسعديين  

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

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

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



 25 

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

 
 :Books Prescribed         الكتب املقّررة:

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

 م1931اجلزء األول، مطبعه دار الكتب املصرية القاهرة، 
 دواوين الشعراء املذكورين أعاله يف املقرر الدراسي .3
 أنس بدوي و زمالءه  روائع الشعر اإلسالمي .4
 أنس بدوي و زمالءه  األموي روائع الشعر .5

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 د/ شوقي ضيف (1,2،3) اتريخ األدب العريب .1
 جرجي زيدان (1,2,3) اتريخ اآلداب العربية .2
 عمر فّروخ (1،2،3) اتريخ األدب العريب .3
 أمحد حسن الزايت   اتريخ األدب العريب .4
 األمام الزوزين حتقيق حممد عبد هللا   ت السبعشرح املعلقا .5
 الدكتور عبد احلليم ندوي (1,2,3,4) عريب ادب كي اتريخ .6
 سيد طفيل أمحد مدين   اتريخ ادب عريب )مرتجم( .7
 مقتدي حسن أزهري   عريب ادب كي اتريخ .8
 سيد طفيل أمحد مدين    اتريخ ادب عريب .9

 شوقي ضيف مصر و الشام –عصر الدول و األمارات  .10

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 202 CR        Credits: 4 

Title of the course: Translation and Language Comprehension  

 الترجمة وفهم اللغة
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I       الوحدة األولى

 الرتمجة وتقنياهتا ألف(

 ة(االجنليزيالعربية إىل الرتمجة من مل املركبة حول االساليب اآلتية )ترمجة اجل ب(
 اجلمل االستثنائية (2   اجلمل احلالية (1
 اجملهولةاجلمل  (4   اجلمل الشرطية (3

  II -Unit    العربيةاالجنليزية إىل الرتمجة من    الوحدة الثانية
 ترمجة عناوين األخبار من اجلرائد االجنليزية مع اقتباسات قصرية

  III -Unit    االجنليزيةالرتمجة من العربية إىل    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 الطريس( معىن االستقالل (2
 )توفيق احلكيم( تاح النجاحفم (3
 )أمحد أمني( األدب والعلم (4

 :Book Prescribed         :الكتاب املقّرر

 املطالعة التوجهية )اجلزء الثاين و الثالث( جلنة التاليف املدرسي بريوت، لبنان .1
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 حممد اجتباء الندويد.   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
 د. ممدوح حممد جبل    فن الرتمجة الصحيحة: .5

 
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 205 EA 

Title of the course: Arabic Literature in India   األدب العربي في الهند 
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 الثقافة العربية يف اهلند

 العالقات العربية اهلندية .1
 اللغة العربية يف اهلند .2
 )علوم القرآن واحلديث النبوي( تدوين الكتب يف العلوم اإلسالمية .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

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

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 نصوص من الشعر 

 مري غالم علي آزاد البلغرامي: و قصيدة يف فصيله الشعر مطلعها: .1
 مودٌع يف طبيعة البشر حسن الُدررإمّنا الشعر أ 
 )نقال عن مقدمة مظهر الربكات: علق عليه حممد فضل الدين ص: ط( 

 شعرا من أواخر قصيدته "فنتة اهلند" اليت مطلعها 10فضل احلق اخلري آابدي:  .2
 مجد الدموع و ذابت األحشاء جلوي له جبوانح ايراء 
 العربية و آداهبا جامعة عليكره()نقال عن املنتخب من الشعر العريب لقسم  

 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 7من أول القصيدة و  اشعار 5 
 ر نور حممد شاكر( الهور)نقال عن شذرات من األدب العريب يف شبه القارة )دكتو  

 شعراا من قصيدته اليت مطلعها: 15أنور 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

  نصوص من النثر العريب

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

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

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

 أبو احلسن علي الندوي: الباب الثاين، الفصل األّول .4
 من كتاب: "ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني" 

 
 :Books Prescribed        الكتب املقّررة:

 لسيد غالم علي آزاد البلغرامي :   سبحة املرجان .1
 شاه ويل هللا حمدث الدهلوي :   حّجة هللا البالغة .2
 نور حممد شاكر رات من األدب العريب يف شبة القارة:شذ .3
 عبد احلي احلسين :   نزهة اخلواطر  .4
 أبو الفضل املأمون :   املقامات الدكنية .5
 أبو احلسن علي الندوي : ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني .6
 موالان آزاد بلغرامي )عّلق علي حممد فضل الدين( :   مظهر الربكات .7
 السّيد أبو احلسن علي الندوي :  خمتارات من أدب العرب .8
 قسم اللغة العربية جامعة علي كره اإلسالمية اهلند :  املنتخب من الشعر العريب .9
 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 عبد احلي احلسين :  الثقافة اإلسالمية يف اهلند .1
 د. امساعيل الندوي البالد العربية:اتريخ الصالت بني اهلند و  .2
 حممد 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
 د. سيد حممد اجتباء الندوي : صديق حسن خان شخصيته و آاثره .6
 عبد الحی الحسنی  :   عرب و ہند کے تعلقات .7

 صباح الدین عبد الرحمن : ہندوستان کے عہد وسطی کی ایک جھلک .8

 مسعود علی ندوی :  ہندوستان عربوں کی نظر میں .9
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 رضیہ حامد :   نواب صدیق حسن خان .10

 سالم قدوائی : ہندوستانی مفسرین اور انکی عربی تفسریں .11

 شمس تبریز خان :  عربی ادب میں ہندوستان کا حصہ .12

 ڈاکٹر شبیر احمد :  و ادب  عبد مغلیہ میں عربی زبان .13

 ڈاکٹر سید فاروق احمد بخاری :  ءکشمیر میں عربی شعر و ادب کا ارتقا .14

 ڈاکٹر محمد اسحاق : علم حدیث میں برعظم پاک و ہند کا حصہ .15

 قاضی اطہر مبارکپوری :  عرب و ہند عہد رسالت میں .16

 اجتباءالندویڈاکٹر محمد  :   ابو الحسن علی الحسنی الندوی .17
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Semester – II 

Course No: AR 206 EA 

Title of the course: Arabic Literature in Muslim Spain  

 األدب العربي في األندلس 

Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

  I -Unit      العرب يف األندلس  :الوحدة األولى

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

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

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

  III -Unit      الشعر العريب يف األندلس  :الوحدة الثالثة
 شعر الطبيعة .2  نشأة الشعر .1
 الشعراء البارزون: ابن زيدون و ابن هاين و ابن خفاجة .4 املوشحات والزجل .3
  IV -Unit    نصوص من الشعر العريب يف األندلس  ابعةالوحدة الر 
 ابن هاين: عشرون بيتا من قصيدته اليت مطلعها: .1

 وجال العظات وابلغ النذر  صدق الفناء وكذب العمر
 ابن زيدون: عشرون بيتا من قصيدته اليت مطلعها: .2

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

 وصافح رمسا ابلعذيب ومعلما لك هللا من برق تراءي فسلما
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 عبد احلي احلسين :  الثقافة اإلسالمية يف اهلند .1
 د. امساعيل الندوي اتريخ الصالت بني اهلند و البالد العربية: .2
 حممد قاضي اطهر مباركبوري :   ندرجال السند و اهل .3
 أبو احلسن علي الندوي :   املسلمون يف اهلند .4
 أبو احلسن علي الندوي :  الدعوة اإلسالمية يف اهلند .5
 د. سيد حممد اجتباء الندوي : صديق حسن خان شخصيته و آاثره .6
 عبد الحی الحسنی  :   عرب و ہند کے تعلقات .7

 صباح الدین عبد الرحمن : ہندوستان کے عہد وسطی کی ایک جھلک .8
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 مسعود علی ندوی :  ہندوستان عربوں کی نظر میں .9

 رضیہ حامد :   نواب صدیق حسن خان .10

 سالم قدوائی : ہندوستانی مفسرین اور انکی عربی تفسریں .11

 شمس تبریز خان :  عربی ادب میں ہندوستان کا حصہ .12

 ڈاکٹر شبیر احمد :  عربی زبان و ادب  عبد مغلیہ میں .13

 ڈاکٹر سید فاروق احمد بخاری :  ءں عربی شعر و ادب کا ارتقاکشمیر می .14

 ڈاکٹر محمد اسحاق : علم حدیث میں برعظم پاک و ہند کا حصہ .15

 قاضی اطہر مبارکپوری :  عرب و ہند عہد رسالت میں .16

 ڈاکٹر محمد اجتباءالندوی :   ابو الحسن علی الحسنی الندوی .17
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Semester – II 

Course No: AR 207 EA 

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

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          :الوحدة األولى

 نشاة اللغة  .2  عريف اللغة  .1

 وظيفة اللغة .3

 Unit - II          :الوحدة الثانية
 فقه اللغة عند العرب .2  و علم اللغةفقه اللغة  .1

 مدارس األلسنة احلديثة .4 علم اللغة يف العصر احلديث .3
 Unit - III          :الوحدة الثالثة

 الفونيم واملونيم واملورفيم .2   املبادي األلسنية .1

 علم االصوات .4  اجلملة ونظامها األلسين .3

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 اللغات  السامية )تعريف موجز( .1

 نشأهتا و تطورها –اللغة العربية  .2

 خصائص اللغة العربية .3

 بني الفصحى و العامية .4

 اللغة العربية يف العصر احلديث و حتّدايهتا .5
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 املدخل إىل علم اللغة: د. رمضان عبد التواب .1

 وأصحاب العربية: أبو منصور الثعاليبفقه اللغة  .2

 فقه اللغة: حممد املبارك .3

 مدخل إىل علم اللغة: حممود فهمي حجازي .4

 دراسات يف علم اللغة: فتح هللا سليمان .5

 حبوث منهجية يف علوم البالغة العربية: إبن عبد هللا امحد شعيب .6

 اللهجات العربية، نشأ وتطور: عبد الغفار حامد هالل .7

 بد الرمحن أيوبأصوات اللغة: ع .8

 البالغة العصرية واللغة العربية: سالمه موسى .9

 علم اللغة بني القدمي واحلديث: عبد الغفار هالل .10

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 
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Semester – II 

Course No: AR 208 EA 

Title of the course: Special Study of a writer (Al-Jahiz) 

 (لجاحظا(كاتب عن دراسة خاّصة 

Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 الفكري و األعتزالالصراع  .2  جوانب من حياته  .1
 تعريف ابلكتب اآلتية: .3

 كتاب البيان و التبيني ب(  كتاب احليوان أ(
 الرسائل د(  كتاب البخالء ج(

 Unit - II          الوحدة الثانية
 1،2،3دراسة النصوص من كتاب "البيان و البيني" جزء 

 من "قال جهابذة األلفاظ" ..... إىل –ابب البيان  .1
 (43_42، ص: 1ما تنوب عن اللفظ و ما تغين عن احلظ" )جزء  "و ما أكثر 

 من "و قال علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه قيمة كل إنسان" .... إىل .2
 (48-47، ص: 1"و كان ابن عمري اغالهم". )جزء  

 من "و ال حاجة بنامع هذه الفقر إىل الزايدة يف الدليل" .... إىل .3
 (7-6، ص:2الوطيس" )جزء "و من ذلك قوله اآلن محى  

 من "و مجلة القول اان ال نعرف اخلطب اال للعرب" ..... إىل .4
 (14-12، ص: 3"و ختففت مؤنتهم على من خالطهم"  )جزء  
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 دراسة النصوص من كتاب احليوان و كتاب البخالء:
 كتاب احليوان: 

 حلنا الفاخوري( 2املؤجز يف األدب العريب و اترخيه، جزء  الدفاع عن الكتاب )نقال من .1
 كتاب البخالء

 من "كيف يدعوا إىل السعادة من خّص نفسه ابلشقوة إىل .2
 ( 20-19و ما هذا السبب الذي خفى به اجلليل الواضح و أدرك به اجلليل و الغامض" )ص: 

 (99-98قارب السعر" )ص: من "و ما أما أبو حمّمد احلزامي" .... إىل "إالّ أن يت .3
 (266-264من "افهم ما أان مورده عليك... منع اجلميع أرضي للجميع" )ص:  .4

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 ميزات أسلوب اجلاحظ: بالغته األسلوب، دقة الوصف، املزج بني اجلّد و اهلزل .1
 خصائص اجلاحظ العامة: الواقعية و املوسوعية .2
 األدب العريب أثره يف .3
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 :Books Prescribed        الكتب املقّررة:

 ، دار الكتب العلمية، بريوت3-1اجلاحظ: كتاب البيان و التبيني، جزء  .1
 اجلاحظ: كتاب البخالء، دار أحياء العلوم، بريوت .2
 حنا الفاخوري: املؤجز يف األدب العريب و اترخيية، اجمللد الثاين، دار اجليل، بريوت .3

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 953القاهرة  –دراسات يف نقد األدب العريب  : بدوي طبانة .1
 اجلاحظ و جمتمع عصره : مجيل حرب .2
 1931القاهرة  –أدب اجلاحظ  : حسن السندويب .3
 1953القاهرة  –اجلاحظ يف سلسلة "نوابع الفكر العريب"  : حنا الفاخوري .4
 1948القاهرة  –اجلاحظ معلم العقل و األدب  : شفيق جربي .5
 الفن و مذاهبه يف النثر العريب : شوقي ضيف .6
 اجلاحظ، حياته و ااثره : طه احلاجزي .7
 من حديث الشعر و النثر : طه حسني .8
 اجزاءه( 3الروائع )اجلاحظ  : فؤاد أ. البستاين .9

 (1937جلاحظ الرسالة )دعاية ا حمّمد فهمي عبد اللطيف:  .10
 1940دمشق  –فن القصص يف كتاب البخالء للجاحظ  : حمّمد مبارك .11
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Semester – II 

Course No: AR 210 EO 

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

Marks:  100        Credits: 2 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I         الوحدة األولى

   Grammar 

 الالزم و املتعدي . 2 ،املضارع، أمر والنهي الفعل: املاضي .1  
 الفاعل، املفعول، انئب الفاعل . 4   املعروف و اجملهول .3  

 Unit - II        الوحدة الثانية

Text and Applied Grammar 

A. Lesson no : 1-16 from the book:  

 اجلزءالثاين(‘)  الرحيم عبد. لف هبا لغريالناطقني العربية اللغة دروس  

B. Last five Suras of HOLY QURAN. 
 Unit - III        الوحدة الثالثة

Translation 

                Translation from English into Arabic on the following: 

i. Nominal sentences ,Subject and predicate 

ii. Different modes of subject- predicate 

ii.         Simple verbal sentences 

iii.       Use of tenses (past, present, future) 

 Unit - IV        الوحدة الرابعة
 Oral expression 

 

  Recommended Books        الكتب املقّررة:

 القرآن الكرمي:  .1
 (الثاينف عبد الرحيم )اجلزء  لِ  ا:لغري الناطقني هبدروس اللغة العربية  .2
 لعلي اجلارم و مصطفى امني النحو الواضحة )اجلزء األّول والثاين(  .3

                            :Suggested Readings       الكتب املقرتحة للمطالعة العامة

 لسابعة، القاهرةأتليف قؤاد نعمة، الطبعة ا   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
 املخزومي، كلية اآلداب، جامعة قاهرة الدكتور مهدي    يف النحو العريب .5
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمّمد الرفاعي الشيخ عمادة شؤون    القواعد العربية امليسرة .6

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

 للمدارس املرحلة اإلبتدائية )اجلزء األول و الثاين و الثالث(                                                              
 للمدارس املرحلة الثانوية ) اجلزء األول و الثاين و الثالث(                                                          
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 ندوة العلماء لكناؤ    ،عبد املاجد الندوي                              مترين النحو      -8
 سيد احسان الرمحن، دهلي   اجلديد يف اللغة العربّية -9

 لسّيد علي، مدارس   اللغة العربية للمبتدئني .-10
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 301 CR 

Title of the course: Arabic Syntax – II      2 - العربيالنحو  

Marks:  100       Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 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
 التابع لالسم املنصوب .5
 العلم املمنوع من الصرف، الصفة املمنوعة من انصرف –املمنوع من الصرف  .6

 مناذج إلعراب األمساء املعربة –تطبيقات حنوية 
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 الف( الفعل من حيث البناء واإلعراب
 فعل األمر وبناؤه  –الفعل املاضي وبناؤه  –املبىن من األفعال  .1
 النسوة أو نون التوكيد الفعل املضارع املتصل به نون .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

  و املعربة األفعال املبنّية- مناذج  اإلعراب  –تطبيقات حنوية 
 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

 مناذج ألساليب النحوية –تطبيقات حنوية 
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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
 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
 نحو الواضح يف قواعد اللغة الغربية :      لعلي اجلارم و مصطفى امنيال .7

 اإلبتدائية )اجلزء األول و الثاين و الثالث(  للمدارس املرحلة                                                         
 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         :     اللغة العربية للمبتدئني .-10
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 302 CR 

Title of the course: Classical Arabic Poetry – II  الشعر العربي الكالسيكي 
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 بشار بن برد:  .1
 قال بشار بن برد يهجو العباس بن حممد ألف( 
 وقال يتعّزل ب( 

 أبو العتاهية: .2
 امّنا الدنيا كفّي الظالل أمحد هلل على كل حال 

 أبو نواس: قصيدته .3
 وقل يل هي اخلمر.... أال فسقين مخرا 

 أبو متام: قال ميدح أاب سعيد مخسة عشر بيتا من البداية .4
 حفت اهلوى وتولت األواتر ال أنِت أنِت وال داير داير 
 Unit - II          الوحدة الثانية

 البحرتي: مخسة عشر بيتا من قصيدته ميدح فيها املتوكل، من الشعر .1
 .............. اي من رأي الربكة احلسناء 

 ابن الرومي: .2
 من صحبة األخيار واألشرار ذقت الطعوم فما التذذت براحة 

 املتنيّب: مخسة عشر بيتا من قصيدته من البداية .3
 وأتيت على قدر الكرام املكارم على قدر أهل العزم أتيت العزائم 

 أبو العلى احملري: مخسة عشر بيتا من البداية .4
 وضّل من قال إّن االكرمني فنوا      ما كان يف األرض من خري وال كرم 
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 ابن نباته املصري: .1
 يآسي عليه اذا ضّم الثرى جسد استغفر هللا! ال مايل و ال ولدي 

 عالمة البوصريي: ثالثون بيتا من قصيدة له "الربدة" من البداية: .2
 صفي الدين احلّلي: قصيدته خّفص مهومك .3

 ورحى املنون على األانم تدور خّفض مهومك، فاحلياة غرور 
 Unit - IV          الوحدة الرابعة

 ميزات الشعر للشعراء التاليني  
 أبو متام .3  أبو نواس .2  بشار بن برد .1
 البوصريي .6  أبو العال املعريّ  .5   املتنيّب  .4
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 :Books Prescribed        الكتب املقّررة:

 املنتخب من أدب العرب مجعه و شرحه طه حسني و زمالءه .1
 م1931اجلزء األّول، مطبعه دار الكتب املصرية القاهرة،       

 الدراسيدواوين الشعراء املذكورين أعاله يف املقرر  .2
 أنس بدوي و زمالءه روائع الشعر العباسي )األّول والثاين( .3

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 د. شوقي ضيف (1،2،3اتريخ األدب العريب ) .1
 جرجي زيدان (1،2،3اتريخ اآلداب العربية ) .2
 عمر فّروخ (1،2،3اتريخ األدب العريب ) .3
 أمحد حسن الزايت  العريباتريخ األدب  .4
 د. عبد الحليم ندوى  (1،2،3،4عربى ادب كى تاريخ ) .5
 سيد طفيل احمد مدنى تاريخ ادب عربى )مترجم( .6
 مقتدي حسن ازهرى   عربى ادب كى تاريخ .7
 سيد طفيل أمحد مدين   اتريخ ادب عريب .8
 شوقي ضيف عصر الدول و االمارات ـ مصر و الشام .9

English 
 1. A Literary History of Arabs : R. A. Nichloson, Adam Publishers and  

distributors, Delhi India  

 2. History of Arabs  : P. K. Hitti, Macmillan Press Ltd., London  
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Semester - III 

Course No: AR 303 CR 

Course Title: Modern Arabic Prose [Non-fictional]   نثر العربي الحديث 

 
Marks:  100        Credits: 2 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit- I          الوحدة األولى
 النهضة األدبية يف جمال النثر

 و بواعثها عوامل النهضة األدبية .1

 حركة الرتمجة و ميالد الفنون املستحدثة .2

 )ب( حممد حسني هيكل   )ج( حممود تيمور   أعالم النثر احلديث: )أ( طه حسني  .3

 Unit - II          الوحدة الثانية

 فنا املقالة و السرية
 تطور املقالة احلديثة .1

 السرية و أنواعها قدميا و حديثا .2

أعالم املقالة احلديثة:  )أ( الشيخ حممد عبده  )ب( مصطفى لطفي املنفلوطي )ج( عباس حممود  .3
 العقاد

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 نصوص من أدب املقالة و السرية

 حلقة اثنية من األايم .1

 لطه حسني:  )كان مطمئنا ....... إىل هذا الطور اجلديد(

 حملمد حسني هيكل:     قاسم أمني بك  .2

 حملمود تيمور:     فّن اإلصغاء .3

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 نصوص من أدب املقالة و السرية

 للشيخ حممد عبده:    الزواج .1

 ملصطفى لطفي املنفلوطي:   رسالة الغفران .2

 لعباس حممود العقاد:    بلديت .3

 
 الكتب المقّررة:

 م1978طـه حسني، دار املعارف، القاهرة، سنة ، األايم .1

 م1929، 1دار املعارف، القاهرة، ط حممد حسني هيكل،، غربية تراجم مصرية و .2

 ، املطبعة النموذجية، احللمية اجلديدةحممود تيمورر، النيب اإلنسان و مقاالت أخ .3

 م1993القاهرة، عام  \، دار الشروق، بريوت1، طلشيخ حممد عبده، ا2األعمال الكاملة، ج .4

 م1984، دار اجليل، بريوت، سنة نفلوطي، مصطفى لطفي امل1مؤلَّفات املنفلوطي الكاملة، ج .5
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 م1982، عام 1دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط باس حممود العقاد،عأان    .6

 الكتب للمطالعة العامة:
 م1978املقال وتطوره يف األدب املعاصر، دار املعارف، القاهرة، سنة ، أبو ذكرى .1

 ، اجيوكيشنل ُبك هاوس، علي غرمصر مني عريب مقاله نغارى كا ارتقاء ،أبو سفيان إصالحي .2

 ، بريوتإحسان عباس   فن السرية، دار الثقافة .3

 أمحد حسن الزايت   اتريخ األدب العريب .4

 م1983، 4، دار املعارف، القاهرة، طتطور األدب احلديث يف مصر، أمحد هيكل .5

 م1968أضواء على األدب العريب املعاصر، دار الكاتب املصري، القاهرة، سنة ، أنور اجلندي .6

احلديثة، دار العلم للماليني، الفنون األدبية و أعالمها يف النهضة العربية ، أنيس املقدسي .7
 م1984، عام 4بريوت،ط

 م1983، 8، طاألدب العريب املعاصر يف مصر، دار املعارف، القاهرة، شوقي ضيف .8

 م1968تطور الرواية العربية احلديثة يف مصر، دار املعارف، القاهرة، سنة ، عبد احملسن طه بدر .9

 م1966، سنة 7يب،ط، دار الكتاب العر 1يف األدب احلديث،ج، عمر الدسوقي .10

 ، مكتبة اإلجنلو املصرية، القاهرة3صور من األدب احلديث، ج، حممد عبد املنعم خفاجي .11

 م1961، 2القصة يف األدب العريب احلديث، املكتبة األهلية،بريوت، ط، حممد يوسف جنم .12

1. Hamdi Sakkut, The Egyptian Novel and its Main Trends, Darul Ma’arif, 

Cairo,1971 

2. Ismat Mahdi, Modern Arabic Literature, Rabi Publishers, Hyderabad, 1983 

3. Sasson Somekh, The Changing Rhythm, E. J. Brill, Leiden, 1973 

4. J. A. Haywood, Modern Arabic Literature 
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Semester – III 

Course No: AR 304 EA 

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

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          :الوحدة األولى

 معناه ووظيفته : األدب
 تعيينه بني العلم والفن 

 أنواعه قدميا وحديثا
 Unit - II          :الوحدة الثانية

 ووظيفتهمعناه  :النقد
 مقاييسه

 أنواعه ومناهجه
 Unit - III          :الوحدة الثالثة

 :النقد العريب القدمي
 تطور النقد والبالغة يف العصر القدمي
 أعالم النقد العريب: قدامة بن جعفر

 أبو هالل العسكري
 ابن رشيق

 عبد القاهر اجلرجاين
 Unit - IV         :الوحدة الرابعة

 :النقد احلديث
 تطورّه  

 طه حسني أعالمه:
 العقاد

 حممد مندور
 حممد غنيمي هالل 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 د. أمحد شائب   أصول النقد األديب  .1
 د. بدوي طبانه   أصول النقد األديب .2
 د. حممد ابراهيم نصر النقد األديب يف العصر اجلاهلي و صدر اإلسالم .3
 د. رشاد رشدي    املدخل إىل النقد .4
 د. عز الدين إمساعيل  األسس اجلمالية يف النقد العريب .5
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 د. حسن الشريازي    العمل األديب .6
 د. عبد العزيز عتيق    يف النقد األديب .7
 حسن جاد حسن   دراسات يف النقد األديب .8
 زينإبراهيم عبد القادر املا   الشعر و غاايته و وسائطه .9

 د. شوقي ضيف   البالغة، تطور و اتريخ .10
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 402 CR      

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

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

  I -Unit       املسرحية وتقنياهتا  :الوحدة األولى

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

  II -Unit      اتريخ املسرحية وأنواعها  :الثانيةالوحدة 
  الغربيةاملسرحية  .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         :اب املقّرركتلا
  لعلي أمحد ابكثري مسرحية "الدكتور حازم" 

  :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
 الدسوقيعمر   نشأهتا و اترخيها و أصوهلا –املسرحية  .4
 حممود حامد شوكت  الفن املسرحي يف األدب احلديث .5
 حممد يوسف جنم  املسرحية يف األدب العريب احلديث .6
 علي الراعي   املسرح يف الوطن العريب .7
 حممود تيمور   طالئع املسرح العريب .8
 حممد تيمور    حياتنا التمثيلية .9

 حممد مندور     املسرح .10
 حممد مندور    نثرياملسرح ال .11
 حممد مندور   مسرحيات توفيق احلكيم .12
 حممود حامد شوكت   املسرحية يف شعر شوقي .13
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Semester – III 

Course No: AR 306 EA 

Title of the course: Translation & Composition   
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 ترمجة االخبار الصحفية من اجلرائد اليومية الوطنية والدولية من االنكليزية إىل العربية حول املوضوعات اآلتية:
 الثقافة واألدب ( 2    السياسة ( 1
 االقتصادية ( 4  العلوم والتكنولوجيا  (3
 الرايضية  (5

 Unit - II          الوحدة الثانية
 :ترمجة االخبار الصحفية من اجلرائد اليومية الوطنية والدولية من العربية إىل اإلنكليزية حول املوضوعات اآلتية

 الثقافة واألدب (2   السياسة (1
 االقتصادية (4 العلوم والتكنولوجيا (3
 األحداث العاملية  (6  التعليم والرتبية (5

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 ترمجة من الواثئق الشرعية/ القانونية من اللغة اإلنكليزية إىل العربية والعكس.

 الشهادات اجلامعية (2  الصفقات (1
 شهادات خطية بقسم (3

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 كلمة حول العناوين اآلتية  300كتابة املقاالت مل تقل من 

 والتحدايت املعاصرةاللغة العربية  (1 
 الثقافة العرية يف اهلند (2
 األدب الكالسيقي (3
 األدب العريب احلديث (4
 الصحافة العربية (5

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 الصحف و اجملاّلت العربّية و اإلجنليزية .1
 د. معني الدين األعظمي   الرتمجة مناهجها و أصوهلا .2
 د. حممد اجتباء الندوي   التعبري واحملادثة العربّية .3
 ندمي الواجدي   عريب مني ترمجه كيجي .4
 د. منظور أمحد خان   حنو اإلنشاء و الرتمجة .5
 املكتبة احلديثة للطباعة و النشر، يريوت  رسائلي احلديثة يف كّل املناسبات .6
 الزايتراتب  الكنز املكنون و أصول كتابة الرسائل .7
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 دار الراتب اجملامعية    رسائل عائلية .8
 د. الياس الزين/ مصطفى جنيب    املراسالاتلتجارية .9

 مكتبة املعارف، بريوت، لبنان   أحدث الرسائل العصرية .10
1. Arabic Legal and Administrative Documents  Geoffery Khan 

2. Arabic for Scholars   M. A. Saleem Khan 

3. A New Arabic Grammar  John A. Haywood 

4. Essential Arabic   I. A. Faynan 

5. Teach Yourself Arabic  S. A. Rahman 
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Semester – IV 

Course No: AR 405 EA 

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

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

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

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

 شعريجتديد يف الشكل و املوضوع، الشعر املنثور والنثر ال –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
 لكم لغتكم ويل لغيت .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

 :Books Prescribed        الكتب املقّررة:

 الشعر العريب يف املهجر )مكتبة اخلاجني القاهرة(  الغين حسن حممد عبد .1
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 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
 (1969خمتارات من الشعر العريب احلديث )بريوت    مصطفى بدوي .7

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

  شعر املهجر التجديد يف   أنس داود .1
 م(1977 –)دار الكاتب العريب للطباعة و النثر، القاهرة 

 م(1957 –التجديد يف شعر املهجر )دار النشر العريب    حممد مصطفى .2
 م(1955شعراء الرابطة القلمية )دار املعارف، مبصر    اندرة مجيل سّراج .3
 م(1955وت الشعر العريب يف املهجر األمريكي )بري    وديع أمني ديب .4

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

7. Dr. Islamt Mehdi  Modern Arabic Literature  

 
 

  



 50 

Semester – III 

Course No: AR 308 EA 

Title of the course: Special Study of a Poet (Mutanabbi) 

 (المتنّبيشاعر )دراستة خاّصة عن 

Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 حياة املتنيّب و شخصيته
  األحوال السياسية و الثقافية والدينية يف عصره .1
 فلسفته و ميوله .3   مولده و نشأته .2
 املتنيّب يف ظّل سيف الدولة .5 املتنيّب كشاعر يف بداية عمره .4

 Unit - II          الوحدة الثانية
 تقّوق املتنيّب يف املديح .2 قصائده املدحية يف عضد الدين و الكافور .1
 خصائص شعره  .4   شعر املتنيّب و منـزلة .3
 منـزلته بني معاصريه .6   فن املتنيّب الشعري .5

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 شرح و التحليلال
 أم اخللق يف شخص حىت أعيدا  أحلما نرى أم زماان جديدا .1
 و قال ميدح حسني بن علي املهمذاين .2

 فياليتين بعّد و ايليته وجد لقد حازين وجّد مبن حازه بُعد 
 Unit - IV          الوحدة الرابعة

 الشرح و التحليل 
 على قدر الكرام املكارمو أتيت  على قدر أهل العزم أتيت العزائم .1
 و قال عند خروجه من مصر .2

 مبامضى أم ألمر فيك جتديد  عيّد أبية حال ُعدت اي عيدُ  

 :Books Prescribed        الكتب املقّررة:

 ديوان املتنيب .1
 د. شوقي ضيف، دار املعارف، مبصر اتريخ األدب العريب )العصر العباسي األول و الثاين( .2
 د. عمر فّروخ، دار العلم للماليني األدب العريب )العصر العباسي األّول و الثاين(اتريخ  .3
 أمحد  حسن الزايت، دار املعرفة، لبنان    اتريخ األدب العريب .4
 أنيس املقدسي، دار املعارف، مبصر    أمراء الشعر العباسي .5
 1985بنان، اجلامع يف اتريخ األدب العريب، األدب القدمي، دار اجليل ل .6

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

1. A Literary History of Arabs : R. A. Nichloson, Adam Publishers and  
distributors, Delhi India  

2. History of Arabs  : P. K. Hitti, Macmillan Press Ltd., London 
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Semester –IV 

Course No: AR 401 CR 

Title of the course:  Modern Arabic Poetry  

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

Examination   :    80                                                   Internal Assessment  :       80 

                      

 Unit - I          الوحدة األولى

 تعريف ابلشعر العريب احلديث

 العوامل األسباب و    –هنضة الشعر العريب احلديث  .1

 مراحل تطور الشعر العريب احلديث  .2

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

 من حيث الشكل واملضمونجتارب الشعر اجلديدة -4
 رمدارس الشعر احلديث: مدرس الديوان، مدرسة أبولو، مدرسة الشعر احل-5               

 Unit – II          الوحدة الثانية

 دراسة وتعليق –نصوص من الشعر احلديث 

 classicists -Neo       الكالسيكيون اجلُدد
 بيتا( 20قال يتشّوق إىل وطنه ) : حممود سامي البارودي .1

 بيتا( 17: العلم والتعليم )  أمحد شوقي .2

 بيتا(15) عيد اإلستقالل / : شكوى مصر من االحتالل   حافظ إبراهيم .3

 بيتا( 17: إىل األمة العربية )  معروف الرصايف .4

 : الغرب و الشرق مجيل صدقي الزهاوي .5

 Unit - III          الوحدة الثالثة
  Romanticists        الرومانطيقيون

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

 : قدوم الشتاء عباس حممود العقاد .3

 : من السماء أمحد زكي أبو شادي .4

 : على الصخرة البيضاء   على حممود طه .5

 : عام جديد          عمر أبو ريشة .6

 بيتا( 15: إرادة احلياة )  أبوا لقاسم الشايب .7
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 Unit - IV          الوحدة الرابعة
  Modernists      احملدثون

 :         الكولريا          انزك املالئكة .1

 :         رسالة حب صغرية                    نزار قباين .2

 الزمان الصغري  /س :         حدود اليأ لى أمحد سعيدأدونيس ع .3

                                      :         مسافر بال حقائب  البيايتعبد الوهاب  .4

 :         الناس يف بالدي صالح عبد الصبور .5

 :         سكن العبري  فاروق شوشه .6

 :          جواز سقر  حممود درويش .7

 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 :  روائع الشعر احلديث .3
 أنس بدوي و حّسان الطبييب :   روائع الشعر املعاصر .4
 حممود سامي البارودي :   ديوان البارودي .5
 أمحد شوقي :    الشوقيات .6
 حافظ ابراهيم :   ابراهيمديوان حافظ  .7
 خليل مطران :   ديوان خليل مطران .8

 دار العودة  ،بريوت  –:       انزك املالئكة  ديوان انزك املالئكة                     -9
 دار العودة ،بريوت –:       عبد الوهاب البيايت   ديوان عبد الوهاب البيايت           -10

  :Books Recommended        العاّمة:الكتب للمطالعة 

 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
 :       العوضي الوكيل  العقاد و التجديد يف الشعر     .6
 مجاعة ابولو و أثرها يف الشعر العريب احلديث:  عبد العزيز الدسوقي .7
 د. عبد النعم خفاجي :  مدارس الشعر احلديث .8
 د. حممد أّيوب الندوي الشعر و الشعراء يف األدب العريب احلديث: .9

 فرحانه صديقي :  انزك املالئكة و آاثرها الشعرية .10

 فوزان احمد :   جدید عربى شاعرى  -11
 شمس كمال انجم شوقي ضیف    ترجمه         :   جدید عربى ادب -12
 یوسف عامر   –د :   كا تقابلي مطالعه      ى شاعر ىجدید اردو اور جدید عرب -13

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  

 



 53 

Semester – III 

Course No: AR 305 EA 

Title of the course: Arabic Novel       العربيةالرواية  

Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

  I -Unit        الرواية  :األولىالوحدة 

 األسلوب –الشخصية  –احلبكة  –عناصر الرواية: احلكاية  . 1
 التطور -النشأة  –الرواية العربية: الظهور  .2

  II -Unit     أنواع الرواية وأعالمها   :الوحدة الثانية
 الرواية االجتماعية –أنواع الرواية: الرواية التارخيية  .1
 عبد احلميد جودة السحار –جنيب حمفوظ  –حممد فريد أبو حديد أعالم الرواية:  .2

  III -Unit     "كفاح طيبةرواية "   :الوحدة الثالثة
 ( للرتمجة والشرح143ص: إىل  1)من ص: دراسة النص  .1

  IV -Unit     رواية "كفاح طيبة"  :الوحدة الرابعة
 ( للرتمجة والشرح260إىل ص:  144دراسة النص )من ص:  .1
 نقدية شاملة للرواية سة ادر  .2

 الكتب املقررة:
 لنجيب حمفوظ" كفاح طيبةالرواية : " .1

 
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 أمحد هيكل األدب القصصي و املسرحي يف مصر .1
 أمحد هيكل  تطور األدب احلديث يف مصر .2
 أنور اجلندي   املعاصرةالقصة العربية  .3
 شوقي ضيف    فن النقد األديب .4
 شوقي ضيف  األدب العريب املعاصر يف مصر .5
 عبد احملسن طه بدر تطور الرواية العربية احلديثة يف مصر .6
 علي الراعي   دراسات يف الرواية املصرية .7
 حممود حامد شوكت الفن القصصي يف األدب املصري احلديث .8
 طه حسني و جنيب حمفوظ:    يوسف نوفل –الفن القصصي بني جيلي  .9

 الدكتور حممد يوسف جنم    فن القصة .10
1. Aspects of Novel    E. M. Foster 

2. Modern Arabic Literature   John Haywood 

3. The Egyptian Novel and its main Trends Hamdi Sakkut 

4. Modern Arabic Literature    Ismat Mehdi 

5. An Introduction to the History of Modern  

Arabic Literature In Egypt   J. Breugman  
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Semester – IV 

Course No: AR 403 CR 

Title of the course:  Translation, Composition & Interpretation  
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 اآلتية:العناوين حول والعكس الصحفية من اجلرائد اليومية الوطنية والدولية من االنكليزية إىل العربية األنباء ترمجة 
 الثقافة واألدب ( 2    السياسة ( 1
 العلوم والتكنولوجيا ( 4  الشؤون االقتصادية (3
 الرايضة  (5

 Unit - II          الوحدة الثانية
 الرتمجة احلرفية من اإلنكليزية إىل العربية ألف(

 (email)الربيد اإللكرتوين  (2 (SMS) الرسائل القصرية (1

 اإلعالانت املُلصقة (4 االعالانت الصحفية (3
 الرسائل القصرية إىل املدير (6  تقارير األنباء (5

 القصرية.كتابة الرسائل واملقاالت  ب(
 (SMS) كتابة الرسائل القصرية  (2  (email) كتابة الربيد االلكرتوين  (1
 كتابة املقاالت القصرية ابالستخدام اجلمل املنثورة (3
 كتاب األقاصيص حول العناوين املختلفة (4
 كتابة املقالة القصرية حول األمثال السائرة (5

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 الرسائلكتاب  

 الرسائل الذاتية (1
 الرسائل الرمسّية (2

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 استخدام وسائل االعالم (1
 استخدام خمترب اللغة (2
 استخدام خمترب احلاسوب (3
 املمارسة السفوية على التكلم (4

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 العربّية و اإلجنليزيةالصحف و اجملاّلت  .1
 د. معني الدين األعظمي   الرتمجة مناهجها و أصوهلا .2
 د. حممد اجتباء الندوي   التعبري واحملادثة العربّية .3
 ندمي الواجدي   عريب مني ترمجه كيجي .4
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 د. منظور أمحد خان   حنو اإلنشاء و الرتمجة .5
 حلديثة للطباعة و النشر، يريوتاملكتبة ا  رسائلي احلديثة يف كّل املناسبات .6
 راتب الزايت الكنز املكنون و أصول كتابة الرسائل .7
 دار الراتب اجملامعية    رسائل عائلية .8
 د. الياس الزين/ مصطفى جنيب    املراسالاتلتجارية .9

 مكتبة املعارف، بريوت، لبنان   أحدث الرسائل العصرية .10
1. Arabic Legal and Administrative Documents  Geoffery Khan 

2. Arabic for Scholars   M. A. Saleem Khan 

3. A New Arabic Grammar  John A. Haywood 

4. Essential Arabic   I. A. Faynan 

5. Teach Yourself Arabic  S. A. Rahman 
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Semester – IV 

Course No: AR 404 EA 

Title of the course:  Balagh and Prosody  علم البالغة وعلم العروض 

Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          :الوحدة األولى

 البالغة مبادئها ووظيفتها
 علم البيان: التشبيه وأقسامه
 االستعارة واملكنية والتصرحيية

 الكناية وأقسامه
 Unit - II          :الثانيةالوحدة 

 علم املعاين وعلم البديع
 االغراض البالغية للخرب

 االغراض البالغية لإلنشاء
 االجياز واإلطناب

 ، والتورية اجلناس، الطباق، السجع
 Unit - III          :الوحدة الثالثة

 علم العروض وأمهيته
 الكتابة العروضية 

 ل، الزحافات والعلليالتفاع
 القافية

 Unit - IV         :الوحدة الرابعة
 البحور
 العروضي للبحور التالية التقطيع

 ويل، البسيط، الوافرالط
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 د. شوقي ضيف   البالغة، تطور و اتريخ .1
 علي اجلارم و مصطفى أمني    البالغة الواضحة .2
 مصطفى املراغيأمحد     علوم البالغة .3
 حنفي انصف    دروس البالغة .4
 د. عبد العزيز عتيق   علم العروض و القافية .5
 املعيار يف أوزان األشعار أبو بكر حممد بن عبد امللك الشنرتيين .6
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Semester – III 

Course No: AR 307 EA 

Title of the course:  Trends and movements in Modern Arabic literature  

Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          :الوحدة األولى

 كية اجلديدةيالكالسو  كيةيالكالس .1

 الكالسيكية اجلديدة يف األدب العريب احلديث .2
 تطورها، نشأهتا و الرومانطيقية  .3

 يف األدب العريب احلديث الرومانطيقية .4

 

 Unit - II          :الوحدة الثانية
 نشأهتا و تطورها الواقعية .1
 لو اقعية يف األدب العريب احلديثا .2
 نشأهتا و تطورها الرمزية .3

 الرمزية يف األدب العريب احلديث  .4
 Unit - III          :الوحدة الثالثة

 مدرسة الديوان .1
 القلميةالرابطة  .2
 العصبة األندلسية .3

 مدرسة أبوللو .4
 Unit - IV         :الوحدة الرابعة

 احلداثة و ما بعد احلداثة. .1

 مدرسة الشعر احلر .2

 مدرسة "جمّلة الشعر" .3

 شعر املقاومة .4

 
 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 د. أنطونيوس بطرس  األدب تعريفه أنواعه مذاهبه .1
 د. حممد مندور    وفنونه األدب .2
 د. ايسني األيويب    مذاهب األدب  .3
 د. شوقي ضيف  األدب العريب املعاصر يف مصر .4
 د. شوقي ضيف  دراسات يف الشعر العريب احلديث .5
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 د. حممود حممد مزروعة   مذاهب فكريه معاصرة .6
 د. غنيمي هالل   النقد األديب احلديث .7
 أنيس املقدسي  يف العامل العريباالجتاهات األدبية  .8
 خصائص الفكر العريب احلديث يف النقد األديب: أعداد جلنة من الباحثني .9

 حسني مرّوة دراسات نقدية يف ضوء املنهج الواقعي .10
11.  A History of Literary criticism: M. A. R. Habib 

12.  Literary theories in application: Sumita Jakher 
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Semester – IV 

Course No: AR 406 EA 

Title of the course: Methodology of Teaching Arabic  

 منهجية تعليم اللغة العربية
Marks:  100       Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

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: 

 تعليم اللغة العربية يف اهلند... األهداف الرئيسية .ب

 املراكز و املعاهد الرئيسية لتعليم اللغة العربية يف اهلند .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 و تطويره و أنواعه ألف: 

 األهداف الرئيسية للمنهج الدراسي ب:
 ختطيط املنهج الدراسي ج:
 مكّوانت املنهج الدراسي د:

Unit – III 
 

 الثالثةالوحدة 
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:

 لنغوافون / املخترب اللغوي 

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  

 التقومي و اإلختبار
 مفهوم التقومي و اإلختبار ألف:
 و اإلختبار يف عملية التعليم و التعلمدور التقومي  ب:

 تقنيات اختبار املهارات اللغوية ج:
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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 

 1986/ 2أساليب تدريس اللغة العربية، الرايض، اململكة العربية السعودية ط  -حممد علي اخلويل: .6

ملنظمة اإلسالمية للرتبية و العلوم طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا، ا -حممود كامل و رشدي أمحد: .7
 (2003و الثقافة، )ايسيسكو، الرابط، املغرب 

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

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

اجلامعة امللية اإلسالمية أمهية القصة يف تعليم العربية لألجانب، لغري الناطقني هبا  -شفيق أمحد خان الندوي: .10
 نيو دهلي

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

 مل: طرق تدريس اللغة العربية، شربا بليكشن، دهلي )اهلند(د. صهيب عا .12

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

(، جزيرة الروضة، 1955) 1-األبراشي، حممد عطية: الطرق اخلاصة يف الرتبية لتدريس اللغة العربية ط .14
 القاهرة

 ، دار الكشاف، لبنان2( ط: 1956يس )احلصري، ساطع: درس يف أصول التدر  .15
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Semester – IV 

Course No: AR 407 EA 

Title of the course: Special Study of Najib Mahfouz 

 دراسة خاصة عن نجيب محفوظ 

Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

  I -Unit      جنيب حمفوظالتعريف عن   :الوحدة األولى

 حياته األدبية .1
 البيئة اإلجتماعية والسياسية والثقافية اليت نشا فيها .2

 أضواء على أهم معاصريه من الروائيني .3
  II -Unit     جنيب حمفوظ والقصة العربية  :الوحدة الثانية

 الرواايت اإلجتماعية .2  الرواايت التارخيية .1
 القصص القصرية .4 الرواايت الفلسفية .3

  III -Unit      رواية "القاهرة اجلديدة"  :الوحدة الثالثة
 دراسة النص والشرح .1
 دراسة نقدية شاملة .2

  IV -Unit    دراسة القصص التالية للرتمجة والشرح :الوحدة الرابعة
 بيت سيئ السمعة .3  دنيا هللا .2  مهس اجلنون .1

 الكتب املقررة:
 اجلديدة"الرواية : "القاهرة  .1

 القصة القصرية: "مهس اجلنون"، "دنيا هللا"، "بيت سيئ السمعة" .2

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 أمحد هيكل   األدب القصصي املسرحي يف مصر .1
 أنور اجلندي    القصصة العربية املعاصرة .2
 طه بدرعبد احملسن    تطور الرواية العربية احلديثة يف مصر .3
 علي الراعي    دراسات يف الرواية املصرية .4
 يوسف نوفل  الفن القصصي بني جيلي طه حسني وجنيب حمفوظ .5
 أمحد حممد عطية     مع جنيب حمفوظ .6
 غايل شكري    املنتمي يف أدب جنيب حمفوظ .7
 سليمان الشطي   الرمز و الرمزية يف أدب جنيب حمفوظ .8
 رشاد رشدي     فن القصة القصرية .9

 سيد حامد النساج   اجتاهات القصة املصرية القصرية .10
 طاهر أمحد مكي    دراسات يف القصة القصرية .11
 حسن البنداري   فن القصة القصرية عند جنيب حمفوظ .12
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Semester – IV 

Course No: AR 408 EA 

Title of the course: Special Study of Mikhail Naimy 

 خاصة عن ميخائيل نعيمةدراسة 
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 

 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 يةالروسَعَماِلقة الأتثري  .2

  Unit – II          الوحدة الثانية
 ميخائيل نعيمة يف أمريكا الشمالية

 اتثري األدب الغريب يف ميخائيل نعيمة .2  التحاقة جبامعة واشنطن .1

 أتثّر مصاحبته من جربان و زعماء الرابطة اآلخرين .3

  Unit – III          الثةالوحدة الث
 املقاالت األدبية النقدية و نشرها يف اجمّلالت .1
 العربية يف املهجرنعيمة يف  الصحافة مسامهة ميخائيل  .2

 و دور ميخائيل نعيمة   1920تكوين الرابطة القلمية يف عام  .3
 Unit – IV          الوحدة الرابعة

 دراسة خاصة عن أدب ميخائيل نعيمة

 القصص القصرية  . 2  مقاالت نقدية –الغرابل  . 1
 أدب السرية .4  الرواية و املسرحية .3

 Books Prescribed          :الكتب املقررة

 التاسع، دار العلم للمالئني ببريوت داجملموعة الكاملة من اجمللد األّول إىل اجملل -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( حممد عبد الغين حسن: .1
 ، دار املصر، مبصرأدبنا و أدابؤان يف املهاجر األمريكية : جورج صيدح .2
 م(1977التجديد يف شعر املهجر )دار الكاتب العريب للطباعة و النشر، القاهرة،  : أنس داود .3
 م(1955مبصر  –شعراء الرابطة القلمية )دار املعارف  : 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 410 EO 

Title of the course:  Translation, Composition & Interpretation  
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 اآلتية:العناوين حول والعكس الصحفية من اجلرائد اليومية الوطنية والدولية من االنكليزية إىل العربية األنباء ترمجة 
 الثقافة واألدب ( 2    السياسة ( 1
 العلوم والتكنولوجيا ( 4  الشؤون االقتصادية (3
 الرايضة  (5

 Unit - II          الوحدة الثانية
 الرتمجة احلرفية من اإلنكليزية إىل العربية ألف(

 (email)الربيد اإللكرتوين  (2 (SMS) الرسائل القصرية (1

 اإلعالانت املُلصقة (4 االعالانت الصحفية (3
 الرسائل القصرية إىل املدير (6  تقارير األنباء (5

 كتابة الرسائل واملقاالت القصرية. ب(
 (SMS) كتابة الرسائل القصرية  (2  (email) كتابة الربيد االلكرتوين  (1
 كتابة املقاالت القصرية ابالستخدام اجلمل املنثورة (3
 كتاب األقاصيص حول العناوين املختلفة (4
 ثال السائرةكتابة املقالة القصرية حول األم (5

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 كتاب الرسائل 

 الرسائل الذاتية (1
 الرسائل الرمسّية (2

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 استخدام وسائل االعالم (1
 استخدام خمترب اللغة (2
 استخدام خمترب احلاسوب (3
 املمارسة السفوية على التكلم (4

  :Books Recommended       العاّمة:الكتب للمطالعة 

 الصحف و اجملاّلت العربّية و اإلجنليزية .1
 د. معني الدين األعظمي   الرتمجة مناهجها و أصوهلا .2
 د. حممد اجتباء الندوي   التعبري واحملادثة العربّية .3
 ندمي الواجدي   عريب مني ترمجه كيجي .4
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 أمحد خان د. منظور   حنو اإلنشاء و الرتمجة .5
 املكتبة احلديثة للطباعة و النشر، يريوت  رسائلي احلديثة يف كّل املناسبات .6
 راتب الزايت الكنز املكنون و أصول كتابة الرسائل .7
 دار الراتب اجملامعية    رسائل عائلية .8
 د. الياس الزين/ مصطفى جنيب    املراسالاتلتجارية .9

 بة املعارف، بريوت، لبنانمكت   أحدث الرسائل العصرية .10
1. Arabic Legal and Administrative Documents  Geoffery Khan 

2. Arabic for Scholars   M. A. Saleem Khan 

3. A New Arabic Grammar  John A. Haywood 

4. Essential Arabic   I. A. Faynan 

5. Teach Yourself Arabic  S. A. Rahman 

 
 


