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

Syllabi and courses for 
M. A. Arabic programme (Session 2012) 

(Semester I – IV) 

 Duration of the programme will be 4 semesters (2 years). 

 The department of Arabic will offer 20 courses at M. A. level. 

 There will be 12 core courses and 8 optional courses.  
 A participant has to pursue 16 courses (12 core course and 4 optional courses). 

 Each course has a weightage of 4 credits. 
 The total credits of each semester will be 16 and the whole programme of M. A. Arabic has 64 

credits in all. 

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

LIST OF COURSES 

SEMESTER - I 

Course No Title of the Course     Credits  Total Credits 

AR-101  Classical Arabic Poetry - I    04 
AR-102  Classical Arabic Prose     04 
AR-103  History of Arabic Literature    04 
AR-104  Applied Grammar & Translation   04   16 
 

SEMESTER – II 

AR-105  Classical Arabic Poetry – II    04 
AR-106  Advanced Arabic Grammar     04 
AR-107  Modern Arabic Prose (Non-Fictional)   04 
AR-108  Language Comprehension,  

Translation & Oral Expression     04   16 
 

SEMESTER – III 

AR-109  Arabic Drama and Short Story    04 
AR-110  Modern Arabic Poetry      04 
AR-111 (a) Arabic Literature in India     04 
AR-111 (b) Arabic Literature of Muslim Span    04 
AR-112 (a) Introduction to Contemporary Arab World   04 
AR-112 (b) Methodology of Teaching Arabic    04   16 
 

SEMESTER - IV 

AR-113  Arabic Novel      04 
AR-114  (a) Mahjari Arabic Literature     04 
AR-114 (b) Special Study of a Writer      
  (al-Jahiz/ Najeeb Mehfouz/ Al-Aqqad)  04 
AR-114 (c) Special Study of a Poet/ Critic: (Mutanabi/   
  Ahmad Shouqi/ Mikhail Naimy/ Taha Hussian) 04 
AR-115  Literary Criticism, Balagah & Prosody   04 
AR-116  Translation, Composition & Oral Expression   04   16 

    Total Credits       64 
 
 
Head,  
Dept. of Arabic  
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Effective from 2009      

Semester – I 

Course No: AR – 101 

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

 المعلقات السبع –القصيدة و تطورها  –تعريف بالشعر الجاهلي 
 خصائص الشعر الجاهلي 

 Unit - II          الوحدة الثانية
 )اثنا عشر بيتا من قصيدته التي يمدح بها النعمان و يعتذر إليه من البداية( الذيباني: النابغة ۔1

 جنبا أريك، فالّتالع الدوافع  )عفا ذو حسا من فرتني، فالفوارع  
 خمسة عشر بيتا من معّلقة له، من الشعر: القيس:امرؤ  .2 
 بمنجرد قيد األوابد هيكل و قد اغتدى و الطير في وكناتها  
 اثنا عشر بيتا من معّلقة له، من الشعر: زهير بن أبي سلمى: .3 
 تمته و من تخطئ يعّمر فيهرم  رأيت المنايا خبط عشواء من تصب  
 ن معلفة، من الشعر:اثنا عشر بيتا م عنترة بن شّداد: .4 
 و الكفر مخبثة لنفس المنعم ئت عمرا غير شاكر نعمتيبّ ن  

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 اثنا عشر بيتا من البداية: بن ثابت: حسان .1 
 قد بّينوا سنة للناس تتبع إّن الذوائب من فهر و أخوتهم  
 "أسائل كل والهة"الخنساء: قالت الخنساء ترثي أخاها في قصيدة  .2 
 لريب الدهر و الّزمن الغضوض  أال يا عين و يحك اسعديني  

 كعب بن زهير: من قصيدته له "بانت سعاد......." من الشعر: .3
 مولأو العفو عند رسول الله م نبئت أن رسول الله أو عدني 

 كعب بن مالك .4
 على ما أراد، ليس لله قاهر  عجيب ألمر الله و الله قادر 
 Unit - IV          الوحدة الرابعة

 الشعر األموي
 اثنا عشر بيتاً من البداية: األخطل يهجو جرير و أهله: قال  األخطل: .1 
 فقلت له: لبّيك، لما دعانيا  أحمى على الناس عرضه دعاني إْمرؤ  
 اثنا عشر بيتا من قصيدته التي مطلعها: الفرزدق: .2 
 بيتا دعائمه أعّز و أطول لنا إّن الذي سمك السماء نبى  
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 جرير: اثنا عشر بيتا من قصيدته التي مطلعها: .3 
 أعددت للشعراء سماناقعا....... يار كأنها لم تحلل ..... من الشعرلمن الد  
 اثنا عشر بيتا من القصيدة التي مطلعها: عمر بن أبي ربيعة: .4 
 مكّرمتهدي إلى حسن القوام  باسم اإلله، تحّية لمتّيم  

 Unit - V         الوحدة الخامسة

 ميزات الشعر للشعراء التاليين
  األخطل .4  بن ثابت حسان  .3 النابغة الذبياني .2 امرؤ القيس .1
 عمرو بن أبي ربيعة .7  جرير .6  الفرزدق .5

 :Books Prescribed         الكتب المقّررة:

 الجيل، بيروت، دار شرحها الزوزني  المعّلقات السبع: .1
 المنتخب من أدب العرب جمعه و شرحه طه حسين و زمالءه،  .2

 م1331الجزء األول، مطبعه دار الكتب المصرية القاهرة، 
 أعاله في المقرر الدراسيدواوين الشعراء المذكورين  .3
 أنس بدوي و زمالءه  روائع الشعر اإلسالمي .4
 أنس بدوي و زمالءه  روائع الشعر األموي .5

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 د/ شوقي ضيف (1،2،3) تاريخ األدب العربي .1
 زيدانجرجي  (1،2،3) تاريخ اآلداب العربية .2
 عمر فّروخ (1،2،3) تاريخ األدب العربي .3
 أحمد حسن الزيات   تاريخ األدب العربي .4
 قيق محمد عبد اللهاألمام الزوزني تح   شرح المعلقات السبع .5
 الدكتور عبد الحليم ندوي (1،2،3،4) ادب كي تاريخ يعرب .6
 سيد طفيل أحمد مدني   تاريخ ادب عربي )مترجم( .7
 مقتدي حسن أزهري   ادب كي تاريخ يعرب .8
 سيد طفيل أحمد مدني    تاريخ ادب عربي .3

 شوقي ضيف مصر و الشام –عصر الدول و األمارات  .11

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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Effective from 2009      

Semester – I 

Course No: AR – 102 

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

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 ، سورة التكوير28ـ1سورة سبا، اآليات:  القرآن الكريم: .1
 4ـ1صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي   الحديث: .2
 لمحمد رابع الندوي[خطبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ]من كتاب المنثورات  .3
 في النهي عن التحاسد و لوصية بالقرابة و العشيرة خطبة علي رضي الله عنه  .4

 ]من كتاب نهج البالغة، شرح األستاذ محمد عبده[     
 Unit - II          الوحدة الثانية

 من رسالته في الشطرنج عبد الحميد الكاتب: ۔1
 كتاب األدب الكبير[في فضل األقدمين ]من   : ابن المقفع .2 
 محاسن المشورة و ضدها ]من كتاب المحاسن و األضداد[ :  الجاحظ .3 
 كتاب ينوب عن كتائب  : ابن العميد .4 

 ]من مختارات من أدب العرب الجزء الثاني ألبي الحسن علي الندوي[
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 األرمينية ]من كتاب مقامات بديع الزمان الهمذاني[المقامة  الزمان الهمذاني: بديع .1
 ُعلو الهّمة  : ابن الجوزي .2

 ]نقال من مختارات من أدب العرب، الجزء األول ألبي الحسن الندوي[    
  (2البالغة و صفتها )العقد الفريد ج  : ابن عبد ربه .3

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

 ]من كتاب صبح األعشى في صناعة اإلنشاء[
 المقدمة األولى ]من كتاب عجانب المخلوقات و غرائب الموجودات[ القزويني، أبو يحى زكريا: .2 
 ذكر أهل الهند الذين يحرقون أنفسهم بالنار : ابن بطوطة .3 
 ئب األسفار[]من كتاب تحفة النظّار في غرائب األمصار عجا     
 من مغالط التاريخ )من المقّدمة( : ابن خلدون .4 

 Unit - V         الوحدة الخامسة

 أسلوب القرآن، أسلوب الحديث، الخطب سمات النثر اإلسالمي:  .1
 الرسائل، النثر البديعي العباسي، أسلوب المقامات : النثر الفني .2
 الحميد الكاتب، ابن المقفع، الجاحظ، ابن خلدونعبد  و أساليبهم:أعالم النثر العربي  .3
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 :Books Prescribed         الكتب المقّررة:

 القرآن الكريم .1
 محمد اسماعيل البخاري :  صحيح البخاري .2
 ابن المقفع :  األدب الكبير .3
 الجاحظ : كتاب المحاسن و األضداد .4
 بديع الزمان الهمذاني :   مقامات .5
 المسعودي :  ج الذهبكتاب مرو  .6
 ابن الجوزي :  صيد الخاطر .7
 أبو العباس القلقشندي :  صبِح األعشى .8
 تحفة النظّار في غرائب و  .3

 ابن بطوطة :  عجائب األسفار 
 ابن خلدون :   المقدمة .11
 خ األدب العربي المؤجز تاري .11

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

 سيدنا علي : األستاذ محمد عبده)شرح 
 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 أحمد حسن الزيات :  تاريخ األدب العربي .1
 (1،2،3،4شوقي ضيف ) :  تاريخ األدب العربي .2
 جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية .3
 د/ شوفي ضيف الفن و مذاهبه في النثر العربي: .4
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Effective from 2009      

Semester – I 

Course No: AR – 103 

Title of the course: History of Arabic Literature    تاريخ األدب العربي 

Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 العصر الجاهلي
 نشأة اللغة العربية و تطورها .2  شبه الجزيرة العربّية )تعريف موجز( .1
 أغراض الشعر الجاهلي .4 نشأة الشعر العربي و تطورها قبل اإلسالم .3
 النثر قبل اإلسالم .5

 Unit - II          الوحدة الثانية
 العصر اإلسالمي و األلوسي

 اللغة العربية و آدابهاالقرآن الكريم و الحديث الشريف و أثرهما في  ۔1
 الخطابة األموية و أهم خطباءها .2 و أهم خطباءها يةالخطابة اإلسالم .2
 الشعر في العصر األموي )الغزل، النقائض( .5  الشعر في العصر اإلسالمي .4

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 (العصر العباسي)
 العلمّية و الفكرية قيام دار الترجمةالحركة  .2  الحالة االجتماعية و الثقافية .1
 و أعالمه )ابن المقفع ـ جاحظ( تطور النثر )النثر الفني .3
 تطور علوم اللغة و النحو .5 الحريري( –المقامات )بديع الزمان  .4

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 )الشعر في العصر العباسي( 
 االتجاهات الجديدة في الشعر األثر الخارجي .2 تطور الشعر في العصر العباسي .1 
 التجديد في الشعر )في الشكل و المضمون( .3 

 Unit - V         الوحدة الخامسة

 األدب األندلسي: (الف
 الثقافية العربية في األندلس .2  خلفية تاريخية .1
 الّموشح –الزجل  –شعر الطبيعة  –الشعر العربي في األندلس  .3

 العربي في العصر المماليك و العثمانياألدب  ب(
 أهم كتب المراجع .1
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  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 جرجي زيدان :    تاريخ آداب اللغة العربية .1
 تاريخ األدب العربي )العصر الجاهلي،  .2

 شوقي ضيف : العصر اإلسالمي، العصر العباسي األّول و الثاني
 أحمد حسن الزيّات :    العربيتاريخ األدب  .3
 عمر فروخ :    تاريخ األدب العربي .4

 جواد علي :   تاريخ العرب قبل اإلسالم .5

 دكتور شوقي ضيف :   الفن و مذاهبه في الثعر العربي .6

 دكتور شوقي ضيف :   الفن و مذاهبه في النثر العربي .7

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

 أحمد أمين :     اإلسالمفجر  .3

 دكتور طه حسين :    في األدب الجاهلي .11

 يحيى الجبوري :    شعراء المخضرمين .11

 شكري فيصل :  تطور الغزل في الجاهلية و اإلسالم .12

 ناصر الدين األسد :    مصادر الشعر الجاهلي .13

 أحسان عباس :    تاريخ األدب األندلسي .14

 فاجيعبد المنعم خ :   قصة األدب في األندلس .15

 بطرس البستاني :  أدباء العرب في األندلس و عصر االنبعاث .16

 مصطفى عوض الكريم :     فن التوشيح  .17

 عبد العزيز األهواني :    الزجل في األندلس .18
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   (3،2،1تاريخ )ج  عربى ادب كى

 احمد حسن الزّيات   تاريخ ادب عربي )مترجم(
 مقتدي حسن ازهري  اجزاء( 4)مترجم  مختصر تاريخ ادب عربى
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Effective from 2009      

Semester – I 

Course No: AR – 104 

Title of the course: Applied Grammar & Translation   

Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 جزء النحو
 أنواع البناء .2  المبنى و المعرب .1
 أحوال بناء الفعل الماضي و المضارع و األمر .4  أنواع اإلعراب .3

 Unit - II          الوحدة الثانية
 الفعل المضارع المعتل اآلخر و أحوال إعرابه .1
 االسم المعتل اآلخر )المقصور و المنقوص( و أحوال إعرابه .2

 جوازم الفعل المضارع .4  رةنصب المضارع بعد أن المضم
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 خبر المبتدأ حين يكون جملة أو شبه جملة .2  المبتداء و الخبر و تطابقهما .1
 خبر النواسخ حين يكون جملة أو شبه جملة .3
 مواضع فتح همزة أن و كسرة إنّ  .4

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 تقسيم الفعل إلى المجرد و المزيد .2 الفعل إلى صحيح و معتلتقسيم  .1 
 الفعل الالزم و المتعدي .4  همزتا الوصل و القطع .2 

 Unit - V         الوحدة الخامسة

 جزء الترجمة
 الترجمة من اإلنجليزية إلى العربّية .1

و اإلضافة حول الموضوعات  ترجمة المصطلحات و التراكيب اإلنجليزية المتكونّة من النعت و المنعوت
 اآلتية:

 Political & Administrative Affairs  الشئوون السياسية و األدارية .1

 Social & Economic Affairs  الشئوون االجتماعية و االقتصادية .2

  Educational & Cultural Affairs   الشئوو التربوية و الثقافية .3
  Health & Sports Affairs  الشئوون الصحّية و الرياضّية .4

 نمط االمتحان:
أسئلة، سؤالين من كل وحدة، و المطلوب من الطلبة أن يجيبوا عن سؤال  11تشتمل ورقة األسئلة على  .1

 واحد من كّل وحدة.
سؤال يساوي درجات درجات، إذن مجموع  8و يتكّون كل سؤال من جزئين بحيث يساوي جزء واحد  .2

 درجة. 16
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 :Books Prescribed        المقّررة:الكتب 

 لعلي الجارم ومصطفى أمين  النحو الواضح في قواعد اللغة العربية 
 للمدارس المرحلة االبتدائية )الجزء األّول، و الثاني و الثالث(      

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 نعمة، الطبعة السابعة، القاهرةتأليف قؤاد   ملخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّباس حسن، دار المعارف، مصر   النحو الوافي .2
 السيد أحمد الهاشمي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان القواعد االساسية للغة العربية .3
 رشاد دار غوث، دار العلم للماليين بيروت، لبنان  في قواعد اللغة العربية .4
 الدكتور مهدي المخزومي، كلية اآلداب، جامعة قاهرة   في النحو العربي .5
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد محّمد الرفاعي الشيخ عمادة شؤون   القواعد العربية الميسرة .6

 المكتبات جامعة الملك سعود الرياض
 د. محمد أجتباء الندوي  التعبير و المحادثة العربية .7
 ن الدين األعظمي، حيدر آبادد. معي  الترجمة مناهجها و أصولها .8
 د. منظور أحمد  خان  نحو اإلنشاء و الترجمة .3

 سيد احسان الرحمن، دلهي  الجديد في اللغة العربّية .11
 لسّيد علي، مدارس  اللغة العربية للمبتدئين .11

12. A new Arabic Grammar   John A. Haywood 

13. A practical approach to the Arabic language Wali Akhtar 

14. Essential      I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic   S. A. Rahman 

16. Arabic Made Easy    Abul Hashim 

17. Let’s Speak Arabic    S. A. Rahman 
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Effective from 2009      

Semester – II 

Course No: AR – 105 

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: خمسة عشر بيتاً من البداية: .1
 سكراناأصبحت في سكرات الموت  أ من تجّني حبيب راح غضابا 

 أبو العتاهية: .2
 فما نلت إالّ الهّم و الغّم و النصب طلبتك يا دنيا، فاعذرت في الطلب 

 أبو نواس: اثنا عشر بيتاً من البداية: .3
 فما الوقوف على األطالل من شأني ُعْج للوقوف على راح، و ريحان 

 أبو تمام: بيتا من قصيدته في مدح المعتصم: )من البداية( .4
 من حّده الحّد بين الحّد و اللعب أصدق أنباء من الكتبالسيف  
 Unit - II          الوحدة الثانية

 البحتري: خمسة عشر بيتا من قصيدته يمدح فيها المتوكل، من الشعر .1
 .............. يا من رأي البركة الحسناء 

 ابن الرومي: .2
 ففؤادي بها معّني عميد يا خليلّي! تّيْمني وحيد 

 المتنّبي: يمدح سيف الدولة و عزم على الرحيل عن انطاكية .3
 بت الُربي و أنت الغمامننحن   مامهأين أزمعت أيُّ هذا ال 

 المعّري: عشرون بيتا من القصيدة: .4
 عفاف و اقدام و حزم و نائل أال في سبيل المجد ما أنا فاعل 
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 :ابن نباته المصري .1
 آسي عليه اذا ضّم الثرى جسدي استغفر الله! ال مالي و ال ولدي 

 عالمة البوصيري: ثالثون بيتا من قصيدة له "البردة" من البداية: .2
 صفي الدين الحّلي: خمسة عشر بيتا من البداية: .3

 و خانه في الوّد إخوانه عانده في الحب أعوانه 
 Unit - IV          الوحدة الرابعة

 الشعر األندلسي:  
 في القصيدة يمدح قال ابن هاني األندلسي ابن هاني األندلسي: .1 
 بها األمير طاهرا و أبا عبد الله الحسين ابن المنصور: و مطلعها )خمسة عشر بيتاً من البداية(  
 و انفضوا عن مضجعي شوك القتاد إمسحوا عن ناظري كحل الّسهاد  
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 ابن حمديس: .2

 فانظر إلى الحركات كيف تموت اللسان صموت الدمع ينطق و  
 ابن زيدون: عشرون بيتا من القصيدة "أضحى التنائي" .3 
 ابن خفاجة: قصيدته "كفى حزنا" .4 

 Unit - V         الوحدة الخامسة

 ميزات الشعر للشعراء التاليين 
 البحتري .4 أبو نواس .3 أبو العتاهية .2 بشار بن برد .1
 ابن زيدون .7 أبو العال المعريّ  .6  المتنّبي .5

 

 :Books Prescribed        الكتب المقّررة:

 المنتخب من أدب العرب جمعه و شرحه طه حسين و زمالءه .1
 م1331الجزء األّول، مطبعه دار الكتب المصرية القاهرة،       

 دواوين الشعراء المذكورين أعاله في المقرر الدراسي .2
 أنس بدوي و زمالءه العباسي )األّول والثاني(روائع الشعر  .3

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 د. شوقي ضيف (1،2،3تاريخ األدب العربي ) .1
 جرجي زيدان (1،2،3العربية ) تاريخ اآلداب .2
 عمر فّروخ (1،2،3تاريخ األدب العربي ) .3
 أحمد حسن الزيات  تاريخ األدب العربي .4
 ى ليم ندو حد. عبد ال (4،3،2،1تاريخ ) ى ادب كىعرب .5
 ىحمد مدناسيد طفيل  )مترجم( ىتاريخ ادب عرب .6
 ى مقتدي حسن ازهر   تاريخ ىادب ك ىعرب .7
 أحمد مدنيسيد طفيل    تاريخ ادب عربي .8
 شوقي ضيف عصر الدول و االمارات ـ مصر و الشام .3

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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Effective from 2009      

Semester – II 

Course No: AR – 106 

Title of the course: Advanced Arabic Grammar   
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

   الحال .2   المستثنى .1
 المنادى .4    التمييز .3

 Unit - II          الوحدة الثانية
 النعت الحقيقي و السببي .2  الممنوع من الصرف .1
 أدوات االستفهام و الجواب .4    البدل .3

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 اإلبدال واالعالل .2  أبواب المجرد والمزيد .1
 الميزان الصرفي .3

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 فعال التعجب .2 فعال المدح و الذم )نعم و بئس( .1 
 الخبر على المبتدأ وجوبامواضع تقديم  .4 ة والرجاء والشروعبأفعال المقار  .3 

 Unit - V         الوحدة الخامسة

 مصادر األفعال )الثالثية و الرباعية و الخماسية( .1
 أقسام المشتق )اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبه باسم الفاعل،  .2
 اسماء الزمان و المكان، اسم اآللة( اسم التفضيل .3

 نمط االمتحان:
أسئلة، سؤالين من كل وحدة، و المطلوب من الطلبة أن يجيبوا عن سؤال  11على  تشتمل ورقة األسئلة .1

 واحد من كّل وحدة.
 درجة. 16درجات، إذن مجموع سؤال يساوي  8و يتكّون كل سؤال من جزئين بحيث يساوي جزء واحد  .2

 

 :Books Prescribed         الكتب المقّررة:

 علي الجارم ومصطفى أمين ل النحو الواضح في قواعد اللغة العربية 
 للمدارس المرحلة االبتدائية )الجزء األّول، و الثاني و الثالث(      
 للمدارس المرحلة الثاني )الجزء األّول، و الثاني و الثالث(      

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 الطبعة السابعة، القاهرةتأليف فؤاد نعمة،   ملخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّباس حسن، دار المعارف، مصر   النحو الوافي .2
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 السيد أحمد الهاشمي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان القواعد االساسية للغة العربية .3
 رشاد دار غوث، دار العلم للماليين بيروت، لبنان  في قواعد اللغة العربية .4
 الدكتور مهدي المخزومي، كلية اآلداب، جامعة قاهرة   في النحو العربي .5
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد محّمد الرفاعي الشيخ عمادة شؤون   القواعد العربية الميسرة .6

 المكتبات جامعة الملك سعود الرياض
 د. محمد أجتباء الندوي  التعبير و المحادثة العربية .7
 ن الدين األعظمي، حيدر آبادد. معي  الترجمة مناهجها و أصولها .8
 د. منظور أحمد  خان  نحو اإلنشاء و الترجمة .3

 سيد احسان الرحمن، دلهي  الجديد في اللغة العربّية .11
 سالسّيد علي، مدر   اللغة العربية للمبتدئين .11

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 
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Effective from 2009   Semester – II 

Course No: AR – 107 

Title of the course: Modern Arabic Prose (Non-Fictional) 

 الروائي( النثر العربي الحديث )غير
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 بالنثر العربي الحديث )العالم العربي( تعريف 
 أهم أسباب النهضة –نهضة العرب األدبية و الثقافية  .1
 تطور الصحافة العربية –حركة الترجمة  –إحياء النثر العربي  .2
 أعالم النثر العربي الحديث .3

 Unit - II          الوحدة الثانية
 فن المقالة 

 بين الرسالة و المقالة –تعريف المقالة  .1
 مفهوم المقالة في العصر الحديث .2
 أنواع المقالة –عناصر المقالة و مقوماتها الفنّية  .3
 دور الصحافة –تطور المقالة في النثر العربي الحديث  .4
  أعالم المقالة العربية الحديثة .5

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 فن السيرة و أدب الرحلة 

 السيرة الموضوعية و الذاتية .2  بين السيرة و التراجم .1
 سلسلة عبقريات للعقاد .4 السيرة بين القديم و الحديث .3
 أدب الرحلة في العصر الحديث .5

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 نصوص من المقالة )الدراسة و التعليق(  

 أهل طبقة العليا من األّمة عبد الرحمن الكواكبي .1
 رسالة محمد صلى الله عليه و سلم  الشيخ محمد عبده .2
 المدنية الغربية مصطفى لطفي منفلوطي .3
 األدب و األديب )من كتاب وحي القلم الجزء الثالث( الرافعيمصطفى صادق  .4
 اللغة العربية بال معّلم )من مجموعة، صندوق الدنيا( ابراهيم عبد القادر المازني .5

 Unit - V         الوحدة الخامسة

 نصوص من أدب السيرة و الرحلة )الدراسة والتعليق( 
 الجزء األول )خمس حلقات من البداية( –األيام  الدكتور طه حسين .1
 حياتي: فصل )الرحلة إلى األستانة( الدكتور أحمد أمين .2
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 حياة محّمد : فصل )هجرة الرسول صلى الله عليه و سلم(  أحمد حسين هيكل .3
 (144إلى  133عبقرية الصّديق: فصل )ثقافية من ص:  عباس محمود العقاد .4
 ، القاهرة(.6( عدد4ور )مجلة الكاتب المصري مجلة محمود تيم  يوم في نيويورك .5

 

 :Books Prescribed        الكتب المقّررة:

)الجزء األول و  الحسني الندوي األستاذ أبو الحسن علي  دب العرب""مختارات من أ .1
 الثاني(

 لمصطفى صادق الرافعي  وحي القلم )الجزء الثالث( .2
 الرافعيلمصطفى صادق    النظرات  .3
 لألستاذ أحمد حسن الزيات   وحي الرسالة .4
 للسيد عبد الرحمن الكواكبي    أم القرى .5
 للشيخ محّمد عبده   رسالة التوحيد .6
 للدكتور طه حسين  األيّام )الجزء األّول( .7
 لعباس محمود العقاد   عبقرية الصديق .8
 ألحمد حسين هيكل  حياة محّمد )النبي صلعم( .3

 للدكتور أحمد أمين     ياتيح .11
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 الدكتور شوقي ضيف    األدب العربي المعاصر في مصر .1
 أنيس القدسي  االتجاهات األدبية في العالم العربي الحديث .2
 أحمد حسن الزيّات    تاريخ األدب العربي .3
 جرجي زيدان  )المجلد الثاني(تاريخ آداب اللغة العربية  .4
 الدكتور أحمد هيكل   تطور األدب الحديث في مصر .5
 أنيس القدسي الفنون األدبية و أعالمها في النهضة العربية الحديثة .6
 أحمد الدسوقي    في األدب الحديث  .7
 للدكتور محمد يوسف نجم، دار الثقافة بيروت     فن المقالة .8
 للدكتور عوض محمد   األدبية –مقالة محاضرات عن فن ال .3

 1378د. أبو ذكرى، دار المعارف، بيروت    المقال و تطوره في األدب المعاصر .11
 1378د. احسان عباس، دار الثقافة، بيروت      فن السيرة .11
 دكتور احتشام احمد ندوي    عربي ادب كا ارتقاء .12
 دكتور عبد الحق     جديد عربي ادب .13
 دكتور عبد الحليم ندوي  عربي ادب كي تاريخ جديد دور مين .14
 د. ابو سفيان اصالحي  مصر ميى عربي مقاله نغاري كا ارتقاء  .15

15. Modern Arabic Literature by J. A. Haywood 

16. Modern Arabic Literature by Ismat Mehdin 
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Effective from 2009      

Semester – II 

Course No: AR – 108 

Title of the course: Language Comprehension, Translation & Oral Expression  

 فهم اللغة و الترجمة و التعبير الشفوي 
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 إلى العربّية الترجمة من اإلنجليزية 
 اآلتية:ترجمة المصطلحات و التراكيب المتكونّة من النعت و المنعوت و اإلضافة حول العناوين 

1. Health & Environment 2. Education & Culture 

3. Economics & Commerce 4. Science & Technology  

 Unit - II          الوحدة الثانية
 إلى العربّيةالترجمة من اإلنجليزية  

 رأسيات و عناوين األخبار من الجرائد اإلنجليزية ترجمة
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 الترجمة من العربّية إلى االنجليزية 
 ترجمة رأسيات و عناوين األخبار من الجرائد العربّية مع اقتباسات قصيرة

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 المقّررة اآلتية لفهم اللغةدراسة النصوص   

 علي مصطفى المصراتي   أبو لهب )القصة( .1
 عبد الخالق الطريس معنى االستقالل )التربية الوطنية( .2
 توفيق الحكيم  مفتاح النجاح )المسرحية( .3
 أحمد أمين األدب و العلم )دنيا العلم( .4

 Unit - V         الوحدة الخامسة

أشرطة "دروس في العربية" المعّدة من قبل معهد لينغوافون، بلندن، من الدرس يتمرن الطالب على  .1
 األولى إلى الدرس الخامس عشر.

 

 

 :Books Prescribed        الكتب المقّررة:

 معهد لينغوافون، بلندن  دروس في العربية .1
 بيروت، لبنانالمطالعة التوجهية )الجزء الثاني و الثالث( لجنة التاليف المدرسي  .2
 

 

 

 



 17 

 

 

 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 د. محمد اجتباء الندوي  التعبير و المحادثة في اللغة العربية .1
 د. معين الدين األعظمي   الترجمة مناهجها و أصولها .2
 د. منظور أحمد خان   نحو اإلنشاء و الترجمة .3
 د. شفيق أحمد خان وغيره   اللغة العربية الوظيفية .4

 
6. Arabic for Scholars   M. A. Saleem Khan 

7. Arabic Made Easy  Abu Hashim 

8. Spoken Arabic   Shafi Sheikh  

9. Arabic for Beginners M. A. Saleem Khan 

10. Essential Arabic   I. A. Faynan 

11. Teach Yourself Arabic  S. A. Rahman 
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Effective from 2010      

Semester – III 

Course No: AR – 109 

Title of the course: Drama & Short Story  المسرحية و القصة القصيرة 
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 
 Unit - I          الوحدة األولى

 المسرحية و تقنياتها
 المسرحية تعريف .1
 الحل –التعقيد  –: العرض المسرحيةهيكل  .2
 اللغة و الحوار –العمل  –الشخصية  –العناصر المهمة: الوحدة  .3

 Unit - II          الوحدة الثانية
 أنواع المسرحية  (أ)
 الملهاة )الكوميديا( .2 المأساة )التراجيديا( .1
 المسرحية في األدب العربي  (ب)
 المسرح العربي و فنونه الشعبية قبل العصر الحديث .1
 المسرحية في األدب العربي الحديث .2
 أعالم المسرحية: أحمد شوقي، توفيق الحكيم .3

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 لتوفيق الحكيم "الصفقة"مسرحية  

 دراسة النص: الترجمة و الشرح .1
 دراسة نقدية شاملة .2

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 القصة القصيرة  

 التعريف و التقنية .1
 الظهور و النشأة و التطور .2
 األعالم البارزون: محمود تيمور، محمود طاهر الشين، يوسف أدريس .3

 Unit - V         الوحدة الخامسة

 الشرح:للترجمة و اآلتية  دراسة النّص من األقصوصة 
 "ميمون الجبل" يوسف السباعي "احسان لله" لمحمود تيمور و "مظلوم" ليوسف ادريس 
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 :Books Prescribed        الكتب المقّررة:

 توفيق الحكيم   الصفقة .1
  يوسف ادريس   مظلوم .2
 محمود تيمور  احسان لله .3

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 درديري ابراهيم تراثنا العربي في األدب المسرحي الحديث .1
 أحمد هيكل و المسرحي في مصر ياألدب القصص .2
 أحمد هيكل  في مصر تطور األدب الحديث .3
 عمر الدسوقي و أصولها نشأتها و تاريخها –المسرحية  .4
 محمود حامد شوكت  الفن المسرحي في األدب الحديث .5
 محمد يوسف نجم العربي الحديث المسرحية في األدب .6
 علي الراعي   المسرح في الوطن العربي .7
 محمود تيمور   طالئع المسرح العربي .8
 محمد تيمور    حياتنا التمثيلية .3

 محمد مندور     المسرح .11
 محمد مندور    المسرح النثري .11
 محمد مندور   مسرحيات توفيق الحكيم .12
 محمود حامد شوكت   شوقيالمسرحية في شعر  .13
 رشاد رشدي   فن القصة القصيرة .14
 سيد حامد النساج  اتجاهات القصة المصرية القصيرة .15
 طاهر أحمد مكي  دراسات في القصة القصيرة .16
 محمد يوسف نجم    فن القصة .17
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Effective from 2010      

Semester – III 

Course No: AR – 110 

Title of the course: Modern Arabic Poetry (Arab World) 

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

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 Introduction to Modern Arabic Poetry  تعريف بالشعر العربي الحديث

 (Arab World)   )في العالم العربي(

 تطورهث و ينهضة الشعر العربي الحد .1
 الواقعية –الرمزية  –الرومانطيقية  –الكالسيكية الجديدة االتحاهات الجديدة:  .2
 مدرسة شعر الحر –جماعة أبولو  –مدرسة الديوان مدارس الشعر الحديث:  .3

 Unit - II          الوحدة الثانية
 نصوص من الشعر الحديث 

  (Neo-Classicists)    الكالسيكيون الُجدد:

 وصف الهرمين محمود سامي البارودي .1
 لعّلك تدري غيَب ما لم تكن تدري(  )سل الجيزة الفيحاء عن هرمي مصر 

 بيتا من بداية القصيدة( 15) أنس الوجود  أحمد شوقي .2
 حادثة دنشواي  حافظ ابراهيم .3
 أنا غريبان هاهنا صدقي الزهاويجميل  .4

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 Pioneers of Romanticism   رواد الرومانطيقية 

 ابيات من النهاية( 7بيتا من البداية و  17المساء ) :  خليل مطران .1
 عصفور الجّنة : عبد الرحمن شكري .2
 قدوم الشتاء : عباس محمود العقاد .3
 الطفولة عبد القادر المازني:ابراهيم  .4

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
  Romanticists     الرومانطيقيون 

 مناجاة القمر : أحمد زكي أبو شادي .1
 االنتظار :  إبراهيم ناجي .2
 علي الخصرة البيضاء :  علي محمود طه .3
 امرأة و تمثال :  عمر أبو ريشه .4
 الصباح الجديد : أبو القاسم الشابي .5
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 Unit - V         الوحدة الخامسة

  Modernists    المحدثون

 نهاية السلم :  نازك الالئكة .1
 عيد ميالدها :  نزار قباني .2
 حدود اليأس أدونيس )علي أحمد سعيد(: .3
 سوق القرية : عبد الوهاب البياتي .4
 الناس في بالدي : صالح عبد الصبور .5
 بطاقة هويّة :  محمود درويش .6

 

 :Books Prescribed        الكتب المقّررة:

 محمود مصطفى بدوي : مختارات من الشعر العربي الحديث .1
 دكتور الطاهر أحمد مكي :  الشعر العربي المعاصر .2
 أنس بدوي و حّسان الطبيبي :  روائع الشعر الحديث .3
 الطبيبيأنس بدوي و حّسان  :  ع الشعر المعاصرئروا .4
 محمود سامي البارودي :   ديوان البارودي .5
 أحمد شوقي :   الشوقيات .6
 حافظ ابراهيم :  ديوان حافظ ابراهيم .7
 خليل مطران :  ديوان خليل مطران .8
 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 للدكتور شوقي ضيف : األدب العربي المعاصر في مصر .1
 أحمد قبش : تاريخ الشعر العربي الحديث .2
 أحمد حسن الزيات :  تاريخ األدب العربي .3
 للدكتور أحمد هيكل : تطور األدب الحديث في مصر .4
 للدكتور شوقي ضيف  : دراسات في الشعر العربي المعاصر .5
 نعمات أحمد فؤاد : خصائص الشعر العربي الحديث  .6
 طه حسين :  من حديث الشعر و النثر .7
 د. عبد النعم خفاجي :  مدارس الشعر الحديث .8
 د. محمد أيّوب الندوي الشعر و الشعراء في األدب العربي الحديث: .3

 فرحانه صديقي : نازك المالئكة و آثارها الشعرية .11
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 دكتور فوزان احمد :  ى شاعر  ىجديد عرب .42
 دكتور شمس كمال انجم :   ادب جديد عربى .41

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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Effective from 2010      

Semester – III 

Course No: AR – 111 (A) 

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 في الهند

 انتشار اللغة العربية في الهند .1
 الحديث(علم تطور العلوم اإلسالمية )علوم القرآن،  .2
 تطور العلوم العاّمة )اللغة، التاريخ( .3
 الصحافة العربية في الهند .4

 Unit - II          الوحدة الثانية
 األدب العربي في الهند

 تطور الشعر العربي .1
 دراسة اآلثار و األساليب للشعراء التاليين: .2

 خير آبادي، فيض الحسن السهارنبوري، أنور شاه الكشميريالبلغرامي، فضل الحق الآزاد  
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 نصوص من الشعر 

 : و قصيدة في فصيله الشعر مطلعها:مير غالم علي آزاد البلغرامي .1
 مودٌع في طبيعة البشر إنّما الشعر أحسن الُدرر 
 )نقال عن مقدمة مظهر البركات: علق عليه محمد فضل الدين ص: ط( 

 
 الهند" التي مطلعهاشعرا من أواخر قصيدته "فنتة  11خير آبادي: الفضل الحق  .2

 جمد الدموع و ذابت األحشاء لجوي له بجوانح ايراء 
 )نقال عن المنتخب من الشعر العربي لقسم العربية و آدابها جامعة عليكره( 

 

 شعرًا من أواخر قصيدته التي مطلعا 14القاضي عبد المقتدر الشريحي:  .3
 فابِك ثم سلسلم على دار سلمى  عن في االسحار و األصليا سائق الظ 
 )نقال عن المنتخب من الشعر العربي( 

 
 النبي صلعم التي مطلعها:فيض الحسن السهارنبوي: االنتخاب من قصيدته في مدح  .4

 ها زدني جوى في جوانحفياحب ذا ُحسن سلمى ليس عنها رائحإ 
 اشعارا من آخرها 7اشعارا من أول القصيدة و  5 
 ( الهورفي شبه القارة )دكتور نور محمد شاكر)نقال عن شذرات من األدب العربي  
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 شعرًا من قصيدته التي مطلعها: 15أنور شاه الكشميري:  .5

 دارة اليونان و البريطانيغ ت عن طورهاأو ما ترى لما عد 
 )نقال عن المنتخب من الشعر العربي( 
 Unit - IV          الوحدة الرابعة

  النثر العربي في الهند 

 النثر العربيتطور  .1
 تعريف باألعمال المهمة في النثر العربي: .2

 سبحة المرجان، نزهة الخواطر، حّجة الله البالغة، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 
 Unit - V         الوحدة الخامسة

  نصوص من النثر العربي

 شاه ولي الله الدهلوي: "كلمات نصح للمسلمين" من كتابه .1
 فهيمات اإللهية" نقال من كتاب "المنثورات" لمحمد رابع الندوي"الت  

 محمود بن محمد الجونفوري: تاثير البيئة و الصناعة في األدب .2
 نقال من "المختارات" ألبي الحسن الندوي  

 عبد الحي الحسني: مقدمة المؤلف لكتابة "نزهة الخواطر و بهجة المسامح و النواظر" .3
 الندوي: الباب الثاني، الفصل األّولأبو الحسن علي  .4

 من كتاب: "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين" 
 

 :Books Prescribed        الكتب المقّررة:

 لسيد غالم علي آزاد البلغرامي :   سبحة المرجان .1
 شاه ولي الله محدث الدهلوي :   حّجة الله البالغة .2
 محمد شاكرنور  القارة:شذرات من األدب العربي في شبة  .3
 عبد الحي الحسني :   نزهة الخواطر  .4
 أبو الفضل المأمون :   المقامات الدكنية .5
 أبو الحسن علي الندوي ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: .6
 موالنا آزاد بلغرامي )عّلق علي محمد فضل الدين( :   مظهر البركات .7
 د أبو الحسن علي الندويالسيّ  :  مختارات من أدب العرب .8
 قسم اللغة العربية جامعة علي كره اإلسالمية الهند :  المنتخب من الشعر العربي .3
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  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 عبد الحي الحسني :  الثقافة اإلسالمية في الهند .1
 دويسماعيل الند. ا تاريخ الصالت بين الهند و البالد العربية: .2
 محمد قاضي اطهر مباركبوري :  رجال السند و الهند .3
 أبو الحسن علي الندوي :  المسلمون في الهند .4
 أبو الحسن علي الندوي :  الدعوة اإلسالمية في الهند .5
 د. سيد محمد اجتباء الندوي صديق حسن خان شخصيته و آثاره: .6
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Effective from 2010      

Semester – III 

Course No: AR – 111 (B) 

Title of the course: Arabic Literature of Muslim Spain 

 األدب العربي في األندلس
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 العرب في األندلس

 العرب في بالد األندلسسيطرة  .1
 الثقافة العربية في األندلس .2
 في األندلس انتشار اللغة العربّية و تطّورها .3

 Unit - II          الوحدة الثانية
 النثر العربي في األندلس

 النثر الفني )الرسائل(: الكتابة الديوانية، الكتابة اإلخوانية، الكتابة العلمية .1
 سة النثر التأليفي األدبي بإشارة خاّصة إلى أهم الكتب المراجعةالنثر األدبي: درا .2

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 العربي في األندلس نصوص من النثر 

 ابن زيدون: الرسالة الجّدية .1
 (2ابن عبد ربّه: البالغة و صفتها: )العقد الفريد ج  .2
 في فضل األندلس )فضائل األندلس و أصلها( ابن حزم: رسالة .3
 ابن جبير األندلسي: الكعبة المقدسة .4

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 ر العربي في األندلسالشع 

 الزجلو  الموّشحات .2 نشأة الشعر .1
 الشعراء البارزون: ابن هاني، ابن زيدون، ابن خفاجة .4 شعر الطبيعة .3

 Unit - V         الوحدة الخامسة

 العربي في األندلس نصوص من الشعر

 :ابن هاني، عشرون بيتا من قصيدته التي مطلعها .1
 و جال العظات و بالغ النذر صدق الفناء و كذب العمر 

 ابن زيدون، عشرون بيتا من قصيدته التي مطلعها: .2
 و ناب عن طيب لقيانا تجافينا أضحى التنائي بديال من تدانينا 

 خفاجة: عشرون بيتا من قصيدته التي مطلعها: ابن .3
 وصافح رسما بالعذيب و معلما لك الله من برق تراءي فسلما 
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 ابن حمديس: عشرون بيتا من البداية في قصيدته التبي مطلعها: .4

 فانظر إلى الحركات كيف تموت الدمع ينطق و اللسان صموت 
 

 :Books Prescribed        الكتب المقّررة:

 المنتخب من الشعر العربي المعّد من قبل قسم اللغة العربية و آدابها جامعة، عليكره اإلسالمية .1
 محمد الرابع الحسني الندوي   منثورات من أدب العرب .2
 لدكتور جودت الركابيا   يفي األدب األندلس .3
 لدكتور مصطفى الشكعها  موضوعاته و فنونه األدب األندلسي .4

  :Books Recommended       للمطالعة العاّمة:الكتب 

 احسان عباس :  تاريخ األدب األندلسي .1
 عبد المنعم خفاجي :  قصة األدب في األندلس .2
 عمر فّروخ :  تاريخ األدب العربي .3
 أحمد حسن الزيّات :  تاريخ األدب العربي .4
 ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة .5
 ابن القوطية :  افتتاح األندلستاريخ  .6
 بطرس البستاني أدباء العرب في األندلس و عصر االنبعاث: .7
 الفتح بن خاقان : محاسن األعيان فيقالئد العقيان  .8
 محمد المقري نفح الطيب من عصن األندلس الرطيب: .3

 مصطفى عوض الكريم :   فن التوشيح .11
 األهوانيعبد العزيز  :  الزجل في األندلس .11
 ليفي بروفنسال )ترجمة: ذوقان قرقرط( :  حضارة العرب في األندلس .12
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Effective from 2010      

Semester – III 

Course No: AR – 112 (A) 

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 بالعالم العربي المعاصر

 جغرافية ديموغرافيةمعالم  .1
 خلفية تاريخية موجزة .2
 نشوء دول العرب الجديدة .3
 االجتماعيةجامعة الدول العربية و المنّظمات السياسية و  .4

 Unit - II          الوحدة الثانية
 المملكة العربية السعودية و اليمن

 تعريف جغرافي موجز .1
 المجتمع و الثقافة .2
 السياسة و اإلقتصاد .3

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 ـ األردن سوريا ـ لبنان ـ فلسطين 

 تعريف جغرافي موجز .1
 المجتمع و الثقافة .2
 السياسة و اإلقتصاد .3

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 العراق و دول الخليج العربي 

 تعريف جغرافي موجز .1
 المجتمع و الثقافة .2
 السياسة و اإلقتصاد .3

 Unit - V         الوحدة الخامسة

 (المغرب –ونس ت –ليبيا  –سودان  –دول افريقية عربية )مصر 

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

 1361مكتبة النهضة المصرية القاهرة  مصر المعاصرة و قيام الجمهورية العربية المتحدة .1
 محمد عبد الله عنان  مصر اإلسالمية و تاريخ الخطة المصرية .2
 عبد الرحمن الرافعي    تاريخ حركة القومية .3
 كارل بروكلمان    تاريخ الشعوب اإلسالمية .4
 عصام نعمان    الحضارة العربية و أوربا .5
 عباس محمود العقاد     الثقافة العربية .6
 عباس محمود العقاد    روح الحضارة العربية .7
 فيلث حتي   تاريخ سوريا و لبنان و فلسطين .8
 د. نقوال زيادة  ي في الوطن العربيازمة التطور الحضار  .3

 زيغيد هونكه   شمس العرب تسطع على الغرب .11
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 Modernization in the Middle East 
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Effective from 2010   

Semester – III  

Course No: AR – 112 (b) 

Title of the course: Methodology of Teaching Arabic  

العربيةمنهجية تعليم اللغة   
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 في الهند
 تعريف لغوي باللغة العربية ألف: 

 الرئيسية... األهداف تعليم اللغة العربية في الهند .ب

 المراكز و المعاهد الرئيسية لتعليم اللغة العربية في الهند .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 المنهج الدراسي
 المنهج: تعريفه و تطويره و أنواعه ألف: 

 األهداف الرئيسية للمنهج الدراسي ب:
 الدراسيتخطيط المنهج  ج:
 نات المنهج الدراسيمكوّ  د:

Unit – III ةالوحدة الثالث 
Methods of Teaching Foreign Language  

a) Conventional method (G. T. Method) 

b) Direct method 

c) Eclectic method 

 طرق تدريس اللغة األجنبية
 الطريقة التقليدية )قواعد اللغة و الترجمة( ألف:
 الطريقة المباشرة  ب:

 الطريقة التوليفية ج:
Unit – IV الوحدة الرابعة 
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.  

 فّعال لوازم تدريس
 تخطيط الدروس ألف: 

 المقرر الدراسي و التدريباتنصوص  ب:
 األدوات السمعية البصرية : تعليم اللغةمعينات  ج:

 المختبر اللغوي /لنغوافون  

Unit – V الوحدة الخامسة 
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  

 التقويم و اإلختبار
 مفهوم التقويم و اإلختبار ألف:
 دور التقويم و اإلختبار في عملية التعليم و التعلم ب:

 تقنيات اختبار المهارات 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 

 1386/ 2ملكة العربية السعودية ط ملتدريس اللغة العربية، الرياض، ا أساليب -محمد علي الخولي: .6

سالمية للتربية و نظمة اإلبها، الم قينطرائق تدريس اللغة العربية لغير الناط -محمود كامل و رشدي أحمد: .7
 (2113العلوم و الثقافة، )ايسيسكو، الرباط، المغرب 

مكتبة النهضة المصرية،  –ية للمبتدئين، القاهرة، مصر طرق تعليم اللغة العرب -محمد عبد القادر أحمد: .8
1382 

 1384 –أصول تدريس اللغة العربية، دار الرائد العربي بيروت، لبنان  -علي جواد الطاهر: .3

الجامعة الملية أهمية القصة في تعليم العربية لألجانب، لغير الناطقين بها  -شفيق أحمد خان الندوي: .11
 اإلسالمية نيو دهلي

بناء المناهج و طرق تدريس اللغة العربية، قسم اللغة العربية و آدابها، الجامعة  -أحمد خان الندوي:شفيق  .11
  دلهيالملية اإلسالمية، نيو 

 تدريس اللغة العربية، شبرا بليكشن، دلهي )الهند( د. صهيب عالم: طرق .12

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

(، جزيرة الروضة، 1355) 1-لتدريس اللغة العربية طاألبراشي، محمد عطية: الطرق الخاصة في التربية  .14
 القاهرة

 ، دار الكشاف، لبنان2( ط: 1356الحصري، ساطع: درس في أصول التدريس ) .15
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Effective from 2010      

Semester – IV 

Course No: AR – 113 

Title of the course: Arabic Novel    الرواية العربّية 
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 الرواية و تقنياتها

 التعريف .1
 األسلوب –الشخصية  –الحبكة  –العناصر: الحكاية  .2
 المقتضيات الفنية األخرى .3

 Unit - II          الوحدة الثانية
 الرواية العربّية

 في األدب القديم .1
 في األدب الحديث .2

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 أنواع الرواية 

 الرواية التاريخية .1
 الرواية االجتماعية .2
 الروياة الفلسفية .3

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 األعالم البارزون 

 محمد فريد أبو حديد .2  جورجي زيدان .1
 محمود تيمور .4  طه حسين .3
 نجيب محفوظ .6  توفيق الحكيم .5

 Unit - V         الوحدة الخامسة

 جرة البؤس" لطه حسينشرواية "

 حسينلطه دراسة النص: الترجمة  .1
 دراسة نقدية شاملة .2
 

 :Books Prescribed        :الرواية المقّررة

 طه حسينل  شجرة البؤس .1
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  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 أحمد هيكل األدب القصصي و المسرحي في مصر .1
 أحمد هيكل  تطور األدب الحديث في مصر .2
 أنور الجندي   القصة العربية المعاصرة .3
 شوقي ضيف    فن النقد األدبي .4
 شوقي ضيف  مصراألدب العربي المعاصر في  .5
 عبد المحسن طه بدر تطور الرواية العربية الحديثة في مصر .6
 علي الراعي   دراسات في الرواية المصرية .7
 محمود حامد شوكت الفن القصصي في األدب المصري الحديث .8
 طه حسين و نجيب محفوظ:    يوسف نوفل –الفن القصصي بين جيلي  .3

 يوسف نجم الدكتور محمد    فن القصة .11
11. Aspects of Novel    E. M. Foster 

12. Modern Arabic Literature   John Haywood 

13. The Egyptian Novel and its main Trends Hamdi Sakkut 

14. Modern Arabic Literature    Ismat Mehdi 

15. An Introduction to the History of Modern  

Arabic Literature In Egypt   J. Breugman  
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Effective from 2010      

Semester – IV 

Course No: AR – 114 (a) 

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

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 تعريف باألدب المهجري .1
 اللبنانيين و السوريين إلى أمريكا الشمالية و الجنوبيةأسباب هجرة  .2
 نشأة األدب العربي في المهجر و ظهور الصحافة العربّية .3
 "الرابطة القلمية" و "العصبة األندلسية" .4

 Unit - II          الوحدة الثانية
 تطّور النثر العربي في المهجر )المقالة والقصة( .1
 النقد األدبي في المهجر )الغربال( .2
 الكّتاب البارزون: جبران خليل جبران، أمين الريحاني، ميخائيل نعيمة .3

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 التأثير الغربي في الشعر العربي المهجري .1
 تجديد في الشكل و الموضوع –تطور الشعر و تجديده في المهجر  .2
 الشعراء البارزون: .3

 ايليا أبو ماضي، رشيد أيوب، نسيب عريضة، الياس فرحات، الشاعر القروي 
 Unit - IV          الوحدة الرابعة

 نصوص من النثر المهجري: 

 المقاالت اآلتية لجبران خليل جبران: .ألف
 األرملة و إبنها .2  موت الشاعر .1
 بين الكوخ والقصر .4  حكاية الصديق .3
 لكم لغتكم و لي لغتي .5

 المقاالت اآلتية لميخائيل نعيمة من "المجموعة الكاملة لمؤلفاته" ب(
   الشعر و الشاعر .1
 مدينة العقل و مدينة الخيال .2
 نقيق الضفادع .3
 Unit - V         الوحدة الخامسة

 ر المهجري:نصوص من الشع

 "كلو و اشربوا"  أيليا أبو ماضي: قصيدته .1
 "أوراق الخريف" و "الطمانينة"  ميخائيل نعيمة: قصيدتان .2
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 "وّلي ما عرفناه"  رشيد أيّوب: قصيدته .3

 نسيب عريضة: عشرون بيتا من البداية من قصيدته "يا نفس" .4
 "الوالدة الجديدة" رشيد سليم الخوري: قصيدته .5
 "الراهبة"  الياس فرحات: قصيدته .6
 

 :Books Prescribed        الكتب المقّررة:

 الشعر العربي في المهجر )مكتبة الخانجي القاهرة(  محمد عبد الغني حسن .1
 مصر –مكتبة الهالل المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران )العربية(   جبران خليل جبران .2
 بيروت( –الغربال )دار صادر    ميخائيل نعيمة .3
 بيروت( –المجموعة الكاملة )دار العلم للماليين    ميخائيل نعيمة .4
 ، دار المعارف بمصرأدبنا و أدباؤنا في المهاجر األمريكية   جورج صيدح .5
 م(1386 –ديوان أبي ماضي )دار العودة    أيليا أبو ماضي .6
 (1363ي الحديث )بيروت مختارات من الشعر العرب   مصطفى بدوي .7

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 التجديد في شعر المهجر    أنس داود .1
 م(1377 –)دار الكاتب العربي للطباعة و النثر، القاهرة 

 م(1357 –ر العربي التجديد في شعر المهجر )دار النش   محمد مصطفى .2
 م(1355الرابطة القلمية )دار المعارف، بمصر شعراء    نادرة جميل سّراج .3
 م(1355عربي في المهجر األمريكي )بيروت الشعر ال   وديع أمين ديب .4

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

7. Dr. Islamt Mehdi  Modern Arabic Literature  
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Effective from 2010      

Semester – IV 

Course No: AR – 114 (b) 

Title of the course: Special Study of Al-Jahiz  دراسة خاّصة للجاحظ()  

Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 الثقافة .2  جوانب من حياته  .1
 آراءه و أفكاره .4 الز الصراع الفكري و األعت .3

 Unit - II          الوحدة الثانية
 مؤلفاته

 كتاب البيان و التبيين .2   كتاب الحيوان .1
 الرسائل .4   كتاب البخالء .3

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 1،2،3دراسة النصوص من كتاب "البيان و البيين" جزء 

 جهابذة األلفاظ" ..... إلىمن "قال  –باب البيان  .1
 (43_42، ص: 1"و ما أكثر ما تنوب عن اللفظ و ما تغني عن الحظ" )جزء  

 من "و قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قيمة كل إنسان" .... إلى .2
 (48-47، ص: 1"و كان ابن عمير اغالهم". )جزء  

 إلى الزيادة في الدليل" .... إلى من "و ال حاجة بنامع هذه الفقر .3
 (7-6، ص:2"و من ذلك قوله اآلن حمى الوطيس" )جزء  

 من "و جملة القول انا ال نعرف الخطب اال للعرب" ..... إلى .4
 (14-12، ص: 3"و تخففت مؤنتهم على من خالطهم"  )جزء  
 Unit - IV          الوحدة الرابعة

 :كتاب البخالء  دراسة النصوص من كتاب الحيوان و 
 كتاب الحيوان: 

 لحنا الفاخوري( 2الدفاع عن الكتاب )نقال من المؤجز في األدب العربي و تاريخه، جزء  .1
 كتاب البخالء

 من "كيف يدعوا إلى السعادة من خّص نفسه بالشقوة إلى .2
  (21-13و ما هذا السبب الذي خفى به الجليل الواضح و أدرك به الجليل و الغامض" )ص: 

 (33-38من "و ما أما أبو محّمد الحزامي" .... إلى "إالّ أن يتقارب السعر" )ص:  .3
 (266-264من "افهم ما أنا مورده عليك... منع الجميع أرضي للجميع" )ص:  .4
 Unit - V         الوحدة الخامسة

 الهزلميزات أسلوب الجاحظ: بالغية األسلوب، دقة الوصف، المزاج بين الجّد و  .1
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 خصائص الجاحظ العامة: الواقعية و الموسوعية .2
 أثره في األدب العربي .3

 
 :Books Prescribed        الكتب المقّررة:

 ، دار الكتب العلمية، بيروت3-1الجاحظ: كتاب البيان و التبيين، جزء  .1
 الجاحظ: كتاب البخالء، دار أحياء العلوم، بيروت .2
 المؤجز في األدب العربي و تاريخية، المجلد الثاني، دار الجيل، بيروتحنا الفاخوري:  .3

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 353القاهرة  –دراسات في نقد األدب العربي  : بدوي طبانة .1
 الجاحظ و مجتمع عصره : جميل حبر .2
 1331القاهرة  –أدب الجاحظ  : حسن السندوبي .3
 1353القاهرة  –الجاحظ في سلسلة "نوابع الفكر العربي"  : حنا الفاخوري .4
 1348القاهرة  –الجاحظ معلم العقل و األدب  : شفيق جبري .5
 الفن و مذاهبه في النثر العربي : شوقي ضيف .6
 الجاحظ، حياته و اثاره : طه الحاجزي .7
 من حديث الشعر و النثر : طه حسين .8
 اجزاءه( 3الروائع )الجاحظ  : انيفؤاد أ. البست .3

 (1337دعاية الجاحظ الرسالة ) محّمد فهمي عبد اللطيف:  .11
 1341دمشق  –فن القصص في كتاب البخالء للجاحظ  : محّمد مبارك .11
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Effective from 2010      

Semester – IV 

Course No: AR – 114 (b) 

Title of the course: Special Study of a Writer (Najib Mahfouz) 

 )نجيب محفوظ(
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 
 Unit - I          الوحدة األولى

 التعريف عن نجيب محفوظ
 حياته .1
 محفوظفيها نشأ البيئة االجتماعية و السياسية والثقافية التي  .2

 Unit - II          الوحدة الثانية
 نجيب محفوظ والرواية العربية

 الروايات االجتماعية .2  الروايات التاريخية .1
 الروايات الفلسفية .3

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 قصيرةنجيب محفوظ و القصة ال

 دنيا الله .2  همس الجنون .1
 القط األسودخمارة  .4 بيت سيئي السمعة .3

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 رواية "بداية و نهاية"

 و التعليق الترجمة و الشرح دراسة النص: .1
 دراسة نقدية شاملة .2 

 Unit - V         الوحدة الخامسة

 زلة نجيب محفوظ بين معاصريهـمن 
 

 :Books Prescribed        الكتب المقّررة:

 نهايةالرواية: بداية و  .1
 القصص القصيرة: همس الجنون، دنيا الله،بيت السمعة، خمارة القط األسود .2
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  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 أحمد هيكل  األدب القصصي المسرحي في مصر .1
 أنور الجندي    القصصة العربية المعاصرة .2
 المحسن طه بدر عبد  تطور الرواية العربية الحديثة في مصر .3
 علي الراعي   دراسات في الرواية المصرية .4
 يوسف نوفل بين جيلي طه حسين ونجيب محفوظ يالفن القصص .5
 أحمد محمد عطية    مع نجيب محفوظ .6
 غالي شكري   المنتمي في أدب نجيب محفوظ .7
 سليمان الشطي  الرمز و الرمزية في أدب نجيب محفوظ .8
 رشاد رشدي    ةفن القصة القصري .3

 سيد حامد النساج   اتجاهات القصة المصرية القصيرة .11
 طاهر أحمد مكي   دراسات في القصة القصيرة .11
 حسن البنداري  فن القصة القصيرة عند نجيب محفوظ .12
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Effective from 2010    Semester – IV 

Course No: AR – 114 (c) 

Title of the course: Special Study of a Poet (Mutanabbi)  دراستة خاّصة عن المتنّبي()  

Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 حياة المتنّبي و شخصيته
 عصرهالحاالت السياسية و الثقافية والدينية في  .1
 فلسفته و ميالنه .3  و نشأتهمولده  .2

 Unit - II          الوحدة الثانية
 المتنّبي في ظّل سيف الدولة .2  المتنّبي كشاعر في بداية عمره .1
  تقّوق المتنّبي في المديح .4 قصائده المديحة في عضد الدين و الكافور .3

 Unit - III          الوحدة الثالثة
  زلةـو من شعر المتنّبي

 منزلته بين معاصريه .3 فن المتنّبي الشعري .2 خصائص شعره .1
 Unit - IV          الوحدة الرابعة

 الشرح و التحليل لقصائده الشهيرة
 أم الخلق في شخص حتى أعيدا  أحلما نرى أم زمانا جديدا .1
 و قال يمدح حسين بن علي المهمذاني .2

 وجدفياليتني بعّد و ياليته  لقد حازني وجّد بمن حازه بُعد 
 Unit - V         الوحدة الخامسة

 الشرح و التحليل للقصائده التالية:
 و تأتي على قدر الكرام المكارم ائمعز على قدر أهل العزم تأتي ال .1
 و قال عند خروجه من مصر .2

 بمامضى أم ألمر فيك تجديد  عيّد بأية حال ُعدت يا عيدُ  
 :Books Prescribed        الكتب المقّررة:

 ديوان المتنبي .1
 ، دار المعارف، بمصرد. شوقي ضيف تاريخ األدب العربي )العصر العباسي األول و الثاني( .2
 د. عمر فّروخ، دار العلم للماليين ي األّول و الثاني(تاريخ األدب العربي )العصر العباس .3
 المعرفة، لبنان ، دارحسن الزيات أحمد     تاريخ األدب العربي .4
 ، دار المعارف، بمصرأنيس المقدسي    أمراء الشعر العباسي .5
 1385الجامع في تاريخ األدب العربي، األدب القديم، دار الجيل لبنان،  .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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Effective from 2010 

Semester – IV 

Course No: AR – 114 (C) 

Title of the course: Special Study of the Poet: (Mikhail Naimy) 

 ميخائيل نعيمةدراسة خاصة عن 
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 

 Unit – I          الوحدة األولى

 حياة ميخائيل نعيمة و شخصيته

 اسية و الثفافية عند والدة ميخائيل نعيمة في لبنانيالحاالت الس .1
 مولده و نشأته و تعليمه .2

 طفولتهنزعته و ميالنه منذ  .3

  Unit – II          الوحدة الثانية
 ميخائيل في روسيا

 ار الروحي" في بولتافا، يوكرانيانمية "بالسالتحاق .1
 تأثير َعَماِلقة الروس األدبية في شخصيته .2

 ظهور البواكير األدبية عند مكثه في روسيا .3

  Unit – III          الوحدة الثالثة
 ميخائيل نعيمة في أمريكا الشمالية

 التحاقة بجامعة واشنطن .1
 تاثير األدب الغربي في ميخائيل نعيمة .2

 تأثّر مصاحبته من جبران و زعماء الرابطة اآلخرين .3

 Unit – IV          الوحدة الرابعة
 فجر األمل بعد ليل اليأس

 قدية و نشرها في المّجالتناالت األدبية القالم .1
 العربية في المهجرمساهمة ميخائيل نعيمة في تدعيم الصحف و المّجالت  .2

 دور ميخائيل نعيمة الحيوي فيهاو   1321تكوين الرابطة القلمية في عام  .3

  Unit – V         الوحدة الخامسة
 دراسة خاصة عن أدب ميخائيل نعيمة

 مقاالت نقدية –الغربال  . 1

 القصص القصيرة و الرواية و المسرحية . 2
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 Books Prescribed         :الكتب المقررة

 التاسع، دار العلم للمالئين ببيروت دالمجموعة الكاملة من المجلد األّول إلى المجل -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 العربي في المهجر )مكتبة الخانجي القاهرة( محمد عبد الغني حسن: .1
 ، دار المصر، بمصرأدبنا و أدباؤنا في المهاجر األمريكية : جورج صيدح .2
 م(1377التجديد في شعر المهجر )دار الكاتب العربي للطباعة و النشر، القاهرة،  : أنس داود .3
 م(1355بمصر  –شعراء الرابطة القلمية )دار المعارف  : جميل سّراج نادرة .4
 م(1355 –الشعر العربي في المهجر األمريكي )بيروت  : وديع أمين 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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Effective from 2010      

Semester – IV 

Course No: AR – 115 

Title of the course: Literary Criticism, Balagah & Prosody  

 النقد األدبي و البالغة و العروض
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 أصول النقد األدبي:

 األدب وصلته بالفنون الجملية .1
 النقد األدبي و وظيفته .2
 مناهج النقد األدبي: .3

 (لمنهج الفني الجمالي)المنهج النفسي، المنهج التاريخي، ا 
 Unit - II          الوحدة الثانية

 النقد العربي القديم:
 تطور النقد و البالغة في العصر القديم .1
 أعالم النقد القديم: ابن قتيبة، قدامة بن جعفر، أبو هالل العكسري .2
 رائد النقد العربي عبد القاهر الجرجاني و آثاره في النقد و البالغة .3

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 النقد العربي الحديث: 

 الحديثتطور النقد العربي  .1
 رّواد النقد الحديث: طه حسين، عباس محمود العقاد، محمود مندور .2
 أعالم النقد المعاصر اآلخرون: أحمد شائب، شوقي ضيف، عز الدين إسماعيل .3

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 علم البيان: .1

 التشبيه و أقسامه، االستعارة و أنواعه، الكناية
 علم المعاني .2

 ر و انشاء، االيجاز و اإلطناببالكالم إلى خ تقسيم 
 علم البديع: .3

 الجناس، الطباق، التورية 
 Unit - V         الوحدة الخامسة

 العروض:

 الكتابة العروضية، التفاعيل، الزحافات والعلل .1
 تقطيع العروضي لبحر الطويل والكاملالالبحور،  .2
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  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 د. أحمد شائب   أصول النقد األدبي  .1
 د. بدوي طبانه   أصول النقد األدبي .2
 د. محمد 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    لعمل األدبيا .6
 د. عبد العزيز عتيق    في النقد األدبي .7
 حسن جاد حسن   ت في النقد األدبيادراس .8
 إبراهيم عبد القادر المازني   الشعر و غاياته و وسائطه .3

 د. شوقي ضيف   البالغة، تطور و تاريخ .11
 علي الجارم و مصطفى أمين    البالغة الواضحة .11
 أحمد مصطفى المراغي    علوم البالغة .12
 حنفي ناصف    دروس البالغة .13
 د. عبد العزيز عتيق   علم العروض و القافية .14
 المعيار في أوزان األشعار أبو بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني .15

16. Welleck  A History of Modern Criticism 

17. I. A. Richards Principles of Literary Criticism 

18. Wellek & Warren Theory of Literature  
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Effective from 2010 

Semester – IV 

Course No: AR – 116 

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

Internal Assessment: 20      Written Examination: 60 

Examination: 80       Oral Expression: 20 

 

 جزء الترجمة
 Unit – I          الوحدة األولى

 Translate from Arabic to English  الترجمة من العربية إلى اإلنجليزية
 Marks: 15 

 هي كاآلتية:تتكّون هذه الوحدة من الموضوعات التي تتكّرر في الجرائد العربّية، و 
 قضايا العالم العربي .2 اإلسالمي قضايا العالم .1
 شباب و تعليم و رياضة .4  ثقافة و فنون .3

  Unit – II          الوحدة الثانية
  Translate from English to Arabic  الترجمة من اإلنجليزية إلى العربّية

 Marks: 15 

 تتكّرر في الجرائد اإلنجليزية، و هي كاآلتية:تتكون هذه الوحدة من الموضوعات التبي 
 قضايا دولية .2  قضايا وطنّية .1
 االجتماع و السياسة و االقتصاد .4 العلوم و التكنولوجية .3

 جزء اإلنشاء
  Unit – III          الوحدة الثالثة

 Essay Writing     Marks: 20    اإلنشاء

 تتناول الموضوعات اآلتية:كلمة على األقّل، و   311المقالة من 
 اللغة و األدب .1

 أشهر الشعراء الجاهليين و اإلسالمين  اللغة العربّية قديما و حديثا 
 أشهر المؤلِّفين المصريّين للعصر الحديثأشهر كّتاب العصر العّباسي 

 المسلمون في الهند: .2
 المسلمون و حركة استقالل البالد  المسلمون و الثقافة الهنديّة 
 لهندامستقبل المسلمين في  

 قضايا معاصرة .3
 Unit – IV          الوحدة الرابعة

 Letter Writing    Marks: 10     الرسائل
   و تشتمل الرسائل على الرسائل الشخصّية و اإلداريّة و التجاريّة. 
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 Unit –V         الخامسةالوحدة 
 Marks: 20   (Oral Expression)   التعبير الشفوي

يتمرن الطالب على أشرطة "دروس في العربية" المعّدة من قبل معهد لينغوافون، بلندن، من الدرس السادس 
 عشر إلى الدرس الثالثين.

 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 الصحف و المجاّلت العربّية و اإلنجليزية .1
 معين الدين األعظميد.    الترجمة مناهجها و أصولها .2
 د. محمد اجتباء الندوي   التعبير والمحادثة العربّية .3
 نديم الواجدي   عربي مين ترجمه كيجي .4
 د. منظور أحمد خان   نحو اإلنشاء و الترجمة .5
 المكتبة الحديثة للطباعة و النشر، ييروت  رسائلي الحديثة في كّل المناسبات .6
 راتب الزيات كتابة الرسائلالكنز المكنون و أصول   .7
 دار الراتب المجامعية    رسائل عائلية .8
 د. الياس الزين/ مصطفى نجيب    المراسالتالتجارية .3

 مكتبة المعارف، بيروت، لبنان   أحدث الرسائل العصرية .11
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 

 
 

 


