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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 2016 onwards 

 (Semester I – IV) 

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

LIST OF COURSES 
SEMESTER - I 
Core papers 3  (Credits) 4x3 = 12  (Units: 04) 

Course Code    Course Name  

AR 15101 CR   Arabic Syntax         

AR 15102 CR   History of Arabic Literature (Jahiliyyah- Umayyad)  

AR 15103 CR   Classical Arabic Prose 

Elective (DCE) Discipline Centric Elective  (Units: 03) 

DCE: 2 papers  Credits 3 x2 = 06 

AR 15104 (DCE)   Introduction to Contemporary Arab World   

AR 15105 (DCE)  Readings in Arabic Text    

AR 15106 (DCE)  Translation Skills     

AR 15107 (DCE)   Remedial Arabic Grammar 

AR 15108 (DCE)   Special study of a classical Arabic writer (Al-Jahiz) 

Generic Elective (GE) 

GE: 2 papers   Credits  3 x 2 = 6)   (Units: 03) 

AR 15109 (GE)   Arabic Grammar – I      

AR 15110 (GE)  Basic Course in Modern Arabic -I     

Open Elective (OE) 1 Paper Credits: 2 x 1 = 2  (Units: 02) 

(Course of common interest for all students) 

AR 15111 (OE)  Elementary Course in Arabic - I   

AR 15112 (OE)  Functional Arabic - I 

 

Semester – II 

Core papers 3  Credits 4x3 = 12  (Units: 04) 

Course Code    Course Name  

AR 15201 CR   Arabic Short Story       

AR 15202 CR   Classical Arabic Poetry     

AR 15203 CR   Translation and Language Comprehension   

Elective (DCE) Discipline Centric Elective 

DCE: 2 papers  Credits: 3x2 = 6   (Units: 03) 

AR 15204  (DCE)   Arabic  Morphology      

AR 15205  (DCE)  History of Arabic Literature  (Abbasid to Ottoman)  

AR 15206  (DCE)  Arabic Literature in India    

AR 15207  (DCE)  Arabic Literature in Muslim Spain  

AR 15208  (DCE)  Arabic Linguistics 

Generic Elective (GE) 

GE: 2 papers   Credits  3 x 2 = 6   (Units: 03) 

AR 15209 (GE)  Arabic Grammar – II     

AR 15210 (GE)  Basic Course in Modern Arabic - II   

Open Elective (OE): 1 paper Credits: 2 x 1 = 2 (Units: 02) 

(Course of common interest for all students) 

AR 15211 (OE)  Elementary Course in Arabic – II 

AR 15212 (OE)  Functional Arabic - II 
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Semester – III  

Core papers  3  Credits 4 x 3 = 12  (Units: 04) 

Course Code    Course Name  

AR 15301 CR   Modern Arabic Poetry   

AR 15302 CR   Modern Arabic Prose    

AR 15303 CR   Arabic Criticism    

Elective (DCE) Discipline Centric Elective 

DEC: 2 papers  Credits 3 x 2 = 6   (Units: 03) 

AR 15304 (DCE)  Arabic Novel     

AR 15305 (DCE)  Arabic Poetry (Abbasid to Ottoman) 

AR 15306 (DCE)  Translation & Composition 

AR 15307 (DCE)  Special study of a classical Arabic poet (Al-Mutanabbi) 

AR 15308 (DCE)  Special study of a Modern Arabic writer Najib Mahfouz 

Generic Elective (GE) 

GE: 2 papers   Credits 3 x 2 = 6   (Units: 03) 

AR 15309 (GE)  Arabic Grammar – III    

AR 15310 (GE)  Quranic Arabic  -  I    

Elective (OE) 1 paper Credits: 2 x 1 = 2   (Units: 02) 

(Course of common interest for all students) 

AR 15311 (OE)  Basic Translation – I  

AR 15312 (OE)  Functional Arabic – III 

   

Semester – IV 

Core papers  3  Credits  4 x 3 = 12   (Units: 04) 

Course Code    Course Name  

AR 15401 CR   Translation, Composition & Oral Expression  

AR 15402 CR   Mahjari Arabic Literature   

AR 15403 CR   Arabic Drama     

Elective (DCE) Discipline Centric Elective 

DEC: 2 papers          Credits 3 x 2 = 6   (Units: 03) 

AR 15404 (DCE)  Balagh & Prosody    

AR 15405 (DCE  Hadith and Tafseer 

AR 15406 (DCE)  Methodology of Teaching Arabic   

AR 15407 (DCE)  Special study of  a Modern Arabic poet Mekhail Nuaima 

AR 15408 (DCE)  Trends and movements in Modern Arabic literature 

AR 15409   (DCE)  Speical Study of Mahmood Taimoor as Short Story Writer 

AR 15410 (DCE)  Arabic Syntax II 

 

Generic Elective (GE) 

GE: 2 papers   Credits 3 x 2 = 6   (Units: 03) 

AR 15411 (GE)  Arabic Grammar – IV  

AR 15412 (GE)  Quranic Arabic - II  

 

Elective (OE) 1 paper Credits: 2 x 1 = 2   (Units: 02) 

(Course of common interest for all students) 

AR 15415 (OE)  Basic Translation – II  

AR 15416 (OE)  Functional Arabic - IV 

 

 

 

 

  



Syllabus for M. A. Arabic (CBCS scheme) Session 2016 onwards 

 

3 
 

Semester – I 

Course No: AR 15101 CR 

Title of the course: Arabic Syntax            العربي النحو  

Marks :                     100                                                                    Credits :          4  

Internal Assessment: 20                                                                    Examination: 80  

  I –Unit           الوحدة األولى

 المبني و المعرب ) تعريف بالمبني و المعرب(

 ي من األسماءالمبن 
 ائر المتصلةمضال –الضمائر المنفصلة  -الضمائر   .1
 اإلشارة إلى القريب والبعيد –أسماء اإلشارة  .2
 صلة الوصول –األسماء الموصولة  .3
 أسماء االستفهام –أسماء الشرط  .4
 (12)ما عدا  11إلى  11األعداد المرّكبة من  .5

 يةنماذج إلعراب األسماء المبنّ  –تطبيقات نحوية         
 Unit - II          الوحدة الثانية

 المعرب من األسماء
 (االسم المرفوع، االسم المنصوب واالسم المجرور)أنواع اإلعراب   . 1
 عالمات رفع االسم –االسم المرفوع  .2
 حاالت رفع االسم .3

 المبتدأ والخبر وتطابقهما 
 المبتدأ إذا كان نكرة 
   مواضع حذف المبتدأ وجوبا 

 شبه الجملة و الجملة( –أنواع الخبر ) المفرد  -الخبر  .4
 الخبر وجوبا مواضع حذف 
 وجوبا ديم المبتدأ على الخبرمواضع تق 
 مواضع تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا 

 نماذج إلعراب األسماء المعربة –تطبيقات نحوية                    
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 اسم كان وأخواتها .1
 خبر إّن وأخواتها  .2
 أفعال المقاربة والرجاء والشروع اسم .3
 ونائب الفاعلالفاعل  .4

 األسماء المعربة –تطبيقات نحوية 
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 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 التابع لالسم المرفوع

 مطابقة النعت والمنعوت –والمنعوت  النعت .1
  –النعت الحقيقي والنعت السببي  .2
 حروف العطف –العطف  .3
 التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي –التوكيد  .4
 أنواع البدل –البدل  .5

 األسماء المعربة –تطبيقات نحوية 

 
Recommended Books/Suggested Readings: المقترحة للمطالعة العامة                            بالكت   

 تأليف قؤاد نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة  ملخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّباس حسن، دار المعارف، مصر   النحو الوافي .2
 السيد أحمد الهاشمي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان األساسية للغة العربية القواعد .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
 هيم يوسف السيد محّمد الرفاعي الشيخ عمادة شؤون الدكتور ابرا  القواعد العربية الميسرة .6

 المكتبات جامعة الملك سعود الرياض
 نحو الواضح في قواعد اللغة الغربية :      لعلي الجارم و مصطفى امينال .7

 للمدارس المرحلة اإلبتدائية )الجزء األول و الثاني و الثالث(                                                          
 للمدارس المرحلة الثانوية ) الجزء األول و الثاني و الثالث(                                                         

 ندوة العلماء لكناؤ    ،عبد الماجد الندوي                       تمرين النحو           -8
 سيد احسان الرحمن، دلهي  الجديد في اللغة العربّية -1

 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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Semester – I 

Course No: AR 15102 CR 

Title of the course: History of Arabic Literature – (Jahiliyyah-  Umayyad) 

 تاريخ األدب العربي )من العصر الجاهلي الى العصر األموي(
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20        Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 العصر الجاهلي
 ( نشأة اللغة العربية وتطورها2   شبه الجزيرة العربية( 1
 ( ( المعلقات وأصحابها وخصائصها الفنية 4  ( نشأة القصيدة وبناءها (3

 ( صور بدائية للنثر5
  
 Unit - II          الوحدة الثانية

 العصر اإلسالمي
 الحديث الشريف وأثره في األدب العربي (2 القرآن وأثره في اللغة العربية (1
 المخضرمونالشعراء  (4 الخطابة اإلسالمية وأهم خطباءها (3
 موضوعات الشعر اإلسالمي (5

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 النثر في العصر األموي

 الخطابة وأهم الخطباء (2 قيام الدولة األموية )خلفية تاريخية( (1
 نشأة النحو العربي (4   تطور علم اللغة (3
 الرسائل (5

  IV -Unit     الشعر في العصر األموي   الوحدة الرابعة
 جرير، أخطل، فرزدق :النقائض وشعراءها (3  الشعر السياسي (1
     اإلباحي ،  العذري،  التقليدي   :الغزل (2
   

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

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

 أحمد حسن الزيّات :   األدب العربي تاريخ .3
 عمر فروخ :   تاريخ األدب العربي .4

 جواد علي :  تاريخ العرب قبل اإلسالم .5

 دكتور شوقي ضيف :  الفن و مذاهبه في الشعر العربي .6
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 دكتور شوقي ضيف :  الفن و مذاهبه في النثر العربي .7

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

 أحمد أمين :    سالمفجر اإل .1

 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

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

Course No: AR 15103 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، اآليات:  القرآن الكريم: .1
 من الكتاب "األحاديث النبوية والحكم المحمدية"  األحاديث النبوية: .2

 (1166إلى رقم  1145و من رقم  251إلى رقم 231ألحمد الهاشمي )من رقم 
 خطب:  .3

  خطبة حجة الوداعأ. 
 ب. خطبة حجاج بن يوسف حين خرج من الكوفة إلى البصرة 

 212، ص: 1نقال من الكتاب "األدب العربي وتاريخه": للحنا الفاخوري، ج 
 Unit - II          الوحدة الثانية

 ألبي الحسن الندوي  1من مختارات من أدب العرب، ج، شطرنج وصففي  عبد الحميد الكاتب: .1
 مقتبس من الكتاب أدب الصغير من )على العاقل أمورا ... إلى الكتاب( : ابن المقفع .2 
 مقتبس من كتاب الحيوان للجاحظ   :  الجاحظ .3 

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

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

 األول ألبي الحسن الندوي[]نقال من مختارات من أدب العرب، الجزء     
 (241، ص:2الفصاحة )المؤجز في األدب العربي وتاريخه، ج  ضياء الدين ابن األثير:  .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[ زكريا:القزويني، أبو يحى  .2 
 علم األدب )مقدمة ابن خلدون( : ابن خلدون .3 

 
 :Books Prescribed         الكتب المقّررة:

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

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

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

 سيدنا علي : )شرح األستاذ محمد عبده
 

  :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 مذاهبه في النثر العربي:الفن و  .4
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Semester – I 

Course No: AR 15104 (DCE)  

Title of the course: Introduction to Contemporary Arab World  

 )تعريف بالعالم العربي المعاصر(
Marks:  75        Credits: 3 

Internal Assessment: 15          Examination: 60 

 Unit - I          األولىالوحدة 

 تعريف عام بالعالم العربي المعاصر

 معالم جغرافية ديموغرافية .1
 خلفية تاريخية موجز .2
 جامعة الدول العربية و المنّظمات السياسية و االجتماعية .3

 Unit - II          الوحدة الثانية
 تعريف الدول العربية في قارة آسيا 

 ،و دول الخليج العربي ،و اليمن، المملكة العربية السعودية 
 سوريا ـ لبنان ـ فلسطينالعراق .  

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 فريقية العربية في القارة اال دول  تعريف      

 ) موريتانيا ، الصومال، جيبوتي ، جزر القمر–الجزائر(  ليبيا –سودان ال –)مصر 
 المغرب –تونس  ) 

 
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 1161مكتبة 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    الشعوب اإلسالميةتاريخ  .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
 ةد. نقوال زياد  أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي .1

 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 
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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 15105 (DCE) 

Course Title: Readings in Arabic Text 

 القراءة في النصوص العربية
Marks:  75        Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 Unit - I          الوحدة األولى
 المسرحيةالحكاية و 

 أجمل الحكايات العالمية، دار الشروق   عالء الدين .1

 أحمد بهجت   جحا والسلطان .2

 توفيق الحكيم   (محمد ) .3

 علي أحمد باكثير  هكذا لقي الله عمر .4

 
 Unit - II          الوحدة الثانية
 المقالة

 ابن بطوطة الذين يحّرِقون أنفسهم بالنارذكر أهل الهند  .1

 محمد بن ناصر العبودي    في مدنية كولمبو .2

 محمد المنسي قنديل لن أنحني رأسي أبدا ... صالح الدين األيّوبي .3

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

 

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 الشعر

 أحمد شوقي  غاندي                  .1

 جبرا إبراهيم جبرا    قبية  .2

 أبو القاسم الشابي  الصباح الجديد .3
 عّباس محمود العّقاد كّواء الثياب ليلة األحد .4
 

 :Books Prescribed        الكتب المقّررة:

 م1112، بيروت/ القاهرة، عام 2أجمل الحكايات العالمية، دار الشروق، ط .1
 القاهرةجحا والسلطان، أحمد بهجت، دار الشروق، بيروت/  .2

 م1111عندما تتور النساء، منى رجب، دار الشروق، بيروت/ القاهرة سنة  .3

 م1171أمومة حائرة وقصص أخرى، أحمد فؤاد تيمور، مكتبة اآلداب، القاهرة، سنة  .4

 من فوق سبع سماوات، علي أحمد باكثير .5

 (، توفيق الحكيممحّمد ) .6
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 م2116سنة  أغلى من الحّب، علي أحمد باكثير، مكتبة مصر، الفجالة، .7

 م1188مجلس العدل، توفيق الحكيم، مكتبة مصر، الفجالة، عام  .8

 م1181هكذا لقي الله عمر، علي أحمد باكثير، مكتبة مصر، الفجالة، عام  .9

 م1112رحلة ابن بطوطة، دار صادر، بيروت، سنة  .11

 رحلة إلى سيالن، محمد بن ناصر العبودي، الجمعية العربية السعودية للثقافة .11

 م1111طفولتهم، محمد المنسي قنديل، دار المعارف، القاهرة، سنة عظماء في  .12

 م2113، سنة، 5وداعا أيّها الملل، أنيس منصور، دار الشروق، بيروت/ القاهرة، ط .13

 م1147، عام 1فّن الحّب والحياة، سالمة موسى، سالمة موسى للنشر والتوزيع ط .14

 ة، بيروت، بالزمانالبدائع والطرائف، جبران خليل جبران، المكتبة الثقافي .15

 م1111، عام 1المجموعات الشعرية، جبرا إبراهيم جبرا، رياض الرئيس للكتب والنشر، لندن، ط .16

 م1186الشوقيات : أحمد شوقي, دار العودة، بيروت، سنة   .17

 م1111، عام 2مختارات من الشعر والنثر، هيثم علي حجازي، األهلية للنشر والتوزيع، عمان )األردن( ط .18

 م1116، سنة 1ن شعر العقاد، فاروق شوشة، المجلس األعلى للثقافة، طمختارات م .19

 مختارات من الشعر العربي الحديث، مصطفى بدوي .21

 1183الشعر العربي المعاصر ، دكتور الطاهر أحمد مكّي ، دار المعارف، القاهره   .21
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Semester – I 

Course No: AR 15106 (DCE)       Credits: 3 

Title of the course: Translation Skills  

 مهارات الترجمة
Marks:  75        Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

  I -Unit     الترجمة من االنجليزية إلى العربية   الوحدة األولى

 ترجمة المصطلحات المفردة والمركبة حول العناوين اآلتية:
 شؤون اجتماعية واقتصادية (2  تربوية وثقافيةشؤون  (1
 شؤون صحية وبيئية (4  شؤون سياسية وادارية (3

  II -Unit     الترجمة من العربية إلى االنجليزية   الوحدة الثانية
 الجمل االسمية: ألف( 

 الجمل المنفية .2   الجمل المثبتة .1
 ب( الجمل الفعلية:

 المضارعالفعل  .2   الفعل الماضي .1
 فعل النهي .4    فعل األمر .3

  III -Unit     الترجمة من االنجليزية إلى العربية   الوحدة الثالثة
 .ترجمة عناوين األخبار البسيطة من الجرائد االنجليزية اليومية

 
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 محمد اجتباء الندوي د.  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
 د. ممدوح محمد جبل   فن الترجمة الصحيحة: .5
رہمج ےیجیک .6

 

دی  رعیب ںیم ت  دنمی اولاج 
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 15107 (DCE) 

Title of the course: Remedial Arabic Grammar                      قواعد اللغة العربية  
Marks:  75       Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 تقسيم الكلمة إلى اسم، فعل وحرف –الكلمة  .1

 النكرة والمعرفة –اإلسم  .2

 االسم المذكر والمؤنث .3

 تقسيم اإلسم إلى مفرد ومثنى وجمع .4

 الجمع السالم والجمع المكّسر .5

 جمع المذّكر السالم وجمع المؤنث السالم  .6

 الضمير المنفصل والمنصل –الضمائر  .7

 اسم اإلشارة واالسم الموصول .8

 

 Unit - II          الوحدة الثانية
 المركب الناقص و المركب التام  .1

 الصفة والموصوف )النعت والمنعوت(-المركب التوصيفي   .2

 المركب اإلضافي )المضاف والمضاف إليه( .3

 الجملة المفيدة -المركب التام   .4

 المبتدأ و الخبر و تطابقهما –الجملة اإلسمية  .5

 اسم كان وأخواتها  )رفع المبتدأ ونصب الخبر( .6

 المتبدأ و رفع الخبر( خبر إّن وأخواتها )نصب .7

 

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 الجملة الفعلية .1
 فعل المر –الفعل المضارع  –الفعل الماضي  –تقسيم الفعل بإعتبار زمنه  .2

 تقسيم الفعل إلى الالزم والمتعدي .3

 تقسيم الفعل الصحيح والمعتل .4

 تقسيم الفعل إلى المجرد والمزيد .5

 الفاعل والمفعول به –الجملة الفعلية  .6

 الفعل المجهول ونائب الفاعل .7
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 نواصب الفعل المضارع وجوازم الفعل المضارع .8
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

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

 تأليف قؤاد نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة  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
 دار العلم للماليين بيروت، لبنانرشاد دار غوث،   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
 محمد أجتباء الندويد.   التعبير و المحادثة العربية .7
 د. معين الدين األعظمي، حيدر آباد  الترجمة مناهجها و أصولها .8
 د. منظور أحمد  خان  نحو اإلنشاء و الترجمة .1

 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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Semester – I 

Course No: AR 15108 (DCE) 

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

 (لجاحظا(كاتب عن دراسة خاّصة 

Marks:  75        Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 Unit - I          الوحدة األولى

  جوانب من حياته  .1
 تعريف بالكتب اآلتية: .2

 كتاب البيان و التبيين ب(  الحيوانكتاب  أ(
 الرسائل د(  كتاب البخالء ج(

 ميزات أسلوب الجاحظ: بالغته األسلوب، دقة الوصف، المزج بين الجّد و الهزل .3 
 Unit - II          الوحدة الثانية

 1،2،3دراسة النصوص من كتاب "البيان و البيين" جزء 
 اظ" ..... إلىمن "قال جهابذة األلف –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  
 من "و ال حاجة بنامع هذه الفقر إلى الزيادة في الدليل" .... إلى .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 - III          الوحدة الثالثة

 دراسة النصوص من كتاب الحيوان و كتاب البخالء:
 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
 ( 21-11و ما هذا السبب الذي خفى به الجليل الواضح و أدرك به الجليل و الغامض" )ص: 

 (11-18الحزامي" .... إلى "إالّ أن يتقارب السعر" )ص: من "و ما أما أبو محّمد  .3
 (266-264من "افهم ما أنا مورده عليك... منع الجميع أرضي للجميع" )ص:  .4

 :Books Prescribed        الكتب المقّررة:

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

 153القاهرة  –دراسات في نقد األدب العربي  : بدوي طبانة .1
 الجاحظ و مجتمع عصره : جميل حبر .2
 1131القاهرة  –أدب الجاحظ  : السندوبيحسن  .3
 1153القاهرة  –الجاحظ في سلسلة "نوابع الفكر العربي"  : حنا الفاخوري .4
 1148القاهرة  –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  : فؤاد أ. البستاني .1

 (1137دعاية الجاحظ الرسالة ) محّمد فهمي عبد اللطيف:  .11
 1141دمشق  –فن القصص في كتاب البخالء للجاحظ  : محّمد مبارك .11
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Semester – I 

Course No: AR 15109 (GE) 

Title of the course: Arabic Grammar – I  

 1 -  قواعد اللغة العربية
Marks:  75       Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 Unit - I          الوحدة األولى

 تقسيم الكلمة إلى اسم، فعل وحرف –الكلمة  .1

 النكرة والمعرفة –اإلسم  .2

 االسم المذكر والمؤنث .3

 ومثنى وجمع تقسيم اإلسم إلى مفرد .4

 الجمع السالم والجمع المكّسر .5

 Unit - II          الوحدة الثانية
 جمع المذّكر السالم وجمع المؤنث السالم  .1

 الضمير المنفصل والمنصل –الضمائر  .2

 اسم اإلشارة واالسم الموصول .3

 المركب الناقص و المركب التام .4

 الصفة والموصوف )النعت والمنعوت(-المركب التوصيفي   .5

 Unit - III          الوحدة الثالثة

 المركب اإلضافي )المضاف والمضاف إليه( .1

 الجملة المفيدة -المركب التام  .2

 المبتدأ و الخبر و تطابقهما –الجملة اإلسمية  .3

 اسم كان وأخواتها  )رفع المبتدأ ونصب الخبر( .4

 خبر إّن وأخواتها )نصب المتبدأ و رفع الخبر( .5

 
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

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

 تأليف قؤاد نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة  ملخص قواعد اللغة العربّية .1
 دار المعارف، مصر عّباس حسن،   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   لعربية الميسرةالقواعد ا .6
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 المكتبات جامعة الملك سعود الرياض
 د. محمد أجتباء الندوي  التعبير و المحادثة العربية .7
 د. معين الدين األعظمي، حيدر آباد  الترجمة مناهجها و أصولها .8
 ر أحمد  خاند. منظو   نحو اإلنشاء و الترجمة .1

 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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Semester – I 

Course No: AR 15110 (GE)       Credits: 3 

Title of the course: Basic Course in Modern Arabic - I 

 )المرحلة األولى( الحديثةفي اللغة العربية اإلبتدائية المادة  

Marks:  75        Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 

 Text and Applied Grammar  Unit - I     الوحدة األولى

 الدرس االول إلى الدرس الثالث عشرمن  دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها )الجزء األول(

 Text and Applied Grammar Unit - II     الوحدة الثانية
 ( من الدرس الرابع عشر إلى الدرس الثالث وعشريندروس اللغة العربية لغير الناطقين بها )الجزء األول

 Unit - III          الوحدة الثالثة

 Elementary vocabulary on the following topics in the form of words, and phrases: 

  األقارب .2    بيتال .1
 أّيام األسبوع و فصول السنة .4   أعضاء الجسم .3
 األثمار والخضروات .6   111-1العدد من  .5
 المدينة والقرية .8   المدرسة والكلية .7
 الرياضة .11   الصحة والبيئة .9

 

Book Prescribed: 

 للدكتور ف. عبد الرحيم    :دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها )الجزء األول(
Published by: Islamic Foundation Trust 78, Perambur High Road Chennai -600012 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

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

 تأليف قؤاد نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة  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  العربية التعبير و المحادثة .7
 د. معين الدين األعظمي، حيدر آباد  الترجمة مناهجها و أصولها .8
 د. منظور أحمد  خان  نحو اإلنشاء و الترجمة .1

 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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Semester -I 

Course No: AR 15111 (OE) 

Title of the course: Elementary course in Arabic-1 

  ( )المرحلة األولي االبتدائية  اللغة العربية تعليم
Marks:  50       Credits: 2 

Internal Assessment: 10       Examination: 40 ``` 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 ( (First four lessons بغيرها، الجزء األولتعليم العربية للناطقين  .1

 النحو العربي .2
 المركب االضافي    Possessive phrase 

 المركب التوصيفي           Adjective Phrase   

 الحروف الجارة    Use of prepositions  

 Unit - II         الوحدة الثانية
  From lesson 5-8  تعليم العربية للناطقين بغيرها، )الجزء األول( .1
  structure Sentence     الجملة العربية .2

  Nominal  sentence      االسمية (أ)

   

     Verbal   sentence    الفعلية )ماضي، مضارع، أمر ، نهي(  (ب)

    

 
  :Books prescribed        الكتب المقررة : 

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

 الكتاب االساسي لعبد لله سليمان و غيره  تعليم العربية للناطقين بغيرها، )الجزء األول(

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 تأليف قؤاد نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة  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   العربيفي النحو  .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
 د. معين الدين األعظمي، حيدر آباد  االترجمة مناهجها و أصوله .8
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 د. منظور أحمد  خان  نحو اإلنشاء و الترجمة .1
 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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Semester -I 

Course No: AR 15112 (OE) 

Title of the course: Functional Arabic - I 

  1 – الوظيفية اللغة العربية
Marks:  50       Credits: 2 

Internal Assessment: 10       Examination: 40 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

   Arabic Text  

Book prescribed:  

 )الوحدة األولى والثانية( اللغة العربية الوظيفية: للبروفيسور شفيق أحمد خان وغيره
From page 29 to 99  

 Unit - II         الوحدة الثانية
   Translation (Elementary vocabulary on the following topics)  

1. In the school  

2. In the hospital  

3. At the travel agents office 

4. At the bank 

5. At the market  

6. At the airport  

7. At the street  

8. Part of the body  

9. Friuts and vegetables  

10. Months and seasons  

Books Recommended:  
1. Arabic for Beginners  by Syed Ali )اللغة العربية للمبتدئين( 
2. Functional Arabic (العربية الوظيفية) by S. K. Bahmi 

3. A practical approach to the Arabic language by Wali Akhtar 

4. The Essential Arabic  by  I. A. Faynan 

5. Teach Yourself Arabic  by S. A. Rahman 

6. Arabic Made Easy by Abul Hashim 

7. Let’s Speak Arabic by S. A. Rahman 

8. Spoken Arabic Made easy by Ammanullah Vadakangarah  

9. C. B. S. C Arabic Grammar by Ammanullah Vadakangarah 

10. Media Arabic by Elisabeth Rendall 
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Semester – II 

Course No: AR 15201 CR 

Title of the course: Arabic Short Story  

 األقصوصة العربية 
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I      تعريف األقصوصة  الوحدة األولى

 وصف األقصوصة و تطورها .1
 البحث عن الموضوع .2

 األقصوصة بين الحقيقة و الخيال .3

 األقصوصة و اللون المحلِّي .4
 Unit - II        فّن األقصوصة  الوحدة الثانية
 الحكاية .1
 الحبكة .2

 الشخصية .3

 األسلوب .4

 Unit - III      الـنصــوص  الوحدة الثالثة
 محمـود تيمور   ولي الله .1
 حسينطـه    ثقل الغنى .2

 توفيق الحكيم  إبليس ينتصر .3

 نجيب محفوظ   العريس .4

 Unit - IV         الـنـصوص  الوحدة الرابعة
 توفيق يوسف عّواد  الصبي األعرج .1
 يوسف إدريس   مـظلوم .2

 يوسف السباعي  ميمون الجبل .3

 ذو النون أيّوب  دعامة في برج بابل .4

 :Books Prescribed         الكتب المقّررة:

 شارع كامل صدقي، الفجالة 3الحكيم: ليلة الزفاف، مكتبة مصر، توفيق  -1
 م1112، القاهرة، عام 1طـه حسين: المّعذبون في األرض، دار المعارف، ط  -2

 م1151، سنة 3محمـود تيمور: شفاه غليظة، ط  -3

 شارع كامل صدقي، الفجالة 3نجيب محفوظ: الـجـريـمــة، مكتبة مصر،   -4
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1- W. M.Brinner & M. A. Khouri: Readings in Modern Arabic Literature; The Short Story & the 
Novel, Leiden, E. J. Brill, 1971 

 الكتب للمطالعة العاّمـة:

 م1114، سنة 1إبراهيم محـمـد عطا: عوامل التشويق في القصة القصيرة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط  -5
 م1118أحمد درويش، تقنيات الفن القصصي، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان سنة   -6

 األدب القصصي و المسرحي في مصر، دار المعارف، القاهرة، سنة ............... -أحمد هيكل: أ  -7

 م1618تطور األدب الحديث في مصر، دار المعارف، القاهرة، عام  -ب   -8

 العربية المعاصرة، ...................القصة  -أنور الجندي: أ  -1
 م1156فّن القّصة، دار بيروت، سنة  -ب   -11

 م1164رشاد رشدي: فن القّصة القصيرة، مكتبة اإلنجلو المصرية، سنة   -11
 م1178سيد حامد النّساج: اّتجاهات القّصة المصرية القصيرة، دار المعارف، القاهرة، عام   -12

شاكر عبد الحميد: األسس النفسية لإلبداع األدبي في القصة القصيرة، الهيئة المصرية العاّمـة للكتاب، عام   -13
 م1112

 م1168شكري عيّاد: القّصة القصيرة في مصر، مطبوعات معهد البحوث و الدراسات العربية، عام   -14

 .طاهر أحمد مّكي: دراسات في القصة القصيرة، .....................  -15

 عبد العزيزالسبيل: مفهوم القصة القصيرة، نسخة خطّيّـة -16

 م1115عبد القادر القّط: في األدب العربي المعاصر، دار مصر للطباعة، عام  -17

 م1166فؤاد دوارة: في القّصة القصيرة، مركز كتب الشرق األوسط، عام  -18

 م1188ة العاّمة للكتاب، سنة يوسف نوفل: الفّن القصصي بين جيلي طه حسين و نجيب محفوظ، الهيئة المصري -11

English Bibliography 
1. Bates H. E.; The Modern Short Story, London, 1941 
2. Gardener John & Dunlap; The Forms of Fiction, New York, 1962 
3. Kumar Shiv K. & Mckean Keith; Critical Approaches to Fiction, New York, 1968 
4. O’Faolain Sean; The Short Story, New York, 1950 
5. Trask Georgianne & Burkhart Charles; Storytellers and Their Art, New York, 1963 
6. Gerhardt Mia 1; The Art of Storytelling: A Literary Study of the Thousand & One Nights, 

Leiden, 1963 
Urdu Bibliography 

 م1117ايجوكيشنل ُبك هاؤس، على غره، وقار عظيم، فن افسانه نغارى،  .1
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Semester – II 

Course No: AR 15202 CR 

Title of the course: Classical Arabic Poetry  

(Pre-Islamic Period to Umayyad Period)  

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

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit - I          الوحدة األولى

 الشعر الجاهلي
 معلقة زهير بن أبي سلمى: قصيدة كاملة )تحليل لغوي ونقدي(

 Unit - II          الوحدة الثانية
 خمسة عشر بيتا من معّلقة له، من الشعر: امرؤ القيس: .1

 بمنجرد قيد األوابد هيكل وكناتهاو قد اغتدى و الطير في   
 اثنا عشر بيتا من معلفة، من الشعر: عنترة بن شّداد: .2 
 و الكفر مخبثة لنفس المنعم نّبئت عمرا غير شاكر نعمتي  
 طرفة بن العبد: خمسة عشر بيتا من معلقته من الشعر: .3 
 ألست ترى أن  قد أتيت بمؤيد يقول وقد تّر الوظيف وساقها  

 بن كثلوم: خمسة عشر بيتا من معلقته من الشعر: عمرو .4
 بعولتنا إذا لم تمنعونا يقتن جيادنا ويقلن لستم

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 الشعر اإلسالمي )تحليل لغوي ونقدي( 
 قصيدته من من البداية: بن ثابت: حسان .1 
 إّن الذوائب من فهر قد بنيت  
 الخنساء: قصيدة .2 
 يا عين و يحك اسعدينيأال   

 كعب بن زهير: قصيدته بانت سعاد من الشعر: .3
 و العفو عند رسول الله مأمول نبئت أن رسول الله أو عدني 

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

 الشعر األموي
 خمسة عشر بيتا من قصيدته "خف القطين" من الشعر  األخطل: .1 
 في نبعة من قريش يعصبون بها    
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 خمسة عشر بيتا من قصيدته من البداية الفرزدق: .2 
 هذا الذي تعرف البطحاء وطأته    
 جرير: خمسة عشر بيتا من قصيدته من البداية .3 
 الستم خير من ركب المطايا   
 عمر بن أبي ربيعة: .4 
 وشفت انفسنا مما نجد ت هندا نجزتنا ما تعديل  

 
 :Books Prescribed         الكتب المقّررة:

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

 م1131الجزء األول، مطبعه دار الكتب المصرية القاهرة، 
 الشعراء المذكورين أعاله في المقرر الدراسيدواوين  .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
 األمام الزوزني تحقيق محمد عبد الله   شرح المعلقات السبع .5
 الدكتور عبد الحليم ندوي (1،2،3،4) عربي ادب كي تاريخ .6
 سيد طفيل أحمد مدني   تاريخ ادب عربي )مترجم( .7
 مقتدي حسن أزهري   دب كي تاريخعربي ا .8
 سيد طفيل أحمد مدني    تاريخ ادب عربي .1

 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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Semester – II 

Course No: AR 15203 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

 قنياتهاتالترجمة و  )الف( 
 االنجليزية إلى العربية.مع اقتباسات قصيرة من ترجمة عناوين األخبار  )ب(

  II -Unit    الترجمة من العربية إلى االنجليزية   الوحدة الثانية
 ترجمة الجمل المركبة حول االساليب اآلتية:

 الجمل االستثنائية (2   الجمل الحالية (1
 الجمل االستفهامية (4   الجمل الشرطية (3

 
  III -Unit    الترجمة من العربية إلى االنجليزية   الوحدة الثالثة

 ترجمة عناوين األخبار من الجرائد العربية مع اقتباسات قصيرة
 Unit - IV          الوحدة الرابعة

 دراسة النصوص المقررة اآلتية لفهم اللغة والترجمة:
 )على مصطفى المصراتي(  ابو لهب (1
 )عبد الخالق الطرايس( االستقاللمعنى  (2
 )توفيق الحكيم( تاح النجاحفم (3
 )أحمد أمين( األدب والعلم (4

 :Book Prescribed         الكتاب المقّرر:

 المطالعة التوجهية )الجزء الثاني و الثالث( لجنة التاليف المدرسي بيروت، لبنان .1
  :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
 ح محمد جبل د. ممدو    فن الترجمة الصحيحة: .5

رہمج ےیجیک .6

 

دی  رعیب ںیم ت  دنمی اولاج 

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 15204 (DCE)  

Title of the course:  Arabic Morphology      علم الصرف 

Marks:  75       Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 الفعل الصحيح والفعل المعتل –ه تينبالفعل بالنظر إلى  .1
 ، أبواب الفعل المجّرد و المزيد فيه.د والفعل المزيدالفعل المجرّ  –الفعل بالنظر إلى تركيبه  .2
 الفعل الماضي، الفعل المضارع و فعل األمر –الفعل بالنظر إلى زمن وقوعه  .3
 الفعل الالزم والفعل المتعدي –الفعل بالنظر إلى معموله  .4
 لمعلوم والفعل المجهولالفعل ا – نظر إلى ذكر فاعلهالفعل بال .5
 الفعل الجامد والفعل المتصرف –الفعل بالنظر إلى تصريفه  .6

  تصاريف أبواب الثالثي و الرباعي المجّرد و المزيد فيهتطبيقات على 
 

 Unit - II          الوحدة الثانية
 الهمزة ، همزة القطع ، همزة الوصل .1
 أنواع اإلعالل – .2

  ،تطبيقات على اإلعالل و اإلبدال
 تطبيقات صرفية

 

  Unit – III              الوحدة الثالثة

          االسم بالنظر إلى بنيته )الف( 
 االسم الصحيح اآلخر وغير الصحيح اآلخر . 1
 المقصور، المنقوص، والممدود .2

  االسم بالنظر إلى تركيبه )ب( 
 والمصدراالسم الجامد، اسم المعنى  .1
 ، صيغ المبالغةاسم المفعول وصوغه، ،  هصوغو  اسم الفاعل –االسم المشتق  .2
  الصفة المشبة باالسم الفاعل وصوغها .3
 وصوغهاسم التفضيل  .4
 اسماء الزمان والمكان، اسم اآللة،   .5

 تطبيقات الميزان الصرفي 
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                            :Recommended Books/Suggested Readings    الكتب المقترحة للمطالعة العامة

 تأليف قؤاد نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة   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

 ود الرياضالمكتبات جامعة الملك سع
 لعلي الجارم و مصطفى امين  نحو الواضح في قواعد اللغة الغربية ال .7

 للمدارس المرحلة اإلبتدائية )الجزء األول و الثاني و الثالث(                                                              
 لمدارس المرحلة الثانوية ) الجزء األول و الثاني و الثالث(ل                                                          

 ندوة العلماء لكناؤ    ،عبد الماجد الندوي            تمرين النحو                        -8
 سيد احسان الرحمن، دلهي   الجديد في اللغة العربّية -1

 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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Semester – II 

Course No: AR 15205 (DCE)  

Title of the course: History of Arabic Literature –(Abbasid – Ottoman) 

 )من العصر العباسي الي العصر العثماني( –تاريخ األدب العربي 
Marks:  75        Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 Unit - I          الوحدة األولى

 العصر العباسي )النثر(
 ( الحركة العلمية ودار الترجمة2   ( قيام الدولة العباسية1
 ( المقامة )بديع الزمان، الحريري4  ( تطّور النثر الفني3

 Unit - II          الوحدة الثانية
 العباسي )الشعر(العصر 

 الشعراء الفالسفة (3  التجديد في الشعر )هيئة وموضوع( (1
 أ.  أبو تمام   ب. المتنبّي   ج. المعرى  شعراء المجون )الغزل ووصف الخمر( (2

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

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 عصر االنحطاط و العثماني

  مساهمة علماء العرب (3  الحالة الثقافية بعد سقوط بغداد (1
 تاريخ:  ابن خلدون، وابن خلقانالف( 

  ابن المنظور ب( لغة:      حالة الشعر وأهم الشعراء (2
 أهم الكتب الراجعة (4 أ. صفي الدين الحّلي، عائشة الباعونية 

 
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 جرجي زيدان :    تاريخ آداب اللغة العربية .1

 شوقي ضيف : العباسي األّول و الثانيالعصر اإلسالمي، العصر  .2
 أحمد حسن الزيّات :    تاريخ األدب العربي .3
 عمر فروخ :    تاريخ األدب العربي .4

 دكتور شوقي ضيف :   الفن و مذاهبه في الثعر العربي .5

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

 يفدكتور شوقي ض :   التطور و التجديد في الشعر األموي .7

 أحمد أمين :     فجر اإلسالم .8

 دكتور طه حسين :   أجزاء( 4) حديث األربعاء .1

 شكري فيصل :   تطور الغزل في الجاهلية و اإلسالم .11
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 أحسان عباس :    تاريخ األدب األندلسي .11

 عبد المنعم خفاجي :    قصة األدب في األندلس .12

 بطرس البستاني :  أدباء العرب في األندلس و عصر االنبعاث .13

 مصطفى عوض الكريم :     فن التوشيح  .14

 عبد العزيز األهواني :    الزجل في األندلس .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
1.  

خ
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Semester – II 

Course No: AR 15206 (DCE) 

Title of the course: Arabic Literature in India   األدب العربي في الهند 
Marks:  75        Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 Unit - I          الوحدة األولى

 الثقافة العربية في الهند

 العالقات العربية الهندية .1
    العربي في الهند عبر العصور  .تطور الشعر  .2
.       تطور النثر العربي و تعريف باألعمال المهمة في النثر العربي )سبحة المرجان، نزهة الخواطر، حجة الله 3

 البالغة(
 Unit - II          نيةالوحدة الثا

 النصوصأهم الشعراء ودراسة  

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

 شعرا من أواخر قصيدته "فنتة الهند" التي مطلعها 11فضل الحق الخير آبادي:  .2
 جمد الدموع و ذابت األحشاء لجوي له بجوانح ايراء 
 المنتخب من الشعر العربي لقسم العربية و آدابها جامعة عليكره()نقال عن  

 فيض الحسن السهارنبوي: االنتخاب من قصيدته في مدح النبي صلعم التي مطلعها: .3
 فياحبها زدني جوى في جوانح إذا ُحسن سلمى ليس عنها رائح 
 اشعارا من آخرها 7اشعار من أول القصيدة و  5 
 دب العربي في شبه القارة )دكتور نور محمد شاكر( الهور)نقال عن شذرات من األ 

 شعرا  من قصيدته التي مطلعها: 15أنور شاه الكشميري:  .4
 غدارة اليونان و البريطاني أو ما ترى لما عدت عن طورها 
 )نقال عن المنتخب من الشعر العربي( 

 
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 النصوص:أهم األدباء ودراسة 

 شاه ولي الله الدهلوي: "كلمات نصح للمسلمين" من كتابه .1
 "التفهيمات اإللهية" نقال من كتاب "المنثورات" لمحمد رابع الندوي  
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 محمود بن محمد الجونفوري: تاثير البيئة و الصناعة في األدب .2
 نقال من "المختارات" ألبي الحسن الندوي  

 المؤلف لكتابة "نزهة الخواطر و بهجة المسامح و النواظر"عبد الحي الحسني: مقدمة  .3

 أبو الحسن علي الندوي: الباب الثاني، الفصل األّول .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 :   لبالغةحّجة الله ا .2
 نور محمد شاكر شذرات من األدب العربي في شبة القارة: .3
 عبد الحي الحسني :   نزهة الخواطر  .4
 أبو الفضل المأمون :   المقامات الدكنية .5
 أبو الحسن علي الندوي ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: .6
 آزاد بلغرامي )عّلق علي محمد فضل الدين(موالنا  :   مظهر البركات .7
 السّيد أبو الحسن علي الندوي :  مختارات من أدب العرب .8
 قسم اللغة العربية جامعة علي كره اإلسالمية الهند :  المنتخب من الشعر العربي .1
 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 الحي الحسني عبد :  الثقافة اإلسالمية في الهند .1
 د. اسماعيل الندوي 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
 جتباء الندويد. سيد محمد ا : صديق حسن خان شخصيته و آثاره .6
 عبد الحی الحسنی  :   عرب و ہند کے تعلقات .7

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

 مظفر حسين ندوي .د :     أماثل كشمير .9
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Semester – II 

Course No: AR 15207 (DCE) 

Title of the course: Arabic Literature in Muslim Spain  

 العربي في األندلساألدب  

Marks:  75        Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

  I -Unit      العرب في األندلس  :الوحدة األولى

 الثقافة العربية في األندلس .1

 النثر األدبي باشارة خاصة إلى أهم الكتب المراجعة .2

 الموشحات والزجل.تطور الشعر العربي بإشارة خاصة إلى  .3
  II -Unit    أهم األدباء ودراسة النصوص األدبية  :الوحدة الثانية

 الرسالة الجّدية ابن زيدون: .1
 (2البالغة وصفتها )العقد الفريد ج  ابن عبد ربه: .2
 رسالة في فضل األندلس )فضائل األندلس وأصلها( ابن حزم: .3
 ابن جبير األندلسي: الكعبة المقدسة .4

  III -Unit     الشعراء ودراسة النصوصأهم    :الوحدة الثالثة
 ابن هاني: عشرون بيتا من قصيدته التي مطلعها: .1

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

 وناب عن طيب لقيانا تجافينا أضحى التنائي بديال من تدانينا
 خفاجة: عشرون بيتا من قصيدته التي مطلعا:ابن  .3

 وصافح رسما بالعذيب ومعلما لك الله من برق تراءي فسلما

 :Books Prescribed        الكتب المقّررة:

 المنتخب من الشعر العربي المعّد من قبل قسم اللغة العربية و آدابها جامعة، عليكره اإلسالمية .1
 الرابع الحسني الندوي محمد   منثورات من أدب العرب .2
 الدكتور جودت الركابي   في األدب األندلسي .3
 الدكتور مصطفى الشكعه  األدب األندلسي موضوعاته و فنونه .4

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 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
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 ابن القوطية :   تاريخ افتتاح األندلس .6
 بطرس البستاني : أدباء العرب في األندلس و عصر االنبعاث .7
 فتح بن خاقانال :  قالئد العقيان في محاسن األعيان .8
 محمد المقري : نفح الطيب من عصن األندلس الرطيب .1

 مصطفى عوض الكريم :    فن التوشيح .11
 عبد العزيز األهواني :   الزجل في األندلس .11
 ليفي بروفنسال )ترجمة: ذوقان قرقرط( :   حضارة العرب في األندلس .12
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Semester – II 

Course No: AR 15208 (DCE) 

Title of the course: Arabic Linguistics    علم اللغة العربية 
Marks:  75        Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 Unit - I          :الوحدة األولى

 فقه اللغة عند العرب .2  فقه اللغة و علم اللغة .1

 األلسنة الحديثةمدارس  .4 علم اللغة في العصر الحديث .3

 Unit - II          :الوحدة الثانية
 الفونيم والمونيم والمورفيم .2   المبادي األلسنية .1

 علم االصوات .4  الجملة ونظامها األلسني .3
 Unit - III          :الوحدة الثالثة

 اللغات  السامية )تعريف موجز( .1

 نشأتها و تطورها –اللغة العربية  .2

 العربيةخصائص اللغة  .3

 بين الفصحى و العامية .4

 اللغة العربية في العصر الحديث و تحّدياتها .5

 
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 المدخل إلى علم اللغة: د. رمضان عبد التواب .1

 فقه اللغة وأصحاب العربية: أبو منصور الثعالبي .2

 فقه اللغة: محمد المبارك .3

 محمود فهمي حجازيمدخل إلى علم اللغة:  .4

 دراسات في علم اللغة: فتح الله سليمان .5

 بحوث منهجية في علوم البالغة العربية: إبن عبد الله احمد شعيب .6

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

 أصوات اللغة: عبد الرحمن أيوب .8

 البالغة العصرية واللغة العربية: سالمه موسى .1

 والحديث: عبد الغفار هاللعلم اللغة بين القديم  .11

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: AR1 15209 (GE) 

Title of the course: Arabic Grammar-II 

 2 -  اللغة العربيةقواعد 
Marks:  75       Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 الجملة الفعلية .1
 مرفعل األ –الفعل المضارع  –الفعل الماضي  –تقسيم الفعل بإعتبار زمنه  .2

 تقسيم الفعل إلى الالزم والمتعدي .3

 الصحيح والمعتلتقسيم الفعل  .4

 تقسيم الفعل إلى المجرد والمزيد .5

 Unit - II          الوحدة الثانية
 الفاعل والمفعول به –الجملة الفعلية  .1

 الفعل المجهول ونائب الفاعل .2

 نواصب الفعل المضارع وجوازم الفعل المضارع .3

 األسماء الخمسة وإعرابها    .4

 األفعال الخمسة وإعرابها .5
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 المبني والمعرب .1

 المبني من األسماء واألفعال .2

 المعرب من األسماء واألفعال .3

 حروف االستفهام –حروف النداء  –حروف الجر  .4

 الصفة الممنوع من الصرف( –الممنوع  من الصرف )االسم الممنوع من الصرف  .5

 
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

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

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

 المكتبات جامعة الملك سعود الرياض
 د. محمد أجتباء الندوي  التعبير و المحادثة العربية .7
 د. معين الدين األعظمي، حيدر آباد  الترجمة مناهجها و أصولها .8
 د. منظور أحمد  خان  نحو اإلنشاء و الترجمة .1

 سيد احسان الرحمن، دلهي  العربّيةالجديد في اللغة  .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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Semester – II 

Course No: AR 15210 (GE)       Credits: 3 

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

 )المرحلة الثانية( في اللغة العربية الحديثةاإلبتدائية المادة  

Marks:  75         Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 

 Text and Applied Grammar  Unit - I     الوحدة األولى

 السابعالدرس االول إلى الدرس من  (ة لغير الناطقين بها )الجزء الثانيدروس اللغة العربي

 Text and Applied Grammar Unit - II     الوحدة الثانية
 الثامن إلى الدرس الثاني عشرة لغير الناطقين بها )الجزء الثاني( من الدرس دروس اللغة العربي

 Unit - III          الوحدة الثالثة

 The contents in this Component will consist of the paragraph writing in not less than 
100 words, on the following themes: 

 

  المالبس .4  ةيّ الکل  .۳  سرةألا  .۲  تيالب  .۱
 السوق في   .۷ و الشرباألكل  .6 ةينة و القر يالمد .5

 
Book Prescribed: 

 للدكتور ف. عبد الرحيم    :(ة لغير الناطقين بها )الجزء الثانيدروس اللغة العربي

Published by: Islamic Foundation Trust 78, Perambur High Road Chennai -600012 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

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

 السابعة، القاهرةتأليف قؤاد نعمة، الطبعة   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
 مخزومي، كلية اآلداب، جامعة قاهرةالدكتور مهدي ال   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
 ، حيدر آبادد. معين الدين األعظمي  الترجمة مناهجها و أصولها .8
 د. منظور أحمد  خان  نحو اإلنشاء و الترجمة .1

 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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Semester – II 

Course No: AR 15211 (OE) 

Title of the course: Elementary course in Arabic - II 

 اإلبتدائية )المرحلة الثانية(  اللغة العربيةتعليم 
Marks:  50       Credits: 2 

Internal Assessment: 10       Examination: 40 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 ( (From  lesson   9-12  تعليم العربية للناطقين بغيرها، الجزء األول .3

 النحو العربي .4
 Modes of sentences:       مستخدما العوامل التالية  الجملة االسمية

 إن و أخواتها    

 كان و أخواتها             

  

 Unit - II         الوحدة الثانية
  From lesson 13-16   تعليم العربية للناطقين بغيرها، )الجزء األول( .3
  Tenses and use of tools   مستخدما العوامل التالية: الجملة الفعلية .4

 )نافية، استفهامية( حروف، جوازم نواصب، 
 

 

 Books Prescribed     الكتب المقررة : 

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

 الكتاب االساسي لعبد لله سليمان و غيره  تعليم العربية للناطقين بغيرها، )الجزء األول(

 
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

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

 قؤاد نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة تأليف  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   يفي النحو العرب .5
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد محّمد الرفاعي الشيخ عمادة شؤون   القواعد العربية الميسرة .6
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 المكتبات جامعة الملك سعود الرياض
 د. محمد أجتباء الندوي  التعبير و المحادثة العربية .7
 معين الدين األعظمي، حيدر آباد د.  الترجمة مناهجها و أصولها .8
 د. منظور أحمد  خان  نحو اإلنشاء و الترجمة .1

 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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Semester -II 

Course No: AR 15212 (OE) 

Title of the course: Functional Arabic - II 

 2 – الوظيفية اللغة العربية
Marks:  50       Credits: 2 

Internal Assessment: 10       Examination: 40 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

   Arabic Text  

Book prescribed:  

 اللغة العربية الوظيفية: للبروفيسور شفيق أحمد خان وغيره )الوحدة الثالثة( 

From page 25 to 99  (Lesson 17 to 24) 

 Unit - II         الوحدة الثانية
   Translation (Elementary vocabulary on the following topics)  

1. At the restaurant  

2. At the shop   

3. Numerals (from 1 – 1000) 

4. Changing currency  

5. In the school  

6. Visiting the neighbour  

7. In the class room  

8. Purchasing cloths   

9. Visiting a doctor 

10. Animals and birds 

Books Recommended:  
1. Arabic for Beginners  by Syed Ali )اللغة العربية للمبتدئين( 
2. Functional Arabic (العربية الوظيفية) by S. K. Bahmi 

3. A practical approach to the Arabic language by Wali Akhtar 

4. The Essential Arabic  by  I. A. Faynan 

5. Teach Yourself Arabic  by S. A. Rahman 

6. Arabic Made Easy by Abul Hashim 

7. Let’s Speak Arabic by S. A. Rahman 

8. Spoken Arabic Made easy by Ammanullah Vadakangarah  

9. C. B. S. C Arabic Grammar by Ammanullah Vadakangarah 

10. Media Arabic by Elisabeth Rendall 
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Semester –III 

Course No: AR 15301 CR 

Title of the course:  Modern Arabic Poetry  

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

Internal Assessment :   20      Examination :     80  

 Unit - I          الوحدة األولى

 تعريف بالشعر العربي الحديث

 العوامل األسباب و    –نهضة الشعر العربي الحديث  .1

 مراحل تطور الشعر العربي الحديث  .2

 الواقعية -الرمزية  –الرومانطيقية  -الكالسيكية الجديدة -اإلتجاهات الجديدة .3

 رمدارس الشعر الحديث: مدرس الديوان، مدرسة أبولو، مدرسة الشعر الح. 4
 Unit – II          الوحدة الثانية

 دراسة وتعليق –نصوص من الشعر الحديث 

 classicists -Neo       الكالسيكيون الُجدد
 بيتا( 21) شوق وحنين:  محمود سامي البارودي .1

 بيتا( 17: العلم والتعليم )  أحمد شوقي .2

 : شكوى مصر من االحتالل   حافظ إبراهيم .3

 بيتا( 17: إلى األمة العربية )  معروف الرصافي .4

 : الغرب و الشرق جميل صدقي الزهاوي .5

 Unit - III          الوحدة الثالثة
  Romanticists        الرومانطيقيون

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

 : قدوم الشتاء عباس محمود العقاد .3

 : من السماء أحمد زكي أبو شادي .4

 بيتا( 15: إرادة الحياة )  أبوا لقاسم الشابي .5
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 Unit - IV          الوحدة الرابعة
  Modernists      المحدثون

 :         الكوليرا          نازك المالئكة .1

 :         رسالة حب صغيرة                    نزار قباني .2

                                      :         مسافر بال حقائب  عبد الوهاب البياتي .3

 الناس في بالدي :  صالح عبد الصبور .4

 :          جواز سقر  محمود درويش .5

 Books Prescribed        المقّررة:الكتب 

 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
 أنس بدوي و حّسان الطبيبي :   روائع الشعر المعاصر .4
 محمود سامي البارودي :   الباروديديوان  .5
 أحمد شوقي :    الشوقيات .6
 حافظ ابراهيم :   ديوان حافظ ابراهيم .7
 خليل مطران :   ديوان خليل مطران .8

 دار العودة  ،بيروت  –:       نازك المالئكة  ديوان نازك المالئكة                     -1
 دار العودة ،بيروت –:       عبد الوهاب البياتي  ديوان عبد الوهاب البياتي           -11

  :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
 :       العوضي الوكيل  العقاد و التجديد في الشعر     .6
 جماعة ابولو و أثرها في الشعر العربي الحديث:  عبد العزيز الدسوقي .7
 د. عبد النعم خفاجي :  ر الحديثمدارس الشع .8
 د. محمد أّيوب الندوي الشعر و الشعراء في األدب العربي الحديث: .1

 فرحانه صديقي :  نازك المالئكة و آثارها الشعرية .11

ارعى  -11

 

د رعىب ش دي   وفزان ادمح :  ج 
د رعىب ادب -12 دي  مه          :   ج 

رج 

 

ي ف    ت

 

ض
  

 

 سمش امكل امجن وشق
د  -13 دي  د رعىبج  دي  ارع اردو اور ج 

 

 اطملعه      ى ش
وفس اعرم   –د :   اك اقتب    ي 

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

Course No: AR 15302 CR 

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

 
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

 Unit- I          الوحدة األولى
 النهضة األدبية في مجال النثر

 و بواعثها عوامل النهضة األدبية .1

 حركة الترجمة و ميالد الفنون المستحدثة .2

 الحديث: )أ( طه حسين    )ب( محمد حسين هيكل   )ج( محمود تيمورأعالم النثر  .3

 Unit - II          الوحدة الثانية

 فنا المقالة و السيرة
 تطور المقالة الحديثة .1

 السيرة و أنواعها قديما و حديثا .2

أعالم المقالة الحديثة:  )أ( الشيخ محمد عبده  )ب( مصطفى لطفي المنفلوطي )ج( عباس محمود  .3
 العقاد

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 نصوص من أدب المقالة و السيرة

 حلقة ثانية من األيام .1

 لطه حسين:  )كان مطمئنا ....... إلى هذا الطور الجديد(

 لمحمد حسين هيكل:     قاسم أمين بك  .2

 لمحمود تيمور:     فّن اإلصغاء .3

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 المقالة و السيرةنصوص من أدب 

 للشيخ محمد عبده:    الزواج .1

 لمصطفى لطفي المنفلوطي:   رسالة الغفران .2

 لعباس محمود العقاد:    بلدتي .3

 
 الكتب المقّررة:

 م1178طـه حسين، دار المعارف، القاهرة، سنة ، األيام .1

 م1121، 1دار المعارف، القاهرة، ط محمد حسين هيكل،، غربية تراجم مصرية و .2

 ، المطبعة النموذجية، الحلمية الجديدةمحمود تيمورر، اإلنسان و مقاالت أخالنبي  .3

 م1113القاهرة، عام  \، دار الشروق، بيروت1، طلشيخ محمد عبده، ا2األعمال الكاملة، ج .4
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 م1184، دار الجيل، بيروت، سنة منفلوطي، مصطفى لطفي ال1مؤلَّفات المنفلوطي الكاملة، ج .5

 م1182، عام 1دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط باس محمود العقاد،عأنا    .6

 الكتب للمطالعة العامة:
 م1178المقال وتطوره في األدب المعاصر، دار المعارف، القاهرة، سنة ، أبو ذكرى .1

 ، ايجوكيشنل ُبك هاوس، علي غرمصر مين عربي مقاله نغارى كا ارتقاء ،أبو سفيان إصالحي .2

 ، بيروتإحسان عباس   فن السيرة، دار الثقافة .3

 أحمد حسن الزيات   تاريخ األدب العربي .4

 م1183، 4، دار المعارف، القاهرة، طتطور األدب الحديث في مصر، أحمد هيكل .5

 م1168أضواء على األدب العربي المعاصر، دار الكاتب المصري، القاهرة، سنة ، أنور الجندي .6

، 4الحديثة، دار العلم للماليين، بيروت،طالفنون األدبية و أعالمها في النهضة العربية ، أنيس المقدسي .7
 م1184عام 

 م1183، 8، طاألدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف، القاهرة، شوقي ضيف .8

 م1168تطور الرواية العربية الحديثة في مصر، دار المعارف، القاهرة، سنة ، عبد المحسن طه بدر .1

 م1166، سنة 7بي،ط، دار الكتاب العر 1في األدب الحديث،ج، عمر الدسوقي .11

 ، مكتبة اإلنجلو المصرية، القاهرة3صور من األدب الحديث، ج، محمد عبد المنعم خفاجي .11

 م1161، 2القصة في األدب العربي الحديث، المكتبة األهلية،بيروت، ط، محمد يوسف نجم .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 15303 CR 

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 بين العلم والفن 

 أنواعه قديما وحديثا

 Unit - II          :الوحدة الثانية
 ووظيفتهمعناه  :النقد

 مقاييسه
 أنواعه ومناهجه

 Unit - III          :الوحدة الثالثة
 :النقد العربي القديم

 تطور النقد والبالغة في العصر القديم
 أعالم النقد العربي: قدامة بن جعفر

 أبو هالل العسكري
 ابن رشيق

 عبد القاهر الجرجاني
 Unit - IV         :الوحدة الرابعة

 :النقد الحديث
 تطورّه  

 طه حسين أعالمه:
 العقاد

 محمد مندور
 محمد غنيمي هالل 

  :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
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 د. رشاد رشدي    المدخل إلى النقد .4
 د. عز الدين إسماعيل  األسس الجمالية في النقد العربي .5
 د. حسن الشيرازي    العمل األدبي .6
 د. عبد العزيز عتيق    في النقد األدبي .7
 حسن جاد حسن   دراسات في النقد األدبي .8
 زنيإبراهيم عبد القادر الما   الشعر و غاياته و وسائطه .1

 د. شوقي ضيف   البالغة، تطور و تاريخ .11
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 – III 

Course No: AR 15304 (DCE) 

Title of the course: Arabic Novel       العربيةالرواية  

Marks:  75        Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 Unit - I         الوحدة األولى:

 التطور –النشأة  –. الرواية العربية: الظهور 1
 عبد الحميد جودة السحار –نجيب محفوظ  –. أعالم الرواية: محمد فريد أبو حديد 2

  II -Unit     رواية "كفاح طيبة"   الوحدة الثانية:
 ( للترجمة والشرح143إلى ص:  1دراسة النص )من ص:  .1

  III -Unit     رواية "كفاح طيبة"   الوحدة الثالثة:
 ( للترجمة والشرح261إلى ص:  144دراسة النص )من ص:  .1
 دراسة نقدية شاملة للرواية  .2

 
 الكتب المقررة:

 .  الرواية : "كفاح طيبة" لنجيب محفوظ1

 
  :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  األدب العربي المعاصر في مصر .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  .1

 الدكتور محمد يوسف نجم    فن القصة .11
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 – III 

Course No: AR 15305 (DCE) 

Title of the course:  Arabic Poetry (Abbasid to Ottoman)  

   الشعر العربي )العصر العباسي إلى العصر العثماني( 

Marks:  75        Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 Unit - I          الوحدة األولى

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

 أبو العتاهية: .2
 انّما الدنيا كفّي الظالل أحمد لله على كل حال 

 أبو نواس: قصيدته .3
 لي هي الخمر....وقل  أال فسقني خمرا 

 أبو تمام: قال يمدح أبا سعيد خمسة عشر بيتا من البداية .4
 حفت الهوى وتولت األوتار ال أنِت أنِت وال ديار ديار 
 Unit - II          الوحدة الثانية

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

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

 المتنّبي: خمسة عشر بيتا من قصيدته من البداية .3
 وتأتي على قدر الكرام المكارم على قدر أهل العزم تأتي العزائم 

 ري: خمسة عشر بيتا من البدايةأبو العلى المع .4
 وضّل من قال إّن االكرمين فنوا      من خير وال كرمما كان في األرض  
 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
 قصيدته خّفص همومكصفي الدين الحّلي:  .3

 ورحى المنون على األنام تدور خّفض همومك، فالحياة غرور 
 :Books Prescribed        الكتب المقّررة:

 المنتخب من أدب العرب جمعه و شرحه طه حسين و زمالءه .1
 م1131الجزء األّول، مطبعه دار الكتب المصرية القاهرة،       
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 ه في المقرر الدراسيدواوين الشعراء المذكورين أعال .2
 أنس بدوي و زمالءه روائع الشعر العباسي )األّول والثاني( .3

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 د. شوقي ضيف (1،2،3تاريخ األدب العربي ) .1
 جرجي زيدان (1،2،3تاريخ اآلداب العربية ) .2
 عمر فّروخ (1،2،3تاريخ األدب العربي ) .3
 أحمد حسن الزيات  تاريخ األدب العربي .4
 د. عبد الحليم ندوى  (1،2،1،4عربى ادب كى تاريخ ) .5
 سيد طفيل احمد مدنى تاريخ ادب عربى )مترجم( .6
 مقتدي حسن ازهرى   عربى ادب كى تاريخ .7
 سيد طفيل أحمد مدني   تاريخ ادب عربي .8
 شوقي ضيف عصر الدول و االمارات ـ مصر و الشام .1

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 15306 (DCE) 

Title of the course: Translation & Composition        الترجمة واالنشاء  
Marks:  75        Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 Unit - I          الوحدة األولى

 ترجمة االخبار الصحفية من الجرائد اليومية الوطنية والدولية من االنكليزية إلى العربية حول الموضوعات اآلتية:

 الثقافة واألدب ( 2    السياسة ( 1
 االقتصادية ( 4  العلوم والتكنولوجيا  (3
 التعليم والتربية (6    الرياضية  (5

 Unit - II          الوحدة الثانية
 ترجمة االخبار الصحفية من الجرائد اليومية الوطنية والدولية من العربية إلى اإلنكليزية حول الموضوعات اآلتية:

 (الف 
 الثقافة واألدب (2   السياسة (1
 االقتصادية (4 العلوم والتكنولوجيا (3

 ترجمة من الوثائق الشرعية/ القانونية من اللغة اإلنكليزية إلى العربية والعكس. ب(
 الشهادات الجامعية (2  الصفقات (1
 شهادات خطية بقسم (3
 

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 كلمة حول العناوين اآلتية  311ن كتابة المقاالت لم تقل م

 اللغة العربية والتحديات المعاصرة (1 
 ية في الهندبالثقافة العر  (2
 األدب الكالسيقي (3
 األدب العربي الحديث (4
 الصحافة العربية (5

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:
 الصحف و المجاّلت العربّية و اإلنجليزية .1

 د. معين الدين األعظمي   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
 يروتالمكتبة الحديثة للطباعة و النشر، ي  رسائلي الحديثة في كّل المناسبات .6
 راتب الزيات الكنز المكنون و أصول كتابة الرسائل .7
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 دار الراتب المجامعية    رسائل عائلية .8
 د. الياس الزين/ مصطفى نجيب   التجارية المراسالت .1

 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 
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Semester – III 

Course No: AR 15307 (DCE) 

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

 (المتنّبيشاعر )الة خاّصة عن دراس

Marks:  75        Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 Unit - I          الوحدة األولى

 حياة المتنّبي و شخصيته
  األحوال السياسية و الثقافية والدينية في عصره .1
 ميولهفلسفته و  .3    مولده و نشأته .2
 المتنّبي في ظّل سيف الدولة .5  المتنّبي كشاعر في بداية عمره .4

 Unit - II          الوحدة الثانية
 تقّوق المتنّبي في المديح .2 قصائده المديحة في عضد الدين و الكافور .1
 خصائص شعره  .4   شعر المتنّبي و منـزلة .3
 صريهمنـزلته بين معا .6   فن المتنّبي الشعري .5

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 الشرح و التحليل 

 و تأتي على قدر الكرام المكارم على قدر أهل العزم تأتي العزائم .1
 و قال عند خروجه من مصر .2

 بمامضى أم ألمر فيك تجديد  عيّد بأية حال ُعدت يا عيدُ   

 :Books Prescribed        الكتب المقّررة:

 المتنبيديوان  .1
 د. شوقي ضيف، دار المعارف، بمصر تاريخ األدب العربي )العصر العباسي األول و الثاني( .2
 د. عمر فّروخ، دار العلم للماليين تاريخ األدب العربي )العصر العباسي األّول و الثاني( .3
 أحمد  حسن الزيات، دار المعرفة، لبنان    تاريخ األدب العربي .4
 أنيس المقدسي، دار المعارف، بمصر    العباسيأمراء الشعر  .5
 1185الجامع 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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Semester – III 

Course No: AR 15308 (DCE) 

Title of the course: Special Study of Najib Mahfouz 

 دراسة خاصة عن نجيب محفوظ 

Marks:  75        Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

  I -Unit      التعريف عن نجيب محفوظ  الوحدة األولى:

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

 أضواء على أهم معاصريه من الروائيين .3
     نجيب محفوظ والقصة العربية  الوحدة الثانية:

 Unit - II 
 اإلجتماعية رواياته .2  التاريخية رواياته .1
 القصيرة هقصص .4  الفلسفية رواياته .3

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

 الكتاب المقرر:
 الرواية : "القاهرة الجديدة" .1

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 أحمد هيكل   األدب القصصي المسرحي في مصر .1
 أنور الجندي    القصصة العربية المعاصرة .2
 عبد المحسن طه بدر   تطور الرواية العربية الحديثة في مصر .3
 علي الراعي    دراسات في الرواية المصرية .4
 يوسف نوفل  الفن القصصي بين جيلي طه حسين ونجيب محفوظ .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     فن القصة القصرية .1

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

Course No: AR 15309 (GE) 

Title of the course: Arabic Grammar-III 

 2 -  قواعد اللغة العربية
Marks:  75       Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 المبتداء والخبر
 المبتدأ والخبر وتطابقهما .1
 المبتدأ إذا كان نكرة .2
 مواضع حذف المبتدأ وجوبا   .3
 شبه الجملة و الجملة( –أنواع الخبر ) المفرد  -الخبر  .4
 مواضع حذف الخبر وجوبا .5
 مواضع تقديم المبتدأ على الخبر وجوبا .6
 مواضع تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا .7

 ةنماذج إلعراب األسماء المعرب –تطبيقات نحوية  .8

 Unit - II          الوحدة الثانية
 اسم كان وأخواتها .1
 خبر إّن وأخواتها  .2
 أفعال المقاربة والرجاء والشروع .3
 مواضع كسر همزة إنّ  –مواضع فتح همزة أن  .4
 الفاعل ونائب الفاعل. .5
 األسماء المعربة –تطبيقات نحوية  .6

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 الفعل الصحيح والفعل المعتل –ه تينالفعل بالنظر إلى ب .1

 ، أبواب الفعل المجّرد و المزيد فيه.د والفعل المزيدالفعل المجرّ  –الفعل بالنظر إلى تركيبه  .2
 الفعل الماضي، الفعل المضارع و فعل األمر –الفعل بالنظر إلى زمن وقوعه  .3
 الفعل الالزم والفعل المتعدي –الفعل بالنظر إلى معموله  .4
 لمعلوم والفعل المجهولالفعل ا – الفعل بالنظر إلى ذكر فاعله .5
 الفعل الجامد والفعل المتصرف –الفعل بالنظر إلى تصريفه  .6
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  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

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

 تأليف قؤاد نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة  ملخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّباس حسن، دار المعارف، مصر   النحو الوافي .2
 وت، لبنانالسيد أحمد الهاشمي، دار الكتب العلمية بير  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

 الملك سعود الرياضالمكتبات جامعة 
 د. محمد أجتباء الندوي  التعبير و المحادثة العربية .7
 د. معين الدين األعظمي، حيدر آباد  الترجمة مناهجها و أصولها .8
 د. منظور أحمد  خان  نحو اإلنشاء و الترجمة .1

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

12. A new Arabic Grammar   John A. Haywood 

13. A practical approach to the Arabic language Wali Akhtar 

14. Essential      I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic   S. A. Rahman 

16. Arabic Made Easy    Abul Hashim 

17. Let’s Speak Arabic    S. A. Rahman 
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Semester – III 

Course No: AR 15310 (GE) 

Title of the course: Quranic Arabic – I     
Marks:  75        Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 Unit - I          :الوحدة األولى

 مفردات القرآن الكريم 
 اإلعراباألسماء، االعداد، الجنس، 

 واإلستفهاميةالحروف الجارة 

 Unit - II          :الوحدة الثانية
 األفعال

 الماضي، المضارع، األمر 
 Unit - III          :الوحدة الثالثة

 المركبات في القرآن الكريم
 المركب اإلضافي

 المركب التوصيفي
 المركب اإلشاري

 

 :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:
 االتقان في علو القرآن: جالل الدين السيوطي .1

 جامع البيان في تفسير القرآن: ابن جرير الطبري .2

 الدر المنثور: جالل الدين السيوطي .3

 ( شوقي ضيف2تاريخ األدب العربي: )جزء  .4

 تاريخ األدب العربي: احمد حسن الزيات .5

 تاريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان .6

 والمفسرون: د. محمد حسين الذهبيالتفسير  .7

 ناسخ الحديث ومنسوخه: ابن شاهين .8

 اصطالحات حديث )مترجم(: د. محمود الطحان .1

 تفسير ابن كثير: إلبن كثير .11

 لسان القرآن: لجماعة من مؤلفي مدرسة عائشة صديقة، كراتشي، البشرى ببلشرزس، كراتشي باكستان .11
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Semester -III 

Course No: AR 15311 (OE) 

Title of the course:  Basic Arabic Translation - I 

 1 -الترجمة األساسية 
Marks:  50       Credits: 2 

Internal Assessment: 10       Examination: 40 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

  Translating possessive and adjective phrases  

  (From English to Arabic and vice-versa) 

i)  Education  

ii)  Government Functionaries  

iii) Daily life 

  

  

 Unit - II         الوحدة الثانية
 Translation of sentences  

  (i) Translation of simple nominal sentences  

(ii) Translation of simple verbal sentences  

(iii) Short paragraphs  

  
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة 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
 د. ممدوح محمد جبل   فن الترجمة الصحيحة: .5
رہمج ےیجیک .6

 

دی    رعیب ںیم ت  دنمی اولاج 
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 -III 

Course No: AR 15312 (OE) 

Title of the course: Functional Arabic – III 

  3 – الوظيفية اللغة العربية
Marks:  50       Credits: 2 

Internal Assessment: 10       Examination: 40 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

   Arabic Text  

Book prescribed:  

 (الرابعة)الوحدة  اللغة العربية الوظيفية: للبروفيسور شفيق أحمد خان وغيره
From page 102 to 169 (Lesson No. 25 to 32)  

 Unit - II         الوحدة الثانية
 Translation: Headlines of Daily Newspapers on the Following Topics:  

(English to Arabic and Vice Versa) 
 

1. Political Affairs 

2. Cultural Affairs 

3. Economic Affairs 

4. On Eduction 

5. On Sports 

6. On Health 

7. On Environment 

Books Recommended:  
1. Arabic for Beginners  by Syed Ali  العربية للمبتدئين()اللغة  

2. Functional Arabic (العربية الوظيفية) by S. K. Bahmi 

3. A practical approach to the Arabic language by Wali Akhtar 

4. The Essential Arabic   by I. A. Faynan 

5. Teach Yourself Arabic  by S. A. Rahman 

6. Arabic Made Easy  by Abul Hashim 

7. Let’s Speak Arabic  by S. A. Rahman 

8. Spoken Arabic Made easy by Ammanullah Vadakangarah  

9. C. B. S. C Arabic Grammar  by Ammanullah Vadakangarah 

10. Media Arabic    by Elisabeth Rendall 

11. Nahwal Insha Wal Tarjuma by Prof. Manzoor Ahmad Khan 

12. Arabic for Scholars of Social Science  by M. A. Saleem Khan 
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Semester – IV 

Course No: AR 15401CR 

Title of the course:  Translation, Composition & Oral Expression  

 الترجمة واإلنشاء و التعبير الشفوي
Marks:  100        Credits: 4 

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

Oral Expression :20 

 Unit - I          الوحدة األولى

 اآلتية:العناوين حول والعكس الصحفية من الجرائد اليومية الوطنية والدولية من االنكليزية إلى العربية األنباء ترجمة 
 الثقافة واألدب ( 2    السياسة ( 1
 والتكنولوجياالعلوم  ( 4  الشؤون االقتصادية (3
 الرياضة  (5

 Unit - II          الوحدة الثانية
 الترجمة الحرفية من اإلنكليزية إلى العربية ألف(

 (email)البريد اإللكتروني  (2 (SMS) الرسائل القصيرة (1

 اإلعالنات الُملصقة (4 االعالنات الصحفية (3
 الرسائل القصيرة إلى المدير (6  تقارير األنباء (5

 كتابة الرسائل والمقاالت القصيرة. ب(
  (email) كتابة البريد االلكتروني  (1
 (SMS) كتابة الرسائل القصيرة  (2
 كتابة المقاالت القصيرة باالستخدام الجمل المنثورة (3
 كتاب األقاصيص حول العناوين المختلفة (4
 كتابة المقالة القصيرة حول األمثال السائرة (5

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 كتاب الرسائل 

 الرسائل الذاتية (1
 الرسائل الرسمّية (2

 Unit – IV       )الممارسة الشفوية( الوحدة الرابعة

 استخدام وسائل االعالم (1 
 استخدام مختبر اللغة (2
 استخدام مختبر الحاسوب (3
 الممارسة اِلشفوية على التكلم (4
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  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 الصحف و المجاّلت العربّية و اإلنجليزية .1
 د. معين الدين األعظمي   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 الكنز المكنون و أصول كتابة الرسائل .7
 دار الراتب المجامعية    رسائل عائلية .8
 د. الياس الزين/ مصطفى نجيب    المراسالتالتجارية .1

 بيروت، لبنانمكتبة المعارف،    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 
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Semester – IV 

Course No: AR 15402 CR 

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
 أمريكا الشمالية و الجنوبيةأسباب هجرة اللبنانيين و السوريين إلى  .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
 غربي في الشعر العربي المهجريالتأثير ال .3

 تجديد في الشكل و الموضوع، الشعر المنثور والنثر الشعري –تطور الشعر و تجديده في المهجر  .4
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 نصوص من النثر المهجري: 

 المقاالت اآلتية لجبران خليل جبران: ألف.
 مناحة في الحقل .2  في مدينة األموات .1
 لكم لغتكم ولي لغتي .4   طفالن .3

 المقاالت اآلتية لميخائيل نعيمة  ب(
  عظة الغراب .1
 مجد القلم .2

 Unit - IV          ةالرابعالوحدة 
 نصوص من الشعر المهجري:

 تعالي : أيليا أبو ماضي .1
 أخي : ميخائيل نعيمة .2
 وّلى ما عرفناه : رشيد أيوب .3
 يا نفس : نسيب عريضة .4
 الوالدة الجديدة رشيد سليم الخوري: .5
 الراهبة : الياس فرحات .6
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 :Books Prescribed        الكتب المقّررة:

 الشعر العربي في المهجر )مكتبة الخانجي القاهرة(  محمد عبد الغني حسن .1
 مصر –المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران )العربية( مكتبة الهالل    جبران خليل جبران .2
 بيروت( –الغربال )دار صادر    ميخائيل نعيمة .3
 بيروت( –المجموعة الكاملة )دار العلم للماليين    ميخائيل نعيمة .4
 أدبنا و أدباؤنا في المهاجر األمريكية، دار المعارف بمصر   جورج صيدح .5
 م(1186 –ديوان أبي ماضي )دار العودة    أيليا أبو ماضي .6
 (1161مختارات من الشعر العربي الحديث )بيروت    مصطفى بدوي .7

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 التجديد في شعر المهجر    أنس داود .1
 م(1177 –)دار الكاتب العربي للطباعة و النثر، القاهرة 

 م(1157 –التجديد في شعر المهجر )دار النشر العربي    محمد مصطفى .2
 م(1155شعراء الرابطة القلمية )دار المعارف، بمصر    نادرة جميل سّراج .3
 م(1155الشعر العربي في المهجر األمريكي )بيروت    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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Semester – IV 

Course No: AR 15403 CR      

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

Internal Assessment: 20       Examination: 80 

  I -Unit       المسرحية وتقنياتها  الوحدة األولى:

 الحل( –التعقيد  –الهيكل )العرض  -التعريف  .1
 اللغة والحوار –الشخصية  –العناصر المهمة: الوحدة  .2

 Unit - II          الوحدة الثانية:
 تاريخها وأصولها  –المسرحية الكالسيكية  .1
 الملهاة )الكوميديا( -أنواع المسرحية: المأساة )التراجيديا(  .2

  III -Unit      المسرحية في األدب العربي  الوحدة الثالثة:
 التطور –النشأة  -الظهور  .1
  –توفيق الحكيم  –عزيز أباظة  -االعالم البارزون: أحمد شوقي   .2

 على أحمد باكثير –محمود تيمور 
  IV -Unit      مسرحية "الدكتور حازم"  الوحدة الرابعة:

 دراسة النص للترجمة والشرح .1
 دراسة نقدية شاملة .2

 :Book Prescribed         الكتاب المقّرر:
  مسرحية "الدكتور حازم" لعلي أحمد باكثير 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

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

 محمد مندور     المسرح .11
 محمد مندور    المسرح النثري .11
 محمد مندور   مسرحيات توفيق الحكيم .12
 محمود حامد شوكت   المسرحية في شعر شوقي .13
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Semester – IV 

Course No: AR 15404 (DCE) 

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

Marks:  75        Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

  I -Unit       البالغة   :الوحدة األولى

 البالغة مبادئها ووظيفتها
 علم البيان: التشبيه وأقسامه

 االستعارة والمكنية والتصريحية
 الكناية وأقسامه

  II -Unit       البالغة   :الوحدة الثانية
 وعلم البديععلم المعاني 

 االغراض البالغية للخبر
 االغراض البالغية لإلنشاء

 االيجاز واإلطناب
 الجناس، الطباق، السجع

  III -Unit      علم العروض   :الوحدة الثالثة
 علم العروض وأهميته

   تفاعيل، الزحافات والعللالمصطلحات العروضية: المقاطع العروضية، ال
 البحور، الكتابة العروضية، التقطيع العروضي للبحور التالية: 

 الطويل، البسيط، الوافر
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 د. شوقي ضيف   البالغة، تطور و تاريخ .1
 علي الجارم و مصطفى أمين    البالغة الواضحة .2
 أحمد مصطفى المراغي    علوم البالغة .3
 حنفي ناصف    دروس البالغة .4
 د. عبد العزيز عتيق   علم العروض و القافية .5
 المعيار في أوزان األشعار أبو بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني .6
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Semester – IV 

Course No: AR 15405 (DCE) 

Title of the course: Tafseer and Hadith   

 التفسير والحديث
Marks:  75        Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 Unit - I          الوحدة األولى

 تطور علوم القرآن أ( 
 تعريف بالمصلطحات اآلتية ب( 

 التفسير والتأويل، المحكم والمتشابة، العام والخاص، الناسخ والمنسوخ
 Unit - II          الوحدة الثانية

 2، 1آل عمران، ركوع  تفسير ابن كثير: أ(
 تفسير الكبير للرازي: معوذتين ب(
 تفسير الكشاف للزمخشري: سورة النبأ ج(

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 جمع الحديث في مراحله األولى بإشارة خاصة إلى الصحاح و المسانيد والسنن (أ

 تعريف بالمصلطحات اآلتية (ب
 الصحيح، الحسن،المتواتر،الضعيف،المشهور

 أربعين حديثا للنووي ج(
 

  Books Prescribed         :المقّررةالكتب 

 إلبن كثير تفسير القرآن العظيم: .1

 تفسير الكبير: للرازي .2

 تفسير الكشاف: للزمخشري .3

 أربعين حديثنا للنوي .4

 صحيح البخاري: محمد إسماعيل البخاري .5

 :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:
 علو القرآن: جالل الدين السيوطياالتقان في  .12

 جامع البيان في تفسير القرآن: ابن جرير الطبري .13

 الدر المنثور: جالل الدين السيوطي .14

 صحيح المسلم: مسلم بن الحجاج القشيري .15

 سنن أبي داود: أبو داود السجستاني .16

 شرح صحيح مسلم: محي الدين النووي .17
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 ( شوقي ضيف2تاريخ األدب العربي: )جزء  .18

 األدب العربي: احمد حسن الزياتتاريخ  .11

 تاريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان .21

 التفسير والمفسرون: د. محمد حسين الذهبي .21

 علوم الحديث: د. صبحي سالم .22

 تيسير علوم الحديث: عمرو عبد المنعم سليم .23

 ناسخ الحديث ومنسوخه: ابن شاهين .24

 اصطالحات حديث )مترجم(: د. محمود الطحان .25
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Semester – IV 

Course No: AR 15406 DCA 

Title of the course: Methodology of Teaching Arabic  

 منهجية تعليم اللغة العربية
Marks:  75       Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

Unit – I ألولىالوحدة ا 
Curriculum Development  

a) Curriculum: Definition, development & 

kinds.   

b) Main Objectives of the curriculum:  

c) Curriculum and syllabus designing 

 

 بناء المنهج الدراسي
 المنهج: تعريفه و تطويره و أنواعه ألف: 

 األهداف الرئيسية للمنهج الدراسي ب:
 تخطيط المنهج الدراسي ج:
 

Unit – II 
 

 الثانيالوحدة 
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
 تخطيط الدروس ألف: 

 نصوص المقرر الدراسي و التدريبات ب:
 معينات تعليم اللغة: األدوات السمعية البصرية  ج:

 لنغوافون / المختبر اللغوي 

Unit – III ثالثةالوحدة ال 
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:

 

 

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 

 1186/ 2بية، الرياض، المملكة العربية السعودية ط أساليب تدريس اللغة العر  -محمد علي الخولي: .6

طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، المنظمة اإلسالمية للتربية و العلوم  -محمود كامل و رشدي أحمد: .7
 (2113و الثقافة، )ايسيسكو، الرباط، المغرب 

 1182مكتبة النهضة المصرية،  –اهرة، مصر طرق تعليم اللغة العربية للمبتدئين، الق -محمد عبد القادر أحمد: .8
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 1184 –أصول تدريس اللغة العربية، دار الرائد العربي بيروت، لبنان  -علي جواد الطاهر: .1

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

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

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

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

 (، جزيرة الروضة، القاهرة1155) 1-األبراشي، محمد عطية: الطرق الخاصة في التربية لتدريس اللغة العربية ط .14

 ، دار الكشاف، لبنان2( ط: 1156الحصري، ساطع: درس في أصول التدريس ) .15
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Semester – IV 

Course No: AR 15407 (DCE) 

Title of the course: Special Study of Mikhail Naimy 

 دراسة خاصة عن ميخائيل نعيمة
Marks:  75        Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 

 Unit – I          الوحدة األولى

 حياة ميخائيل نعيمة و شخصيته

 التحاقة "بالسيمنار الروحي" في بولتافا، يوكرانيا .2   مولده و نشأته و تعليمه .1

 ظهور البواكير األدبية عند مكثه في روسيا .4 األدبية في شخصيته يةَعَماِلقة الروسالتأثير  .2

  Unit – II          الوحدة الثانية
 ميخائيل نعيمة في أمريكا الشمالية

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

 اآلخرينتأثّر مصاحبته من جبران و زعماء الرابطة  .3

  Unit – III          الوحدة الثالثة
 دراسة خاصة عن أدب ميخائيل نعيمة

 القصص القصيرة  . 2  مقاالت نقدية –الغربال  . 1
 أدب السيرة .4  الرواية و المسرحية .3

 

 Books Prescribed          :الكتب المقررة

 التاسع، دار العلم للمالئين ببيروت دالمجلالمجموعة الكاملة من المجلد األّول إلى  -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

 )مكتبة الخانجي القاهرة(الشعر العربي في المهجر  محمد عبد الغني حسن: .1
 ، دار المصر، بمصرأدبنا و أدباؤنا في المهاجر األمريكية : جورج صيدح .2
 م(1177التجديد في شعر المهجر )دار الكاتب العربي للطباعة و النشر، القاهرة،  : أنس داود .3
 م(1155بمصر  –شعراء الرابطة القلمية )دار المعارف  : نادرة جميل سّراج .4
 م(1155 –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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Semester – IV 

Course No: AR 15408 (DCE) 

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

 دب العربي الحديثوالحركات في األاالتجاهات 

Marks:  75        Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 Unit - I          :الوحدة األولى

 الكالسيكية الجديدةالكالسيكية و  .1

 الكالسيكية الجديدة في األدب العربي الحديث .2
 الرومانطيقية ، نشأتها و تطورها .3

 الرومانطيقية في األدب العربي الحديث .4

 Unit - II          :الوحدة الثانية
 الواقعية نشأتها و تطورها .1
 الو اقعية في األدب العربي الحديث .2
 نشأتها و تطورها الرمزية .3

 الحديثالرمزية في األدب العربي   .4
 Unit - III          :الوحدة الثالثة

 مدرسة الديوان .1
 الرابطة القلمية .2
 العصبة األندلسية .3

 مدرسة أبوللو .4
  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 د. أنطونيوس بطرس   األدب تعريفه أنواعه مذاهبه .1
 د. محمد مندور    األدب وفنونه .2
 ياسين األيوبي د.    مذاهب األدب  .3
 د. شوقي ضيف  األدب العربي المعاصر في مصر .4
 د. شوقي ضيف  دراسات في الشعر العربي الحديث .5
 د. محمود محمد مزروعة   مذاهب فكريه معاصرة .6
 د. غنيمي هالل   النقد األدبي الحديث .7
 أنيس المقدسي  االتجاهات األدبية في العالم العربي .8
 العربي الحديث في النقد األدبي: أعداد لجنة من الباحثينخصائص الفكر  .1

 حسين مرّوة دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي .11
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 15409 DCE 

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

 دراسة خاّصة لمحمود تيمور ككاتب القصة القصيرة
Marks:  75        Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 Unit - I     القصة القصيرة تطور وازدهار  الوحدة األولى

 القصيرة فّن القصة .1

 القصة القصيرة في األدب العربي .2
 Unit - II     محمود تيمور والقصة القصيرة  الوحدة الثانية

 حياة محمود تيمور األدبية .1

 مساهمة محمود تيمور في تطوير القصة القصيرة .2
 Unit - III      أقاصيص محمود تيمور  الوحدة الثالثة

 ولي الله  .1

 ورقة النصيب .2

 الحكم لله  .3

 وأنتم بخيركل عام  .4

 

 :Books Prescribed         الكتب المقّررة:

 م1114، سنة1إبراهيم محمد عطا: عوامل التشويق في القصة القصيرة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط .1

 م1118أحمد درويش: تقنيات الفن القصصي، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، سنة  .2

 م1112النسفية لإلبداع األدبي في القصة القصيرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، عام شاكر عبد الحميد: األسس  .3

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

 غالم رضا وفرشته أفضلي وحسين شمس آبادي: نشأة القصة القصيرة وميزاتها في مصر، نسخة خطية .5

 ند العرب، محمد عبيد الله: الرواية والقصة القصيرة ع .6

 محمود تيمور:  .7

 م1183إحسان لله وقصص أخرى، مكتبة اآلداب ومطبعتها بالجماميز، يوليو  (أ)
 م1151، سنة 2شفاه غليظة، مجهول الناشر، ط (ب)

 م1115كل عام وأنتم بخير، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، سنة  )ج( (ت)
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Semester – IV 

Course No: AR 15410 (DCE) 

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

Marks:  75       Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 Unit - I          الوحدة األولى

 عالمات نصب االسم –االسم المنصوب 
 حاالت نصب االسم .1
 اسم إّن وأخواتهاخبر كان وأخواتها و  .2
 للجنسال النافية  .3
 المفعول المطلق  –فعول به مال .4
 المفعول فيه –المفعول ألجله  .5

 Unit - II          الوحدة الثانية
 أدوات اإلستثناء –المستثنى  .2  أنواع الحال –الحال  .1
  أدوات النداء –المنادى  .3
 العدد من حيث اإلعراب والبناء –التمييز وحكم إعرابه  .4
 التابع لالسم المنصوب .5
 العلم الممنوع من الصرف، الصفة الممنوعة من انصرف –الممنوع من الصرف  .6

 نماذج إلعراب األسماء المعربة –تطبيقات نحوية 
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 أساليب نحوية
 أدوات الشرط –أسلوب الشرط  .1
 "نعم وبئس"  –افعال المدح والذم  –أسلوب المدح والذم  .2
 صيغتا التعجب –أسلوب التعجب  .3
 أسماء االستفهام  –حروف االستفهام  –أسلوب االستفهام  .4

 نماذج ألساليب النحوية –تطبيقات نحوية 
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 Recommended Books/Suggested Readings:                    المقترحة للمطالعة العامة          بالكت 

                                            
 تأليف قؤاد نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة :      ملخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّباس حسن، دار المعارف، مصر :       النحو الوافي .2
 لبنانالسيد أحمد الهاشمي، دار الكتب العلمية بيروت،  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

 كتبات جامعة الملك سعود الرياضالم
 نحو الواضح في قواعد اللغة الغربية :      لعلي الجارم و مصطفى امينال .7

 للمدارس المرحلة اإلبتدائية )الجزء األول و الثاني و الثالث(                                                          
 للمدارس المرحلة الثانوية ) الجزء األول و الثاني و الثالث(                                                         

 ندوة العلماء لكناؤ    ،تمرين النحو                    :          عبد الماجد الندوي       -8
 احسان الرحمن، دلهيسيد         الجديد في اللغة العربّية         : -1

 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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Semester – IV 

Course No: AR 15411 (GE) 

Title of the course: Arabic Grammar-IV 

 4-  اللغة العربيةقواعد 
Marks:  75       Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 التابع لالسم المرفوع
 مطابقة النعت والمنعوت –النعت والمنعوت  .6
  –النعت الحقيقي والنعت السببي  .7
 حروف العطف –العطف  .8
 التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي –التوكيد  .1

 األسماء المعربة –تطبيقات نحوية  .11

 Unit - II          الوحدة الثانية
 الجملة الفعلية .1

 فعل المر –الفعل المضارع  –الفعل الماضي  –تقسيم الفعل بإعتبار زمنه  .11

 تقسيم الفعل إلى الالزم والمتعدي .11

 تقسيم الفعل الصحيح والمعتل .12

 المجرد والمزيدتقسيم الفعل إلى  .13

 الفاعل والمفعول به –الجملة الفعلية  .14

 الفعل المجهول ونائب الفاعل .15

 نواصب الفعل المضارع وجوازم الفعل المضارع .16
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 ثنىالمست   .1

 التمييز   .2

 البدل   .3

 األعداد   .4

 

 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

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

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

 المكتبات جامعة الملك سعود الرياض
 د. محمد أجتباء الندوي  التعبير و المحادثة العربية .7
 د. معين الدين األعظمي، حيدر آباد  الترجمة مناهجها و أصولها .8
 د. منظور أحمد  خان  نحو اإلنشاء و الترجمة .1

 سيد احسان الرحمن، دلهي  ربّيةالجديد في اللغة الع .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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Semester – IV 

Course No: AR 15412 (GE) 

Title of the course: Quranic Arabic - II 
Marks:  75        Credits: 3 

Internal Assessment: 15       Examination: 60 

 Unit - I          :الوحدة األولى

 الجمل البسيطة من القرآن
  الجمل اإلسمية
 الجمل الفعلية

 Unit - II          :الوحدة الثانية
 الجمل اإلستفهامية

 الجمل الشرطية

 Unit - III          :الوحدة الثالثة
 ترجمة النصوص من القرآن الكريم

 سورة الفاتحة 
 آية من البدائية  21سورة البقرة: 

 41إلى اآلية  23اإلسراء: من اآلية سورة 
 

 
 :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 القرآن: جالل الدين السيوطي ماالتقان في علو  .1

 جامع البيان في تفسير القرآن: ابن جرير الطبري .2

 الدر المنثور: جالل الدين السيوطي .3

 ( شوقي ضيف2تاريخ األدب العربي: )جزء  .4

 العربي: احمد حسن الزياتتاريخ األدب  .5

 تاريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان .6

 التفسير والمفسرون: د. محمد حسين الذهبي .7

 ناسخ الحديث ومنسوخه: ابن شاهين .8

 اصطالحات حديث )مترجم(: د. محمود الطحان .1

 تفسير ابن كثير: إلبن كثير .11

 رى ببلشرزس، كراتشي باكستانلسان القرآن: لجماعة من مؤلفي مدرسة عائشة صديقة، كراتشي، البش .11
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Semester -IV 

Course No: AR 15415 (OE) 

Title of the course: Basic Arabic Translation - II 

 2 -الترجمة األساسية 
Marks:  50       Credits: 2 

Internal Assessment: 10       Examination: 40 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

  Translation from English to Arabic and vice-versa 

i)  SMS  

ii)  Emails  

iii) Certificates  

    

 Unit - II          الوحدة الثانية
 Translation of simple paragraphs  

  (i) News headlines  

(ii) News items  

  
 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 د. 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
 د. ممدوح محمد جبل   فن الترجمة الصحيحة: .5
رہمج ےیجیک .6

 

دی  رعیب ںیم ت  دنمی اولاج 
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 -IV 

Course No: AR 15416 (OE) 

Title of the course: Functional Arabic - IV 

  4 – الوظيفية اللغة العربية
Marks:  50       Credits: 2 

Internal Assessment: 10       Examination: 40 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

   Arabic Text  

Book prescribed:  

 )الوحدة الخامسة( اللغة العربية الوظيفية: للبروفيسور شفيق أحمد خان وغيره
From page 25 to 94 (Lesson No. 33 to 40)  

 Unit - II         الوحدة الثانية
 Translation: Small Passages from Daily Newspapers on the Following Topics: 

(English to Arabic and Vice Versa) 
 

1. Political Affairs 

2. Cultural Affairs 

3. Economic Affairs 

4. Military Affairs 

5. On Eduction 

6. On Sports 

7. On Health 

8. On Environment 

Books Recommended:  
1. Arabic for Beginners  by Syed Ali )اللغة العربية للمبتدئين( 
2. Functional Arabic ( الوظيفيةالعربية  ) by S. K. Bahmi 

3. A practical approach to the Arabic language by Wali Akhtar 

4. The Essential Arabic   by I. A. Faynan 

5. Teach Yourself Arabic  by S. A. Rahman 

6. Arabic Made Easy  by Abul Hashim 

7. Let’s Speak Arabic  by S. A. Rahman 

8. Spoken Arabic Made easy by Ammanullah Vadakangarah  

9. C. B. S. C Arabic Grammar  by Ammanullah Vadakangarah 

10. Media Arabic    by Elisabeth Rendall 

11. Nahwal Insha Wal Tarjuma by Prof. Manzoor Ahmad Khan 

12. Arabic for Scholars of Social Science by M. A. Saleem Khan 

 

 

 

 


