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

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

 Semester I – IV (Session 2017 onwards) 
 

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 17101 CR   Arabic Syntax - I        

AR 17102 CR   History of Arabic Literature (Jahiliyyah- Umayyad)  

AR 17103 CR   Classical Arabic Prose 

Discipline Centric Elective (DCE)                           

DCE: 2 papers  Credits 4 x2 = 08  (Units: 04) 

AR 17104 DCE   Introduction to Contemporary Arab World   

AR 17105 DCE  Readings in Arabic Text    

AR 17106 DCE  Translation Skills     

AR 17107 DCE  Remedial Arabic Grammar 

AR 17108 DCE  Special study of a classical Arabic writer (Al-Jahiz) 

Generic Elective (GE) 

GE: 2 papers   Credits 2 x 2 = 04  (Units: 02) 

AR 17001 GE              Arabic Grammar – I      

AR 17002 GE     Basic Course in Modern Arabic -I     

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

(Course of common interest for all students) 

AR 17001 OE  Elementary Course in Arabic - I   

 

Semester – II 

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

Course Code    Course Name  

AR 17201 CR   Arabic Short Story       

AR 17202 CR   Classical Arabic Poetry (Pre-Islamic Period to Umayyad Period)  

AR 17203 CR   Translation and Language Comprehension   

Discipline Centric Elective (DCE) 

DCE: 2 papers  Credits: 4x2 = 08   (Units: 04) 

AR 17204 DCE   Arabic Morphology      

AR 17205 DCE  History of Arabic Literature  (Abbasid to Ottoman)  

AR 17206 DCE  Arabic Literature in India    

AR 17207 DCE  Arabic Literature in Muslim Spain  

AR 17208 DCE  Arabic Linguistics 

Generic Elective (GE) 

GE: 2 papers   Credits 2 x 2 = 04   (Units: 02) 

AR 17003 GE   Arabic Grammar – II     

AR 17004 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 17002 OE  Elementary Course in Arabic – II 
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Semester – III  

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

Course Code    Course Name  

AR 17301 CR   Arabic Poetry (Abbasid to Ottoman)  

AR 17302 CR   Modern Arabic Prose  (Non-Fictional)  

AR 17303 CR   Balagah & Prosody   

Discipline Centric Elective (DCE) 

DEC: 2 papers  Credits 4 x 2 = 8   (Units: 04) 

AR 17304 DCE  Arabic Novel     

AR 17305 DCE  Translation and Composition  

AR 17306 DCE  Trends and movements in Modern Arabic literature 

AR 17307 DCE  Special study of a classical Arabic poet (Al-Mutanabbi) 

AR 17308 DCE  Special study of a Modern Arabic writer Najib Mahfouz 

Generic Elective (GE) 

GE: 2 papers   Credits 2 x 2 = 4   (Units: 02) 

AR 17005 GE   Arabic Grammar – III    

AR 17006 GE   Quranic Arabic - I    

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

(Course of common interest for all students) 

AR 1700 OE   Basic Arabic Translation – I  

   

Semester – IV 

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

Course Code    Course Name  

AR 17401 CR   Modern Arabic Poetry 

AR 17402 CR   Mahjari Arabic Literature   

AR 17403 CR   Arabic Drama     

Discipline Centric Elective (DCE) 

DEC: 2 papers          Credits 4 x 2 = 8   (Units: 04) 

AR 17404 DCE  Literary Criticism in Arabic   

AR 17405 DCE  Tafseer and Hadith 

AR 17406 DCE  Methodology of Teaching Arabic   

AR 17407 DCE  Special study of Mekhail Nuaima 

AR 17408 DCE  Speical Study of Mahmood Taimoor as Short Story Writer 

AR 17409 DCE  Arabic Syntax - II 

 

Generic Elective (GE) 

GE: 2 papers   Credits 2 x 2 = 4  (Units: 02) 

AR 17007 GE   Arabic Grammar – IV  

AR 17008 GE   Quranic Arabic - II  

 

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

(Course of common interest for all students) 

AR 17004 OE              Basic Arabic Translation – II  
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Semester – I 

Course No: AR 17101 CR 

Title of the course: Arabic Syntax - I           1 - النحو العربي  
Marks:     100                                                                      Credits:   4 

 

  Unit – I          الوحدة األولى

 ابملبين و املعرب( )تعريفاملعرب و املبين 

  ن  اسأامء املبين 
 ءئر املتصلةمضال –املنفصلة  الضمءئر-الضمءئر  .1
 والبعيد اإلشءرة إىل القريب –أامء  اإلشءرة  .2
 صلة الوصول –اسأامء  املوصولة  .3
 أامء  االستفهءم –أامء  الشرط  .4
 (12)نء عدا  19إىل  11اسأعداد املرّكبة ن   .5
 يةمنءذج إلعراب اسأامء  املبنّ  –تطبيقءت حنوية         
 Unit - II          الوحدة الثانية

 املعرب ن  اسأامء 
 (االسم املرفوع، االسم املنصوب واالسم اجملروراإلعراب )أنواع  . 1
 عالنءت رفع االسم –االسم املرفوع  .2
 حءالت رفع االسم .3

 املبتدأ واخلرب وتطءبقهمء 
 املبتدأ إذا كءن نكرة 
  نواضع حذف املبتدأ وجوابا 

 (واجلملةشبه اجلملة  – )املفرداخلرب  أنواع-اخلرب  .4
 اخلرب وجواب نواضع حذف 
 وجواب نواضع تقدمي املبتدأ على اخلرب 
 نواضع تقدمي اخلرب على املبتدأ وجواب 

 منءذج إلعراب اسأامء  املعربة –تطبيقءت حنوية                    
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 اسم كءن وأخواهتء .1
 خرب إّن وأخواهتء  .2
 أفعءل املقءربة والرجء  والشروع اسم .3
 الفءعل وانئب الفءعل .4

 اسأامء  املعربة –تطبيقءت حنوية 
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 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 التءبع لالسم املرفوع

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

 اسأامء  املعربة –تطبيقءت حنوية 

 
Recommended Books/Suggested Readings: املقرتحة للمطءلعة العءنة                            بالكت   

 نعمة، الطبعة السءبعة، القءهرة فؤادأتليف   نلخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّبءس حس ، دار املعءرف، نصر   النحو الوايف .2
 نءنالسيد أمحد اهلءمشي، دار الكتب العلمية بريوت، لب القواعد اسأسءسية للغة العربية .3
 رشءد دار غوث، دار العلم للماليني بريوت، لبنءن  يف قواعد اللغة العربية .4
 الدكتور نهدي املخزوني، كلية اآلداب، جءنعة قءهرة   يف النحو العريب .5
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمّمد الرفءعي الشيخ عمءدة شؤون   القواعد العربية امليسرة .6

 ود الرايضاملكتبءت جءنعة امللك سع
 لعلي اجلءرم و نصطفى انني   العربية:  نحو الواضح يف قواعد اللغة ال .7

 )اجلز  اسأول و الثءين و الثءلث(  االبتدائيةللمدارس املرحلة                                                          
 للمدارس املرحلة الثءنوية ) اجلز  اسأول و الثءين و الثءلث(                                                         

 ندوة العلمء  لكنءؤ    ،متري  النحو                           عبد املءجد الندوي      -8
 سيد احسءن الرمح ، دهلي  اجلديد يف اللغة العربّية -9

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

13. A practical approach to the Arabic language Wali Akhtar 

14. Essential      I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic   S. A. Rahman 

16. Arabic Made Easy    Abul Hashim 

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

Course No: AR 17102 CR 

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

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

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 العصر اجلءهلي
 ( نشأة اللغة العربية وتطورهء2   شبه اجلزيرة العربية( 1
 ( ( املعلقءت وأصحءهبء وخصءئصهء الفنية 4  ( نشأة القصيدة وبنء هء (3

 ( صور بدائية للنثر5
  
 Unit - II          الوحدة الثانية

 العصر اإلسالني
 احلديث الشريف وأثره يف اسأدب العريب (2القرآن وأثره يف اللغة العربية (1
 الشعرا  املخضرنون (4 اخلطءبة اإلسالنية وأهم خطبء هء (3
 نوضوعءت الشعر اإلسالني (5

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 النثر يف العصر اسأنوي

 اخلطءبة وأهم اخلطبء  (2 قيءم الدولة اسأنوية )خلفية اترخيية( (1
 نشأة النحو العريب (4   اللغةتطور علم  (3
 الرسءئل (5

 Unit - IV     الشعر يف العصر اسأنوي   الوحدة الرابعة
 جرير، أخطل، فرزدق :النقءئض وشعرا هء (3  الشعر السيءسي (1
     اإلابحي ،  العذري،  التقليدي   :الغزل (2
   

  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 جرجي زيدان :  آداب اللغة العربيةاتريخ  .1
 شوقي ضيف : اتريخ اسأدب العريب )العصر اجلءهلي،  .2

 أمحد حس  الزاّيت :   اتريخ اسأدب العريب .3
 عمر فروخ :   اتريخ اسأدب العريب .4

 جواد علي :  اتريخ العرب قبل اإلسالم .5

 دكتور شوقي ضيف :  الف  و نذاهبه يف الشعر العريب .6
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 دكتور شوقي ضيف :  ثر العريبالف  و نذاهبه يف الن .7

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

 أمحد أنني :    فجر اإلسالم .9

 دكتور طه حسني :   يف اسأدب اجلءهلي .10

 حيىي اجلبوري :   الشعرا  املخضرنو .11

 شكري فيصل :  تطور الغزل يف اجلءهلية و اإلسالم .12

 اسأسدانصر الدي   :   نصءدر الشعر اجلءهلي .13

 نصطفى عوض الكرمي :    ف  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
 ىعبد احلليم ندو   (1،2،3عرىب ادب كى اتريخ )ج  .1
 امحد حس  الزاّيت   )نرتجم( اتريخ ادب عرىب .2
 ازهرينقتدي حس   اجزا ( 4)نرتجم خمتصر اتريخ ادب عرىب  .3
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Semester – I 

Course No: AR 17103 CR 

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

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 55 ـ1سورة القمر، اآلايت:  القرآن الكرمي: .1
 ن  الكتءب "اسأحءديث النبوية واحلكم احملمدية"  اسأحءديث النبوية: .2

 (1166إىل رقم  1145و ن  رقم  250إىل رقم 230سأمحد اهلءمشي )ن  رقم 
 خطب:  .3

  خطبة حجة الوداعأ. 
 ب. خطبة حجءج ب  يوسف حني خرج ن  الكوفة إىل البصرة 

 292، ص: 1للحنء الفءخوري، ج نقال ن  الكتءب "اسأدب العريب واترخيه": 
 Unit - II          الوحدة الثانية

 سأيب احلس  الندوي  1ن  خمتءرات ن  أدب العرب، ج، شطرنج وصفيف  عبد احلميد الكءتب: .1
 نقتبس ن  الكتءب أدب الصغري ن  )على العءقل أنورا ... إىل الكتءب( : اب  املقفع .2 
 نقتبس ن  كتءب احليوان للجءحظ   :  اجلءحظ .3 

 ن  )ن  النءس ن  يقول إن العيش كله كفرة نءل ... إىل ..... الوكيل( 
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 املقءنة اسأرنينية ]ن  كتءب نقءنءت بديع الزنءن اهلمذاين[ بديع الزنءن اهلمذاين: .1
 ُعلو اهلّمة  : اب  اجلوزي .2

 خمتءرات ن  أدب العرب، اجلز  اسأول سأيب احلس  الندوي[]نقال ن      
 (240، ص:2الفصءحة )املؤجز يف اسأدب العريب واترخيه، ج  ضيء  الدي  اب  اسأثري:  .3

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 نفءخرة بني السيف و القلم القلقشندي، أبو العبءس: .1 

 ]ن  كتءب صبح اسأعشى يف صنءعة اإلنشء [
 ب املخلوقءت و غرائب املوجودات[ئاملقدنة اسأوىل ]ن  كتءب عجء اي: زكر ىيالقزويين، أبو حي .2 
 علم اسأدب )نقدنة اب  خلدون( : اب  خلدون .3 

 
 :Books Prescribed         الكتب املقّررة:

 القرآن الكرمي .1
 حممد اامءعيل البخءري :  صحيح البخءري .2
 اب  املقفع :  اسأدب الكبري .3



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

 

8 
 

 اجلءحظ : كتءب احملءس  و اسأضداد .4
 بديع الزنءن اهلمذاين :   نقءنءت .5
 املسعودي :  كتءب نروج الذهب .6
 اب  اجلوزي :  صيد اخلءطر .7
 أبو العبءس القلقشندي :  صبِح اسأعشى .8
 حتفة النظّءر يف غرائب و  .9

 اب  بطوطة :  عجءئب اسأسفءر 
 اب  خلدون :   املقدنة .10
 اتريخ اسأدب العريب املؤجز  .11

 حنء الفءخوري :   1،2،3جز   
 سيد حممد رابع الندوي :   ننثورات .12
 هنج البالغة .13

 سيدان علي : )شرح اسأستءذ حممد عبده
 

  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 أمحد حس  الزايت :  اتريخ اسأدب العريب .1
 (1،2،3،4شوقي ضيف ) :  اتريخ اسأدب العريب .2
 جرجي زيدان : العربيةاتريخ آداب اللغة  .3
 د/ شويف ضيف الف  و نذاهبه يف النثر العريب: .4
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Semester – I 

Course No: AR 17104 DCE 

Title of the course: Introduction to Contemporary Arab World  

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

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 تعريف عءم ابلعءمل العريب املعءصر
 تعريف جغرايف نوجز .1
 اجملتمع والثقءفة .2
 السيءسة واالقتصءد .3

 

 Unit - II         الوحدة الثانية
 املنّظمءت السيءسية واالجتمءعية واالقتصءدية يف العءمل العريب 

 جءنعة الدول العربية  .1

 رابطة العءمل اإلسالني  .2

 الفلسطنياملنظمة حترير  .3

 

 Unit - III         الوحدة الثالثة
 تعريف الدول العربية يف قءرة آسيء 

 ،اخلليج العريب ودول ،واليم ، اململكة العربية السعودية
 سوراي ـ لبنءن ـ فلسطنيـ  العراق 

    
 Unit - IV         الوحدة الرابعة  

 فريقية يف القءرة اال دول العربية تعريف 
 املغرب ،تونسالقمر، ، جزر نوريتءنيء، الصونءل، جيبويت، اجلزائر، ليبيء ،سودانال ،نصر

 
  :Books Recommended       العءّنة:الكتب للمطءلعة 

 1960نكتبة النهضة املصرية القءهرة  نصر املعءصرة و قيءم اجلمهورية العربية املتحدة .1
 هللا عنءنحممد عبد   نصر اإلسالنية و اتريخ اخلطة املصرية .2
 عبد الرمح  الرافعي    اتريخ حركة القونية .3
 كءرل بروكلمءن    اتريخ الشعوب اإلسالنية .4
 عصءم نعمءن    احلضءرة العربية و أوراب .5
 عبءس حممود العقءد     الثقءفة العربية .6
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 عبءس حممود العقءد    روح احلضءرة العربية .7
 فيلث حيت   اتريخ سوراي و لبنءن و فلسطني .8
 د. نقوال زايدة  أزنة التطور احلضءري يف الوط  العريب .9

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

12. Lusiky V.  Modern History of the Arab countries 

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

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

15. Christine, P. Grant Syria and Palestine 

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

17. Hitti P. K  History of the Arab  

18. Hitti P. K  History of Syria  

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

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

21. Toyubee A. J.  Between Niger and Nile 

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

23. J. Hell   The Arab civilization 

24. E. Cromer  Modern Egypt 

25. Madawo Al-Rasheed A History of Saudi Arabia 

26. Antonius George The Arab Awakening 

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

Course No:  AR 17105 DCE 

Course Title: Readings in Arabic Text 

 القراءة في النصوص العربية
Marks: 100          Credits: 4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى
 احلكءية 

 أمجل احلكءايت العءملية، دار الشروق   عال  الدي  .1

 أمحد هبجت  جحء والسلطءن .2

 توفيق احلكيم   (حممد ) .3

 
 Unit - II          الوحدة الثانية

 املقءلة

 بطوطةاب   ذكر أهل اهلند الذي  حيّرِقون أنفسهم ابلنءر .1

 حممد املنسي قنديل ل  أحنين رأسي أبداا... صالح الدي  اسأيّويب .2

 أنيس ننصور   .... إىل حّد ّنء! شي كّل  .3

 

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 املسرحية

 توفيق احلكيم   لورطةا .1

 علي أمحد ابكثري  هكذا لقي هللا عمر .2

 ثروت أابظة  رؤوس يف السمء  .3

 

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 الشعر

 أمحد شوقي  غءندي                  .1

 جربا إبراهيم جربا   قبية  .2

 عّبءس حممود العّقءد كّوا  الثيءب ليلة اسأحد .3
 

 :Books Prescribed        الكتب املقّررة:

 م1992، بريوت/ القءهرة، عءم 2أمجل احلكءايت العءملية، دار الشروق، ط .1
 دار الشروق، بريوت/ القءهرة جحء والسلطءن، أمحد هبجت، .2

 م1991عندنء تتور النسء ، نىن رجب، دار الشروق، بريوت/ القءهرة سنة  .3
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 م1970أنونة حءئرة وقصص أخرى، أمحد فؤاد تيمور، نكتبة اآلداب، القءهرة، سنة  .4

 ن  فوق سبع امءوات، علي أمحد ابكثري .5

 (، توفيق احلكيمحمّمد ) .6

 .توفيق احلكيم، نكتبة نصر الورطة، .7

 رؤوس يف السمء ، ثروت أابطة، نكتبة نصر. .8

 م2006أغلى ن  احلّب، علي أمحد ابكثري، نكتبة نصر، الفجءلة، سنة  .9

 م1988جملس العدل، توفيق احلكيم، نكتبة نصر، الفجءلة، عءم  .11

 م1981هكذا لقي هللا عمر، علي أمحد ابكثري، نكتبة نصر، الفجءلة، عءم  .11

 م1992بريوت، سنة رحلة اب  بطوطة، دار صءدر،  .12

 رحلة إىل سيالن، حممد ب  انصر العبودي، اجلمعية العربية السعودية للثقءفة .13

 م1991عظمء  يف طفولتهم، حممد املنسي قنديل، دار املعءرف، القءهرة، سنة  .14

 م2003، سنة، 5وداعء أيّهء امللل، أنيس ننصور، دار الشروق، بريوت/ القءهرة، ط .15

 م1947، عءم 1نوسى، سالنة نوسى للنشر والتوزيع طفّ  احلّب واحليءة، سالنة  .16

 زنءن البدائع والطرائف، جربان خليل جربان، املكتبة الثقءفية، بريوت، بال .17

 م1990، عءم 1اجملموعءت الشعرية، جربا إبراهيم جربا، رايض الرئيس للكتب والنشر، لندن، ط .18

 م1986الشوقيءت : أمحد شوقي, دار العودة، بريوت، سنة   .19

 م1990، عءم 2خمتءرات ن  الشعر والنثر، هيثم علي حجءزي، اسأهلية للنشر والتوزيع، عمءن )اسأردن( ط .21

 م1996، سنة 1خمتءرات ن  شعر العقءد، فءروق شوشة، اجمللس اسأعلى للثقءفة، ط .21

 خمتءرات ن  الشعر العريب احلديث، نصطفى بدوي .22

 1983 القءهرةار املعءرف، ، ددكتور الطءهر أمحد نكيّ  املعءصر،الشعر العريب   .23
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Semester – I 

Course No: AR 17106 DCE        

Title of the course: Translation Skills  

  مهارات الترجمة
Marks: 100          Credits: 4 

 

 

 Unit – I الرتمجة ن  االجنليزية إىل العربية الوحدة األولى

 حول العنءوي  اآلتية:ترمجة املصطلحءت املفردة واملركبة 
 شؤون اجتمءعية واقتصءدية (2  شؤون تربوية وثقءفية (1
 شؤون صحية وبيئية (4  شؤون سيءسية وادارية (3

 

 Unit – II الرتمجة ن  العربية إىل االجنليزية الوحدة الثانية

 اجلمل االامية:
 املنفية (2   املثبتة  (1

 االستفهءنية املنفية  (4  االستفهءنية  (3

 Unit-III الوحدة الثالثة

 اجلمل الفعلية:
 الفعل املضءرع (2  الفعل املءضي (1
 فعل النهي (4  فعل اسأنر (3

 

 Unit -IV الرتمجة ن  االجنليزية إىل العربية الوحدة الرابعة

 .ترمجة عنءوي  اسأخبءر البسيطة ن  اجلرائد االجنليزية اليونية  
 

  :Books Recommended        العءّنة:الكتب للمطءلعة 

 د. حممد اجتبء  الندوي  التعبري و احملءدثة يف اللغة العربية .1
 د. نعني الدي  اسأعظمي   الرتمجة ننءهجهء و أصوهلء .2
 د. ننظور أمحد خءن   حنو اإلنشء  و الرتمجة .3
 غريهد. شفيق أمحد خءن و    اللغة العربية الوظيفية .4
 د. ممدوح حممد جبل   ف  الرتمجة الصحيحة: .5
 ندیم الواجدی  عربی میں ترجمہ کیجیے .6

7. Arabic for Scholars   M. A. Saleem Khan 

8. Arabic Made Easy  Abu Hashim 

9. Spoken Arabic   Shafi Sheikh  

10. Arabic for Beginners M. A. Saleem Khan 

11. Essential Arabic   I. A. Faynan 

12. Teach Yourself Arabic  S. A. Rahman 
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Semester – I 

Course No: AR 17107 DCE 

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

 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 تقسيم الكلمة إىل اسم، فعل وحرف –الكلمة  .1

 النكرة واملعرفة – االسم .2

 االسم املذكر واملؤنث .3

 إىل نفرد ونثىن ومجع االسمتقسيم  .4

 اجلمع السءمل واجلمع املكّسر .5

 مجع املذّكر السءمل ومجع املؤنث السءمل  .6

 الضمري املنفصل واملنصل –الضمءئر  .7

 اسم اإلشءرة واالسم املوصول .8

 
 Unit - II          الثانيةالوحدة 

 املركب النءقص و املركب التءم  .1

 الصفة واملوصوف )النعت واملنعوت(-التوصيفي املركب  .2

 املركب اإلضءيف )املضءف واملضءف إليه( .3

 اجلملة املفيدة -املركب التءم   .4

 املبتدأ و اخلرب و تطءبقهمء –اجلملة اإلامية  .5

 رب(اسم كءن وأخواهتء  )رفع املبتدأ ونصب اخل .6

 و رفع اخلرب( املبتدأخرب إّن وأخواهتء )نصب  .7

 
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 اجلملة الفعلية .1
 فعل املر –الفعل املضءرع  –الفعل املءضي  –زننه  ابعتبءرتقسيم الفعل  .2

 تقسيم الفعل إىل الالزم واملتعدي .3

 تقسيم الفعل الصحيح واملعتل .4

 تقسيم الفعل إىل اجملرد واملزيد .5

 الفءعل واملفعول به –اجلملة الفعلية  .6

 الفعل اجملهول وانئب الفءعل .7

 نواصب الفعل املضءرع وجوازم الفعل املضءرع .8
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 Unit -IV          الوحدة الرابعة
 عراهبءإاسأامء  اخلمسة و  .1

 اسأفعءل اخلمسة وإعراهبء .2

 املبين واملعرب .3

 املبين ن  اسأامء  واسأفعءل .4

 املعرب ن  اسأامء  واسأفعءل .5

 حروف االستفهءم –حروف الندا   –حروف اجلر  .6

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

 
  :Books Recommended        العءّنة:الكتب للمطءلعة 

 لعلي اجلءرم ونصطفى أنني  النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية *
 )اجلز  اسأّول، و الثءين و الثءلث(للمدارس املرحلة االبتدائية       

 نعمة، الطبعة السءبعة، القءهرة فؤادأتليف    نلخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّبءس حس ، دار املعءرف، نصر    النحو الوايف .2
 السيد أمحد اهلءمشي، دار الكتب العلمية بريوت، لبنءن  القواعد االسءسية للغة العربية .3
 رشءد دار غوث، دار العلم للماليني بريوت، لبنءن   العربيةيف قواعد اللغة  .4
 الدكتور نهدي املخزوني، كلية اآلداب، جءنعة قءهرة    يف النحو العريب .5
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمّمد الرفءعي الشيخ عمءدة شؤون    القواعد العربية امليسرة .6

 املكتبءت جءنعة امللك سعود الرايض
 الندوي اجتبء د. حممد    العربية واحملءدثةالتعبري  .7
 د. نعني الدي  اسأعظمي، حيدر آابد   وأصوهلءالرتمجة ننءهجهء  .8
 أمحد خءند. ننظور    والرتمجةحنو اإلنشء   .9

 سيد احسءن الرمح ، دهلي   اجلديد يف اللغة العربّية .10
 لسّيد علي، ندارس   اللغة العربية للمبتدئني .11

12. A new Arabic Grammar   John A. Haywood 

13. A practical approach to the Arabic language Wali Akhtar 

14. Essential      I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic   S. A. Rahman 

16. Arabic Made Easy    Abul Hashim 

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

Course No: AR 17108 DCE 

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

 (لجاحظا(كاتب عن دراسة خاّصة 

Marks: 100         Credits: 4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

  جوانب ن  حيءته  .1
 تعريف ابلكتب اآلتية: .2

 البيءن و التبينيكتءب  ب(  كتءب احليوان أ(
 الرسءئل د(  كتءب البخال  ج(

 نيزات أسلوب اجلءحظ: بالغته اسأسلوب، دقة الوصف، املزج بني اجلّد و اهلزل .3 
 Unit - II          الوحدة الثانية

 1،2،3" جز  نيتبالدراسة النصوص ن  كتءب "البيءن و 
 ن  "قءل جهءبذة اسألفءظ" ..... إىل –ابب البيءن  .1

 (43_42، ص: 1نء أكثر نء تنوب ع  اللفظ و نء تغين ع  احلظ" )جز  "و  
 ن  "و قءل علي ب  أيب طءلب كرم هللا وجهه قيمة كل إنسءن" .... إىل .2

 (48-47، ص: 1"و كءن اب  عمري اغالهم". )جز   
 ن  "و ال حءجة بنءنع هذه الفقر إىل الزايدة يف الدليل" .... إىل .3

 (7-6، ص:2ن محى الوطيس" )جز  "و ن  ذلك قوله اآل 
 ن  "و مجلة القول اان ال نعرف اخلطب اال للعرب" ..... إىل .4

 (14-12، ص: 3"و ختففت نؤنتهم على ن  خءلطهم"  )جز   
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 دراسة النصوص ن  كتءب احليوان و كتءب البخال :
 كتءب احليوان: 

 حلنء الفءخوري( 2يف اسأدب العريب واترخيه، جز   زاملؤجالدفءع ع  الكتءب )نقال ن   .1
 كتءب البخال 

 ن  "كيف يدعوا إىل السعءدة ن  خّص نفسه ابلشقوة إىل .2
 ( 20-19به اجلليل الواضح وأدرك به اجلليل والغءنض" )ص:  خفيونء هذا السبب الذي 

 (99-98.... إىل "إالّ أن يتقءرب السعر" )ص: ن  "ونء أنء أبو حمّمد احلزاني"  .3
 (266-264ن  "افهم نء أان نورده عليك... ننع اجلميع أرضي للجميع" )ص:  .4

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 نيزات أسلوب اجلءحظ: بالغته اسأسلوب، دقة الوصف، املزج بني اجلّد واهلزل .1
 واملوسوعيةخصءئص اجلءحظ العءنة: الواقعية  .2
 أثره يف اسأدب العريب .3
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 :Books Prescribed        الكتب املقّررة:

 ، دار الكتب العلمية، بريوت3-1اجلءحظ: كتءب البيءن و التبيني، جز   .1
 اجلءحظ: كتءب البخال ، دار أحيء  العلوم، بريوت .2
 الثءين، دار اجليل، بريوتحنء الفءخوري: املؤجز يف اسأدب العريب و اترخيية، اجمللد  .3

  :Books Recommended      الكتب للمطءلعة العءّنة:

 953القءهرة  –دراسءت يف نقد اسأدب العريب  :  بدوي طبءنة .1
 اجلءحظ و جمتمع عصره :  مجيل حرب .2
 1931القءهرة  –أدب اجلءحظ  :  حس  السندويب .3
 1953القءهرة  –اجلءحظ يف سلسلة "نوابع الفكر العريب"  :  حنء الفءخوري .4
 1948القءهرة  –اجلءحظ نعلم العقل و اسأدب  :  شفيق جربي .5
 الف  و نذاهبه يف النثر العريب :  شوقي ضيف .6
 اجلءحظ، حيءته و ااثره :  طه احلءجزي .7
 ن  حديث الشعر و النثر :  طه حسني .8
 اجزا ه( 3ائع )اجلءحظ الرو  :  فؤاد أ. البستءين .9

 (1937دعءية اجلءحظ الرسءلة ) :  حمّمد فهمي عبد اللطيف .10
 1940دنشق  –ف  القصص يف كتءب البخال  للجءحظ  :  حمّمد نبءرك .11
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Semester – I 

Course No: AR 17001 GE 

Title of the course: Arabic Grammar – I  

 1 -  قواعد اللغة العربية
Marks: 50        Credits: 2 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 تقسيم الكلمة إىل اسم، فعل وحرف –الكلمة  .1

 النكرة واملعرفة – االسم .2

 االسم املذكر واملؤنث .3

 إىل نفرد ونثىن ومجع االسمتقسيم  .4

 اجلمع السءمل واجلمع املكّسر .5

 مجع املذّكر السءمل ومجع املؤنث السءمل  .6

 Unit -II          الوحدة الثانية
 الضمري املنفصل واملنصل –الضمءئر  .1

 اسم اإلشءرة واالسم املوصول .2

 املوصوف والصفة -املركب التوصيفي  .3

 املركب اإلضءيف )املضءف واملضءف إليه( .4

 اجلملة الفعلية –اجلملة اإلامية  .5

 إّن وأخواهتءو  خواهتء كءن وأ .6

  :Books Recommended       العءّنة:الكتب للمطءلعة 

 الثءين والثءلث(حلة االبتدائية )اجلز  اسأّول، و لعلي اجلءرم ونصطفى أنني للمدارس املر  النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية *

 نعمة، الطبعة السءبعة، القءهرة فؤادأتليف  نلخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّبءس حس ، دار املعءرف، نصر   النحو الوايف .2
 السيد أمحد اهلءمشي، دار الكتب العلمية بريوت، لبنءن للغة العربيةالقواعد االسءسية  .3
 رشءد دار غوث، دار العلم للماليني بريوت، لبنءن  يف قواعد اللغة العربية .4
 الدكتور نهدي املخزوني، كلية اآلداب، جءنعة قءهرة  يف النحو العريب .5
 سيد حمّمد الرفءعي الشيخ عمءدة شؤون الدكتور ابراهيم يوسف ال  القواعد العربية امليسرة .6

 املكتبءت جءنعة امللك سعود الرايض
 الندوي اجتبء د. حممد   احملءدثة العربيةالتعبري و  .7
 د. نعني الدي  اسأعظمي، حيدر آابد  الرتمجة ننءهجهء وأصوهلء .8
 أمحد خءند. ننظور   حنو اإلنشء  والرتمجة .9

 يد احسءن الرمح ، دهليس  اجلديد يف اللغة العربّية .10
 لسّيد علي، ندارس  اللغة العربية للمبتدئني .11

12. A new Arabic Grammar   John A. Haywood 

13. A practical approach to the Arabic language Wali Akhtar 

14. Essential      I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic   S. A. Rahman 

16. Arabic Made Easy    Abul Hashim 

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

Course No: AR 17002 GE        

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

 ( األولى)المرحلة  في اللغة العربية الحديثة االبتدائيةالمادة  

Marks: 50        Credits: 2 

 
 

 Text and Applied Grammar  Unit - I     الوحدة األولى

 عشر خامسالدرس االول إلى الدرس المن  دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها )الجزء األول(

 

 Unit - II            الوحدة الثانية

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

  األقارب .2    البيت .1
 أّيام األسبوع و فصول السنة .4   أعضاء الجسم .3
 األثمار والخضروات .6   100-1العدد من  .5
 المدينة والقرية .8   المدرسة والكلية .7
 الرياضة .10   الصحة والبيئة .9

 

Book Prescribed: 
 للدكتور ف. عبد الرحيم    :األول(دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها )الجزء 

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

  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 لعلي اجلءرم ونصطفى أنني  النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية *
 )اجلز  اسأّول، والثءين والثءلث(للمدارس املرحلة االبتدائية      

 نعمة، الطبعة السءبعة، القءهرة فؤادأتليف   نلخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّبءس حس ، دار املعءرف، نصر   النحو الوايف .2
 السيد أمحد اهلءمشي، دار الكتب العلمية بريوت، لبنءن  القواعد االسءسية للغة العربية .3
 رشءد دار غوث، دار العلم للماليني بريوت، لبنءن   بيةيف قواعد اللغة العر  .4
 الدكتور نهدي املخزوني، كلية اآلداب، جءنعة قءهرة   يف النحو العريب .5
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمّمد الرفءعي الشيخ عمءدة شؤون    القواعد العربية امليسرة .6

 املكتبءت جءنعة امللك سعود الرايض
 الندوي اجتبء د. حممد    ءدثة العربيةالتعبري واحمل .7
 د. نعني الدي  اسأعظمي، حيدر آابد  الرتمجة ننءهجهء و أصوهلء .8
 أمحد خءند. ننظور    والرتمجةحنو اإلنشء   .9

 سيد احسءن الرمح ، دهلي   اجلديد يف اللغة العربّية .10
 لسّيد علي، ندارس   اللغة العربية للمبتدئني .11

12. A new Arabic Grammar    John A. Haywood 

13. A practical approach to the Arabic language  Wali Akhtar 

14. Essential      I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic    S. A. Rahman 

16. Arabic Made Easy    Abul Hashim 

17. Let’s Speak Arabic    S. A. Rahman 
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Semester -I 

Course No: AR 17001 OE 

Title of the course: Elementary course in Arabic-1 

 (األولى)المرحلة  االبتدائية العربيةاللغة  تعليم
Marks: 50         Credits: 2 

 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 ( (First four lessons تعليم العربية للنءطقني بغريهء، اجلز  اسأول .1

 العريبالنحو  .2
 املركب االضءيف    Possessive phrase 

 املركب التوصيفي            Adjective Phrase   

 احلروف اجلءرة    Use of prepositions  

 Unit - II         الوحدة الثانية
  From lesson 5-8  تعليم العربية للنءطقني بغريهء، )اجلز  اسأول( .1
  structure Sentence     اجلملة العربية .2

    Nominal  sentence      االامية ( أ)

       Verbal   sentence     هني( أنر،الفعلية )نءضي، نضءرع،   ( ب)
 

  :Books prescribed       الكتب المقررة : 

 لعلي اجلءرم ونصطفى أنني   النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية *
 اسأّول، و الثءين و الثءلث(للمدارس املرحلة االبتدائية )اجلز        

 الكتءب االسءسي لعبد هلل سليمءن و غريه  تعليم العربية للنءطقني بغريهء، )اجلز  اسأول(

  :Books Recommended       العءّنة:الكتب للمطءلعة 

 نعمة، الطبعة السءبعة، القءهرة فؤادأتليف  نلخص قواعد اللغة العربّية .1
 حس ، دار املعءرف، نصرعّبءس    النحو الوايف .2
 السيد أمحد اهلءمشي، دار الكتب العلمية بريوت، لبنءن القواعد االسءسية للغة العربية .3
 رشءد دار غوث، دار العلم للماليني بريوت، لبنءن  يف قواعد اللغة العربية .4
 الدكتور نهدي املخزوني، كلية اآلداب، جءنعة قءهرة  يف النحو العريب .5
 املكتبءت جءنعة امللك سعود الرايض، الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمّمد الرفءعي الشيخ عمءدة شؤون  د العربية امليسرةالقواع .6
 الندوي اجتبء د. حممد   التعبري واحملءدثة العربية .7
 د. نعني الدي  اسأعظمي، حيدر آابد  الرتمجة ننءهجهء وأصوهلء .8
 ننظور أمحد  خءند.   حنو اإلنشء  و الرتمجة .9

 سيد احسءن الرمح ، دهلي  اجلديد يف اللغة العربّية .10
 لسّيد علي، ندارس  اللغة العربية للمبتدئني .11

12. A new Arabic Grammar   John A. Haywood 

13. A practical approach to the Arabic language Wali Akhtar 

14. Essential      I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic   S. A. Rahman 

16. Arabic Made Easy    Abul Hashim 

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

Course No: AR 17201 CR 

Title of the course: Arabic Short Story  

 األقصوصة العربية 
Marks: 100         Credits: 4 

 

 Unit - I      تعريف اسأقصوصة  الوحدة األولى

 وصف اسأقصوصة و تطورهء .1
 البحث ع  املوضوع .2

 اسأقصوصة بني احلقيقة و اخليءل .3

 اسأقصوصة و اللون احمللِّي .4
 Unit - II        فّ  اسأقصوصة  الوحدة الثانية

 احلكءية .1
 احلبكة .2

 الشخصية .3

 اسأسلوب .4
 Unit - III       الـنصــوص  الوحدة الثالثة
 حممـود تيمور   ويل هللا .1
 طـه حسني   ثقل الغىن .2

 توفيق احلكيم  إبليس ينتصر .3

 جنيب حمفوظ   العريس .4
 Unit - IV         الـنـصوص  الوحدة الرابعة

 توفيق يوسف عّواد  الصيب اسأعرج .1
 يوسف إدريس   نـظلوم .2

 يوسف السبءعي  نيمون اجلبل .3

 ذو النون أيّوب  دعءنة يف برج اببل .4
 

 :Books Prescribed         الكتب املقّررة:

 شءرع كءنل صدقي، الفجءلة 3توفيق احلكيم: ليلة الزفءف، نكتبة نصر،  -1
 م1992، القءهرة، عءم 9طـه حسني: املّعذبون يف اسأرض، دار املعءرف، ط  -2

 م1959، سنة 3حممـود تيمور: شفءه غليظة، ط  -3

 شءرع كءنل صدقي، الفجءلة 3جنيب حمفوظ: الـجـريـمــة، نكتبة نصر،   -4

5- W. M.Brinner & M. A. Khouri: Readings in Modern Arabic Literature; The Short Story & the Novel, 
Leiden, E. J. Brill, 1971 
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 الكتب للمطءلعة العءّنـة:

 م1994، سنة 1إبراهيم حمـمـد عطء: عوانل التشويق يف القصة القصرية، نكتبة النهضة املصرية، القءهرة، ط -1
 م1998، تقنيءت الف  القصصي، الشركة املصرية العءملية للنشر، لوجنمءن سنة أمحد درويش -2

 اسأدب القصصي و املسرحي يف نصر، دار املعءرف، القءهرة، سنة ............... -أمحد هيكل: أ -3

 م1698تطور اسأدب احلديث يف نصر، دار املعءرف، القءهرة، عءم  -ب -4

 ة، ...................القصة العربية املعءصر  -أنور اجلندي: أ -5
 م1956فّ  القّصة، دار بريوت، سنة  -ب -6

 م1964املصرية، سنة  اسأجنلورشءد رشدي: ف  القّصة القصرية، نكتبة  -7
 م1978سيد حءند النّسءج: اّّتءهءت القّصة املصرية القصرية، دار املعءرف، القءهرة، عءم  -8

 م1992قصة القصرية، اهليئة املصرية العءّنـة للكتءب، عءم شءكر عبد احلميد: اسأسس النفسية لإلبداع اسأديب يف ال -9

 م1968شكري عّيءد: القّصة القصرية يف نصر، نطبوعءت نعهد البحوث و الدراسءت العربية، عءم  -10

 طءهر أمحد نّكي: دراسءت يف القصة القصرية، ...................... -11

 السبيل: نفهوم القصة القصرية، نسخة خطّيّـة عبد العزيز -12

 م1995عبد القءدر القّط: يف اسأدب العريب املعءصر، دار نصر للطبءعة، عءم  -13

 م1966فؤاد دوارة: يف القّصة القصرية، نركز كتب الشرق اسأوسط، عءم  -14

 م1988يوسف نوفل: الفّ  القصصي بني جيلي طه حسني و جنيب حمفوظ، اهليئة املصرية العءّنة للكتءب، سنة  -15

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 Georgianna & 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 

 م1997وقءر عظيم، ف  افسءنه نغءرى، اجيوكيشنل ُبك هءؤس، على غره،  .1
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Semester – II 

Course No: AR 17202 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 

 

 
 Unit - I          الوحدة األولى

 الشعر اجلءهلي
 زهري ب  أيب سلمى: قصيدة كءنلة )حتليل لغوي ونقدي(نعلقة 

 
 Unit - II          الوحدة الثانية

 مخسة عشر بيتء ن  نعّلقة له، ن  الشعر: انرؤ القيس: .1
 مبنجرد قيد اسأوابد هيكل و قد اغتدى و الطري يف وكنءهتء  
 اثنء عشر بيتء ن  نعلفة، ن  الشعر: عنرتة ب  شّداد: .2 
 و الكفر خمبثة لنفس املنعم مرا غري شءكر نعميتنّبئت ع  
 طرفة ب  العبد: مخسة عشر بيتء ن  نعلقته ن  الشعر: .3 
 ألست ترى أن  قد أتيت مبؤيد يقول وقد تّر الوظيف وسءقهء  

 وم: مخسة عشر بيتء ن  نعلقته ن  الشعر:ثلعمرو ب  ك .4
 بعولتنء إذا مل متنعوان يقنت جيءدان ويقل  لستم

 
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 الشعر اإلسالني )حتليل لغوي ونقدي( 
 قصيدته ن  ن  البداية: ب  اثبت: حسءن .1 
 إّن الذوائب ن  فهر قد بنيت  
 اخلنسء : قصيدة .2 
 أال اي عني و حيك اسعديين  

 كعب ب  زهري: قصيدته ابنت سعءد ن  الشعر: .3
 العفو عند رسول هللا نأنول و نبئت أن رسول هللا أو عدين 

 كعب ب  نءلك: قصيدته .4
 على نء أراد، ليس هلل قءهر  عجيب سأنر هللا و هللا قءدر 
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 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 الشعر اسأنوي

 مخسة عشر بيتء ن  قصيدته "خف القطني" ن  الشعر  اسأخطل: .1 
 يف نبعة ن  قريش يعصبون هبء    

 مخسة عشر بيتء ن  قصيدته ن  البداية الفرزدق: .2 
 هذا الذي تعرف البطحء  وطأته    
 جرير: مخسة عشر بيتء ن  قصيدته ن  البداية .3 
 الستم خري ن  ركب املطءاي   
 عمر ب  أيب ربيعة: .4 
 وشفت انفسنء ممء جند ت هندا جنزتنء نء تعديل  

 
 :Books Prescribed         الكتب املقّررة:

 شرحهء الزوزين، دار اجليل، بريوت  املعّلقءت السبع: .1
 املنتخب ن  أدب العرب مجعه و شرحه طه حسني و زنال ه،  .2

 م1931اجلز  اسأول، نطبعه دار الكتب املصرية القءهرة، 
 دواوي  الشعرا  املذكوري  أعاله يف املقرر الدراسي .3
 أنس بدوي و زنال ه  روائع الشعر اإلسالني .4
 أنس بدوي و زنال ه  وائع الشعر اسأنوير  .5

  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 د/ شوقي ضيف  (1,2،3) اتريخ اسأدب العريب .1
 جرجي زيدان  (1,2,3) اتريخ اآلداب العربية .2
 عمر فّروخ  (1،2،3) اتريخ اسأدب العريب .3
 أمحد حس  الزايت   اتريخ اسأدب العريب .4
 اسأنءم الزوزين حتقيق حممد عبد هللا   شرح املعلقءت السبع .5
 الدكتور عبد احلليم ندوي (1,2,3,4) عريب ادب كي اتريخ .6
 سيد طفيل أمحد ندين  اتريخ ادب عريب )نرتجم( .7
 نقتدي حس  أزهري   عريب ادب كي اتريخ .8
 سيد طفيل أمحد ندين   اتريخ ادب عريب .9

 شوقي ضيف نصر و الشءم –عصر الدول و اسأنءرات  .10

English  
1. Seven Odes   : A. J. Arbery 

2. A Literary History of Arabs : R. A. Nichloson 

3. History of Arabs  : P. K. Hitti  
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Semester – II 

Course No: AR 17203 CR        

Title of the course: Translation and Language Comprehension  

 الترجمة وفهم اللغة
Marks:      100          Credits: 4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 قنيءهتءتالرتمجة و  )الف( 
 االجنليزية إىل العربية.نع اقتبءسءت قصرية ن  ترمجة عنءوي  اسأخبءر  )ب(

 Unit - II    العربية إىل االجنليزيةالرتمجة ن     الوحدة الثانية
 ترمجة اجلمل املركبة حول االسءليب اآلتية:

 اجلمل االستثنءئية (2   اجلمل احلءلية (1
 اجلمل االستفهءنية (4   اجلمل الشرطية (3

 
 Unit - III    الرتمجة ن  العربية إىل االجنليزية   الوحدة الثالثة

 العربية نع اقتبءسءت قصريةترمجة عنءوي  اسأخبءر ن  اجلرائد 
 Unit - IV          الوحدة الرابعة

 دراسة النصوص املقررة اآلتية لفهم اللغة والرتمجة:
 )على نصطفى املصرايت(  ابو هلب (1
 )عبد اخلءلق الطرايس( نعىن االستقالل (2
 )توفيق احلكيم( تءح النجءحفن (3
 )أمحد أنني( اسأدب والعلم (4
 :Book Prescribed         الكتءب املقّرر:

 املدرسي بريوت، لبنءن التأليفالثءلث( جلنة )اجلز  الثءين و  ةالتوجيهياملطءلعة  .1
  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 د. حممد اجتبء  الندوي  التعبري و احملءدثة يف اللغة العربية .1
 الدي  اسأعظميد. نعني   الرتمجة ننءهجهء وأصوهلء .2
 د. ننظور أمحد خءن   حنو اإلنشء  و الرتمجة .3
 د. شفيق أمحد خءن وغريه   اللغة العربية الوظيفية .4
 د. ممدوح حممد جبل    ف  الرتمجة الصحيحة: .5

 ندیم الواجدی   عربی میں ترجمہ کیجیے .6

7. Arabic for Scholars   M. A. Saleem Khan 

8. Arabic Made Easy  Abu Hashim 

9. Spoken Arabic   Shafi Sheikh  

10. Arabic for Beginners M. A. Saleem Khan 

11. Essential Arabic   I. A. Faynan 

12. Teach Yourself Arabic  S. A. Rahman 
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Semester – II 

Course No: AR 17204 DCE  

Title of the course:  Arabic Morphology       الصرفعلم  

Marks:  100          Credits: 4 

 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 الفعل الصحيح والفعل املعتل –ه تينالفعل ابلنظر إىل ب .1
 ، أبواب الفعل اجملّرد و املزيد فيه.د والفعل املزيدالفعل اجملرّ  –الفعل ابلنظر إىل تركيبه  .2
 الفعل املءضي، الفعل املضءرع و فعل اسأنر –الفعل ابلنظر إىل زن  وقوعه  .3
 الفعل الالزم والفعل املتعدي –الفعل ابلنظر إىل نعموله  .4

 

 Unit - II          الوحدة الثانية
 

 ملعلوم والفعل اجملهولالفعل ا – الفعل ابلنظر إىل ذكر فءعله .1
 الفعل اجلءند والفعل املتصرف –الفعل ابلنظر إىل تصريفه  .2

 صءريف أبواب الثالثي و الرابعي اجملّرد و املزيد فيهتتطبيقءت على  .3
 

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 اإلبدال واإلعالل .1
 أنواع اإلعالل .2

 تطبيقءت على اإلعالل .3

 

  Unit – IV              الوحدة الرابعة

 االسم ابلنظر إىل تركيبه 
 االسم اجلءند، اسم املعىن واملصدر .1
 ، صيغ املبءلغةاسم املفعول وصوغه، ،  هصوغو  اسم الفءعل –االسم املشتق  .2
  ة ابالسم الفءعل وصوغهءبــالصفة املشبّ  .3
 وصوغهاسم التفضيل  .4
 اامء  الزنءن واملكءن، اسم اآللة،   .5
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                            :Recommended Books/Suggested Readings    الكتب املقرتحة للمطءلعة العءنة

 نعمة، الطبعة السءبعة، القءهرة فؤادأتليف    نلخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّبءس حس ، دار املعءرف، نصر    النحو الوايف .2
 السيد أمحد اهلءمشي، دار الكتب العلمية بريوت، لبنءن  القواعد االسءسية للغة العربية .3
 للماليني بريوت، لبنءن رشءد دار غوث، دار العلم   يف قواعد اللغة العربية .4
 الدكتور نهدي املخزوني، كلية اآلداب، جءنعة قءهرة    يف النحو العريب .5
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمّمد الرفءعي الشيخ عمءدة شؤون    القواعد العربية امليسرة .6

 املكتبءت جءنعة امللك سعود الرايض
 علي اجلءرم و نصطفى اننيل  نحو الواضح يف قواعد اللغة الغربية ال .7

 )اجلز  اسأول و الثءين و الثءلث(  االبتدائيةللمدارس املرحلة                                                              
 ءلث(للمدارس املرحلة الثءنوية ) اجلز  اسأول و الثءين و الث                                                          

 ندوة العلمء  لكنءؤ    ،عبد املءجد الندوي            متري  النحو                        -8
 سيد احسءن الرمح ، دهلي   اجلديد يف اللغة العربّية -9

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

13. A practical approach to the Arabic language Wali Akhtar 

14. Essential      I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic   S. A. Rahman 

16. Arabic Made Easy    Abul Hashim 

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

Course No: AR 17205 DCE  

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

 )من العصر العباسي الي العصر العثماني( –تاريخ األدب العربي 
Marks: 100          Credits: 4 

 

 

 Unit - I  الوحدة األولى
 العصر العبءسي )النثر(

 ( احلركة العلمية 2   ( قيءم الدولة العبءسية1
 الرتمجةدار احلكمة ودار  3
 Unit - II  لثانيةالوحدة ا

 العصر العبءسي )النثر(
 .  اب  املقفع، اجلءحظ،2   . تطّور النثر الفين1
 . بديع الزنءن، احلريري4    . أدب املقءنة3 
 Unit - III  لثالثةالوحدة ا

 العبءسي )الشعر(العصر 
 الشعرا  الفالسفة (3  التجديد يف الشعر )هيئة ونوضوع( (1
 أ.  أبو متءم   ب. املتنيّب   ج. املعرى شعرا  اجملون )الغزل ووصف اخلمر( (2

    ب. أبو نواس أ. بشءر ب  برد 
 Unit - IV  الوحدة الرابعة

 عصر االحنطءط والعثمءين
  احلءلة الثقءفية بعد سقوط بغداد (1

 حءلة الشعر وأهم الشعرا  )صفي الدي  احلّلي، عءئشة البءعونية( (2
   نسءمهة علمء  العرب (3
 اتريخ: اب  خلدون، واب  خلقءن (4
  لغة: اب  املنظور (5

  

  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 جرجي زيدان :    اتريخ آداب اللغة العربية .1

 شوقي ضيف : العصر اإلسالني، العصر العبءسي اسأّول و الثءين .2
 الزاّيت أمحد حس  :    اتريخ اسأدب العريب .3
 عمر فروخ :    اتريخ اسأدب العريب .4

 دكتور شوقي ضيف :   الف  و نذاهبه يف الثعر العريب .5

 دكتور شوقي ضيف :   الف  و نذاهبه يف النثر العريب .6



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

 

29 
 

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

 أمحد أنني :     فجر اإلسالم .8

 حسني دكتور طه :   أجزا ( 4) حديث اسأربعء  .9

 شكري فيصل :  تطور الغزل يف اجلءهلية و اإلسالم .10

 حسءن عبءسإ :   اتريخ اسأدب اسأندلسي .11

 عبد املنعم خفءجي :   قصة اسأدب يف اسأندلس .12

 بطرس البستءين : أداب  العرب يف اسأندلس و عصر االنبعءث .13

 نصطفى عوض الكرمي :    ف  التوشيح  .14

 اسأهواينعبد العزيز  :    الزجل يف اسأندلس .15
English  

1. History of the Arabs  : P. K. Hitti 
2. An introduction of Arabic Literature by Gibb 
3. A Literary History of the Arabs by R. N. Nichlson 
4. A History of Arabic Literature by K. A. Fariq 
5. The Development of Ghazal in Arabic Literature by Kinney 

 اردو
 عبد احلليم ندوي   (1،2،3  )ج عرىب ادب كى اتريخ  .1
 امحد حس  الزاّيت    )نرتجم(  اتريخ ادب عريب .2
 نقتدي حس  ازهري  اجزا (  4)نرتجم   خمتصر اتريخ ادب عرىب .3
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Semester – II 

Course No: AR 17206 DCE 

Title of the course: Arabic Literature in India  

 الهند األدب العربي في  
Marks: 100           Credits: 4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 الثقءفة العربية يف اهلند

 العالقءت العربية اهلندية .1
 اللغة العربية يف اهلند .2
 تدوي  الكتب يف العلوم اإلسالنية )علوم القرآن واحلديث النبوي( .3
 التءريخ، النحو(تدوي  الكتب يف العلوم العءنة )اللغة،  .4

 Unit - II          الوحدة الثانية
 اسأدب العريب يف اهلند

 تطور الشعر العريب  .1
 تعريف أبعمءل أدبية ونيزات شعرية للشعرا  التءليني: .2

 آزاد البلغراني، فضل احلق اخلري آابدي، فيض احلس  السهءرنبوري، أنور شءه الكشمريي 
 النثر العريب )سبحة املرجءن، نزهة اخلواطر، حجة هللا البءلغة(تعريف ابسأعمءل املهمة يف  .3

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 نصوص ن  الشعر 

 نري غالم علي آزاد البلغراني: و قصيدة يف فصيله الشعر نطلعهء: .1
 نودٌع يف طبيعة البشر إمّنء الشعر أحس  الُدرر 
 ه حممد فضل الدي  ص: ط()نقال ع  نقدنة نظهر الربكءت: علق علي 

 شعرا ن  أواخر قصيدته "فنتة اهلند" اليت نطلعهء 10فضل احلق اخلري آابدي:  .2
 مجد الدنوع و ذابت اسأحشء  جلوي له جبوانح ايرا  
 )نقال ع  املنتخب ن  الشعر العريب لقسم العربية و آداهبء جءنعة عليكره( 

 قصيدته يف ندح النيب صلعم اليت نطلعهء:فيض احلس  السهءرنبوي: االنتخءب ن   .3
 فيءحبهء زدين جوى يف جوانح إذا ُحس  سلمى ليس عنهء رائح 
 اشعءرا ن  آخرهء 7اشعءر ن  أول القصيدة و  5 
 )نقال ع  شذرات ن  اسأدب العريب يف شبه القءرة )دكتور نور حممد شءكر( الهور 

 نطلعهء: شعراا ن  قصيدته اليت 15أنور شءه الكشمريي:  .4
 غدارة اليوانن و الربيطءين أو نء ترى ملء عدت ع  طورهء 
 )نقال ع  املنتخب ن  الشعر العريب( 
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 Unit - IV          الوحدة الرابعة

  نصوص ن  النثر العريب

 شءه ويل هللا الدهلوي: "كلمءت نصح للمسلمني" ن  كتءبه .1
 حملمد رابع الندوي "التفهيمءت اإلهلية" نقال ن  كتءب "املنثورات"  

 حممود ب  حممد اجلونفوري: اتثري البيئة و الصنءعة يف اسأدب .2
 نقال ن  "املختءرات" سأيب احلس  الندوي  

 عبد احلي احلسين: نقدنة املؤلف لكتءبة "نزهة اخلواطر و هبجة املسءنح و النواظر" .3

 أبو احلس  علي الندوي: البءب الثءين، الفصل اسأّول .4
 تءب: "نءذا خسر العءمل ابحنطءط املسلمني"ن  ك 
 :Books Prescribed        الكتب املقّررة:

 لسيد غالم علي آزاد البلغراني :   سبحة املرجءن .1
 شءه ويل هللا حمدث الدهلوي :   حّجة هللا البءلغة .2
 نور حممد شءكر شذرات ن  اسأدب العريب يف شبة القءرة: .3
 عبد احلي احلسين :   نزهة اخلواطر  .4
 أبو الفضل املأنون :   املقءنءت الدكنية .5
 أبو احلس  علي الندوي : نءذا خسر العءمل ابحنطءط املسلمني .6
 نوالان آزاد بلغراني )عّلق علي حممد فضل الدي ( :   نظهر الربكءت .7
 السّيد أبو احلس  علي الندوي :  خمتءرات ن  أدب العرب .8
 قسم اللغة العربية جءنعة علي كره اإلسالنية اهلند :  الشعر العريباملنتخب ن   .9
 

  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 عبد احلي احلسين :  الثقءفة اإلسالنية يف اهلند .1
 د. اامءعيل الندوي : اتريخ الصالت بني اهلند و البالد العربية .2
 اطهر نبءركبوريحممد قءضي  :   رجءل السند و اهلند .3
 أبو احلس  علي الندوي :   املسلمون يف اهلند .4
 أبو احلس  علي الندوي :  الدعوة اإلسالنية يف اهلند .5
 د. سيد حممد اجتبء  الندوي : صديق حس  خءن شخصيته و آاثره .6
کے تعلقات .7  عبد الحی الحسنی  :   عرب و ہند 

کے عہد وسطی کی ایک جھلک .8  لرحمنصباح الدین عبد ا : ہندوستان 

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

 سالم قدوائی : ہندوستانی مفسرین اور انکی عربی تفسریں .11

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

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

 ڈاکٹر سید فاروق احمد بخاری  :  ءکا ارتقاکشمیر میں عربی شعر و ادب  .14

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

 قاض ی اطہر مبارکپوری :  عرب و ہند عہد رسالت میں .16

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

Course No: AR 17207 DCE 

Title of the course: Arabic Literature in Muslim Spain  

 األدب العربي في األندلس 

Marks: 100          Credits: 4 

 

 Unit - I      العرب يف اسأندلس  :الوحدة األولى

 ندلسسيطرة العرب يف بالد اسأ .1
 الثقءفة العربية يف اسأندلس .2

 خءصة إىل أهم الكتب املراجعة إبشءرةالنثر اسأديب  .3
 Unit - II     نصوص ن  النثر العريب يف اسأندلس  :الوحدة الثانية

 الرسءلة اجلّدية : اب  زيدون .1
 (2البالغة وصفتهء )العقد الفريد ج  : اب  عبد ربه .2
 رسءلة يف فضل اسأندلس )فضءئل اسأندلس وأصلهء( :  اب  حزم .3
 الكعبة املقدسةاب  جبري اسأندلسي:  .4

 Unit - III      الشعر العريب يف اسأندلس  :الوحدة الثالثة
 شعر الطبيعة .2  نشأة الشعر .1
 اب  هءين و اب  خفءجةاب  زيدون و الشعرا  البءرزون:  .4 املوشحءت والزجل .3

 Unit - IV    نصوص ن  الشعر العريب يف اسأندلس  الوحدة الرابعة
 ن  قصيدته اليت نطلعهء:اب  هءين: عشرون بيتء  .1

 وجال العظءت وابلغ النذر  صدق الفنء  وكذب العمر .6
 اب  زيدون: عشرون بيتء ن  قصيدته اليت نطلعهء: .2

 وانب ع  طيب لقيءان ّتءفينء أضحى التنءئي بديال ن  تدانينء .7
 اب  خفءجة: عشرون بيتء ن  قصيدته اليت نطلعء: .3

 لعذيب ونعلمءوصءفح رامء اب لك هللا ن  برق ترا ي فسلمء .8
 

  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 املنتخب ن  الشعر العريب املعّد ن  قبل قسم اللغة العربية و آداهبء جءنعة، عليكره اإلسالنية .1
 حممد الرابع احلسين الندوي :   ننثورات ن  أدب العرب .2
 الدكتور جودت الركءيب :   يف اسأدب اسأندلسي .3
 الدكتور نصطفى الشكعه :  اسأدب اسأندلسي نوضوعءته وفنونه .4

 احسءن عبءس :   اتريخ اسأدب اسأندلسي .5
 عبد املنعم خفءجي :   قصة اسأدب يف اسأندلس .6
 عمر فّروخ :   اتريخ اسأدب العريب .7
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 أمحد حس  الزاّيت :   اتريخ اسأدب العريب .8
 اب  بسءم :  الذخرية يف حمءس  أهل اجلزيرة .9

 اب  القوطية :   اتريخ افتتءح اسأندلس .10
 بطرس البستءين : أداب  العرب يف اسأندلس و عصر االنبعءث .11
 الفتح ب  خءقءن :  قالئد العقيءن يف حمءس  اسأعيءن .12
 حممد املقري : نفح الطيب ن  عص  اسأندلس الرطيب .13
 نصطفى عوض الكرمي :    ف  التوشيح .14
 عبد العزيز اسأهواين :    ل يف اسأندلسالزج .15
 ليفي بروفنسءل )ترمجة: ذوقءن قرقرط( :   حضءرة العرب يف اسأندلس .16
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Semester – II 

Course No: AR 17208 DCE 

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

 

 Unit - I           :األولىالوحدة 

 املقءرنفقه اللغة  .2  فقه اللغة و علم اللغة .1
 ندارس اسألسنة احلديثة .4 علم اللغة يف العصر احلديث .3

 Unit - II          :الوحدة الثانية
 الفونيم واملونيم واملورفيم .2   املبءدي اسألسنية .1

 علم االصوات .4  اجلملة ونظءنهء اسألسين .3
 Unit - III          :الثالثةالوحدة 

 عند العرب يف العصر القدميفقه اللغة  .1
 أبو ننصور الثعءليب أهم اللغوي : .2

 أبو الفتح عثمءن ب  جين
 عبد القءهر اجلرجءين

   وتطورهء عند العرب مءجاملع .3
  

 Unit - VI          :الوحدة الرابعة
 

 )تعريف نوجز( اللغءت السءنية .1

 تطورهءنشأهتء و  –اللغة العربية  .2

 خصءئص اللغة العربية .3

 بني الفصحى و العءنية .4

 اللغة العربية يف العصر احلديث و حتّدايهتء .5
 

  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

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

 فقه اللغة وأصحءب العربية: أبو ننصور الثعءليب .2

 املبءركفقه اللغة: حممد  .3

 ندخل إىل علم اللغة: حممود فهمي حجءزي .4

 دراسءت يف علم اللغة: فتح هللا سليمءن .5

 عبد هللا امحد شعيب اب حبوث ننهجية يف علوم البالغة العربية:  .6

 اللهجءت العربية، نشأ وتطور: عبد الغفءر حءند هالل .7

 أصوات اللغة: عبد الرمح  أيوب .8

 ه نوسىالبالغة العصرية واللغة العربية: سالن .9

 علم اللغة بني القدمي واحلديث: عبد الغفءر هالل .10

11. W. Wright:  Lectures on Comparative Grammar of the semitic languages 

12. N. Chomaky:  Synatactic structures 

13. N. Chomaky:  Aspects of the theory of syntax 
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Semester – II 

Course No: AR 17003 GE 

Title of the course: Arabic Grammar-II 

 2 -  قواعد اللغة العربية
Marks: 50          Credits: 2 

 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 اجلملة الفعلية .1
 نرفعل اسأ –الفعل املضءرع  –الفعل املءضي  –زننه  ابعتبءرتقسيم الفعل  .2

 تقسيم الفعل إىل الالزم واملتعدي .3

 الصحيح واملعتلتقسيم الفعل  .4

 تقسيم الفعل إىل اجملرد واملزيد .5

 الفءعل واملفعول به –اجلملة الفعلية  .6
 

 Unit - II          الوحدة الثانية
 نواصب الفعل املضءرع وجوازم الفعل املضءرع .1

 اسأامء  اخلمسة وإعراهبء .2

 اسأفعءل اخلمسة وإعراهبء  .3

 املبين ن  اسأامء  واسأفعءل  .4

 واسأفعءلاملعرب ن  اسأامء    .5

 حروف الندا  –حروف اجلر  .6
  

  :Books Recommended       العءّنة:الكتب للمطءلعة 

 للمدارس املرحلة االبتدائية )اجلز  اسأّول، والثءين والثءلث( ى أننيلعلي اجلءرم ونصطف النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية *

 نعمة، الطبعة السءبعة، القءهرة فؤادأتليف  نلخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّبءس حس ، دار املعءرف، نصر   النحو الوايف .2
 السيد أمحد اهلءمشي، دار الكتب العلمية بريوت، لبنءن القواعد االسءسية للغة العربية .3
 رشءد دار غوث، دار العلم للماليني بريوت، لبنءن  يف قواعد اللغة العربية .4
 دكتور نهدي املخزوني، كلية اآلداب، جءنعة قءهرةال  يف النحو العريب .5
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمّمد الرفءعي الشيخ عمءدة شؤون   القواعد العربية امليسرة .6

 املكتبءت جءنعة امللك سعود الرايض
 الندوي اجتبء د. حممد   التعبري واحملءدثة العربية .7
 الدي  اسأعظمي، حيدر آابدد. نعني   الرتمجة ننءهجهء وأصوهلء .8
 د. ننظور أمحد  خءن  حنو اإلنشء  و الرتمجة .9

 سيد احسءن الرمح ، دهلي  اجلديد يف اللغة العربّية .10
 لسّيد علي، ندارس  اللغة العربية للمبتدئني .11

12. A new Arabic Grammar   John A. Haywood 

13. A practical approach to the Arabic language Wali Akhtar 

14. Essential      I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic   S. A. Rahman 

16. Arabic Made Easy    Abul Hashim 

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

Course No: AR 17004 GE        

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

 )المرحلة الثانية( في اللغة العربية الحديثة االبتدائيةالمادة  

Marks: 50           Credits: 2 

 
 

 Text and Applied Grammar  Unit - I     الوحدة األولى

 العاشر الدرس االول إلى الدرسمن  (ة لغير الناطقين بها )الجزء الثانيدروس اللغة العربي
 

 Paragraph Writing Unit – II        الثانيةالوحدة 

 
 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 للمطءلعة العءّنة:

 لعلي اجلءرم ونصطفى أنني  قواعد اللغة العربيةالنحو الواضح يف  *
 والثءلث( والثءينللمدارس املرحلة االبتدائية )اجلز  اسأّول،      

 نعمة، الطبعة السءبعة، القءهرة فؤادأتليف   نلخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّبءس حس ، دار املعءرف، نصر   النحو الوايف .2
 السيد أمحد اهلءمشي، دار الكتب العلمية بريوت، لبنءن يةالقواعد االسءسية للغة العرب .3
 رشءد دار غوث، دار العلم للماليني بريوت، لبنءن  يف قواعد اللغة العربية .4
 الدكتور نهدي املخزوني، كلية اآلداب، جءنعة قءهرة   يف النحو العريب .5
 الرفءعي الشيخ عمءدة شؤون  الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمّمد  القواعد العربية امليسرة .6

 املكتبءت جءنعة امللك سعود الرايض
 د. حممد أجتبء  الندوي  التعبري و احملءدثة العربية .7
 د. نعني الدي  اسأعظمي، حيدر آابد  الرتمجة ننءهجهء و أصوهلء .8
 د. ننظور أمحد  خءن  حنو اإلنشء  و الرتمجة .9

 سءن الرمح ، دهليسيد اح  اجلديد يف اللغة العربّية .10
 لسّيد علي، ندارس  اللغة العربية للمبتدئني .11

12. A new Arabic Grammar   John A. Haywood 

13. A practical approach to the Arabic language Wali Akhtar 

14. Essential      I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic   S. A. Rahman 

16. Arabic Made Easy    Abul Hashim 

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

Course No: AR 17002 OE 

Title of the course: Elementary course in Arabic - II 

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

 

 Unit - I           الوحدة األولى

 ( (From  lesson   9-12  تعليم العربية للنءطقني بغريهء، اجلز  اسأول

 النحو العربي

 Modes of sentences:       نستخدنء العوانل التءلية  اجلملة االامية

 إن و أخواهتء    

 كءن و أخواهتء             

 Unit - II           الوحدة الثانية
  From lesson 13-16   بغريهء، )اجلز  اسأول(تعليم العربية للنءطقني 

  Tenses and use of tools   نستخدنء العوانل التءلية: اجلملة الفعلية

 )انفية، استفهءنية( حروف، جوازم نواصب، 
 

 Books Prescribed        املقررة:الكتب 

o لعلي اجلءرم ونصطفى أنني  النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية 
 للمدارس املرحلة االبتدائية )اجلز  اسأّول، والثءين والثءلث(

o تعليم العربية للنءطقني بغريهء، )اجلز  اسأول( الكتءب االسءسي لعبد هلل سليمءن وغريه 

  :Books Recommended       العءّنة:الكتب للمطءلعة 

 لعلي الجارم ومصطفى أمين  النحو الواضح في قواعد اللغة العربية *

 للمدارس المرحلة االبتدائية )الجزء األّول، والثاني والثالث(     

 نعمة، الطبعة السابعة، القاهرة فؤادتأليف   ملخص قواعد اللغة العربيّة .1

 عبّاس حسن، دار المعارف، مصر   النحو الوافي .2

 بيروت، لبنانالسيد أحمد الهاشمي، دار الكتب العلمية   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

 ة الملك سعود الرياضالمكتبات جامع

 الندوي اجتباءد. محمد   والمحادثة العربيةالتعبير  .7

 د. معين الدين األعظمي، حيدر آباد  وأصولهاالترجمة مناهجها  .8

 أحمد خاند. منظور    والترجمةنحو اإلنشاء  .9

 سيد احسان الرحمن، دلهي  الجديد في اللغة العربيّة .10

 لسيّد علي، مدارس   ناللغة العربية للمبتدئي .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 17301 CR 

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

   الشعر العربي )العصر العباسي إلى العصر العثماني( 
Marks:  100        Credits: 4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 بشءر ب  برد:  .1
 قءل بشءر ب  برد يهجو العبءس ب  حممد ألف( 
 وقءل يتعّزل ب( 

 أبو العتءهية: .2
 امّنء الدنيء كفّي الظالل أمحد هلل على كل حءل 

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

 أبو متءم: قءل ميدح أاب سعيد مخسة عشر بيتء ن  البداية .4
 حفت اهلوى وتولت اسأواتر ال أنِت أنِت وال داير داير 
 Unit - II          الوحدة الثانية

 البحرتي: مخسة عشر بيتء ن  قصيدته ميدح فيهء املتوكل، ن  الشعر .1
 .............. اي ن  رأي الربكة احلسنء  

 اب  الروني: .2
 ن  صحبة اسأخيءر واسأشرار ذقت الطعوم فمء التذذت براحة 

 بيتء ن  قصيدته ن  البدايةاملتنيّب: مخسة عشر  .3
 وأتيت على قدر الكرام املكءرم على قدر أهل العزم أتيت العزائم 

 أبو العلى املعري: مخسة عشر بيتء ن  البداية .4
 وضّل ن  قءل إّن االكرنني فنوا      نء كءن يف اسأرض ن  خري وال كرم 
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 اب  نبءته املصري: .1
 آسي عليه اذا ضّم الثرى جسدي استغفر هللا! ال نءيل و ال ولدي 

 عالنة البوصريي: ثالثون بيتء ن  قصيدة له "الربدة" ن  البداية: .2
 صفي الدي  احلّلي: قصيدته خّفص مهونك .3

 ورحى املنون على اسأانم تدور خّفض مهونك، فءحليءة غرور 
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 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 نيزات الشعر للشعرا  التءليني  

 أبو متءم .3   أبو نواس .2  بشءر ب  برد .1
 البوصريي .6  أبو العال املعريّ  .5   املتنيّب  .4

 
 :Books Prescribed        الكتب املقّررة:

 املنتخب ن  أدب العرب مجعه و شرحه طه حسني و زنال ه .1
 م1931املصرية القءهرة، اجلز  اسأّول، نطبعه دار الكتب       

 دواوي  الشعرا  املذكوري  أعاله يف املقرر الدراسي .2
 أنس بدوي و زنال ه روائع الشعر العبءسي )اسأّول والثءين( .3

  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 د. شوقي ضيف (1،2،3اتريخ اسأدب العريب ) .1
 جرجي زيدان (1،2،3اتريخ اآلداب العربية ) .2
 عمر فّروخ (1،2،3اتريخ اسأدب العريب ) .3
 أمحد حس  الزايت  اتريخ اسأدب العريب .4
 د. عبد الحليم ندوى  (1،2،3،4عربى ادب كى تاريخ ) .5
 سيد طفيل احمد مدنى تاريخ ادب عربى )مترجم( .6
 مقتدي حسن ازهرى   عربى ادب كى تاريخ .7
 أمحد ندينسيد طفيل    اتريخ ادب عريب .8
 شوقي ضيف عصر الدول و االنءرات ـ نصر و الشءم .9

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

distributors, Delhi India  

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

Course No: AR 17302 CR 

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

Marks: 100         Credits: 4 

 

 Unit- I          الوحدة األولى
 النهضة اسأدبية يف جمءل النثر

 و بواعثهء عوانل النهضة اسأدبية .1

 حركة الرتمجة و نيالد الفنون املستحدثة .2

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

 Unit - II          الوحدة الثانية

 فنء املقءلة و السرية
 تطور املقءلة احلديثة .1

 السرية و أنواعهء قدميء و حديثء .2

 حممود العقءدأعالم املقءلة احلديثة:  )أ( الشيخ حممد عبده  )ب( نصطفى لطفي املنفلوطي )ج( عبءس  .3

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 نصوص ن  أدب املقءلة و السرية

 حلقة اثنية ن  اسأايم .1

 لطه حسني:  )كءن نطمئنء ....... إىل هذا الطور اجلديد( .9

 حملمد حسني هيكل:     قءسم أنني بك  .2

 حملمود تيمور:     فّ  اإلصغء  .3

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 ن  أدب املقءلة و السريةنصوص 

 للشيخ حممد عبده:    الزواج .1

 ملصطفى لطفي املنفلوطي:   رسءلة الغفران .2

 لعبءس حممود العقءد:    بلديت .3
 

 الكتب المقّررة:
 م1978طـه حسني، دار املعءرف، القءهرة، سنة ، اسأايم .1

 م1929، 1دار املعءرف، القءهرة، ط حممد حسني هيكل،، غربية تراجم نصرية و .2

 ، املطبعة النموذجية، احللمية اجلديدةحممود تيمورر، النيب اإلنسءن و نقءالت أخ .3

 م1993القءهرة، عءم  \، دار الشروق، بريوت1، طلشيخ حممد عبده، ا2اسأعمءل الكءنلة، ج .4

 م1984، دار اجليل، بريوت، سنة نفلوطي، نصطفى لطفي امل1نؤلَّفءت املنفلوطي الكءنلة، ج .5

 م1982، عءم 1دار الكتءب اللبنءين، بريوت، ط لعقءد،بءس حممود اعأان    .6
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 الكتب للمطالعة العامة:
 م1978املقءل وتطوره يف اسأدب املعءصر، دار املعءرف، القءهرة، سنة ، أبو ذكرى .1

 ، اجيوكيشنل ُبك هءوس، علي غرنصر نني عريب نقءله نغءرى كء ارتقء  ،أبو سفيءن إصالحي .2

 لثقءفة، بريوتإحسءن عبءس   ف  السرية، دار ا .3

 أمحد حس  الزايت   اتريخ اسأدب العريب .4

 م1983، 4، دار املعءرف، القءهرة، طتطور اسأدب احلديث يف نصر، أمحد هيكل .5

 م1968أضوا  على اسأدب العريب املعءصر، دار الكءتب املصري، القءهرة، سنة ، أنور اجلندي .6

، عءم 4بية احلديثة، دار العلم للماليني، بريوت،طالفنون اسأدبية و أعالنهء يف النهضة العر ، أنيس املقدسي .7
 م1984

 م1983، 8، طاسأدب العريب املعءصر يف نصر، دار املعءرف، القءهرة، شوقي ضيف .8

 م1968تطور الرواية العربية احلديثة يف نصر، دار املعءرف، القءهرة، سنة ، عبد احملس  طه بدر .9

 م1966، سنة 7العريب،ط، دار الكتءب 1يف اسأدب احلديث،ج، عمر الدسوقي .10

 ، نكتبة اإلجنلو املصرية، القءهرة3صور ن  اسأدب احلديث، ج، حممد عبد املنعم خفءجي .11

 م1961، 2القصة يف اسأدب العريب احلديث، املكتبة اسأهلية،بريوت، ط، حممد يوسف جنم .12

13. Hamdi Sakkut, The Egyptian Novel and its Main Trends, Darul Ma’arif, 
Cairo,1971 

14. Ismat Mahdi, Modern Arabic Literature, Rabi Publishers, Hyderabad, 1983 
15. Sasson Somekh, The Changing Rhythm, E. J. Brill, Leiden, 1973 
16. J. A. Haywood, Modern Arabic Literature 
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Semester – III 

Course No: AR 17303 CR 

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

 

Marks: 100         Credits: 4 

 

 Unit - I       البالغة   :الوحدة األولى

 البالغة نبءدئهء ووظيفتهء .1

 علم البيءن: التشبيه وأقسءنه .2

 االستعءرة واملكنية والتصرحيية .3

 الكنءية وأقسءنه .4

 Unit - II       البالغة   :الوحدة الثانية

 املعءينعلم  .1

 االغراض البالغية للخرب .2

 االغراض البالغية لإلنشء  .3

 االجيءز واإلطنءب .4

 Unit - III      علم البديع   :الوحدة الثالثة

 اجلنءس، السجعلفظية: احملسنءت ال .1

 احملسنءت املعنوية: التورية، الطبءق، حس  التعليل .2

  Unit - I        علم العروض   الوحدة الرابعة:

 وأمهيتهعلم العروض 

   املصطلحءت العروضية: املقءطع العروضية، التفءعيل، الزحءفءت والعلل

 البحور، الكتءبة العروضية، التقطيع العروضي للبحور التءلية: 

 الطويل، البسيط، الوافر
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  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 د. شوقي ضيف   البالغة، تطور و اتريخ .1
 علي اجلءرم و نصطفى أنني    الواضحة البالغة .2
 أمحد نصطفى املراغي    علوم البالغة .3
 حنفي انصف    دروس البالغة .4
 د. عبد العزيز عتيق   علم العروض و القءفية .5
 املعيءر يف أوزان اسأشعءر أبو بكر حممد ب  عبد امللك الشنرتيين .6
 



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

 

45 
 

Semester – III 

Course No: AR 17304 DCE 

Title of the course: Arabic Novel       العربيةالرواية  

Marks:  100        Credits:  4 

 

 Unit - I         األولى: الوحدة 

 اسأسلوب -الشخصية  –الرواية وعنءصرهء: احلبكة  .1

 التطور –النشأة  –الظهور  لرواية يف اسأدب العريب:ا .2

 Unit - II         : الثانيةالوحدة 

 

 الرواية االجتمءعية –أنواع الرواية: الرواية التءرخيية  .1

 جنيب حمفوظ  –أعالم الرواية: حممد فريد أبو حديد  .2

 عبد احلميد جودة السحءر -توفيق احلكيم 
 Unit - III     "رواية "محءر احلكيم  :لوحدة الثالثةا

 ( للرتمجة والشرح91إىل  1دراسة النص )ن  ص:  .1
 Unit - IV     "رواية "محءر احلكيم  :الوحدة الرابعة
 ( للرتمجة والشرحالنهءيةإىل  92دراسة النص )ن  ص:  .1
 دراسة نقدية شءنلة للرواية  .2

 

 :املقرر تءبالك
 محءر احلكيم" لتوفيق احلكيم.  الرواية : "1

  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 أمحد هيكل اسأدب القصصي و املسرحي يف نصر .1
 أمحد هيكل  تطور اسأدب احلديث يف نصر .2
 أنور اجلندي   القصة العربية املعءصرة .3
 شوقي ضيف   ف  النقد اسأديب .4
 شوقي ضيف  اسأدب العريب املعءصر يف نصر .5
 عبد احملس  طه بدر تطور الرواية العربية احلديثة يف نصر .6
 الراعيعلي   دراسءت يف الرواية املصرية .7
 حممود حءند شوكت الف  القصصي يف اسأدب املصري احلديث .8
 طه حسني و جنيب حمفوظ:    يوسف نوفل –الف  القصصي بني جيلي  .9

 الدكتور حممد يوسف جنم    ف  القصة .10
1. Aspects of Novel    E. M. Foster 
2. Modern Arabic Literature   John Haywood 
3. The Egyptian Novel and its main Trends Hamdi Sakkut 
4. Modern Arabic Literature    Ismat Mehdi 
5. An Introduction to the History of Modern  

Arabic Literature in Egypt   J. Breugman  
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Semester – III 

Course No: AR 17305 DCE 

Title of the course:  Translation and Composition  

 الترجمة واإلنشاء 
Marks: 100         Credits:   4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 اآلتية:العنءوي  حول والعكس الصحفية ن  اجلرائد اليونية الوطنية والدولية ن  االنكليزية إىل العربية اسأنبء  ترمجة 
 الثقءفة واسأدب ( 2    السيءسة ( 1
 العلوم والتكنولوجيء ( 4  الشؤون االقتصءدية (3
 الرايضة  (5

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

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

 اإلعالانت املُلصقة (4 االعالانت الصحفية (3
 املديرالرسءئل القصرية إىل  (6  تقءرير اسأنبء  (5

 كتءبة الرسءئل واملقءالت القصرية. ب(
  (email) كتءبة الربيد االلكرتوين  (1
 (SMS) كتءبة الرسءئل القصرية  (2
 كتءبة املقءالت القصرية ابالستخدام اجلمل املنثورة (3
 كتءب اسأقءصيص حول العنءوي  املختلفة (4
 كتءبة املقءلة القصرية حول اسأنثءل السءئرة (5

 Unit - III          لثالثةالوحدة ا
 كتءب الرسءئل 

 الرسءئل الذاتية (1
 الرسءئل الرامّية (2
 Unit -1V           الوحدة الرابعة

 كلمة حول العنءوي  اآلتية  300كتءبة املقءالت مل تقل ن  
 اللغة العربية والتحدايت املعءصرة (1 

 ية يف اهلندبالثقءفة العر  (2
 اسأدب الكالسيقي (3
 اسأدب العريب احلديث (4
 الصحءفة العربية (5
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  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 الصحف و اجملاّلت العربّية و اإلجنليزية .1
 د. نعني الدي  اسأعظمي   الرتمجة ننءهجهء و أصوهلء .2
 د. حممد اجتبء  الندوي   التعبري واحملءدثة العربّية .3
 ندمي الواجدي   ترمجه كيجيعريب نني  .4
 د. ننظور أمحد خءن   حنو اإلنشء  و الرتمجة .5
 املكتبة احلديثة للطبءعة و النشر، يريوت  رسءئلي احلديثة يف كّل املنءسبءت .6
 راتب الزايت الكنز املكنون و أصول كتءبة الرسءئل .7
 دار الراتب اجملءنعية    رسءئل عءئلية .8
 د. اليءس الزي / نصطفى جنيب    املراسالاتلتجءرية .9

 نكتبة املعءرف، بريوت، لبنءن   أحدث الرسءئل العصرية .10
1. Arabic Legal and Administrative Documents  Geoffery Khan 

2. Arabic for Scholars   M. A. Saleem Khan 

3. A New Arabic Grammar  John A. Haywood 

4. Essential Arabic   I. A. Faynan 

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

Course No: AR 17306 DCE 

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

 االتجاهات والحركات في األدب العربي الحديث

Marks: 100         Credits:  4 

 

 

 Unit - I          :الوحدة األولى

 الكالسيكية اجلديدةالكالسيكية و  .1

 الكالسيكية اجلديدة يف اسأدب العريب احلديث .2
 الرونءنطيقية ، نشأهتء و تطورهء .3

 الرونءنطيقية يف اسأدب العريب احلديث .4

 

 Unit - II          :الوحدة الثانية
 الواقعية نشأهتء و تطورهء .1
 الو اقعية يف اسأدب العريب احلديث .2
 نشأهتء و تطورهء الرنزية .3

 الرنزية يف اسأدب العريب احلديث  .4
 

 Unit - III          :الوحدة الثالثة
 ندرسة الديوان .1
 الرابطة القلمية .2
 العصبة اسأندلسية .3

 ندرسة أبوللو .4

 Unit - IV     الفنون االدبة وحتليلهء   :الوحدة الرابعة
 السرية .3  القصة .1
 املقءلة .4  املسرحية .3

 

  :Books Recommended       للمطءلعة العءّنة:الكتب 

 د. أنطونيوس بطرس   اسأدب تعريفه أنواعه نذاهبه .1
 د. حممد نندور    اسأدب وفنونه .2
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 د. ايسني اسأيويب    نذاهب اسأدب  .3
 د. شوقي ضيف  اسأدب العريب املعءصر يف نصر .4
 د. شوقي ضيف  دراسءت يف الشعر العريب احلديث .5
 د. حممود حممد نزروعة   نذاهب فكريه نعءصرة .6
 د. غنيمي هالل   النقد اسأديب احلديث .7
 أنيس املقدسي  االّتءهءت اسأدبية يف العءمل العريب .8
 خصءئص الفكر العريب احلديث يف النقد اسأديب: أعداد جلنة ن  البءحثني .9

 حسني نرّوة دراسءت نقدية يف ضو  املنهج الواقعي .10
11.  A History of Literary criticism: M. A. R. Habib 

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

Course No: AR 17307 DCE 

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

 (المتنّبيشاعر )الة خاّصة عن دراس

Marks: 100         Credits:  4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 حيءة املتنيّب و شخصيته
  اسأحوال السيءسية و الثقءفية والدينية يف عصره .1
    نولده و نشأته .2
 فلسفته و نيوله .3
    املتنيّب كشءعر يف بداية عمره .4

 Unit - II          الوحدة الثانية
 املتنيّب يف ظّل سيف الدولة .1
  قصءئده املدحية يف عضد الدي  و الكءفور . 2
 تقّوق املتنيّب يف املديح .3
    شعر املتنيّب و ننـزلة .4

 

 Unit - III          الوحدة الثالثة
  شعر املتنيّب و ننـزلة

  ف  املتنيّب الشعري .2 خصءئص شعر املتنيب .1
 ننزلته بني نعءصريه .3

 Unit - IV          الوحدة الرابعة:
 الشرح و التحليل 

 و أتيت على قدر الكرام املكءرم على قدر أهل العزم أتيت العزائم .1
 و قءل عند خروجه ن  نصر .2

 مبءنضى أم سأنر فيك ّتديد  عيّد أبية حءل ُعدت اي عيدُ   

 :Books Prescribed        الكتب املقّررة:

 ديوان املتنيب .1
 د. شوقي ضيف، دار املعارف، مبصر العباسي األول و الثاين(اتريخ األدب العريب )العصر  .2
 د. عمر فّروخ، دار العلم للماليني اتريخ األدب العريب )العصر العباسي األّول و الثاين( .3
 أمحد  حسن الزايت، دار املعرفة، لبنان    اتريخ األدب العريب .4
 مبصر أنيس املقدسي، دار املعارف،    أمراء الشعر العباسي .5
 1985اجلامع يف اتريخ األدب العريب، األدب القدمي، دار اجليل 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 17308 DCE 

Title of the course: Special Study of Najib Mahfouz 

 دراسة خاصة عن نجيب محفوظ 

Marks:  100        Credits: 4 

 

 Unit - I      التعريف ع  جنيب حمفوظ  الوحدة األولى:

 حيءته اسأدبية .1
 البيئة اإلجتمءعية والسيءسية والثقءفية اليت نشء فيهء .2

 أضوا  على أهم نعءصريه ن  الروائيني .3
 Unit - II      جنيب حمفوظ والقصة العربية  الوحدة الثانية:

 اإلجتمءعية رواايته .2  التءرخيية رواايته .1
 القصرية هقصص .4  الفلسفية رواايته .3

 Unit - III      "القءهرة اجلديدة"رواية   الوحدة الثالثة:
 والشرحللرتمجة دراسة النص  .1
 دراسة نقدية شءنلة .2

  Unit – IV         الوحدة الرابعة
 رواية "بداية و هنءية" .1
 الرتمجة و الشرح و التعليق دراسة النص: .2
 دراسة نقدية شءنلة .3

 الكتءب املقرر:
 الرواية : "القءهرة اجلديدة" .1

 "بداية و هنءية" :روايةال .2

  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 أمحد هيكل    اسأدب القصصي املسرحي يف نصر .1
 أنور اجلندي     القصصة العربية املعءصرة .2
 عبد احملس  طه بدر    تطور الرواية العربية احلديثة يف نصر .3
 علي الراعي    دراسءت يف الرواية املصرية .4
 يوسف نوفل  الف  القصصي بني جيلي طه حسني وجنيب حمفوظ .5
 أمحد حممد عطية     نع جنيب حمفوظ .6
 غءيل شكري    املنتمي يف أدب جنيب حمفوظ .7
 سليمءن الشطي    الرنز و الرنزية يف أدب جنيب حمفوظ .8
 رشءد رشدي     ف  القصة القصرية .9

 سيد حءند النسءج    اّتءهءت القصة املصرية القصرية .10
 طءهر أمحد نكي    دراسءت يف القصة القصرية .11
 حس  البنداري    ف  القصة القصرية عند جنيب حمفوظ .12
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Semester – III 

Course No: AR 17005 GE 

Title of the course: Arabic Grammar-III 

 3 -  قواعد اللغة العربية

Marks: 50         Credits: 2 
 

 Unit - I          األولىالوحدة 

 املبتدأ واخلرب وتطءبقهمء .1
 املبتدأ إذا كءن نكرة .2
 نواضع حذف املبتدأ وجوابا  .3
 شبه اجلملة و اجلملة( –أنواع اخلرب ) املفرد  -اخلرب  .4
 نواضع حذف اخلرب وجواب .5

 Unit - II          الوحدة الثانية
 نواضع تقدمي املبتدأ على اخلرب وجواب  .1
 اخلرب على املبتدأ وجوابنواضع تقدمي  .2

 أفعءل املقءربة والرجء  والشرع .3

 نواضع كسر أنّ و  نواضع فتح أنّ  .4

 خواص أبواب املزيد فيه .5

 
  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 لعلي اجلءرم ونصطفى أنني  النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية *
 )اجلز  اسأّول، و الثءين و الثءلث(للمدارس املرحلة االبتدائية      

 أتليف قؤاد نعمة، الطبعة السءبعة، القءهرة  نلخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّبءس حس ، دار املعءرف، نصر    النحو الوايف .2
 السيد أمحد اهلءمشي، دار الكتب العلمية بريوت، لبنءن  القواعد االسءسية للغة العربية .3
 رشءد دار غوث، دار العلم للماليني بريوت، لبنءن   العربيةيف قواعد اللغة  .4
 الدكتور نهدي املخزوني، كلية اآلداب، جءنعة قءهرة   يف النحو العريب .5
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمّمد الرفءعي الشيخ عمءدة شؤون    القواعد العربية امليسرة .6

 املكتبءت جءنعة امللك سعود الرايض
 د. حممد أجتبء  الندوي   و احملءدثة العربية التعبري .7
 د. نعني الدي  اسأعظمي، حيدر آابد  الرتمجة ننءهجهء و أصوهلء .8
 د. ننظور أمحد  خءن   حنو اإلنشء  و الرتمجة .9

 سيد احسءن الرمح ، دهلي   اجلديد يف اللغة العربّية .10
 لسّيد علي، ندارس   اللغة العربية للمبتدئني .11

12. A new Arabic Grammar   John A. Haywood 

13. A practical approach to the Arabic language Wali Akhtar 

14. Essential      I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic   S. A. Rahman 

16. Arabic Made Easy    Abul Hashim 

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

Course No: AR 17006 GE 

Title of the course: Quranic Arabic – I     
Marks:  50        Credits: 2 

 

 Unit - I          :الوحدة األولى

 نفردات القرآن الكرمي 
 اسأامء ، االعداد، اجلنس، اإلعراب

 واالستفهءنيةاحلروف اجلءرة 
 املءضي، املضءرع، اسأنر اسأفعءل:

 Unit - II          :الوحدة الثانية
 املركبءت يف القرآن الكرمي

 املركب اإلضءيف
 املركب التوصيفي
 املركب اإلشءري

 

 :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:
 االتقءن يف علو القرآن: جالل الدي  السيوطي .1

 جءنع البيءن يف تفسري القرآن: اب  جرير الطربي .2

 املنثور: جالل الدي  السيوطيالدر  .3

 ( شوقي ضيف2اتريخ اسأدب العريب: )جز   .4

 اتريخ اسأدب العريب: امحد حس  الزايت .5

 اتريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان .6

 التفسري واملفسرون: د. حممد حسني الذهيب .7

 انسخ احلديث وننسوخه: اب  شءهني .8

 اصطالحءت حديث )نرتجم(: د. حممود الطحءن .9

 كثري: إلب  كثري  تفسري اب  .10

 لسءن القرآن: جلمءعة ن  نؤلفي ندرسة عءئشة صديقة، كراتشي، البشرى ببلشرزس، كراتشي ابكستءن .11
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Semester -III 

Course No: AR 17003 OE 

Title of the course:  Basic Arabic Translation - I 

 1 -الترجمة األساسية 
Marks: 50        Credits: 2 

 

 

 Unit - I          األولىالوحدة 

  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 للمطءلعة العءّنة:

 د. حممد اجتبء  الندوي  التعبري و احملءدثة يف اللغة العربية .1
 نعني الدي  اسأعظمي د.   الرتمجة ننءهجهء و أصوهلء .2
 د. ننظور أمحد خءن   حنو اإلنشء  و الرتمجة .3
 د. شفيق أمحد خءن وغريه   اللغة العربية الوظيفية .4
 د. ممدوح حممد جبل   ف  الرتمجة الصحيحة: .5
 ندیم الواجدی    عربی میں ترجمہ کیجیے .6

7. Arabic for Scholars   M. A. Saleem Khan 

8. Arabic Made Easy  Abu Hashim 

9. Spoken Arabic   Shafi Sheikh  

10. Arabic for Beginners M. A. Saleem Khan 

11. Essential Arabic   I. A. Faynan 

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

Course No: AR 17401CR 

Title of the course:  Modern Arabic Poetry  

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

 Unit - I          الوحدة األولى

 تعريف ابلشعر العريب احلديث

 العوانل اسأسبءب و    –هنضة الشعر العريب احلديث  .1

 نراحل تطور الشعر العريب احلديث  .2

 الواقعية -الرنزية  –الرونءنطيقية  -الكالسيكية اجلديدة -اجلديدة االّتءهءت .3

 رندارس الشعر احلديث: ندرس الديوان، ندرسة أبولو، ندرسة الشعر احل. 4
 Unit – II          الوحدة الثانية

 دراسة وتعليق –نصوص ن  الشعر احلديث 

 Neo- classicists       الكالسيكيون اجلُدد
 بيتء( 20: شوق وحنني ) حممود سءني البءرودي .1

 بيتء( 17: العلم والتعليم )  أمحد شوقي .2

 : شكوى نصر ن  االحتالل   حءفظ إبراهيم .3

 بيتء( 17: إىل اسأنة العربية )  نعروف الرصءيف .4

 : الغرب و الشرق مجيل صدقي الزهءوي .5

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 Romanticists        الرونءنطيقيون

 بيتء( 22: َهل تذكري  )  خليل نطران .1
 : الشءعر وصورة الكمءل شكريعبد الرمح   .2

 : قدوم الشتء  عبءس حممود العقءد .3

 : ن  السمء  أمحد زكي أبو شءدي .4

 بيتء( 15: إرادة احليءة )  أبوا لقءسم الشءيب .5

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
  Modernists      احملدثون

 :         الكولريا    املالئكة انزك .1

 :         رسءلة حب صغرية      نزار قبءين .2

                                      :         نسءفر بال حقءئب عبد الوهءب البيءيت .3

 النءس يف بالدي : صالح عبد الصبور .4

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

 حممود نصطفى بدوي : خمتءرات ن  الشعر العريب احلديث .1
 دكتور الطءهر أمحد نكي :   الشعر العريب املعءصر .2
 أنس بدوي و حّسءن الطبييب :   روائع الشعر احلديث .3
 أنس بدوي و حّسءن الطبييب :   روائع الشعر املعءصر .4
 البءروديحممود سءني  :   ديوان البءرودي .5
 أمحد شوقي :    الشوقيءت .6
 حءفظ ابراهيم :   ديوان حءفظ ابراهيم .7
 خليل نطران :   ديوان خليل نطران .8

 دار العودة  ،بريوت  –:       انزك املالئكة  ديوان انزك املالئكة                     -9
 دار العودة ،بريوت –البيءيت :       عبد الوهءب   ديوان عبد الوهءب البيءيت           -10

  :Books Recommended        الكتب للمطءلعة العءّنة:

 للدكتور شوقي ضيف  :  اسأدب العريب املعءصر يف نصر .1
 أمحد قبش :  اتريخ الشعر العريب احلديث .2
 أمحد حس  الزايت :   اتريخ اسأدب العريب .3
 أمحد هيكلللدكتور  :  تطور اسأدب احلديث يف نصر .4
 للدكتور شوقي ضيف  : دراسءت يف الشعر العريب املعءصر .5
 :       العوضي الوكيل  العقءد و التجديد يف الشعر     .6
 مجءعة ابولو و أثرهء يف الشعر العريب احلديث:  عبد العزيز الدسوقي .7
 د. عبد النعم خفءجي :  ندارس الشعر احلديث .8
 د. حممد أّيوب الندوي دب العريب احلديث:الشعر و الشعرا  يف اسأ .9

 فرحءنه صديقي :  انزك املالئكة و آاثرهء الشعرية .10

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

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

Course No: AR 17402 CR 

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

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 تعريف ابسأدب املهجري .1
 أسبءب هجرة اللبنءنيني و السوريني إىل أنريكء الشمءلية و اجلنوبية .2
 نشأة اسأدب العريب يف املهجر و ظهور الصحءفة العربّية .3
 "الرابطة القلمية" و "العصبة اسأندلسية" .4

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

 ّتديد يف الشكل و املوضوع، الشعر املنثور والنثر الشعري –تطور الشعر و ّتديده يف املهجر  .4
 Unit - III          الوحدة الثالثة
 ن  النثر املهجري: نصوص 

 املقءالت اآلتية جلربان خليل جربان: ألف.
 ننءحة يف احلقل .2  يف ندينة اسأنوات .1
 لكم لغتكم ويل لغيت .4   طفالن .3

 املقءالت اآلتية مليخءئيل نعيمة  ب(
  عظة الغراب .1
 جمد القلم .2
 Unit - IV         ةالرابعالوحدة 

 نصوص ن  الشعر املهجري:

 تعءيل : أيليء أبو نءضي .1
 أخي : نيخءئيل نعيمة .2
 وىّل نء عرفنءه : رشيد أيوب .3
 اي نفس : نسيب عريضة .4
 الوالدة اجلديدة رشيد سليم اخلوري: .5
 الراهبة : اليءس فرحءت .6
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 :Books Prescribed        الكتب املقّررة:

 )نكتبة اخلءجني القءهرة(الشعر العريب يف املهجر   حممد عبد الغين حس  .1
 نصر –اجملموعة الكءنلة ملؤلفءت جربان )العربية( نكتبة اهلالل    جربان خليل جربان .2
 بريوت( –الغرابل )دار صءدر    نيخءئيل نعيمة .3
 بريوت( –اجملموعة الكءنلة )دار العلم للماليني    نيخءئيل نعيمة .4
 جر اسأنريكية، دار املعءرف مبصرأدبنء و أدابؤان يف املهء   جورج صيدح .5
 م(1986 –ديوان أيب نءضي )دار العودة    أيليء أبو نءضي .6
 (1969خمتءرات ن  الشعر العريب احلديث )بريوت    نصطفى بدوي .7

  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 التجديد يف شعر املهجر    أنس داود .1
 م(1977 –)دار الكءتب العريب للطبءعة و النثر، القءهرة 

 م(1957 –التجديد يف شعر املهجر )دار النشر العريب    حممد نصطفى .2
 م(1955شعرا  الرابطة القلمية )دار املعءرف، مبصر    اندرة مجيل سّراج .3
 م(1955الشعر العريب يف املهجر اسأنريكي )بريوت    وديع أنني ديب .4

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

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

Course No: AR 17403 CR      

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

 

 Unit - I       املسرحية وتقنيءهتء  ولى:الوحدة األ 

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

 Unit - II          الوحدة الثانية:
 اترخيهء وأصوهلء  –املسرحية الكالسيكية  .1
 )الكونيداي(امللهءة  -أنواع املسرحية: املأسءة )الرتاجيداي(  .2

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

 على أمحد ابكثري –حممود تيمور 
 Unit - IV      نسرحية "الدكتور حءزم"  الوحدة الرابعة:

 النص للرتمجة والشرحدراسة  .1
 دراسة نقدية شءنلة .2

 :Book Prescribed         الكتءب املقّرر:
  نسرحية "الدكتور حءزم" لعلي أمحد ابكثري 

  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 ابراهيم درديري  تراثنء العريب يف اسأدب املسرحي احلديث .1
 أمحد هيكل  يف نصراسأدب القصصي و املسرحي  .2
 أمحد هيكل   تطور اسأدب احلديث يف نصر .3
 عمر الدسوقي  نشأهتء و اترخيهء و أصوهلء –املسرحية  .4
 حممود حءند شوكت   الف  املسرحي يف اسأدب احلديث .5
 حممد يوسف جنم   املسرحية يف اسأدب العريب احلديث .6
 علي الراعي   املسرح يف الوط  العريب .7
 حممود تيمور    طالئع املسرح العريب .8
 حممد تيمور    حيءتنء التمثيلية .9

 حممد نندور     املسرح .10
 حممد نندور    املسرح النثري .11
 حممد نندور   نسرحيءت توفيق احلكيم .12
 حممود حءند شوكت   املسرحية يف شعر شوقي .13
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Semester – IV 

Course No: AR 17404 DCE 

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

 

 Unit - I          الوحدة األولى:

 نعنءه ووظيفته : اسأدب
 تعيينه بني العلم والف  
 أنواعه قدميء وحديثء

 Unit - II          الوحدة الثانية:
 نعنءه ووظيفته :النقد

 نقءييسه
 أنواعه وننءهجه

 Unit - III          الوحدة الثالثة:
 النقد العريب القدمي:

 تطور النقد والبالغة يف العصر القدمي
 أعالم النقد العريب: قدانة ب  جعفر

 أبو هالل العسكري
 اب  رشيق

 عبد القءهر اجلرجءين
 Unit - IV         الوحدة الرابعة:

 :النقد احلديث
 تطورّه  

 طه حسني أعالنه:
 العقءد

 حممد نندور
 حممد غنيمي هالل 

  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 د. أحمد شائب   أصول النقد األدبي  .1

 د. بدوي طبانه   أصول النقد األدبي .2
 د. محمد ابراهيم نصر النقد األدبي في العصر الجاهلي و صدر اإلسالم .3
 د. رشاد رشدي   النقدالمدخل إلى  .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
 إبراهيم عبد القادر المازني  الشعر و غاياته و وسائطه .9

 د. شوقي ضيف   ة، تطور و تاريخالبالغ .10
11. Welleck  A History of Modern Criticism 

12. I. A. Richards Principles of Literary Criticism 

13. Wellek & Warren Theory of Literature  
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Semester – IV 

Course No: AR 17405 DCE 

Title of the course: Tafseer and Hadith   

 التفسير والحديث
Marks: 100         Credits:    4 

 Unit - I          الوحدة األولى

 تطور علوم القرآن أ( 
 تعريف ابملصلطحءت اآلتية ب( 

 التفسري والتأويل، احملكم واملتشءبة، العءم واخلءص، النءسخ واملنسوخ
 Unit - II          الوحدة الثانية

 2، 1عمران، ركوع تفسري اب  كثري: آل  أ(
 تفسري الكبري للرازي: نعوذتني ب(
 تفسري الكشءف للزخمشري: سورة النبأ ج(

 Unit - III          الوحدة الثالثة
 مجع احلديث يف نراحله اسأوىل إبشءرة خءصة إىل الصحءح و املسءنيد والسن  ( أ

 تعريف ابملصلطحءت اآلتية ( ب
 الصحيح، احلس ،املتواتر،الضعيف،املشهور

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 دراسة اسأبواب اآلتية ن  الكتءب رايض الصءحلني حملي الدي  أيب زكراي النووي

 ةينواحضءر الابب اإلخالص  أ( 
 ابب يف التعءون على الرب والتقوى ب(
 ابب يف اسأنر ابملعروف والنهي ع  املنكر ج(
 ابب اإلصالح بني النءس د(

 
  Books Prescribed         :املقّررةالكتب 

 كثري  الب  تفسري القرآن العظيم: .1

 تفسري الكبري: للرازي .2

 تفسري الكشءف: للزخمشري .3

 حمي الدي  أيب زكراي النووي : رايض الصءحلني .4

 :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:
 القرآن: جالل الدي  السيوطي ماالتقءن يف علو  .1

 القرآن: اب  جرير الطربيجءنع البيءن يف تفسري  .2

 الدر املنثور: جالل الدي  السيوطي .3
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 صحيح املسلم: نسلم ب  احلجءج القشريي .4

 سن  أيب داود: أبو داود السجستءين .5

 شرح صحيح نسلم: حمي الدي  النووي .6

 ( شوقي ضيف2اتريخ اسأدب العريب: )جز   .7

 اتريخ اسأدب العريب: امحد حس  الزايت .8

 جرجي زيدان اتريخ آداب اللغة العربية: .9

 التفسري واملفسرون: د. حممد حسني الذهيب .10

 علوم احلديث: د. صبحي سءمل .11

 تيسري علوم احلديث: عمرو عبد املنعم سليم .12

 انسخ احلديث وننسوخه: اب  شءهني .13

 اصطالحءت حديث )نرتجم(: د. حممود الطحءن .14
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Semester – IV 

Course No: AR 17406 DCE 

Title of the course: Methodology of Teaching Arabic  

 منهجية تعليم اللغة العربية
Marks:  100        Credits: 4 
 

Unit – I الوحدة األولى 
Arabic Language in India  

a) Linguistic Introduction to Arabic 

Language. 

b) Teaching of Arabic in India …. Main 

objectives  

c) Main centres and Institutions of Arabic 

language teaching in India. 

 اللغة العربية يف اهلند
 تعريف لغوي ابللغة العربية ألف: 

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

 املعءهد الرئيسية لتعليم اللغة العربية يف اهلنداملراكز و  . ج

 

Unit – II الوحدة الثانية 

Curriculum Development  

a) Curriculum: Definition, development & 

kinds.   

b) Main Objectives of the curriculum:  

c) Curriculum and syllabus designing 

d) Components of the curriculum 

 بنء  املنهج الدراسي
 املنهج: تعريفه وتطويره وأنواعه ألف: 
 دراسياسأهداف الرئيسية للمنهج ال ب:
 ختطيط املنهج الدراسي ج:
 نكّوانت املنهج الدراسي د:

Unit – III الوحدة الثالثة 
Essentials of an effective language 

teaching  

a) Lesson planning  

b) Text of the syllabus and exercises   

c) Language teaching aids: Audio-

video tools, linguaphone/ language 

lab.  

 لوازم تدريس فّعءل
 ختطيط الدروس ألف: 
 نصوص املقرر الدراسي و التدريبءت ب:
 نعينءت تعليم اللغة: اسأدوات السمعية البصرية  ج:

 لنغوافون / املخترب اللغوي 

Unit – IV الوحدة الرابعة 
Evaluation and Testing  

a) Concept of evaluation and testing  

b) Role of evaluation and testing in the 

process of teaching/ learning 

c) Testing techniques of language skills  

 االختبءرالتقومي و 
 االختبءرنفهوم التقومي و  ألف:
 يف عملية التعليم و التعلم االختبءردور التقومي و  ب:

 تقنيءت اختبءر املهءرات اللغوية ج:

 

Books Recommended: 

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

New Delhi, 1985 

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

Languages, Mansagangotri, Mysore, India, 2000 

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

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

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

طرائق تدريس اللغة العربية لغري النءطقني هبء، املنظمة اإلسالنية للرتبية و العلوم و  -حممود كءنل و رشدي أمحد: .7
 (2003الثقءفة، )ايسيسكو، الرابط، املغرب 

 1982نكتبة النهضة املصرية،  –ءهرة، نصر طرق تعليم اللغة العربية للمبتدئني، الق -حممد عبد القءدر أمحد: .8

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

اجلءنعة امللية اإلسالنية نيو أمهية القصة يف تعليم العربية لألجءنب، لغري النءطقني هبء  -شفيق أمحد خءن الندوي: .10
 دهلي

بنء  املنءهج و طرق تدريس اللغة العربية، قسم اللغة العربية و آداهبء، اجلءنعة امللية  -شفيق أمحد خءن الندوي: .11
 اإلسالنية، نيو دهلي 

 د. صهيب عءمل: طرق تدريس اللغة العربية، شربا بليكش ، دهلي )اهلند( .12

 الدكتور جودت الركءيب: ُطرق تدريس اللغة العربية، دار الفكر دنشق، سوريه .13

 (، جزيرة الروضة، القءهرة1955) 1-طية: الطرق اخلءصة يف الرتبية لتدريس اللغة العربية طاسأبراشي، حممد ع .14

 ، دار الكشءف، لبنءن2( ط: 1956احلصري، سءطع: درس يف أصول التدريس ) .15
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Semester – IV 

Course No: AR 17407 DCE 

Title of the course: Special Study of Mikhail Naimy 

 ميخائيل نعيمةدراسة خاصة عن 
Marks:  100        Credits: 4 
 
 

 Unit – I          الوحدة األولى

 حيءة نيخءئيل نعيمة و شخصيته

 التحءقة "ابلسيمنءر الروحي" يف بولتءفء، يوكرانيء .2   نولده و نشأته و تعليمه .1

 نكثه يف روسيءظهور البواكري اسأدبية عند  .4 اسأدبية يف شخصيته يةَعَمءِلقة الروسالأتثري  .2

 Unit – II          الوحدة الثانية
 نيخءئيل نعيمة يف أنريكء الشمءلية

 اتثري اسأدب الغريب يف نيخءئيل نعيمة .2  التحءقة جبءنعة واشنط  .1

 أتثّر نصءحبته ن  جربان و زعمء  الرابطة اآلخري  .3

 Unit – III          الوحدة الثالثة
 فجر اسأنل بعد ليل اليأس

 املقءالت اسأدبية النقدية و نشرهء يف اجمّلالت .1
 نسءمهة نيخءئيل نعيمة يف تدعيم الصحف و اجمّلالت العربية يف املهجر .2

 و دور نيخءئيل نعيمة احليوي فيهء  1920تكوي  الرابطة القلمية يف عءم  .3

 Unit –IV         الوحدة الرابعة
 دراسة خءصة ع  أدب نيخءئيل نعيمة

 نقءالت نقدية –الغرابل  . 1

 القصص القصرية و الرواية و املسرحية . 2

 Books Prescribed          :الكتب املقررة

 اجملموعة الكءنلة ن  اجمللد اسأّول إىل اجمللد التءسع، دار العلم للمالئني ببريوت -نيخءئيل 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 للمطءلعة العءنة

 الشعر العريب يف املهجر )نكتبة اخلءجني القءهرة( حممد عبد الغين حس : .1
 أدبنء و أدابؤان يف املهءجر اسأنريكية، دار املصر، مبصر : جورج صيدح .2
 م(1977يف شعر املهجر )دار الكءتب العريب للطبءعة و النشر، القءهرة، التجديد  :  أنس داود .3
 م(1955مبصر  –شعرا  الرابطة القلمية )دار املعءرف  : اندرة مجيل سّراج .4
 م(1955 –الشعر العريب يف املهجر اسأنريكي )بريوت  : وديع أنني ديب .5

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

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

Course No: AR 17408 DCE 

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

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

 

 Unit - I     القصة القصرية تطور وازدهءر  الوحدة األولى

 القصرية فّ  القصة .1

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

 حيءة حممود تيمور اسأدبية .1

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

 ويل هللا  .1

 ورقة النصيب .2

 Unit - IV           أقاصيص محمود تيمور  الوحدة الرابعة 

 احلكم هلل  .1

 كل عءم وأنتم خبري .2

 

 :Books Prescribed         الكتب املقّررة:

 م1994، سنة1القصرية، نكتبة النهضة املصرية، القءهرة، طإبراهيم حممد عطء: عوانل التشويق يف القصة  .1

 م1998أمحد درويش: تقنيءت الف  القصصي، الشركة املصرية العءملية للنشر، لوجنمءن، سنة  .2

 م1992ية لإلبداع اسأديب يف القصة القصرية، اهليئة املصرية العءنة للكتءب، عءم نفشءكر عبد احلميد: اسأسس ال .3

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

 غالم رضء وفرشته أفضلي وحسني مشس آابدي: نشأة القصة القصرية ونيزاهتء يف نصر، نسخة خطية .5

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

 حممود تيمور:  .7

 م1983إحسءن هلل وقصص أخرى، نكتبة اآلداب ونطبعتهء ابجلمءنيز، يوليو  ( أ)
 م1959، سنة 2ظة، جمهول النءشر، طشفءه غلي ( ب)

 م1995كل عءم وأنتم خبري، الشركة املصرية العءملية للنشر، لوجنمءن، سنة  )ج( ( ت)
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Semester – IV 

Course No: AR 17409 DCE 

Title of the course: Arabic Syntax – II     2 - العربي النحو  

Marks: 100        Credits: 4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 عالنءت نصب االسم –االسم املنصوب 
 حءالت نصب االسم .1
 اسم إّن وأخواهتءخرب كءن وأخواهتء و  .2
 ال النءفية للجنس .3
 املفعول املطلق  –فعول به امل .4
 املفعول فيه –املفعول سأجله  .5

 Unit - II          الوحدة الثانية
 أدوات اإلستثنء  –املستثىن  .2  أنواع احلءل –احلءل  .1
  أدوات الندا  –املنءدى  .3
 العدد ن  حيث اإلعراب والبنء  –التمييز وحكم إعرابه  .4
 التءبع لالسم املنصوب .5
 العلم املمنوع ن  الصرف، الصفة املمنوعة ن  انصرف –املمنوع ن  الصرف  .6

 
 Unit - III          الوحدة الثالثة

 واإلعرابالف( الفعل ن  حيث البنء  
 فعل اسأنر وبنءؤه  –الفعل املءضي وبنءؤه  –املبىن ن  اسأفعءل  .1
 الفعل املضءرع املتصل به نون النسوة أو نون التوكيد .2

 املعرب ن  اسأفعءل )الفعل املضءرع(ب( 
 رفع الفعل املضءرع  .2   اسأفعءل اخلمسة .1
 دوات ّتزم فعلنياسأ –جوازم الفعل املضءرع  .4  نواصب الفعل املضءرع .3

 Unit - IV          الوحدة الرابعة
 أسءليب حنوية

 أدوات الشرط –أسلوب الشرط  .1
 "نعم وبئس"  –افعءل املدح والذم  –أسلوب املدح والذم  .2
 صيغتء التعجب –أسلوب التعجب  .3
 أامء  االستفهءم  –حروف االستفهءم  –أسلوب االستفهءم  .4
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Recommended Books/Suggested Readings:                    املقرتحة للمطءلعة العءنة          بالكت 

                                            
 أتليف قؤاد نعمة، الطبعة السءبعة، القءهرة :      نلخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّبءس حس ، دار املعءرف، نصر :       النحو الوايف .2
 السيد أمحد اهلءمشي، دار الكتب العلمية بريوت، لبنءن القواعد االسءسية للغة العربية   : .3
 رشءد دار غوث، دار العلم للماليني بريوت، لبنءن :      يف قواعد اللغة العربية .4
 الدكتور نهدي املخزوني، كلية اآلداب، جءنعة قءهرة :       يف النحو العريب .5
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمّمد الرفءعي الشيخ عمءدة شؤون  :      عربية امليسرةالقواعد ال .6

 املكتبءت جءنعة امللك سعود الرايض
 نحو الواضح يف قواعد اللغة الغربية :      لعلي اجلءرم و نصطفى اننيال .7

 اإلبتدائية )اجلز  اسأول و الثءين و الثءلث(  للمدارس املرحلة                                                         
 للمدارس املرحلة الثءنوية ) اجلز  اسأول و الثءين و الثءلث(                                                         

 ندوة العلمء  لكنءؤ    ،متري  النحو                    :          عبد املءجد الندوي       -8
 سيد احسءن الرمح ، دهلي        اجلديد يف اللغة العربّية         : -9

 لسّيد علي، ندارس         :     اللغة العربية للمبتدئني .-10
12. A new Arabic Grammar                                    : John A. Haywood 

13. A practical approach to the Arabic language      : Wali Akhtar 

14. Essential              : I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic                    : S. A. Rahman 

16. Arabic Made Easy            : Abul Hashim 

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

Course No: AR 17007 GE 

Title of the course: Arabic Grammar-IV 

 4-  قواعد اللغة العربية
Marks: 50        Credits: 2 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

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

 أدوات االستفهءم  .4

 مهزة الوصل ومهزة القطع .5

 Unit - II          الوحدة الثانية
 ثىناملست   .1

 التمييز   .2

 البدل   .3

 احلءل      .4

  اسأعداد   .5

  :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 لعلي اجلءرم ونصطفى أنني  النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية *
 الثءلث(للمدارس املرحلة االبتدائية )اجلز  اسأّول، و الثءين و      

 أتليف قؤاد نعمة، الطبعة السءبعة، القءهرة  نلخص قواعد اللغة العربّية .1
 عّبءس حس ، دار املعءرف، نصر   النحو الوايف .2
 السيد أمحد اهلءمشي، دار الكتب العلمية بريوت، لبنءن  القواعد االسءسية للغة العربية .3
 العلم للماليني بريوت، لبنءنرشءد دار غوث، دار    يف قواعد اللغة العربية .4
 الدكتور نهدي املخزوني، كلية اآلداب، جءنعة قءهرة   يف النحو العريب .5
 الدكتور ابراهيم يوسف السيد حمّمد الرفءعي الشيخ عمءدة شؤون    القواعد العربية امليسرة .6

 املكتبءت جءنعة امللك سعود الرايض
 أجتبء  الندوي د. حممد  التعبري و احملءدثة العربية .7
 د. نعني الدي  اسأعظمي، حيدر آابد  الرتمجة ننءهجهء و أصوهلء .8
 د. ننظور أمحد  خءن   حنو اإلنشء  و الرتمجة .9

 سيد احسءن الرمح ، دهلي   اجلديد يف اللغة العربّية .10
 لسّيد علي، ندارس   اللغة العربية للمبتدئني .11

12. A new Arabic Grammar   John A. Haywood 

13. A practical approach to the Arabic language Wali Akhtar 

14. Essential      I. A. Faynan 

15. Teach Yourself Arabic   S. A. Rahman 

16. Arabic Made Easy    Abul Hashim 

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

Course No: AR 17008 GE 

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

 

 Unit - I          :الوحدة األولى

 اجلمل البسيطة ن  القرآن
  اجلمل اإلامية
 اجلمل الفعلية

 Unit - II          :الوحدة الثانية
 اجلمل اإلستفهءنية
 اجلمل الشرطية

 Unit - III          :الوحدة الثالثة
 ترمجة النصوص ن  القرآن الكرمي

 سورة الفءحتة 
 آية ن  البدائية  20سورة البقرة: 

 40إىل اآلية  23سورة اإلسرا : ن  اآلية 
 

 
 :Books Recommended       الكتب للمطءلعة العءّنة:

 االتقءن يف علو القرآن: جالل الدي  السيوطي .1

 الطربيجءنع البيءن يف تفسري القرآن: اب  جرير  .2

 الدر املنثور: جالل الدي  السيوطي .3

 ( شوقي ضيف2اتريخ اسأدب العريب: )جز   .4

 اتريخ اسأدب العريب: امحد حس  الزايت .5

 اتريخ آداب اللغة العربية: جرجي زيدان .6

 التفسري واملفسرون: د. حممد حسني الذهيب .7

 انسخ احلديث وننسوخه: اب  شءهني .8

 ءناصطالحءت حديث )نرتجم(: د. حممود الطح .9

 كثري  الب تفسري اب  كثري:  .10

 لسءن القرآن: جلمءعة ن  نؤلفي ندرسة عءئشة صديقة، كراتشي، البشرى ببلشرزس، كراتشي ابكستءن .11
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Semester -IV 

Course No: AR 17004 OE 

Title of the course: Basic Arabic Translation - II 

 2 -الترجمة األساسية 
Marks:  50       Credits: 2 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

  Translation from English to Arabic and vice-versa 

i)  SMS  

ii)  Emails  

iii) Certificates  

    

 Unit - II          الوحدة الثانية
 Translation of simple paragraphs  

  (i) News headlines  

(ii) News items  

  
 

  :Books Recommended       العءّنة: الكتب للمطءلعة

 د. حممد اجتبء  الندوي  التعبري و احملءدثة يف اللغة العربية .1
 د. نعني الدي  اسأعظمي   الرتمجة ننءهجهء و أصوهلء .2
 د. ننظور أمحد خءن   حنو اإلنشء  و الرتمجة .3
 د. شفيق أمحد خءن وغريه   اللغة العربية الوظيفية .4
 د. ممدوح حممد جبل   الرتمجة الصحيحة:ف   .5
 ندیم الواجدی  عربی میں ترجمہ کیجیے .6

7. Arabic for Scholars   M. A. Saleem Khan 

8. Arabic Made Easy  Abu Hashim 

9. Spoken Arabic   Shafi Sheikh  

10. Arabic for Beginners M. A. Saleem Khan 

11. Essential Arabic   I. A. Faynan 

12. Teach Yourself Arabic  S. A. Rahman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


