University Of Kashmir

Syllabus prescribed for

M.A. Arabic Entrance Test-2022
Total Marks:

)Total Units: 15 (Each unit carrying the weightage of 4 marks
60

Language – I
دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها⸲ للدكتور ف .عبد الرحيم (الجزء األول)
دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها⸲ للدكتور ف .عبد الرحيم (الجزء الثاني)

Prescribed Book
Language - Ⅱ

Prose – I

بنت الصباغ لكامل كيالني
الحرية في سياسة المستعمرين

معروف الرصافي

الموت

أبو نواس

الغزال و الكلب

.۳

)Applied Grammar – I (Prescribed topics

.۱

الضمائر (المنفصلة و المتصلة)

.۲

.۳

المضاف و المضاف إليه

.٤

النعت و المنعوت

الجملة االسمية :المبتدأ و الخبر

.٦

)Applied Grammar – Ⅱ (Prescribed topics

.۱

كان وأخواتها

.۲

.۳

الفعل الماضي و المضارع

.٤

فعل األمر و النهي

.٥

.٦

.۱

الجملة الفعلية :الفاعل و المفعول به

.۲

جر االسم

.۳

الحروف الشمسية و القمرية

.٤

األسماء الخمسة و إعرابها

.٥

.٦

.۱

تقسيم االسم إلى مفرد⸲ ومثنى⸲ و جمع

.۲

أقسام الجمع

.٥

عالمات التأنيث في األسماء

.٦

أدوات االستفهام

.۳

.٤

Unit – 8

جوازم الفعل المضارع

)Applied Grammar - Ⅳ (Prescribed topics

إعراب المثنى

Unit – 7

الفعل الالزم و المتعدي

)Applied Grammar – Ⅲ (Prescribed topics

نواصب الفعل المضارع

Unit – 6

النكرة و المعرفة

إن و أخواتها

أبواب الثالثي المجرد

Unit – 5

أحمد شوقي

أسماء اإلشارة و األسماء الموصولة

.٥

Unit – 4

(الفصل الثالث و الفصل الرابع)

)Poetry (Following poems from the U.G. Syllabus
.۲

Unit – 3

(الفصل األول و الفصل الثاني)
Prose - Ⅱ

.۱

Unit-2

Prescribed Book

Lesson No: 1- 23

بنت الصباغ لكامل كيالني

Unit – 1

إعراب جمع المذكر و المؤنث السالم

Unit – 9

Unit – 10

Quran and Hadith
الوحي و نزول القرآن

.۱

أهم التفاسير والمفسرين

.۳

جمع وتدوين القرآ ن الكريم
الحديث و أقسامه

.٤

 الصحاح و المسانيد والسنن:كتب األحاديث
Unit – 11

Biography of the following writers/Poets:
.۲

حسان بن ثابت

.۱

أحمد شوقي

.٦

جبران خليل جبران

.٥

.٤

أبو نواس

الطعام و الشراب

.۳

 الفواكه والخضروات.۲
المالبس

.٥

األسرة و األقارب

.۹

أعضاء الجسم

.۸

.٦

.۷

)۱۱۱ - ۱( العدد

.۱

أيام األسبوع و فصول السنة

.۷

المهن و الوظائف

Unit – 13 Translation of words/phrases (English to Arabic and vice versa) on the
following topics
Education

Politics

Business

Tourism

Post Office

Sports

Environment

Public Places

Health

Unit – 14

General Knowledge – I

1. A brief introduction to Arabic Language.

2. Arab world (Arab countries, Geographical location, Capital and important cities)
3. Important academic, literary and cultural institutions/organizations of the Arab
world
Unit – 15

General Knowledge - Ⅱ

1. Important Arabic institutions in India

2. Important Arabic newspapers/magazines/journals published in India and Arab
world
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Head Department of Arabic

.۳

حافظ إبراهيم

Elementary vocabulary on the following topics:

أسماء الحيوانات

.٥

بشار بن برد

معروف الرصافي

Unit – 12

.۲

.٤

