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Annexure - II 

Syllabus for PG. Diploma in Modern Spoken Arabic  

Academic year 2017 onwards 
 
Course No: PGDMSA - 01  (Arabic Text and Applied Grammar) Marks: 100 Marks 

 The paper will comprise of the following 5 units. 
Unit - I  Text         15 Marks 
   Lesson no: 1 to 6 
Unit - II Text         15 Marks 
   Lesson no: 7 to 11 
Unit - III Text         15 Marks 
   Lesson no: 12 to 16 
Unit - IV Text         15 Marks 
   Lesson no: 17 to 21 
Unit - IV Text         15 Marks 
   Lesson no: 22 to 26 
 
Book Prescribed 

 (الثانيدروس اللغة العربية لغير الناطقين بها )الجزء 
 للدكتور ف. عبد الرحيم  

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

Examination Pattern 

 The question paper will be designed with 100% internal choice in all the 5 questions to test 
student’s comprehension of the text and grammatical rules governing it. The following elements would be 
taken into consideration while designing the question paper.  
 

a) Selected words/ phrases (from the text) to be translated & used in sentences  
b) Translation of passages from the Arabic (text) to English.  
c) Short and pointed questions based on a passage from the text.  
d) Filling in the blanks.  

Course No: PGDMSA - 02   (Arabic Grammar)    100 Marks 

 The paper will comprise of the following 5 units. 

Unit - I           20 Marks 

 لی اسم و فعل و حرفة إالکلم يمتقس .۱

 النکرة و المعرفة .۳     جّر االسم .۲



 شارةاسم اإل .5  ر المّتصلير المنفصل و الضميالضم .4

Unit - II          20 Marks 

 و الخبرأ المبتد .۷    االسم الموصول .6

 يهلاف إالمضاف و المض .۹    النعت و المنعوت .۸

 ي األسماءنيث فأعالمات الت .01

Unit - III          20 Marks 

 الفعل المضارع . 01    يالفعل الماض .00

 الفاعل .04    نهيمر و الفعل األ .01

 بهالمفعول  .05

Unit - IV          20 Marks 
 جزم الفعل المضارع .01   نصب الفعل المضارع .06

 إّن و أخواتها .01    تهاخواألکان و ا .01

 األسماء الخسمة وإعرابها .11

Unit - V          20 Marks 

 عراب المثّنیإ .11 لی مفرد و مثّنی و جمعم إتقسيم االس .10

 ث السالمهعراب جمع المو إ .11   عراب جمع المذّکر السالمإ .11

 ائب الفاعلن .15

Books Prescribed: 

 مينأالجارم و مصطفی علي  ألولا الجزء  اإلبتدائيهالنحو الواضح للمدارس  .۱

 مينأالجارم و مصطفی علي  الثاني الجزء  اإلبتدائيهالنحو الواضح للمدارس  .۲

 
Examination Pattern: 
The question paper will be designed with 100% internal choice from each unit, to test students' 
comprehension of the Arabic grammar and its application in form of definitions and exercises appended 
with each lesson in prescribed text-books. 
 As such the question paper will consist of 10 questions and students will be asked to answer only 5 
choosing 1 from each unit. 

 
Recommended Books / Suggested Readings 

رس الابتدائّیة  ۱  علي، الجارم و مصطفی أمین الجزءالاول  النحو الواضح للمدا
رس الابتدا ۲  علي، الجارم و مصطفی أمین الجزء الثاني ئّیة النحو الواضح للمدا
 مؤّسسة فرحانة للطباعة و النشر( ۲د منظور أحمد خان )ط      نحو الإنشاء و الترجمة ۳
رس الابتدائّیة الجزء الأول ۴  مؤّسسة فرحانة للطباعة و النشر د منظور أحمد خان  دلیل النحو الواضح للمدا
رس الإ ۵  مؤّسسة فرحانة للطباعة و النشر د منظور أحمد خان  بتدائیه الجزء الثانيدلیل النحو الواضح للمدا
ِّّم الإنشاء  ۶ ُر العلوم ندوة العلماء لكناؤ  عبد الماجد ندوي    معل  دا
ُر العلوم ندوة العلماء لكناؤ  عبد الماجد ندوي    تمرین النحو ۷  دا



ُر العلوم ندوة الع  معین الدین ندوي   تمرین الصرف ۸  لماء لكناؤدا
 کتب خانه رشیدیة، دهلي عبد الرحمن الأمرتسري   کتاب الصرف ۹

 مکتبة وحیدیة، دهلي   أنطوان الدحداح معجم تصاریف الأفعال العربّیة ۱1
 مدراس   سّید علي  اللغة العربّیة للمبتدئین ۱۱

 سّید إحسان الرحمن  الجزء الأّول  الجدید في اللغة العربّیة ۱۲
 لمحبوب الرحمن الأزهري  دروس الإنشاء و المحاورة  ۱۳

 رفیع العماد فینان  ما یلزم من العربیة  .41

Course No: PGDMSA - 03 (Translation, Composition & Letter Writing)  100 Marks 
 
Unit I     Translation     20 Marks 
 The course contents in this unit will consist of the translation of Constructions containing Noun & 

Adjective )النعت والمنعوت( and Possessive Phrase -from Arabic into English and vice  )المضاف والمضاف إليه(

versa on the following themes: 
 1. Political Affairs 2. Cultural Affairs 3. Security Affairs 4. Educational Affairs 
Unit II     Translation      20 
Marks 
 The course contents in this unit will consist of the translation of news headlines from Arabic into 
English and vice-versa on the following themes: 
  1. Political Affairs   2. Cultural Affairs 
  3. Security Affairs   4. Educational Affairs 
 
Unit III     Translation      20 
Marks 
 The course contents in this unit will comprise of the translation of news items of 2 to 3 paragraphs 
from Arabic into English & vice-versa on the themes mentioned below: 
  1. Political Affairs   2. Cultural Affairs 
  3. Security Affairs   4. Educational Affairs 
 
Unit IV     Paragraph Writing     20 
Marks 
 The course contents in this Component will consist of the paragraph writing in not less than 150 
words, on the following themes: 

 

  المالبس .4  ةيّ الکل  .۳  سرةألا  .۲  تيالب  .۱
  السفر بالباص  .۸ريکشمفي  كهالفوا  .۷ و الشرباألكل  .6 ةينة و القر يالمد .5
 السوق في  . 01 ديمکتب البر في  .۹

 
Unit V     Letter Writing      20 Marks 
 The course contents of this Component will consist of the following types of letter writing 
  1. Personal Letters    10 Marks 
  2. Official Letters     10 Marks 



Examination Pattern: 
 The question paper will be designed with 100% internal choice from each unit, to test students' 
comprehension of translation skill and their ability to compose and write letters. 
 As such the question paper will consist of 10 questions and students will be asked to answer only 
5 choosing 1 from each unit. 
 
Recommended Books/ Suggested Readings: 

 علي، الجارم و مصطفی أمين  الجزءاالول  ة يّ النحو الواضح للمدارس االبتدائ ۱
 داُر العلوم ندوة العلماء لكناؤ  عبد الماجد ندوي    معلِّم اإلنشاء  1
 مدراس   د علييّ س  نية للمبتدئيّ اللغة العرب 1
 د إحسان الرحمنيّ س  الجزء األّول  ةيّ اللغة العرب د فييالجد 4 
 لمحبوب الرحمن األزهري   دروس اإلنشاء و المحاورة  5 
 اجتباءالندوي  محمد د  العربية المحادثة و التعبير .6 
 نانيع العماد فيرف  ة يلزم من العربيما  1 
 الواجدي نديم  أجزاء( 4العربّية ) معلَّم ۸ 

 
Course No: PGDMSA - 04    (Oral Expression)   100 Marks 

 In this course, students will be trained in comprehension, articulation and conversation by listening 

to the cassettes based on the text of Duroos Fi Al-Arabia )الدروس في العربية(, prepared by Linguaphone 

Institute, London 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Course No: AR 17106 (DCE)        

Title of the course: Translation Skills  

  مهارات الترجمة

Marks: 100          Credits: 4 

 

 

 Unit – I الترجمة من االنجليزية إلى العربية الوحدة األولى

 العناوين اآلتية:ترجمة المصطلحات المفردة والمركبة حول 

 شؤون اجتماعية واقتصادية (2  شؤون تربوية وثقافية (1

 شؤون صحية وبيئية (4  شؤون سياسية وادارية (3

 

 Unit – II الترجمة من العربية إلى االنجليزية الوحدة الثانية

 الجمل االسمية:

 المنفية (2   المثبتة  (1

 االستفهامية المنفية  (4  االستفهامية  (3

 Unit-III الوحدة الثالثة

 الجمل الفعلية:

 الفعل المضارع (2  الفعل الماضي (1



 فعل النهي (4  فعل األمر (3

 

 Unit –IV الترجمة من االنجليزية إلى العربية الوحدة الرابعة

 .ترجمة عناوين األخبار البسيطة من الجرائد االنجليزية اليومية  

 

  :Books Recommended        الكتب للمطالعة العاّمة:

 د. محمد اجتباء الندوي  التعبير و المحادثة في اللغة العربية .1

 د. معين الدين األعظمي   الترجمة مناهجها و أصولها .2

 د. منظور أحمد خان   نحو اإلنشاء و الترجمة .3

 د. شفيق أحمد خان وغيره   اللغة العربية الوظيفية .4

 د. ممدوح محمد جبل   فن الترجمة الصحيحة: .5

رہمج ےیجیک .6

 

دی  رعیب ںیم ت  دنمی اولاج 

7. Arabic for Scholars   M. A. Saleem Khan 

8. Arabic Made Easy  Abu Hashim 

9. Spoken Arabic   Shafi Sheikh  

10. Arabic for Beginners M. A. Saleem Khan 

11. Essential Arabic   I. A. Faynan 

12. Teach Yourself Arabic  S. A. Rahman 

 



 

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 عام بالعالم العربي المعاصر

 جغرافي موجزتعريف  .1
 المجتمع والثقافة .2

 السياسة واالقتصاد .3
 

 Unit - II         الوحدة الثانية

 المنّظمات السياسية واالجتماعية واالقتصادية في العالم العربي 

 جامعة الدول العربية  .1
 رابطة العالم اإلسالمي  .2
 المنظمة تحرير الفلسطين .3

 

 Unit - III         الوحدة الثالثة

 تعريف الدول العربية في قارة آسيا 

 ودول الخليج العربي، ، واليمن،المملكة العربية السعودية

 سوريا ـ لبنان ـ فلسطينـ  العراق 

    



 Unit - IV         الوحدة الرابعة  

 تعريف دول العربية في القارة االفريقية  

 ، المغربتونسمصر، السودان، ليبيا، الجزائر، موريتانيا، الصومال، جيبوتي، جزر القمر، 

 

  :Books Recommended       الكتب للمطالعة العاّمة:

 1661مكتبة النهضة المصرية القاهرة  مصر المعاصرة و قيام الجمهورية العربية المتحدة .1

 محمد عبد الله عنان  مصر اإلسالمية و تاريخ الخطة المصرية .2

 عبد الرحمن الرافعي    تاريخ حركة القومية .3

 كارل بروكلمان    تاريخ الشعوب اإلسالمية .4

 عصام نعمان    الحضارة العربية و أوربا .5

 عباس محمود العقاد     الثقافة العربية .6

 عباس محمود العقاد    روح الحضارة العربية .7

 فيلث حتي   فلسطين تاريخ سوريا و لبنان و .8

 د. نقوال زيادة  أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي .6

 زيغيد هونكه   شمس العرب تسطع على الغرب .11

11. Imamuddin S. M.  A Modern History of the Middle East and North Africa  

12. Lusiky V.  Modern History of the Arab countries 

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

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



15. Christine, P. Grant Syria and Palestine 

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

17. Hitti P. K  History of the Arab  

18. Hitti P. K  History of Syria  

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

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

21. Toyubee A. J.  Between Niger and Nile 

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

23. J. Hell   The Arab civilization 

24. E. Cromer  Modern Egypt 

25. Madawo Al-Rasheed A History of Saudi Arabia 

26. Antonius George The Arab Awakening 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Course No: AR 17401 (CR) Translation, Composition and Oral Expression 

 

 

Course No: AR 17305 (DCE) 

 

Title of the course:  Translation and Composition  

 الترجمة واإلنشاء 

Marks: 100         Credits:   4 

 

 Unit - I          الوحدة األولى

 اآلتية:ناوين العحول والعكس الصحفية من الجرائد اليومية الوطنية والدولية من االنكليزية إلى العربية األنباء ترجمة 

 الثقافة واألدب ( 2    السياسة ( 1

 العلوم والتكنولوجيا ( 4  الشؤون االقتصادية (3

 الرياضة  (5

 Unit - II          الوحدة الثانية

 الترجمة الحرفية من اإلنكليزية إلى العربية ألف(

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

 اإلعالنات الُملصقة (4 االعالنات الصحفية (3

 الرسائل القصيرة إلى المدير (6  تقارير األنباء (5

 كتابة الرسائل والمقاالت القصيرة. ب(

  (email) كتابة البريد االلكتروني  (1



 (SMS) كتابة الرسائل القصيرة  (2

 كتابة المقاالت القصيرة باالستخدام الجمل المنثورة (3

 العناوين المختلفةكتاب األقاصيص حول  (4

 كتابة المقالة القصيرة حول األمثال السائرة (5

 Unit - III          الوحدة الثالثة

 كتاب الرسائل 

 الرسائل الذاتية (1

 الرسائل الرسمّية (2

 Unit -1V           الوحدة الرابعة

 كلمة حول العناوين اآلتية  311كتابة المقاالت لم تقل من 

 والتحديات المعاصرة اللغة العربية (1 

 ية في الهندبالثقافة العر  (2

 األدب الكالسيقي (3

 األدب العربي الحديث (4

 الصحافة العربية (5

 

 

 



Course No: AR 17406 DCA 

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 في الهند

 تعريف لغوي باللغة العربية ألف: 

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

 المعاهد الرئيسية لتعليم اللغة العربية في الهندالمراكز 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 

 بناء المنهج الدراسي

 المنهج: تعريفه وتطويره وأنواعه ألف: 

 األهداف الرئيسية للمنهج الدراسي ب:

 تخطيط المنهج الدراسي ج:

 مكّونات المنهج 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 فّعال

 تخطيط الدروس ألف: 



 نصوص المقرر الدراسي و التدريبات ب:

 معينات تعليم اللغة: األدوات السمعية البصرية  ج:

 لنغوافون / المختبر 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  

 التقويم واالختبار

 االختبارمفهوم التقويم و  ألف:

 االختبار في عملية التعليم و التعلمدور التقويم و  ب:

 تقنيات اختبار المهارات اللغوية ج:

 

Books Recommended: 

1. Robert Lado: Language Teaching – A Scientific Approach: Tata Mcgraw Hill,  
New Delhi, 1985 

2. K. V. V. Narsimah Rao: Essentials of Second Language Teaching; Central Institute of Indian 
Languages, Mansagangotri, Mysore, India, 2000 

3. Richards and Rodgers: Approaches and Methods in Language Teaching  
4. C. J. Brumfit: Communicative Methodology in Language Teaching, Cambridge, 1984 
5. W. Littlewood: Foreign and Second Language Learning, Cambridge, 1984 

 1686/ 2أساليب تدريس اللغة العربية، الرياض، المملكة العربية السعودية ط  -محمد علي الخولي: .6

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

رية، مكتبة النهضة المص –طرق تعليم اللغة العربية للمبتدئين، القاهرة، مصر  -محمد عبد القادر أحمد: .8
1682 

 1684 –رائد العربي بيروت، لبنان أصول تدريس اللغة العربية، دار ال -علي جواد الطاهر: .6

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



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

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

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

(، جزيرة الروضة، 1655) 1-طية: الطرق الخاصة في التربية لتدريس اللغة العربية طاألبراشي، محمد ع .14
 القاهرة

 ، دار الكشاف، لبنان2( ط: 1656الحصري، ساطع: درس في أصول التدريس ) .15
 


