
 
 

P.G. 1st Semester 
 
 

Paper: ARA701C (Core) 
Classical Arabic Prose 

Credits: 4 = 3+1+0 (48 Lectures) 
 

 
  :القرآن الكریم تفسیر   .1

  آیة 42 – 36:   سورة النساء ) ألف(
 آیة 18 -10:   سورة الزمر) ب(

  :أحادیث النبویة  .2
  باب في الكسب والعمل بیده   ) ب(   باب في التوحید ) الف(
  باب في اآلداب   ) د(  باب في تربیة األوالد   ) ج(
  الزواج إحصان المرء   )و(  في فضل الصالة   )ه(

  المقامة القرضیة لبدیع الزمان الھمذاني  .3
  فضیلة العلم والكتب من كتاب الفخري  .4
  خطبة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في حّجة الوداع  .5
  يصدقة علي رضي هللا عنھ لشھاب الدین القلیوب  .6

Books Recommended: 
التفسیر للصف الثالث الثانوي فریق من المتخصصین تحت رعایة  .1

 م  15 – 2014وزارة التربیة والتعلیم، المملكة العربیة السعودیة، 
 فن الخطابة : دمحم أحمد الحوفي .2
 تاریخ األدب العربي: أحمد حسن الزیات  .3
 لمحمد عبد هللا مخیونالتربیة االسالمیة للمرحلة الثالثة الجزء األول  .4
 البن طقطقا: كتاب الفخري .5
  شھاب الدین القلیوبيكتاب النوادر ل.6

*** 
 

Paper: ARA702C (Core) 

Classical Arabic Poetry 

Credits: 4 = 3+1+0 (48 Lectures) 
 
  

  )ثالثون بیتا منتخبا(معلقة امرئ القیس ـ  .1



 
 

لكعب بن   ):ثالثون بیتا منتخبا(بنات سعاد : قصیدة .2

  زھیر

نصیحة حضرت علي رضـ إلى ولده الحسن   : قصیدة .3

 رضـ 

ّبني   : قصیدة .4 ِذ َ ُع َھي ال ت ل ِ  ألبي العتاھیة:     إ

  للمتنبي  یا ابن إسحق إخائي أتنكر  :قصیدة .5

 
Books Recommended: 

 
 المعلقات السبع .1
 دیوان الحماسة ألبي تمام .2
 دیوان المتنبي .3
 دیوان أبي العتاھیة .4
 ) رضـ(دیوان علي  .5
 كعب بن زھیردیوان  .6
 تاریخ األدب العربي: أحمد حسن الزیات  .7
األدب العربي للصف الثاني الثانوي ، فریق من المتخصصین ،  .8

  م 2015- 2014المملكة العربیة السعودیة ، -وزارة التربیة والتعلیم 
  

*** 
 

Paper: ARA703C 
Arabic Grammar: Sarf & Nahw (Morphology & Syntax) – I 

Credits: 4 = 3+1+0 (48 Lectures) 
 

 
  : (Basics of Morphology)مبادئ علم الصرف

  تعریف علم الصرف و موضوعھ وغرضھ  
  الماضي والمضارع واألمر والنھي 
  الفعل المعروف والمجھول 



 
 

 الفعل المثبت والمنفي  
 الفعل الالزم والمتعدي  
  تصریف أفعال الماضي المطلق والقریب والبعید واالستمراري واالحتمالي

  والتمني
  مثال و : من الصحیح والمھموز والمعتل(تصریف أفعال المضارع المختلفة

 )أجوف و ناقص
  لن"المضارع المنصوب بـ" 
  لم"المضارع المجزوم بـ"  
 المضارع بالالم التأكید مع النون الثقیلة والخفیفة  

  : (Basics of Syntax) مبادئ علم النحو
 النحو وموضوعھ و غایتھ علم تعریف  
  االسم والفعل والحرف: الكلمة  
 المذكر والمؤتث 
 المفرد والمثنى والجمع 
 وأداة النكرة والنكرة وأداة المعرفة المعرفة 
 َعلم 
 الضمیر 
 اسم اإلشارة 
 اإلسم الموصول 
 الحروف الجارة 
  الخبریة : الجملة االسمیة والجملة الفعلیة والجملة الشرطیة والجملة الظرفیة

  منھا واالنشائیة
 أ و الخبر المبتد  
  الفاعل 
 نائب الفاعل 
  اسم كان و أخواتھا 
  خبر إّن و أخواتھا 
 لیس"بھتین بـ شما وال الم" 
  النافیة للجنس" ال"خبر  

 
Books Recommended: 
 

 علم الصرف للدكتور معین الدین األعظمي 
 قواعد اللغة العربیة للدكتور كرامة هللا البھمني 
  الدین الصابريالتصریف الواضح للدكتور سید بدیع 
 من الجزء األول إلى (النحو الواضح لإلبتدائیة : علي الجارم ، مصطفى أمین

 )الثالث
  من الجزء األول إلى الثالث(النحو الواضح الثانویة( 
 كتاب قواعد اللغة العربیة:   دار العلوم زكریا 



 
 

 ھدایة النحو 
 الكافیة 
 المفصل للزمخشري 
 كتاب الدروس النحویة:   دار المعارف 

 
*** 
 

Paper: ARA704C 
History of Arab World (Pre-Islamic to the end of Khulafa-e-Rashideen) 

Credits: 4 = 3+1+0 (48 Lectures) 
 

  )جتماعیة والسیاسیة األحوال  اإل(العرب قبل اإلسالم  .1
  حیاة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص و رسالتھ .2
 )السیاسیة جتماعیة و األحوال اإل: (عصر خلفاء الراشدین .3

  حضرت أبو بكر الصدیق رضي هللا تعالى عنھ  )الف(      
  حضرت عمر الفاروق رضي هللا تعالى عنھ  )ب(        
  حضرت عثمان غني رضي هللا تعالى عنھ  )ج(        
    حضرت علي رضي هللا تعالى عنھ  )د(        

 
 
Books Recommended: 

 التمدن اإلسالمي لجرجي زیدان  
 ضیف تاریخ األدب العربي لشوقي 
 تاریخ الخلفاء الراشدین 

 History of Islam by Akbar Shah Khan Najeebabadi          
 Study of Islamic History by K. Ali      

  
*** 

Paper: ARA705C 
Translation, Essay & Composition 

Credits: 4 = 3+1+0 (48 Lectures) 
 
 

  .اإلنجلیزیة إلى العربیة من اللغة: رجمةت

 (Active Participle)اسم فاعل   .1
  (Passive Participle)      اسم مفعول .2
 (Duals of the Verbs and Pronouns)المثنى للفعل والضمائر  .3
 (Construct Phrase) المركب اإلضافي .4

 (Adjective and Noun Qualified)   الصفة والموصوف .5



 
 

  العربیة إلى االنجلیزیة اللغةمن : ترجمة 

 ( Imperative Verb and  Negetive Verb)    فعل ن فعل أمر و  .1
 (The Superlative Degrees)اسم تفضيل  .2

  )Adjective of Clours and Physical Deffects(األلوان والعيوب البدنية  .3

  (Cardinal Numers) )العدد األص (العدد والمعدود  .4

 (Cordinal Numbers) )العدد الوص (العدد والمعدود  .5

 

  :كتابة المقاالت
  :سیر من الشخصیات العظیمة .1

 سیر من الشعراء الكبار  .2

 سیر من األدباء الكبار  .3

  مستقبل المسلمین في الھند .4

 اآلثار التاریخیة  .5

  األعیاد الدینیة  .6

 األعیاد االجتماعیة .7
 
Books Recommended: 

 Teach Yourself Arabic, By : S.A. Rahman, 

 (Pages from 131 to 214) 

 الصحف والمجالت العربیة واإلنجلیزیة 
 الكنز المكنون و أصول كتابة الرسائل: راتب الزیات 
 رسائل عائلیة: دار الراتب المجامعیة 
 المراسالت التجاریة: مصطفى زین / الیاس الزین. د 
 أحدث الرسائل العصریة، مكتبة المعارف، بیروت  

 
  



 
 

Paper: ARA706S (SEC) 
Functional Arabic 

Credits: 2 = 2+0+0 (32 Lectures) 
 

  في الفصل .1
  في الفندق .2
  حدیث عن الفواكھ .3
  استفسار عن الطریق .4

 
Books Recommended: 

 
  اللغة العربیة الوظیفیة لشفیق أحمد خان و أصحابھ .1

 
*** 

 


