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Syllabus in brief:                                 M.A. in Arabic, Part I 

SEMESTER I (4 CORE COURSES) 
  

Course Codes Nomenclature Theory 
Exam 

Internal 
Assess-
ment 

Hrs 
per 
week 

Credits 

PAARA 101 Course I 

Arabic Prose During Islamic & Umayyad 
period 

60 40 4 6 

PAARA 102 Course II 

Arabic Poetry (Till Umayyad Period) 

60 40 4 6 

PAARA 103 Course III 

Literary History of Arabic (TillUmayyad 
Period) 

60 40 4 6 

PAARA 104 Course IV 

Translation , Arabic Grammar &Figure of 
Speech 

60 40 4 6 

 

Internal 
Assessment 

1.Project/Assignment/Book Review (30) 

2.Attendance and active participation in 
departmental activities(10) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SEMESTER II (4 CORE COURSES) 
 

Course Codes Nomenclature Theory 
Exam 

Internal 
Assess-
ment 

Hrs 
per 
week 

Credits 

PAARA201 Course V 

Arabic Prose During Abbasid period 

60 40 4 6 

PAARA202 Course VI 

Arabic PoetryDuring Abbasid Period 

60 40 4 6 

PAARA203 Course VII 

History of Arabic Literature (Abbasid 
Period) 

60 40 4 6 

PAARA 204 
Course VIII 

Translation , Arabic Grammar &Figure of 
Speech 

60 40 4 6 

 

Internal 
Assessment 

1.Project/Assignment/Book Review (30) 

2.Attendance/Active participation in 
departmental activities(10) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 



 

Syllabus in Detail 

M.A. in Arabic 

 

M.A. Part I 

(4 CORE COURSES) 

SEMESTER I 

CORE COURSE: I 

 

Course Code: PAARA101         

Course Title: Arabic Prose During Islamic & Umayyad period    

)النثر العربي في العصر اإلسالمى والعصر األموي(    

Unit I: 

:الوحدة األولى  

عباد الرحمن            القرآن الكریم -  

وسلمالخطابة المعجزة        سیدنا محمد صلى اهللا علیھ  -  

سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلمجوامع الكلم -  

 

Unit II: 

:الوحدة الثانیة  

على وفاة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم               أبوبكر الصدیق -  

عمر بن الخطابةعمرفیالحكمبخط -  



علي بن أبي طالب                                   األصحابالحاضرون -  

 

Unit III: 

:الثالثةالوحدة   

أخالق المؤمن                                         الحسن البصري -  

خطبة زیاد                                            زیاد بن أبیھ -  

الحجاج بن یوسف الثقفي  بن یوسف الثقفیخطبة الحجاج  -  

 

Unit IV: 

:الوحدة الرابعة  

األندلس        طارق بن زیادطبة طارق بن زیاد عند فتح خ -  

قائدجیشھعمربنعبدالعزیزى عھدعمربنعبدالعزیزإل -  

وصفالصیدعبدالحمیدبنیحییالكاتب -  

Prescribed Textbook 

 المقررالدراسي

)المجلد األول والثاني( الندوي علي الحسني الحسني أبل منأدبالعربمختارات  

 

 

Scheme of examination:  60 marks = End Semester Exam (2hrs) 

    40 marks = Internal Assessment 

Paper-Pattern for exam:  4 questions of 15 marks each with internal choice  
  



 

 

 

 

 

SEMESTER I 

CORE COURSE: II 

 

Course Code: PAARA102         

Course Title: Arabic Poetry (Till Umayyad Period)     

)يموالعصر األحتى الشعر العربي (   

Unit I: 

:الوحدة األولى  

)عشرةأبیات(قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل                  إمرؤ القیس                  -  

)عشرةأبیات(أمن أم أوفى دمنة لم تكلم                          زھیر بن أبي سلمى         -  

 - أ ال ھبي بصحنك فاصبحینا                       عمروبنكلثوم(عشرةأبیات)

 - لخولة أطالل ببرقة ثھمد                          طرفةبنالعبد(عشرةأبیات)

 

Unit II: 

:الوحدة الثانیة  

) عشرةأبیات(یا عید مالك من شوق وإیراق                     تأبط شرا                     -  

)عشرةأبیات(أال أم عمر أجمعت واستقلت                      الشنفرى                      -  



)عشرةأبیات(عرفت الدار قد أقوت سنینا                       أمیة بن أبي الصلت          -  

)عشرةأبیات(أ من آل أسماء الطلول الدوارس                 المرقش األكبر                -  

 

Unit III: 

:الوحدة الثالثة  

)عشرةأبیات(لطیبة رسم للرسول                               حسان بن ثابت               -  

)عشرةأبیات(اهللا ما اھتدینا                           عبداهللا بن رواحة              تاهللا لوال -  

)عشرةأبیات(أنبئت أن رسول اهللا أوعدني                     كعب بن زھیر                -  

)عشرةأبیات(أ عیني جودا وال تجمدا                          الخنساء                        -  

 

Unit IV: 

:الوحدة الرابعة  

)عشرةأبیات(تغیر الرسم من سلمى باقفار                    األخطل التغلبي              -  

)عشرةأبیات(ھذا الذي تعرف البطحاء وطأتھ                الفرزدق                      -  

)عشرةأبیات(قلیاللومعاذلوالعتاباجریرأ -  

)عشرةأبیات(تحذروشكالبینأملستتحذرعمربنأبیربیعةأ  -  

)عشرةأبیات(أال لیت ریعان الشباب جدید                     جمیل بثینة                    -  

 

Prescribed Textbook 

 المقررالدراسي



ةقسماللغةالعربیةوآدابھا،جامعةعلیكرھاإلسالمیالمنتخب من الشعر العربي -     

Scheme of examination:  60 marks = End Semester Exam (2hrs) 

    40 marks = Internal Assessment 

Paper-Pattern for exam:  4 questions of 15 marks each with internal choice  
  

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTER I 

CORE COURSE: III 

 

Course Code: PAARA103        

Course Title: Literary History of Arabic (Till Umayyad Period)   

)العصر األمويمن العصر الجاھلیإلى تاریخ األدب العربي (  

Unit I: Pre-Islamic Period 

العصر الجاھلي :الوحدة األولى  

موقعھاالجزیرة العربیة و-  

نشأة اللغة العربیة وتطورھا-  

)الخطابة واألمثال والحكم(النثر في العصر الجاھلي -  



الشعر في العصر الجاھلي -  

المعلقات وأصحابھا -  

(أمیة بن أبي الصلت والشنفرى األزدي وتأبط شرا وعبید بن األبرص اآلخرونالشعراء  -  

األعشى المیمون والمرقش األكبر) و                          

 

Unit II: Islamic Period 

العصر اإلسالمي :الوحدة الثانیة  

تطور النثر العربي في العصر اإلسالمي  -  

اللغة العربیة وآدابھا  عليالقرآن الكریم وأثره  -  

اللغة العربیة وآدابھا عليالحدیث وأثره  -  

الرسائلالخطابة و -  

)محمد النبي صلى اهللا علیھ وسلم والخلفاء الراشدون(الخطباء البارزون  -  

اإلسالميفي العصر العربي الشعرتطور -  

وعبداهللا بن حسانبنثابتوكعببنزھیروأبیبنكعب(أشھرشعراءالعصراإلسالمي -  

ولبید بن  رواحة وكعب بن مالك والحطیئة والنابغة الجعدي  

)ربیعة                                      

 

Unit III: Prose during Umayyad Period 

العصر األمويالنثر في :الوحدة الثالثة  

تطور النثر العربي في العصر األموي  -  

سحبان وائل وزیاد بن أبیھ والحجاج بن یوسف واألحنف بن (الخطابة والخطباء البارزون  -  



)اءةقیس وطارق بن زیاد وقطري بن الفج  

) عبد الحمید الكاتب( الرسائل وأصحابھا -  

)علم التفسیر والحدیث والسیرة النبویة والتاریخ(تطور العلوم والفنون في العصر األموي  -  

 

Unit IV: Poetry during Umayyad Period 

العصر األمويالشعر في :الوحدة الرابعة  

تطورالشعرالعربي في العصراألموي  -  

النقائض -  

شعر الغزل  -  

الشعر الدیني  -  

الشعرالسیاسي -  

)جریرواألخطلوالفرزدقوجمیلبثینةوعمربنأبیربیعة(أشھرشعراءالعصراألموي -  

 

Reference Books:- 

:المراجع  

األدب العربي أحمد حسن الزیات          تاریخ -     

حنا الفاخوري               تاریخ األدب العربي -     

شوقي ضیف                تاریخ األدب العربي -     

أدب السیاسة في العصر األمويمحمد أحمد الحوفي         -     

جرجیزیدان تاریخآداباللغةالعربیة -     



عبد الحلیم الندوي         تاریخ ادب عربي -     

-Literary History of the Arabs by R.A. Nicholson 

-Arabic Literature- An Introduction by Hamiltion Gibb 

-History of Arabic literature by K. A. Fariq 

 

Scheme of examination:  60 marks = End Semester Exam (2hrs) 

    40 marks = Internal Assessment 

Paper-Pattern for exam:  4 questions of 15 marks each with internal choice  
  

 

SEMESTER I 

CORE COURSE: IV 

 

Course Code: PAARA104        

Course Title: Translation, Arabic Grammar & Figures of Speech  

)البالغةعلم و الترجمة والنحو العربي(  

  

Unit I: Translation from Arabic into English 

الترجمة من العربیة إلى اإلنجلیزیة مع المصطلحات العلمیة والتقنیة: الوحدة األولى    

٤٢ إلي ٨منصفحة: مجموعةمنالصحافةالعربیةللدكتورمحمدشاھد: المقررالدراسي  

 

Unit II: Translation from English into Arabic 



الترجمة من اإلنجلیزیة إلى العربیة مع المصطلحات العلمیة والتقنیة: الوحدة الثانیة  

المنتخبمنالصحافةاإلنكلیزیة: المقررالدراسي  

 

Unit III: Advanced Arabic Grammar 

النحوالعربیالعالي:الوحدة الثالثة  

المبتدأوالخبر -  

الصفةوالموصوف -  

المضافوالمضافإلیھ -  

اسمالفاعلونائبھ -  

وأخواتھاإن -  

كانوأخواتھا -  

 

Unit IV: Figures of Speech 

علم البالغة: الوحدةالرابعة  

التشبیھ -  

االستعارة -  

الكنایة -  

المجاز -  

Reference Books:- 

:المراجع -  
-  

حبیب اهللا خان                     دروس في الترجمة الصحفیة           .د - -  



اإلنشاء والترجمةمنظور أحمد خان                 نحو .د -      

علي الجارم                  النحو الوافي -      

علي الجارم                          البالغة الواضحة -      

عبدالرحمن األمرتسري    كتاب النحو-      

-Teach Yourself Arabic by S.A. Rahman 

-Essential Arabic by Rafi’el-Imad Faynan 

-An Approach to Modern Arabic Grammar by Dr. Mohd. Shahid 

-A Practical Approach to the Arabic Language by Dr. Wali Akhter Nadwi 

 

Scheme of examination:  60 marks = End Semester Exam (2hrs) 

    40 marks = Internal Assessment 

Paper-Pattern for exam:  4 questions of 15 marks each with internal choice  
  

 

SEMESTER II 

CORE COURSE: V 

 

Course Code: PAARA201         

Course Title: Arabic Prose during Abbasid period     

)النثر العربي في العصر العباسى(  

 Unit I:  

:الوحدة األولى  



عبداهللا بن المقفع                                       األسد والثور -  

بخیل حكیم                                           الجاحظ -  

 

Unit II:  

:الوحدة الثانیة  

أطیب طعام وأشعر بیت                             أبوالفرج األصفھاني -  

ابنالعمیدكتاب ینوب عن كتائب                               -  

 

Unit III:  

:الوحدة الثالثة  

الصاحببنعبادالبحر                                                -  

فاضل الكلمات بعضھا على بعض       عبدالقاھر الجرجانيكیف تت -  

 

Unit IV: 

:الوحدة الرابعة  

ابنالقیممھر المحبة والجنة                                 -  

لیففیالعلومعائقةعنالتحصیالبنخلدونأكثرةالت -  

 

Prescribed Textbook:- 

 المقررالدراسي

)المجلد األول والثاني( الندوي علي الحسني الحسني أبل منأدبالعربمختارات  

 



Scheme of examination:  60 marks = End Semester Exam (2hrs) 

    40 marks = Internal Assessment 

Paper-Pattern for exam:  4 questions of 15 marks each with internal choice  
  

 

SEMESTER II 

CORE COURSE: VI 

Course Code: PAARA202         

Course Title: Arabic Poetry during Abbasid Period      

)العربي في العصرالعباسيالشعر (  

  

Unit I: 

 الوحدة األولى:

)خمسة عشر بیتا(       أبونواس                   ھلھا شغل         أما لي بدار خلت من  -  

)خمسة عشر بیتا(     أبو العتاھیة           طواللتعاشربینالناسمملول-  

 

Unit II: 

:الوحدة الثانیة  

)خمسة عشر بیتا(  أبوتمام                   ي                  شفالغطاءفأوقدیأوأخمدك -  

)خمسة عشر بیتا(          البحتري         صنتنفسیعمایدنسنفسي -  

 

Unit III: 



:الوحدة الثالثة  

)خمسة عشر بیتا(طارقلبیوقدعاودالقلبعیدابنالمعتز -  

)خمسة عشر بیتا( المتنبي                      على قدر أھل العزم تاتي العزائم               -  

 

 

 

Unit IV: 

:الوحدة الرابعة  

)خمسة عشر بیتا(أتزعمیاضخماللغادیدأنناأبوفراسالحمداني -  

)خمسة عشر بیتا(المعري                       في سبیل المجد ما انا فاعل               أال  -  

 

Prescribed Textbook:- 

 المقررالدراسي

ةقسماللغةالعربیةوآدابھا،جامعةعلیكرھاإلسالمیالمنتخب من الشعر العربي   

 

Scheme of examination:  60 marks = End Semester Exam (2hrs) 

    40 marks = Internal Assessment 

Paper-Pattern for exam:  4 questions of 15 marks each with internal choice   

 

SEMESTER II 

CORE COURSE: VII 



 

Course Code: PAARA203        

Course Title: History of Arabic Literature (Abbasid Period)   

)يفي العصر العباستاریخ األدب العربي (  

   

Unit I: Prose during Abbasid Period 

عباسيالعصر الالنثر في :الوحدة األولى  

ي تطور النثر في العصر العباس -  

يأشھر األدباء والكّتاب في العصر العباس -  

و بدیع  الزمان  الصاحببنعبادو  ابنالعمیدو  أبوالفرجاألصفھانيو و  الجاحظو عبداللھبنالمقفع(
) ابنخلدونو ابنالقیمو عبدالقاھرالجرجانيالھمداني والحریري و  

 

Unit II: Poetry during Abbasid Period 

العباسي في العصرر شعال: الوحدة الثانیة  

تطور الشعر في العصر العباسي  -  

يفي العصر العباسأصناف الشعر -  

يأشھر الشعراء في العصر العباس -  

) المعريو أبوفراسالحمدانيو المتنبيالمعتز و ابنوالبحتري و أبوتمامو أبوالعتاھیةو نواس(أبو  

 

Unit III: Development of Religious Sciences & Arts during Abbasid Period 

تطورالعلوموالفنونالدینیةفیالعصرالعباسي:الوحدة الثالثة  

تطورالعلوموالفنونالدینیةفیالعصرالعباسي -  



)السیرةالنبویةو علومالفقھالحدیث و علومو علومالقرآن(  

 

Unit IV: Development of other Sciences & Arts during Abbasid Period 

تطورالعلوموالفنوناألخرىفیالعصرالعباسي:الوحدة الرابعة  

طورالعلوموالفنوناألخرىفیالعصرالعباسيت -  

)علمالطبو العلومالطبیعیةو علمالتاریخو علمالنقدو علمالبیاناللغة و علمو علمالنحووالصرف(  

 

Reference Books:- 

:المراجع  

أحمد حسن الزیات          تاریخ األدب العربي    -  

تاریخ األدب العربي              حنا الفاخوري  -  

العصر العباسي شوقي ضیف                تاریخ األدب العربي -     

عباسيفي العصر الأنیس المقدسي        الفنون األدبیة  -     

-Literary History of the Arabs by R.A. Nicholson 

-Arabic Literature- An Introduction by Hamiltion Gibb 

-History of Arabs by P. K. Hitti 

 

Scheme of examination:  60 marks = End Semester Exam (2hrs) 

    40 marks = Internal Assessment 

Paper-Pattern for exam:  4 questions of 15 marks each with internal choice  

 

   



SEMESTER II 

CORE COURSE: VIII 

Course Code: PAARA204        

Course Title: Translation, Arabic Grammar & Figures of Speech   

)وعلم البالغة الترجمة والنحو العربي(  

  

Unit I: Translation from Arabic into English 

الترجمة من العربیة إلى اإلنجلیزیة مع المصطلحات العلمیة والتقنیة: الوحدة األولى    

٨٢ إلى ٤٥ منصفحة: مجموعةمنالصحافةالعربیةللدكتورمحمدشاھد: المقررالدراسي  

 

Unit II: Translation from English into Arabic 

الترجمة من اإلنجلیزیة إلى العربیة مع المصطلحات العلمیة والتقنیة: الوحدة الثانیة  

المنتخبمنالصحافةاإلنكلیزیة: المقررالدراسي  

 

Unit III: Advanced Arabic Grammar 

النحوالعربیالعالي:الوحدة الثالثة  

لنفیالجنسالء  -  

الحال -  

التمییز -  

العددوالمعدود -  

المستثني -  

 



 Unit IV: Figures of Speech 

علم البالغة: الوحدةالرابعة  

حسن التعلیل -  

أسلوب الحكیم -  

المقابلة -  

مراعاة النظیر -  

Reference Books:- 

:المراجع -  

حبیب اهللا خان                     دروس في الترجمة الصحفیة           .د -      

منظور أحمد خان                 نحو اإلنشاء والترجمة.د -      

علي الجارم                  النحو الوافي -      

علي الجارم                         البالغة الواضحة -      

عبدالرحمن األمرتسري    كتاب النحو -      

-Teach Yourself Arabic by S.A. Rahman 

-Essential Arabic by Rafi’el-Imad Faynan 

-An Approach to Modern Arabic Grammar by Dr. Mohd. Shahid 

-A Practical Approach to the Arabic Language by Dr.Wali Akhter Nadwi 

 

Scheme of examination:  60 marks = End Semester Exam (2hrs) 

    40 marks = Internal Assessment 

Paper-Pattern for exam:  4 questions of 15 marks each with internal choice  
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