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Maulana Azad National Urdu University 

B. A. I Semester 

Core Paper: Arabic - Credits: 5 

 

 Unit-I: 

  الدرس األول ـــ الدرس الخامس  مع التمرينات

 .(الجزء الثاني: دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها)

 Unit -II :  

          الدرس السادس ـــ الدرس العاشر مع التمرينات      

                  .(الجزء الثاني: الناطقين بهادروس اللغة العربية لغير )

      

 Unit-III: 

 الدرس الحادي عشر ـــ الدرس الخامس عشر مع التمرينات     

    .(                      الجزء الثاني: دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها)

   

 Unit -IV:  

 القواعد

المعرفة والنكرة، المركب اإلضافي، المركب الوصفي، المبتدأ والخبر، الحروف الجارة، أدوات الكلمة وأقسامها،أسماء اإلشارة، 

 االستفهام، الضمائر

 Unit –V:  

 التعبير

 أيام األسبوع، أسماء الشهور، األعداد، أعضاء الجسد، أسماء الفواكه، وسائل النقل، عن حجرة الدرس

 

Books Prescribed: 

 1122عبد الرحيم، اسالمک فاؤنڈيشن ٹرسٹ،چينائی، . ف: الجزء الثاني: دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها . 

 دمحم عطية األبرشي، كتب خانه حسينيه ديوبند: القصص األدبية لطالب اللغة العربية 

 أبو الحسن على الحسني الندوي، مؤسسة الصحافة والنشر، لكناؤ : الجزء األول: القراءة الراشدة 

Books Recommended: 

  الجزء األول والثاني  والثالث، دار المعارف مصر)اإلبتدائية(النحو الواضح ،. 
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Maulana Azad National Urdu University 

B. A. II Semester 

Core Paper: Arabic - Credits: 5 

 

 Unit –I:         

 الدرس السادس عشر ـــ الدرس الحادي والعشرون مع التمرينات

 .(الجزء الثاني: دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها)   

 Unit – II:  

  الدرس الثاني والعشرون ـــ الدرس الثامن والعشرون مع التمرينات       

 .(الجزء الثاني: لغير الناطقين بهادروس اللغة العربية )  

 

 Unit- III:  

 النصوص األدبية

  التاجر المحسن 

  (مجموعة القصص األدبية)الراعي األمين 

   ،( القرأءة الراشدة، الجزء األول)شر وخير ألبي العتاهية 

 

 Unit- IV:  

 القواعد

الماضی، المضارع، االمر، النهی، المعلوم، المجهول، الالزم، المتعدی، الفعل الصحيح والفعل المعتل، المضعف، ) الفعل وأقسامه

 کان وأخواتها، جمع السالم وجمع المكسر  إن وأخواتها، ، ،النواصب، الجوازم)المهموز

 Unit –V:     

 التعبير واإلنشاء

 .حاب الجامعة، في المطعمألوان، أدوات المنزل، أدوات المكتب،األسرة، ر

 

Books Prescribed: 

 1122عبد الرحيم، اسالمک فاؤنڈيشن ٹرسٹ،چينائی، . ف: الجزء الثاني: دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها . 

 دمحم عطية األبرشي، كتب خانه حسينيه ديوبند: القصص األدبية لطالب اللغة العربية. 

 أبو الحسن على الحسني الندوي، مؤسسة الصحافة والنشر، لكناؤ: الجزء األول: القراءة الراشدة. 

Books Recommended: 

  الجزء األول والثاني  والثالث، دار المعارف مصر)اإلبتدائية(النحو الواضح ،. 
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Maulana Azad National Urdu University 

B.A., III - Semester 

Core Paper: Arabic – Credits: 5 

 

الدرس الخامس –الدرس ألاول :             الوحدة ألاولى    

(دروس اللغة العربية ، الجزء الثالث ، ف عبدالرحيم )                                             

الدرس الحادي عشر  –الدرس السادس :           الوحدة الثانية    

(روس اللغة العربية ، ف عبدالرحيم ، الجزء الثالثد)                                             

الدرس الخامس   –الدرس ألاول :         الوحدة الثالثة     

(القراءة الرشيدة ، الجزء الثالث)                                              

القواعد  :         الوحدة الرابعة     

إلاعراب والبناء ، املعربات بالحروف والحركات ، حذف الخبر وتقديمه، )                                               

( املفاعيل الخمسة                                              

التعبير وإلانشاء :       الوحدة الخامسة    

املرافق املنزلية ، في قسم اللغة العربية ، سوق الفواكه، موقف الحافالت، )                                               

(الرحلة الفضائية ، التلفزيون                                              

:  الكتب املقررة  

القراءة الرشيدة ، .  دروس اللغة العربية ، الجزء الثالث ، ف عبدالرحيم                                             

، و النحو الواضح   (مصر)الجزء   الثالث ،                                              

:ألاهداف   

تعويد الطالب على القراءة الجهرية الواضحة، تمكينهم من التعبير السليم،                                              

تحفيظهم الكلمات التي تمس إليها الحاجة في املحادثات اليومية                                                 

Maulana Azad National Urdu University 
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B.A., IV- Semester 

Core Paper: Arabic – Credits: 5 

 

الدرس السادس عشر  –الدرس الثاني عشر :             الوحدة ألاولى  

(دروس اللغة العربية ، الجزء الثالث ، ف عبدالرحيم )                                         

الدرس الثاني والعشرون -الدرس السابع عشر:          الوحدة الثانية  

(دروس اللغة العربية ، ف عبدالرحيم ، الجزء الثالث)                                         

 

(ثالثة أجزاء)الحياة في مدينة الرسول ، املنارة تتحدث :         الثةالوحدة الث   

(القراءة الراشدة ، الجزء الثالث)                                           

القواعد:         الوحدة الرابعة   

(اءالعدد واملعدود، الحال ، التمييز ، الاستثن)                                          

التعبير وإلانشاء :     الوحدة الخامسة   

(           الطلبات ، الرسائل ، وصف كتاب ومدينة وحادث)                                            

: الكتب املقررة  

دروس اللغة العربية ، الجزء الثالث ، ف عبدالرحيم، والقراءة الراشدة،                                          

النحو الواضح ( الجزء الثالث،  أبو الحسن علي الندوي                                           

:ألاهداف  

تعبيرات العربية السليمة بشتى أنواعها وأقسامها      تعليمهم ال                                         

وتدريبهم على إلانشاء والكتابة،  ومراجعة بعض القواعد املهمة                                              

 

 

 

Maulana Azad National Urdu University 
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B.A., V- Semester 

Core Paper: Arabic – Credits: 5 

 

القصص :            الوحدة ألاول    

اين الفضيلة ، الغني والفقير ، أيها املحزون ، الرحمة ، أفسدك قومك                                          

(النظرات ، الجزء ألاول ، املنفلوطي)                                          

الشعر :        الوحدة الثانية   

( القراءة الرشيدة ، الجزء الثالث)العنكبوت والذبابة ، إلاخوان                                          

(القراءة الراشدة ، الجزء الثالث)فاكهة الهند ، رثاء ألاندلس                                           

التعريف باللغة العربية :     الوحدة الثالثة   

(مكانتها وخصائصها)                                      

العربيةمؤجز تأريخ اللغة       : الوحدة الرابعة  

(الجاهلي وإلاسالمي: أبرز ألاعالم وألاعمال في العصرين )                                       

التعبير وإلانشاء :  الوحدة الخامسة   

املوضوعات السياسية والاجتماعية ، الشخصية املحببة ،الكتاب املختار )                                         

(كتابة التقرير واملقال                                         

:الكتب املقررة  

. تأريخ ألادب العربي ألحمد حسن الزيات  النظرات، الجزء ألاول، املنفلوطي،                                           

القراءة الراشدة ، الجزء الثالث، أبو الحسن علي الندوي، القراءة الرشيدة،                                                         

(.                                    مصر)الجزء الثالث ،                             

:افألاهد  

اطالع الطالب على النماذج ألادبية نثرا ونظما، وتنمية قدرات الطالب اللغوية                            

والتعبيرية، وتمكينهم من إلانشاء والتعبير على نطاق أوسع، وتعريفهم بالعصور                            

.املختلفة للغة العربية وآدابها                           

 

 

 

Maulana Azad National Urdu University 

B.A., VI- Semester 

Core Paper: Arabic – Credits: 5 
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النثر العربي:      الوحدة ألاولى   

الاعتراف بالنعمة ، أصحاب الفيل ، مؤامرة قريش ، تجارة رابحة ، بيت أبي                                    

(منثورات ، دمحم الرابع الندوي )                                    

الشعر:  الوحدة الثانية    

لحسان بن ثابت –أغر عليه للنبوة خاتم                                     

لخنساء  –أ عيني جودا وال تجمدا                                     

ألبي العتاهية         –تعي نفس ي إلى مر الليالي و بادر الفرصة واحذر فوتها                                     

  (نخبة ألادب)                                 

مؤجز تأريخ اللغة العربية :  الوحدة الثالثة   

( العصر العباس ي والعصر الحديث)                                  

الترجمة من العربية إلى :  الوحدة الرابعة                                                                   

 إلانجليزية       

الترجمة من إلانجليزية إلى العربية :  الوحدة الخامسة    

:الكتب املقررة  

. منثورات ، دمحم الرابع الندوي، نخبة ألادب                                

. والصحف واملجالت العربية .  3تأريخ ألادب العربي ألحمد حسن الزيات                                 

:ألاهداف  

على فهم الشعر العربي اطالع الطلبة على نماذج النثر الفني، تمكينهم مما يساعدهم                       

تدريبهم على الترجمة من وإلى العربية، وتعريفهم بمحطات مهمة من التأريخ العربي                          

 

 

 

 

 

 


