
THE UNIVERSITY OF BURDWAN 
Restructuring of PG syllabus of Arabic under the Faculty of Arts (Under CBCS System) 2020 

With effect from academic year 2020-2021 

Semester Course Code Course Title Course 

Type 

Course 

Status 

Credit 

Value of 

the 

Course 

Marks 

Distributio

n (End Sem 

+ Int. Asst.) 

Semester-I MAARB 101* Pre-Islamic Arabic 

Literature  

Theory Core Course 5 40+10=50 

MAARB 102* Arabic Literature During 

Islamic Period 

Theory Core Course 5 40+10=50 

MAARB 103* Linguistics Theory Core Course 5 40+10=50 

MAARB 104* Arabic Text and Applied 

Grammar 

Theory Core Course 5 40+10=50 

MAARB 105* Translation: Theory and 

Practice* 

Theory Core Course 5 40+10=50 

Semester-I Total: 25 250 

 

Semester Course Code Course Title Course 

Type 

Course 

Status 

Credit 

Value of 

the 

Course 

Marks 

Distributio

n (End Sem 

+ Int. Asst.) 

Semester-II MAARB 201* Arabic Literature During 

Umayyad Period 

Theory Core Course 5 40+10=50 

MAARB 202* Rhetoric& Prosody Theory Core Course 5 40+10=50 

MAARB 203* Use of Language-I* Theory Core Course 5 40+10=50 

MAARB 204* Arabic Literature in India Theory Core Course 5 40+10=50 

MAARB 205* Specialized Translation* Theory Core Course 5 40+10=50 

Semester-II Total: 25 250 

 

Semester Course Code Course Title Course 

Type 

Course 

Status 

Credit 

Value of 

the 

Course 

Marks 

Distributio

n (End Sem 

+ Int. Asst.) 

Semester-III MAARB 301* Arabic Poetry During 

Abbasid Period 

Theory Core Course 5 40+10=50 

MAARB 302* Arabic Prose During 

Abbasid Period 

Theory Core Course 5 40+10=50 

MAARB 303 

A/B/C/D# 

One of the Major Elective 

Course to be chosen from 

the following: 

a) Principles of Literary 

Criticism 

b) Teaching Methodology  

c) Development of Auto-

Biography in Arabic 

literature 

d) Stylistics of Arabic 

Literature  

Theory Major 

Elective 

5 40+10=50 

MAARB 304 

A/B/C/D# 

One of the Major Elective 

Course to be chosen from 

the following: 

a) Literary Trends, 

Movements & Schools 

b) Communicative Arabic-

1 

c) Applied Criticism  

d) Development of Travel 

Literature in Arabic 

Theory Major 

Elective 

5 40+10=50 



MAARB 305 

A/B/C/D^ 

One of the Minor Elective 

Course to be chosen from 

the following: 

a) Essential Arabic 

b) Contemporary Arab 

World (Social, 

Economical & Political 

Conditions) 

c) Arab Culture and 

Civilization 

d) A brief history of 

Arabic Literature 

Theory Interdisciplin

ary Elective 

4 40+10=50 

Semester-III Total: 24 250 

 

 Medium of instruction will be in Arabic 

 *Courses focus on employability & skill development 

 

Semester Course Code Course Title Course 

Type 

Course 

Status 

Credit 

Value of 

the Course 

Marks 

Distributio

n (End Sem 

+ Int. Asst.) 

Semester-IV MAARB 

400** 

Community Engagement 

Course  

PR Community 

Engagement 

Course 

2 20+5=25 

MAARB 401* Modern Arabic Prose Theory Core Course 5 40+10=50 

MAARB 402* Modern Arabic Poetry Theory Core Course 5 40+10=50 

MAARB 403  

A/B/C/D# 

One of the Major Elective 

Course to be chosen from the 

following: 

a) Arabic Novel & Short 

story 

b) Mahjar Literature 

c) Development of 

Arabic Journalism 

d) Arabic Play 

Theory Major 

Elective 

5 40+10=50 

MAARB 404  

A/B/C/D# 

One of the Major Elective 

Course to be chosen from the 

following: 

a) Use of Language-II 

b) Communicative 

Arabic-II 

c) Consecutive 

Interpretation  

d) Andalusian & 

Ottoman Literature  

Theory Major 

Elective 

5 40+10=50 

MAARB 405* Dissertation Writing & 

Research Methodology 

PR/Projec

t & 

Theory 

Core Course 5 30+10+10=50 

Semester-IV Total: 27 275 

Program Total 101 1025 



Detailed Syllabus 

M.A. in Arabic, Semester-I 

 (MAARB 101)*: Pre-Islamic Arabic Literature     

 Course Content: 

 جُىع ألاصب الٗغبي في الٗهغ الجاَلي .1

 زهائو الىثر الجاَلي وممحزاجه .2

ت الخالُت .3 : صعاؾت الفىىن الىثًر

 :في الٗهغ الجاَليالخُباء الخُابت و .1

 بلخ... ؤيها الىاؽ اؾمٗىا ووٖىا بهه مً ٖاف ماث وماث فاث : كـ بً ؾاٖضة ؤلاًاصي وزُبخه. 

  ًهبهما اإلاغء :  الؼبُضي وزُبخهمٗضًىغبٖمغوب  .بلخ...  كلبه ولؿاهه فباٙل اإلاىُم الؿضاصبإنٍٛغ

فها وؤهىاٖها، وصعاؾت ونُت ٖمغو بً ولثىم لبيُه وونُت ؤٖغابُت ابىتها لُلت ػفافها: الىناًا .2  .حٍٗغ

ً مثال ؾائغا: الخىم وألامثاٌ .3 فها وكُمتها الاحخماُٖت وألاصبُت، وصعاؾت ٖكٍغ  .حٍٗغ

فها وعؾالت اإلاىظع ألاهبر بلى ؤهىقغوان: الغؾالت .4  .حٍٗغ

  الكٗغ الجاَلي وؾماجه الباعػةؤٚغاى .4

بلاتهم .5  الكٗغاء الجاَلُىن َو

 : لكٗغاء اإلاظوىعًٍ ؤصهاٍ وكهائضَم الخالُتصعاؾت ا .6

  (.ٖظاعي صواع في مالء مظًل…بلى ... ولُل همىج البدغ ؤعدى ؾضوله )امغئ اللِـ   ٖكغون بِخا مً مٗللخه 

  حر بً ؤبي ؾلمى   ٖكغون بِخا مً مٗللخه  (بُٗضًً فيها مً ٖلىق ومإزم…بلى .... ؤمً ؤم ؤوفى صمىت لم جيلم )َػ

  ( فما ًضوعن ماطا ًخلىها…بلى.... ؤبا َىض فال حعجل ٖلُىا )ٖمغو بً ولثىم   ٖكغون بِخا مً مٗللخه 

  (صَــغ وال ًــىـفــ٘ الـخلـبُـب…بلى .... ؤكفغ مً ؤَله ملخىب )ٖبُض بً ألابغم   ٖكغون بِخا مً مٗللخه 

 ( مىه بٗض اللخل نهل وقل... بلى... ِبن بالكٗب الظي صون ؾل٘) ٖكغون بِخا مً كهُضجه  جإبِ الكغا 

 ىَم : خاجم الُائي   اللهُضة الياملت
َ
ي الل

ّ
ِكل

َ
ٌ ؤ

َ
ظ َٗ كلي اللىم والٗظٌ)َوال

َ
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ُ
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َ
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ُ
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ل
َ
 ؤ

 ٌُ َٖؼ
َ
 (ُعَٖخُه ِاَخاَج ؤ

 Books recommended: 

  اوي  صعاؾاث في ألاصب الٗغبي:  مٗاط الؿَغ

 ش ألاصب الٗغبي  : خىا الفازىعي ألاصب اللضًم - الجام٘ في جاٍع

  ًاث ؤخمض خؿ ش ألاصب الٗغبي : الٍؼ جاٍع

 إولى مىهىعَم)ؤصب الٗغب  : ماعون ٖبىص ش وكإجه وجُىعٍ وؾحر مكاَحر عحاله وزَُى  (مسخهغجاٍع

 في ٖهىع الٗغبُت الؼاَغةزُب الٗغب حمهغة  : ؤخمض ػوي نفىث 

 في ٖهىع الٗغبُت الؼاَغةعؾائل الٗغبحمهغة :  ؤخمض ػوي نفىث  

 اإلاٗللاث الؿب٘ صًىان خاجم الُائي وصًىان جإبِ الكغا 

 ٕالىثر في الٗهغ الجاَلي  : َاقم نالر مىا

 



Detailed Syllabus 

M.A. in Arabic, Semester-I 

 (MAARB 102)*: Arabic Literature During Islamic Period    

 Course Content: 

تؤزغ  .1  ؤلاؾالم ٖلى خُاة الٗغب الٗللُت والاحخماُٖت وألاصبُت واللٍٛى

2.  ٌ  الىثر الٗغبي وزهائهه في الٗهغ ؤلاؾالمي ألاو

 م  ؾىعة الىجم:   اللغآن الىٍغ

 حىام٘ اليلم :  الخضًث الكٍغف 

 : الخُابت .3

  بٗض مٗغهت خىحن وزُبت حجت الىصإنلى هللا ٖلُه وؾلم زُبت الغؾٌى 

 زُبت ؤبي بىغ الهضًم عض ي هللا ٖىه ًىم الؿلُفت 

  ٚتالٖىه وههج البهللا ٖلي بً ؤبي َالب عض ي 

 الىخابت في نضع ؤلاؾالم .4

  هخاب ٖمغ عض ي هللا ٖىه بلى ؤبي مىس ى ألاقٗغي عض ي هللا ٖىه 

 زهائو الكٗغ الٗغبي في نضع ؤلاؾالم وؤٚغايه .5

 : لكٗغاء اإلاظوىعًٍ ؤصهاٍ وكهائضَم الخالُتصعاؾت ا .6

  حر ٌُ ):   ٖكغون بِخا مً اللهُضة البرصة هٗب بً َػ ىَم َمخبى َُ َلللي ال
َ
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 Books recommended: 

 ش ألاصب الٗغبي   : خىا الفازىعي ألاصب اللضًم - الجام٘ في جاٍع

 اث ش ألاصب الٗغبي   : ؤخمض خؿً الٍؼ جاٍع

 إولى مىهىعَم)ؤصب الٗغب   : ماعون ٖبىص ش وكإجه وجُىعٍ وؾحر مكاَحر عحاله وزَُى  (مسخهغجاٍع

 ش ألاصب الٗغبي:   ٖمغ فغور  جاٍع

 ش ألاصب الٗغبي :   قىقي يُف  – الٗهغ ؤلاؾالمي –جاٍع

 صًىان خؿان بً زابذ ألاههاعي :   خؿان بً زابذ 

 حر حر:   هٗب بً َػ  صًىان هٗب بً َػ

 صًىان الخيؿاء :    الخيؿاء 

 صًىان الىابٛت الجٗضي:   الىابٛت الجٗضي 

  مسخاعاث مً ؤصب الٗغب:  الكُش ؤبى الخؿً ٖلي الىضوي 

 

 



Detailed Syllabus 

M.A. in Arabic, Semester-I 

 (MAARB 103)*: Linguistics       

 Course Content: 

 جصخُذ الىُم واإلاساعج .1

ت وفهائلها .2 ف باللٛت ووكإة اللٛت ال كٍغ  الخٍٗغ

ا .3 ىامل اػصَاَع ا ٖو  وكإة اللٛت الٗغبُت ومغاهَؼ

 زهائو اللٛت الٗغبُت .4

لت هخابتها .5 ٍغ  ؤهىإ الهمؼاث َو

 اللهجاث الٗغبُت ونلتها بالٗغبُت الفهخى .6

 اإلاضزل بلى ٖلم اللؿاهُاث الخضًثت .7

 ٖلم ألانىاث والدكىُل الهىحي .8

 والخُىع الفني في اللؿاهُاث الخضًثت (اإلاىعفُم)اإلاضزل بلى ٖلم الهغف  .9

فه وؤهىإ الخُىع الضاللي: ٖلم الضاللت .10  حٍٗغ

فها وجُىعَا: اإلاٗاحم الٗغبُت .11  حٍٗغ

 Books recommended: 

 Ancient Semitic Civilization by SabatinoMoscati 

 The Heart of Arabic by Philby 

 The Arabic Language: Its Role in History by Anwar G. Sehne 

 ش الٗغب كبل ؤلاؾالم  : الضهخىع ٖلي حىاص  جاٍع

 الخًاعاث الؿامُت  : الضهخىع ؾُض ٌٗلىب بىغ 

 لم اللٛت. 3والُفل . 2فله اللٛت ووكإة اللٛت ٖىض ؤلاوؿان . 1 : الضهخىع ٖلي ٖبض الىاخض وافي  ٖو

 مضزل بلى ٖلم اللٛت  : الضهخىع ببغاَُم زلُل 

 فله اللٛت   : ألاؾخاط مدمض مباعن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detailed Syllabus 

M.A. in Arabic, Semester-I 

 (MAARB 104) *: Arabic Text and Applied Grammar     

 Course Content: 

هذه المادة تبتني أساسا على التمارين والتطبيقاث العمليت للقواعذ النحويت والصزفيت وصياغت الجمل : المالحظت

. باستخذام التعابيز المختارة

الىىغة واإلاٗغفت، اإلاٗغب واإلابني، اإلاًاف واإلاًاف بلُه، الهفت واإلاىنىف، اإلابخضؤ والخبر، : (الجملت الاؾمُت)مباخث في الاؾم  .1

 الًمحر وؤهىاٖه، ؤؾماء ؤلاقاعة، ؤؾماء اإلاىنىلت، الىٗذ – الجؼء ألاٌو للىخاب –. ؤهىإ الخبر، وان وؤزىاتها، وبن وؤزىاتها

 – الجؼء الثالث للىخاب – اؾم الخفًُل، اؾم الؼمان واإلايان ألاؾماء الخمؿت، – الجؼء الثاوي للىخاب –. الخلُلي

 هىانب الفٗل، حىاػم – الجؼء ألاٌو للىخاب –ؤهىإ الفٗل، الفٗل الالػم واإلاخٗضي، : (الجملت الفٗلُت)مباخث في الفٗل  .2

 ؤؾماء ألافٗاٌ، ؤفٗاٌ اإلالاعبت، الغحاء – الجؼء الثاوي للىخاب –الفٗل، ألافٗاٌ اإلاخٗضًت بلى مفٗىلحن، ألافٗاٌ الخمؿت 

 – الجؼء الثالث للىخاب –والكغوٕ، 

 الجؼء الثاوي – خغوف الىفي، خغوف اللؿم – الجؼء ألاٌو للىخاب –خغوف الُٗف، خغوف الجغ : مباخث في الخغوف .3

 – الجؼء الثالث للىخاب – خغوف وؤؾماء الاؾخفهام وبٖغابه –للىخاب 

، ؤؾلىب الىضاء، ال الىافُت – الجؼء الثاوي للىخاب –حٗضص الخبر وجلضمه، الخاٌ، : مباخث في الجملت ومخمماتها .4  ؤصواث الكٍغ

وؤهىاٖه،   الخىاب٘، اإلافٗىالث، الخاٌ، الخمُحز – الجؼء الغاب٘ للىخاب – ؤؾلىب الاؾخثىاء – الجؼء الثالث للىخاب –للجيـ

 – الجؼء الغاب٘ للىخاب –الٗضص وؤخىاله 

 Prescribed Book: 

 الخؿحن كىامي ٖمغ بً ؾٗاصة وفهُم مىس ى ؤبى حجاػي : – ألاحؼاء ألاعبٗت –إلاسخاع في كىاٖض اللٛت الٗغبُتا 

 Books recommended: 

 اللىاٖض ألاؾاؾُت للٛت الٗغبُت   : للؿُض ؤخمض َاقمي 

  اللىاٖض الخُبُلُت في اللٛت الٗغبُت : الضهخىع هضًم خؿحن صٖيىع 

  مدمىص بؾماُٖل نُني، مدمض خؿحن، ؤهىع عقُض، مهُفى ٖمغ، ؤخمض ٖبض –ألاحؼاء ألاعبٗت–اللغاءة الٗغبُت للمؿلمحن 

اب، نالر مدمض  الَى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detailed Syllabus 

M.A. in Arabic, Semester-I 

 (MAARB 105) *: Translation: Theory and Practice*     

 Course Content: 

 : نظرية

اإلاضزل بليها : الترحمت .1

ؤهىإ الترحمت  .2

 الترحمت الخغفُت 

 الترحمت ألاصبُت 

  الترحمت بخهغف

  ت الترحمت الخفؿحًر

  الترحمت الخلخُهُت

  الترحمت الفىعٍت

  ب الخٍٗغ

ش الترحمت  .3 جاٍع

  ش الترحمت ٖىض الٗغب جاٍع

اث الترحمت  .4 هٍٓغ

  اث الترحمت ٖىض الٗغب هٍٓغ

اإلاكاول في الترحمت  .5

  ت وبالٗىـ- مكاول الترحمت الٗغبُت  - ؤلاهيلحًز

خىاء به ؤزىاء الترحمت ، وَغق وجلىُاث الترحمت .6 ما ًجب الٖا

–  من العربية إلى إلانكليزية وبالعكس –الفقرات املختارة من الصحف اليومية   :ممارسة

  فلغاث ألازباع الصخفُت ًٖ اللًاًا اإلاٗانغة 

  فلغاث ألازباع اإلاخٗللت باإلاجخم٘ والؿُاؾت 

  الفلغاث ألاصبُت ال ؿُُت

  ا الفلغاث الخىىىلىحُت

  فلغاث الُب والصخت

  ايُت الفلغاث الٍغ

 Books recommended: 

 ت الٗاإلاُت لليكغ، اللاَغة،  ، فً الترحمت:   لضهخىع مدمض ٖىاويا الكغهت اإلاهٍغ

 صاع الىخب الٗلمُت، اللاَغة،  ؤنٌى الترحمت:  لضهخىع خؿِب بلُاؽ خضًضا. 

 ت والخُبُم : الضهخىع ٖلي اللاؾمي   الترحمت وؤصواتها صعاؾاث في الىٍٓغ

 

 



Detailed Syllabus 

M.A. in Arabic, Semester-II 

 (MAARB 201) *: Arabic Literature During Umayyad Period    

 Course Content: 

 جُىعٍ ومىاهجه وزهائهه: ألاصب الٗغبي في ٖهغ بني ؤمُت .1

ً للٗلىم الٗغبُت .2 ذي لٗلىم اللغآن والخضًث وعواًت ؤزباع الٗغب: الجم٘ والخضٍو  ؾغص جاٍع

ت في الٗهغ ألامىي  .3  الخُابت والىخابت: ألاحىاؽ الىثًر

 ذ بالكهىاث، وعاكذ بالللُل، وخلُذ : زُبت كُغي بً الفجإة غة، ُخفَّ ًِ
َ
ؤما بٗض، فةوي ؤخظعهم الضهُا، فةنها خلىة ز

 ... بلخباآلماٌ

  بٗض صًغ الجماحمالدجاج بً ًىؾفزُبت  

 بلُىم ًا مٗكغ الىخاب بلخ: عؾالت ٖبض الخمُض الياجب بلى الىخاب... 

غاى والاججاَاث والؿماث الباعػة: في الٗهغ ألامىي الٗغبي الكٗغ  .4  ألٚا

 ٌاقٗغا وقٗغ الىلائ غ : َئ ألازُل والفغػصق وحٍغ

 مغ بً ؤبي عبُٗت: الكٗغ الٛؼلي وقٗغاٍئ  حمُل بً مٗمغ ٖو

 ما ، زابذ كُىت : قٗغ اإلاضًذ والهجاء وقٗغاَئ  ههِب، اللُامي، هٗب بً مٗضان ألاقلغي، ابً مفٙغ

 ابً كِـ الغكُاث، الُغماح، هثحر، الىمُذ، ٖبض هللا بً الؼبحر، ٖضي بً الغكإ: الكٗغ الؿُاس ي وقٗغاٍئ 

 : لكٗغاء اإلاظوىعًٍ ؤصهاٍ وكهائضَم الخالُتصعاؾت ا .5

 هُ : الفغػصق
َ
ج
َ
 الَبُداُء َوَإ

ُ
ِٗغف

َ
ظي ح

َّ
ظا ال ََ ُم ... بلى  ...    

َ
ىِخِه الَلل

َ
ُه في ل

َ
 َحغي ِبظاَن ل

 ها:   ألازُل
َ
 ِللِفغاِق ِحمال

ُ
ماَمت

ُ
ذ ؤ

َ
ها... بلى  ...  َعَخل

َ
ُه َوِعحال

َ
ُل

َ
َبدىا ز

َ
 ِاؾد

ّ
 ِبال

 غ خابا:   حٍغ ِٗ ٌَ َوال ىَم ٖاِط
َ
ي الل

ّ
ِكل

َ
هابا... بلى  ...  ؤ

ُ
َغِة َواإلا َفُىا طا الَجٍغ

َ
 ه

 َج الَللَب َمٛاٍن َوَنَحر:  ٖمغ بً ؤبي عبُٗت َُّ ََ ع... بلى  ...  
َ
ّىا َوالَلظ َٖ بغاُم 

َ
َب ألا ِ

ُّ ُٚ 

 Books recommended: 

 ضان ش آصاب اللٛت الٗغبُت :    حغجي ٍػ  – الجؼء ألاٌو – جاٍع

 ش ألاصب الٗغبي :    ٖمغ فغور  – الجؼء ألاٌو – جاٍع

 الكٗغ في الٗهغ ألامىي :   ٚاػي َلُماث، ٖغفان ألاقلغ 

 حاَاث الكٗغ في الٗهغ ألامىي اث:   الضهخىع نالح الضًً الهاصي 

 الٌٛؼ الٗظعي في الٗهغ ألامىي :    ؤخمض خؿحن نبىة 

 جاعیسه:    حىعج ٚغیب ،  وؤٖالمهالٌٛؼ

 

 

 

 



Detailed Syllabus 

M.A. in Arabic, Semester-II 

 (MAARB 202) *: Rhetoric & Prosody       

 Course Content: 

 الفهاخت والبالٚت وألاؾلىب .1

 ٖلم البُان .2

 الدك ُه وؤكؿامه 

  اإلاجاػ وؤكؿامه 

  الاؾخٗاعة وؤكؿامها 

  الىىاًت ؤكؿامها 

 ٖلم اإلاٗاوي .3

  الخبر وؤكؿامه 

 ؤلاوكاء وؤكؿامه 

  الفهل والىنل 

  ىاب واإلاؿاواة ؤلاًجاػ  وؤلَا

 ٖلم البضٌ٘ .4

 الجىاؽ، السج٘، الاكخباؽ: اإلادؿىاث اللفُٓت. 

 ت ىؿه، ؤؾلىب الخىُم: اإلادؿىاث اإلاٗىٍى  الخىعٍت، الُباق، اإلالابلت، خؿً الخٗلُل، جإهُض اإلاضح بما ٌكبه الظم ٖو

فه وزهائهه .5  .ٖلم الٗغوى حٍٗغ

 ألاؾباب وألاوجاص والفىانل وألاحؼاء والضوائغ الخمؿت والؼخاف والٗلت: حٍٗغف ألاؾاؾُاث الٗغويُت آلاجُت .6

ل، البدغ اليامل، البدغ الىافغ، البدغ الخفُف، البدغ : صعاؾت مفهلت للبدىع آلاجُت والخلُُ٘ الكٗغي ٖلى ؤوػانها .7 البدغ الٍُى

 ال ؿُِ والبدغ اإلاضًض والبدغ الغحؼ

 Prescribed Book:      علي الجارم ومصطفى أمين : البالغة الواضحة  

 عمر فاروق الطباع . محمود مصطفى بتحقيق د: محيط الدائرة، والعروض والقافية

 Books recommended: 

 ؼ ٖخُم  ٖلم البُان : ٖبض الٍٗؼ

 ؼ ٖخُم  ٖلم البضٌ٘: ٖبض الٍٗؼ

 حمهغة البالٚت: ٖبض الخمُض الفغاهي 

 

 

 

 

 



Detailed Syllabus 

M.A. in Arabic, Semester-II 

 (MAARB 203) *:Use of Language-I*  

 Course Content:  

a. Oral Expression 

1. Self-Introduction 

2. Daily Life 

3. Marketing  

4. Travelling 

5. Dialogue 

6. Group Discussion  

b. Composition 

1. Personnel Letter Writing 

2. Application Writing 

3. Precise Writing 

 Books recommended: 

 ت : مِؿىن ٖلي صعوَل   الىخابت ؤلاوكائُت ؤلابضاُٖت لُلبت اإلاغخلت الثاهٍى

 فً هخابت اإلالاٌ والفلغاث الاوكائُت : مدمض مدمىص  

 ُُٖت ٌ اجه ؤصواجه والخٗبحر؛  فً هخابت ؤلاوكاء :  الٛى  ومىيٖى

 ؿغ : ٖهام ًىؾف   حٗلم هخابت الخٗبحر وؤلاوكاء بؿهىلت َو

 ت للمضاعؽ : مدمض الهىضي، َىاء الكُش ت هخابت ؤلاوكاء باللٛت ؤلاهجلحًز  مىؾٖى

 اث الخٗبحر والاوكاء : ٖماص الكافعي لت الؿهلت لىخابت مىيٖى   الٍُغ

 ألاؾالُب ؤلاوكائُت في الٗغبُت : ببغاَُم ٖبىص الؿامغائي 

 غ لت حضًضة ومبخىغة حؿاٖض الُالب ٖلى بجلان اللٛت الٗغبُت: فاًؼ جِؿحر الَؼ    فً ؤلاوكاء ٍَغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detailed Syllabus 

M.A. in Arabic, Semester-II 

 (MAARB 204) *: Arabic Literature in India       

 Course Content 

ش جُىع الٗالكاث الٗغبُت  .1  الهىضًت – جاٍع

ذي: اللٛت الٗغبُت في الهىض .2  وكإتها وجُىعَا مً مىٓىع جاٍع

 ٖلىم الخضًث وقغخه، الضعاؾاث : هٓغة ٖابغة ٖلى مؿاَمت الهىىص في الىثر الٗغبي في الهىض ، ٖلىم اللغآن وجفؿحٍر

ساألصب الٗغبي،  ش وجاٍع لم الىدى واللٛت، الفلؿفت والىالم، الخاٍع ؤلاؾالمُت، الفله والفخاوي، الؿحر والتراحم، ألاصب ٖو

ب  .بنضاع اإلاجالث، الترحمت والخٍٗغ

: ؤٖالم الىثر .3

 الهٛاويخؿً مدمض بً اٌلخؿً بً ا 

  الكاٍ ولي هلل الضَلىي

  هىاب نضًم خؿً اللىىجي

  ٖبض الخي الخؿني

  ؼ اإلاُمني  ٖبض الٍٗؼ

  ؤبى الخؿً ٖلي الخؿني الىضوي

  م اإلاٗهىمي ؤبى مدفّى هٍغ

: ؤٖالم الكٗغ .4

 ؤبى ُٖاء الؿىضي... 

  اللاض ي ٖبضاإلالخضع الىىضي الضَلىي 

 ٌ   خم الخحر آباصيٌف

  ٚالم ٖلي آػاص البلىغامي 

  فٌُ الخؿً الؿهاعهفىعي

  ؤهىع قاٍ الىكمحري

  ٖمغ كاض ي البلىيىحي

، ؤبجض الٗلىم، ؾبدت اإلاغحان في آزاع َىضوؾخان، فله اللؿان، جاج الٗغوؽ، حجت هلل البالٛتؾىاَ٘ ؤلالهام،  :ؤَم اإلاالفاث الهىضًت .5

الٗالم باهدُاٍ والؿىض، ماطا زؿغ عحاٌ الهىض ، الثلافت ؤلاؾالمُت في الهىض، هكاف مهُلخاث الفىىن والٗلىم، جدفت اإلاجاَضًً

 .، متى جيىن الىخاباث مازغةاإلاؿلمحن

 صعاؾت .6

 " ٌمً ؤصب الصخىة ؤلاؾالمُت للؾخاط واار عقُض الخؿني الىضوي " الضهخىع مدمض بكبا 

 "ت للؾخاط هىع ٖالم زلُل ألامُني" بقغاكت  مً مجلت الضاعي الكهٍغ

 Books recommended: 

  اللٛت الٗغبُت في الهىض ٖبر الٗهىع :  زىعقُض ؤقغف بكباٌ الىضوي 

 الضهخىع ؤقفاق ؤخمض. ؤ   :ً  مؿاَمت الهىض في الىثر الٗغبي زالٌ اللغن الٗكٍغ

  ت:  حماٌ الضًً الفاعوقيالضهخىع ًّ ت في البالص الهىض ُّ  ؤٖالم اإلاالفحن بالٗغب

 صب الٗغبىألا:    اخمض اصَعـ  ً فى قبه اللاعة الهىضًت ختى اوازغ اللغن الٗكٍغ

 



Detailed Syllabus 

M.A. in Arabic, Semester-II 

 (MAARB 205) *: Specialized Translation* 

 Course Content: 

1. Political international news (Arabic & English) 

2. Scientific and technical news (Arabic & English) 

3. Medical and health news (Arabic & English) 

4. Economic news (Arabic & English) 

5. Sports news (Arabic & English) 

6. Economic & commercial Translation (Arabic - English) 

7. Scientific Translation (Arabic - English) 

8. Legal Translation (Arabic - English) 

9. Literary texts Translation (Arabic - English) 

10. Translation of property sale and purchase agreements and deeds (Arabic - English) 

11. Translation of degree and certificates (Arabic - English) 

12. Translation of political speeches and addresses (Arabic & English) 

13. Translation of essays (Arabic & English) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detailed Syllabus 

M.A. in Arabic, Semester-III 

 (MAARB 301)* :  Arabic Poetry During Abbasid Period 

 Course Content: 

 ؤصواٍع والؿماث الباعػة ليل صوع ووكإة اإلاىلضًً فُه: ؤصب الٗهغ الٗباس ي .1

 جُىعٍ وؤهىاٖه وزهائهه: الكٗغ الٗغبي في الٗهغ الٗباس ي .2

 :صعاؾت الكٗغاء اإلاظوىعًٍ ؤصهاٍ وكهائضَم الخالُت .3

  ًٖهاها فإعؾلىا اإلاىُت جاصبه... بلى ... بطا اإلالً الجباع نٗغ زضٍ:   بغصبكاع ب 

  ماُء الَخىاِئُم   : جمامؤبى ِٓ غوي ال
َ
ن ج

َ
إِن ؤ ًَ م 

َ
ل
َ
ياِعمُ ... بلى... ؤ

َ
احى اإلا

ُ
ًَ ج ً

َ
 الَىضي ِمً ؤ

ُ
 ُبٛاة

 وسخاَء ... بلى... وعٍاٍى جساًُل ألاعى فيها:   ابً الغومي 
ً
 وخىمت

ً
غفا

َ
 وِص ْ

 تكهُضجه  : ابً َاوي ضاءُ : )الهمٍؼ  اإلاٗكُغ ألٖا
ُ

 َنضعاءبلى ... الِخّب خُث
ٌ
َفاهت ُْ َ

 (فىإّنها ز

 ضون با ت كهُضتهاٌ  : ن ٍػ ُّ ضاِهَِىا"هىه
َ
ًْ ج  ِم

ً
ؿلَُىا... بلى... ؤْيَخى الّخىائي َبضًال ٌَ  َمً واَن ِنْغف الَهىي َوالُىصَّ 

  ىاِم :   البدتري
َ
ني في اإلا ًر

َ
ٗت ٌَ  ٌٌ ُا

َ
ظاِم ... بلى... ز ِٗ ُوو آلاعاِء َوالِهَمِم ال

َ
 ط

 باءُ :  اإلاخىلي
َ
ًَ ِاػَصًاَعِن في الُضجى الُغك ِم

َ
غاءُ ... بلى... ؤ َٗ ُ

َل الك َٗ ف ًَ ٌِ َخّتى   في الَلى

 ِخلاصي:  اإلاٗغي ؤبىالٗالء ْٖ تي وا
ّ
ُغ ُمْجٍض في ِمل ؿَخفاِص ... بلى...ًْ

ُ
سَجِض اإلا َٗ  في ال

ً
ضا َْ  َمَغ ُػ

 ؤبى هىاؽ :   

 Recommended Book: 

 ضان ش آصاب اللٛت الٗغبُت:   حغجي ٍػ  جاٍع

  ش آصاب اللٛت الٗغبُت في الٗهغ :  الكُش ؤخمض ؤلاؾىىضعي  الٗباس ي جاٍع

 ض ؤبى ش:   قللي ٍػ  .ؤلاؾالمي والفىغ ؤلاؾالمُت الخًاعة  جاٍع

 ش:   ختي فُلُب  الٗغب جاٍع

 ًٍالكٗغاء اإلاظوىع ً  صواٍو

 ش ألاصب الٗغبي   : ٖمغ فغور  – الجؼء الثاوي –جاٍع

 ؤمغاء الكٗغ الٗغبي في الٗهغ الٗباس ي : ؤهِـ اإلالضس ي   

 آلاصاب الٗغبُت في الٗهغ الٗباس ي : مدمض ٖبض اإلاىٗم الخفاجي 

 اججاَاث الكٗغ في اللغن الثاوي الهجغي  : مدمض مهُفى َضاٍع 

 الكٗغاء في بٛضاص ختى نهاًت اللغن الثالث الهجغي  : ؤخمض ٖبض الؿخاع فغاج 

 

 

 

 

 

 

 



Detailed Syllabus 

M.A. in Arabic, Semester-III 

 (MAARB 302)* :Arabic Prose During Abbasid Period 

 Course Content: 

 اػصَاٍع وؤهىاٖه وزهائهه : الىثر الٗغبي في الٗهغ الٗباس ي .1

 جُىع الٗلىم والفىىن في الٗهغ الٗباس ي .2

 ٌ في هلل الٗلىم والثلافاث وآلاصاب اإلاسخلفت بلى اللٛت الٗغبُتبِذ الخىمت وصوع  .3

 :صعاؾت الىخاب اإلاظوىعًٍ ؤصهاٍ وهماطج هخاباتهم .4

 بزىان الهفاء  : لٗبض هللا بً اإلالف٘ا 

 ٔبحن كاى وكىع وطباب حؿىع :   الجاخ 

 آعاء في الخٗلُم   : لضون ابً الخ 

 اللمُو ألاخمغ   : ابً ٖبض عبه 

 ؾُض الخابٗحن بً اإلاؿِب   : ابً زليان   

 جُىع ؤلاوكاء والترؾل في الٗهغ الٗباس ي وؤهىاٖهما .5

  عؾالت ابً الٗمُض بلى ؤبي ٖبض هللا الُبري  

  وكإتها وجُىعَا:فً اإلالامت .6

 ت: ملامت بضٌ٘ الؼمان الهمضاوي  اإلالامت اإلاًحًر

  غي  اإلالامت الؼبُضًت: ملامت الخٍغ

 Recommended Books 

  جمسخاعاث مً ؤصب الٗغب:   الكُش ؤبى الخؿً ٖلي الىضوي  :I / II 

 ضان ش آصاب اللٛت الٗغبُت:    حغجي ٍػ  جاٍع

  ش آصاب اللٛت الٗغبُت في الٗهغ الٗباس ي:   الكُش ؤخمض ؤلاؾىىضعي  جاٍع

 اث ش ألاصب الٗغبي:    ؤخمض خؿً الٍؼ  جاٍع

 ش ألاصب الٗغبي    : ٖمغ فغور  – الجؼء الثاوي –جاٍع

 ش ألاصب الٗغبي اللضًم    : خىا الفازىعي  الجام٘ في جاٍع

 ألاصب الٗغبي في الٗهغ الٗباس ي ألاٌو والثاوي   : قىقي يُف 

 مدمض ٖبض اإلاىٗم زفاجي:   ٌ  آلاصاب الٗغبُت في الٗهغ الٗباس ي ألاو

 خؿحن ؤمحن :    ٌ  الترحمت في بٛضاص ؤًام الٗهغ الٗباس ي ألاو

 ش الترحمت بترحمت وامُلُا نبخي   : حان صولُل  جاٍع

 ؤنالت الخًاعة الٗغبُت   :هاجي مٗغوف 

 

 

 

 

 



Detailed Syllabus 

M.A. in Arabic, Semester-III 

One of the Major Elective Course to be chosen from the following: 

a. Principles of Literary Criticism 

b. Teaching Methodology  

c. Development of Auto-Biography in Arabic literature 

d. Stylistics of Arabic Literature 

a. (MAARB 303 A)#:  Principles of Literary Criticism     

 Course Content: 

ىانٍغ ووُْفخه : ألاصب .1 فه ٖو  حٍٗغ

فه ووُْفخه: الىلض ألاصبي .2  حٍٗغ

 الىلض الظاحي والىلض اإلاىيىعي 

  الكغوٍ للىاكض 

 الظوق وازخالف ألاخيام الىلضًت 

 وكإجه وؤَىاٍع ومىاهجه : الىلض الٗغبي في الٗهغ الجاَلي وؤلاؾالمي .3

 ؤهماٍ ونىع واإلاضاعؽ الثالر الىلضًت: الىلض ألاصبي في الٗهغ ألامىي  .4

 الىلض اإلانهجي .5

 ؼ الجغحاوي، ابً عقُم: آعاء الٗلماء في الىلض اإلانهجي  .ابً ؾالم، ابً كخِبت، الجاخٔ، آلامضي، ٖبض الٍٗؼ

ُفها في بحغاء الىلض اإلانهجي .6  البالٚت وجْى

 الم البالُٚىن وآعائهم الىلضًت ٖبض هللا بً اإلاٗتز، كضامت بً حٗفغ، ابً َباَبا، ٖلي الغماوي، ؤبى َالٌ الٗؿىغي، : ألٖا

ف الغض ي  ؤبىبىغ الباكالوي، الكٍغ

ت ؤبى الخؿً ٖبض الجباع .7 بض اللاَغ الجغحاوي كًُت اللفٔ واإلاٗنى وهٍٓغ   ٖو

اث : الىلض الٗغبي في الٗهغ الخضًث .8  آعاء وهٍٓغ

 اإلاىاهج الىلضًت وصعاؾتها الخُبُلُت .9

 ذي، اإلاىهج الىفس ي، اإلاىهج اإلالاعن، اإلاىهج اإلاخيامل  اإلاىهج الفني، اإلاىهج الخاٍع

 Prescribed Book:    ت لىىائ: صعاؾاث في الىلض ألاصبي خؿً حاص خؿً، اإلاىخبت الىضٍو  

 Recommended Books 

 ؤنىاللىلضألاصبي:   ؤخمض الكائب 

 الىلضألاصبي:   ؤخمض ؤمحن 

 ؤنىلهىمىاهجه :الىلضألاصبي  .ؾُضكُب 

  فُالىلضوألاصب:   مدمضمىضوع 

 ؼ الضؾىقي جُىع الىلض ألاصبي الخضًث :   ٖبض الٍٗؼ

  صعاؾاث في الىلض ألاصبي اإلاٗانغ:  الضهخىع مدمض ػوي الٗكماوي 

 

 

 

 

 



b. (MAARB 303 B)#: Teaching Methodology  

 Course Content: 

ـ .1 فه وؤهىاٖه: الخضَع  حٍٗغ

ـ ومىاهجه اللضًمت  .2  َغق الخضَع

 لت الاؾخلغائُت  الٍُغ

 لت اللُاؾُت  الٍُغ

  لت ألاؾالُب اإلاخهلت لت الىو اإلاٗضلت)ٍَغ  (ٍَغ

 لت الخىاع واإلاىاككت  ٍَغ

 ُٔلت الدؿمُ٘ والخدف  ٍَغ

ـ .3  َغائم ومىاهج خضًثت : الخضَع

 ـ اللٛت الٗغبُت ت، والٗلُا: جضَع  في مغخلت الابخضائُت، والثاهٍى

 ـ الىهىم ألاصبُت ت والخُبُم: جضَع  بحن الىٍٓغ

 Recommended Book 

 التربُت الٗملُت وصوعَا في بٖضاص اإلاٗلمحن: ِٖؿاوي، مدمض.ؤبى خؿحن، حماٌ وص 

 َ٘ـ اللٛت الٗغبُت:   الخهغي، ؾا   ؤنٌى جضَع

 ـ الىهىم الاصبُت وجىمُت مهاعاث الخظوق والابضإ :  َضاًت َضاًت الكُش، ماَغ قٗبان.ص   جضَع

 ـ اللٛت الٗغبُت والتربُت الضًيُت:  الخماصي، ًىؾف.زاَغ، عقضي، وص  َغق جضَع

 اإلاىاهج اإلاٗانغة:    الضمغصاف، ؾغخان 

 ـ اللٛت الٗغبُت:    الغوابي، حىصث  َغق جضَع

 ـ للٛت الٗغبُت والتربُت الضًيُت:    ؾمً، نالر  .فً الخضَع

 ـ اللٛت الٗغبُت:   الؿُض، مدمىص ؤخمض  في َغائم جضَع

 ـ اللٛت الٗغبُت:    الٗلي، فُهل خؿحن  اإلاغقض الفني لخضَع

 اإلاىحه الفني إلاضعس ي اللٛت الٗغبُت :    ٖبض الٗلُم

 ت :     نالح الضًً، مدمض ـ اللٛت الٗغبُت في اإلاغخلت الثاهٍى جضَع

 

 

 

 

 

 



c. (MAARB 303 C)#: Development of Auto-Biography in Arabic literature   

 Course Content: 

ماالظاجُتة الؿحرفً الؿحرة و .1 ىانَغ   ٖو

ش  .2 شوكإة الؿحرة الظاجُتجاٍع   الٗغبُت وجُىعَا ٖبر الخاٍع

 الؿحر الٗغبُت اللضًمت وؤصخابها .3

م .4  ؤٖالم الؿحر الظاجُت وهخبهم في ؾحَر

 صعاؾت الىخاب اإلاظوىعًٍ ؤصهاٍ وهماطج هخاباتهم .5

 ألاًام للضهخىع َه خؿحن 

  احي لٗلي الُىُاوي  طهٍغ

 ؤها للٗباؽ مدمىص الٗلاص 

 خُاحي ألخمض ؤمحن 

 Recommended Book 

 الؿحرة فً  : ٖباؽ بخؿان 

 ألاصب اإلاٗانغالؿحرة الظاجُت اليؿائُت في  : ؤمل الخمُمي  

 الؿحرة الظاجُت في ألاصب الٗغبي فضوي َىكان حبرا ببغاَُم حبرا وبخؿان ٖباؽ   : تهاوي ٖبض الفخاح

 همىطحا

 ت في يىء الىلض الخضًث : ٖبض اللُُف الخضًضي  فً الؿحرة الظاجُت والٛحًر

 ؼ قغف  ؤصب الؿحرة الظاجُت  : ٖبض الٍٗؼ

 الترحمت الصخهُت  : قىقي يُف 

 الترحمت الظاجُت في ألاصب الٗغبي الخضًث  : ًديى ٖبض الضاًم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d. (MAARB 303 D)#: Stylistics of Arabic Literature    

 Course Content: 

 مفهىم ألاؾلىب وألاؾلىبُت وصاللتهما  .1

 وكإة الاججاٍ ألاؾلىبي وجُىعَا ٖبر الٗهىع  .2

 ألاؾلىب ونلتها بٗلم اللٛت والبالٚت .3

ت والخُبُم وجدضًض صاللتها بحن اإلاهُلخاث الخضًثت  .4  ألاؾلىبُت بحن الىٍٓغ

 ألاؾلىب الٗلمي وألاؾلىب الخُابي، وألاؾلىب ألاصبي، وألاؾلىب الظاحي، وألاؾلىب اإلاىيىعي، وألاؾلىب الؿُمُائي 

اث الخضًثت .5  :اججاَاث ألاؾلىبُت والىٍٓغ

 ت، ألاؾلىبُت البىلُفىهُت ت، ألاؾلىبُت اللؿاهُت، ألاؾلىبُت الجضًضة، ألاؾلىبُت البيٍُى  . ألاؾلىبُت اإلاثالُت، ألاؾلىبُت الخٗبحًر

 صعاؾت ؤؾالُب الىخاب والكٗغاء الخالُحن: 

  ،ٖبض الخمُض الياجب الجاخٔ، بضٌ٘ الؼمان الهمظاوي، ابً اإلالف٘، بكاع بً بغص، وؤبى هىاؽ، بضع قاهغ ؾُاب، زلُل مُغان

 َه خؿحن، الٗلاص، اإلااػوي حبران زلُل حبران. هؼاع كباوي جىفُم الخىُم، ص

 Recommended Book 

 ٖلم ألاؾلىب   : الضهخىع نالح فًل 

 ألاؾلىبُت وألاؾلىب  : الضهخىع ٖبض الؿالم اإلاؿضي 

 مضزل بلى ٖلم ألاؾلىب   : قىغي مدمض ُٖاص 

 صعاؾت ألاؾلىب بحن اإلاٗانغة والترار  : الضهخىع ؤخمض صعوَل 

  اججاَاث ألاؾلىبُت  : الضهخىع حمُل خمضاوي 

  جغحمت ملاالث مسخاعة في الخُاٌ وألاؾلىب والخضازت   :حابغ ٖهفىع 

 ألاؾلىبُت لبُحر ححرو: جغحمت الىخاب  : الضهخىع مىظع ُٖاش ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detailed Syllabus 

M.A. in Arabic, Semester-III 

One of the Major Elective Course to be chosen from the following: 
e) Literary Trends, Movements & Schools 

f) Communicative Arabic-1 

g) Applied Criticism  

h) Development of Travel Literature in Arabic 

a. (MAARB 304 A)#: Literary Trends, Movements & Schools    

 Course Content: 

ت وحظوع ٖالكتهما بالٗغبُت  .1  مفهىم الاججاٍ والجٖز

 ألاهىإ واإلامحزاث: صعاؾت الاججاَاث ألاصبُت الىلضًت .2

 ت، والىاكُٗت، والغوماوؿُت، وجُاع اإلادافٓحن/ الىالؾُىُت الجضًضة الىالؾُىُت، و ، مابٗضالخضازت، والخضازت، والغمٍؼ

ت، و ت، ومابٗضوالبيٍُى  الاؾدكغاكُتالبيٍُى

اث الخالُت .3  :صعاؾت الجٖز

 ت الضًيُت ت الثىعٍت، والجٖز ىُت واللىمُت، والجٖز ت الَى ت الظاجُت، والجٖز ت الخإملُت والفلؿفُت، والجٖز ت ؤلاوؿاهُت، والجٖز  الجٖز

 :صعاؾت الخغواث واإلاضاعؽ ألاصبُت الىلضًت .4

  -مضعؾت الضًىان 

  -حماٖت ؤبىلى 

  اججاَاث الكٗغ اإلاهجغي 

 قٗغ الخفُٗلت/ الكٗغ الخغ 

 Recommended Books: 

 اجاألصبُت: لضهخىعه ُلغاٚبا تالىٍٓغ    مىؾٖى

 صعاؾاث في اإلاظاَب ألاصبُت والاحخماُٖت  : ٖباؽ مدمىص الٗلاص 

 الاججاَاث ألاصبُت في الٗالم الٗغبي الخضًث  : ؤهِـ الخىعي اإلالضس ي  

 ـ. م.ع     الاججاَاث ألاصبُت الخضًثت:البحٌر

 اث والخغواث في الكٗغ الٗغبي الخضًث  : ؾلمى الخًغاء الجُىس ي. ص    الجٖز

 ت:عاماوؿلضن  ٖهفىع حابغ الضهخىع  جغحمت اإلاٗانغة، ألاصبُت    الىٍٓغ

  ألاصبُت والىلضًت الخضًثتالاججاَاث  : مدمىص الٗكحري  

 الاججاَاث الىلضًت الخضًثت :    ٖمغ وىف

  الاججاَاث ألاؾاؾُت في ٖلم اللٛت:   عومان ًاوىبؿىن 

 

 

 

 

 

 



b. (MAARB 304 B) #: Communicative Arabic-1    

 Course Content: 

 الضعوؽ اإلاىخسبت مً  .1

  ٖبض الغخمً الفىػان وآزغون:"العربية بين يديك"ؾلؿلت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَلحن بها  

 مدمض الفاجذ فًل هللا؛ بقغاف مدمىص قٗبان،مدمض ٖاصٌ :"القراءة امليسرة"ؾلؿلت في اللغاءة الٗغبُت لٛحر الىاَلحن بها 

 بؾماُٖل نُني

  ُفُت"ؾلؿلت الىخاب  الضهخىع خبِب هللا زان وآلازغون ": اللٛت الٗغبُت الْى

 

c. (MAARB 304 C)#: Applied Criticism      

 Course Content: 

 ثاإلافاَُم والضالال: الىلض والبالٚت .1

ُف الىلض ٖلى الىو ألاصبي  .2 لت جْى ٍَغ

ت ٌصعاؾت هلضًت جُبُلُت  .3  ألحىاؽ الىثًر

  اإلالالت وؤهىاٖها واإلاالفاث الٗغبُت 

 : ألحىاؽ الؿغصًتصعاؾت هلضًت جُبُلُت ٌ .4

 اللهت اللهحرة 

 الغواًت الٗغبُت 

 اإلاؿغخُت الٗغبُت 

 فً الكٗغ الٗغبي وبيُت اللهُضة الٗغبُت صعاؾت هلضًت جُبُلُت ٌ .5

 Recommended Books: 

   ماٌ الىخاب والكٗغاء الىخب اإلاالفت خٌى الضعاؾاث الىلضًت الخُبُلُت أٖل

 

d. (MAARB 304 D)#: Development of Travel Literature in Arabic 

 Course Content: 

فه وؤبٗاصٍ: ؤصب الغخالث الٗغبي .1  حٍٗغ

 وكإجه وجُىعٍ : ؤصب الغخالث ٖىض الٗغب اللضامى .2

 :صعاؾت الغخالحن الٗغب اللضامى وهماطج هخاباتهم .3

 مغوج الظَب :  اإلاؿٗىصي

 ؤخؿً الخلاؾُم في مٗغفت ألاكالُم :  اإلالضس ي

 س ي ألاهضلس ي ت اإلاكخاق في ازتراق آلافاق:  ؤلاصَع  هَؼ

 جدلُم ما للهىض مً ملىلت ملبىلت في الٗلل ؤو مغطولت :  البحرووي

 ت اع في ٚغائب ألامهاع وعجائب ألاؾفاع :  ابً بَُى
ّ
جدفت الىٓ

 هفايت الجغاب في ٖاللت "زُغة الُُف في عخلت الكخاء والهُف و:  لؿان الضًً بً الخُُب

تراب "  الٚا

  ا :  ابً زلضون
ً
ف بابً زلضون وعخلخه ٚغًبا وقغك الخٍٗغ

 ٌالاحتهاص في اإلاهاصهت والجهاص والبضع الؿافغ لهضاًت اإلاؿافغ:  ؤخمض بً اإلاهضي الٛؼا ... 

 اوي  .الترحماهت الىبري ًٖ عخلخه للدجاػ ومهغ واللؿُىُُيُت:  ؤبى اللاؾم الٍؼ

 الفً والخُىع : صعاؾت ؤصب الغخالث الٗغبُت الخضًثت .4



  ؼ :   عفاٖت عاف٘ الُهُاوي ؼ في جلخُو باٍع جسلُو ؤلابٍغ

 الىاؾُت في ؤخىاٌ مالُت :   ؤخمض فاعؽ الكضًاق

 داوي داهُاث :    ؤمحن الٍغ الٍغ

 الؿىضباص الٗهغي :    خؿحن فىػي

 غة الٗمغ :    جىفُم الخىُم َػ

 ُاف في زاَغ الخاج بلى ؤكضؽ مُاف :    قىُب ؤعؾالن
ّ
الاعحؿاماث الِل

  ًىم  200خٌى الٗالم في :    ؤهِـ مىهىع 

 اب مدمض بؾماُٖل الٗمغاوي عئٍت ًمىُت في ؤصب الغخالث  :  ٖبض الَى

 عخالحي في مكاعق ألاعى ومٛاعبها :    مدمض زابذ

 خٌى الٗالم:    فهض ٖامغ ألاخمضي 

 جائه في لىضن  :    مدمض ٖفُفي

 هخاب ألاؾفاع :    حماٌ الُُٛاوي

 مفاههت الخالن في عخلت الُابان:    ًىؾف اللُٗض 

  ؤًً جظَب َُىع اإلادُِ :    صٖبض اإلاجيببغاَُم

 ا عخالث وعئي :    مدمض اإلاسؼهجي
ً
حىىًبا وقغك

 ؾب٘ ؾماواث :    ؾٗض اللغف

 ض نهٌغ ٖلى ؾفغ :    ؤقغف ؤبى الحًز

 30ًىًما في اإلاؿخلبل:     مهُفى ٖباصة 

 ٌٖاص ً  ؤؾاَحر الؿفغ الؿبٗت:    قحًر

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detailed Syllabus 

M.A. in Arabic, Semester-III 

One of the Minor Elective Course to be chosen from the following: 

a. Essential Arabic 

b. Contemporary Arab World (Social, Economical & Political Conditions) 

c. Arab Culture and Civilization 

d. A brief history of Arabic Literature 

a. (MAARB 305 A)^: Essential Arabic      

 Course Contents: 

 الخغوف الهجائُت .1

ت .2  الخغوف الكمؿُت واللمٍغ

 اليلماث وؤكؿامها اؾما وفٗال وخغفا .3

 اإلاٗغفت والىىغة .4

 الًمحر واؾم ؤلاقاعة .5

 الىاخض والخثيُت والجم٘: الٗضص .6

ـ .7  اإلاظهغ واإلااهث: الجي

 اإلاىنىف والهفت .8

 اإلاًاف واإلاًاف بلُه .9

 الفٗل اإلااض ي واإلاًإع وألامغ والىهي .10

 اإلابخضؤ والخبر .11

 الجملت الاؾمُت والفٗلُت .12

ؤصواث الاؾخفهام  .13

 Recommended Books: 

الىدى الىاار الجؼء ألاٌو لٗلي الجاعم ومهُفى ؤمحن  .1

 .مٗلم ؤلاوكاء إلاىالها ٖبض اإلااحض هضوي  .2

 .ٖبض الغخُم، صاع الٗاعف. صعوؽ اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَلحن بها للضهخىع ف .3

b. (MAARB 305 B) ^:Course Title: Contemporary Arab World 
 

 Course Contents: 
1. Social, Economical & Political Conditions Of KSA, 

2. Social, Economical & Political Conditions of Egypt 

3. Social, Economical & Political Conditions of Iraq 

4. Social, Economical & Political Conditions of Syria 

5. Social, Economical & Political Conditions of UAE 

6. Social, Economical & Political Conditions of Libya 

7. Social, Economical & Political Conditions of Yemen 

 Recommended Books: 

Saudi Arabia And Political, Economic & Social Development, May 2017 Report. 
 

c. (MAARB 305 C) ^: Arab Culture and Civilization 

 Course Contents:  



1. Geographical and Physical Conditions of the Arabian Peninsula 

2. Social Conditions of the Inhabitants before Islam 

3. Influence of Islam on the Social Life of the Arabs and their interaction with 

4. Persians, Greeks and Romans and the impact of their Culture on the Arab 

Culture 

5. The Institutes of Learning during the Abbasid Period 

 

d. (MAARB 305 D) ^: A brief history of Arabic Literature 

 Course Contents:  

1. Pre-Islamic Period 

2. Islamic Period 

3. Umayyad Period 

4. Abbasid Period 

5. Modern Period 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detailed Syllabus 

M.A. in Arabic, Semester-IV 

 (MAARB 400)**: Community Engagement Course 

These are field based practical activities pertaining to the services to the communities. 

 Broad Community Engagement Programmes/ activities (UGC Prescribed)  

 Appreciation of Rural Society  

 Understanding Rural Society  

 Rural Institutions  

 Rural Development Programmes, etc.  

##The Departmental committee will decide specified program every year 

Students have to participate in the Community Engagement programmes/ activities of the 

department for the concerned year and follow up with a written Report, Presentation and 

Viva-Voce. The main objectives are to develop an appreciation of rural culture, lifestyle and 

wisdoms among students, to learn about the state of various agricultural and rural 

development programmes. It also may help to understand causes for rural distress and 

poverty leading to explore solutions for the same and to apply class room knowledge of 

courses to field realities. Evaluation pattern would be as follows: 

Marks Distribution (End Sem + Int. Asst.) 20+5= 25 marks 

 Report writing: 10 marks  

 Presentation and viva-voce: 10 marks (in the presence of external expert(s) from 

other Departments of the Home University) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detailed Syllabus 

M.A. in Arabic, Semester-IV 

 (MAARB 401)*: Modern Arabic Prose 

 Course Content: 

ىاملها : ألاصبُت الخضًثتالنهًت  .1 ا، ٖو سها، ومٓاََغ  جاٍع

 جُىعٍ فىىهه: الىثر الٗغبي الخضًث .2

 بحن اللضًم والجضًض وخغهت جدغع واهُالق والخجضًض في اإلاىيٕى وألاؾلىب  .3

 صعاؾت الىخاب الباعػًٍ وهماطج هخاباتهم .4

 ي اإلاضهُت الٛغبُت مً الىٓغاث    مهُفى لُفي اإلاىفلَى

 ازخالف ؤهٓاع اإلاؿلمحن في ؤلاؾالم واللغآن      ؤخمض ؤمحن

 مؿاًغة ؤلاؾالم للخًاعة في الٗهىع اإلاسخلفت      َه خؿحن

 الُض اللًاء مً ألاحىدت اإلاخىؿغة     حبران زلُل حبران

 الهضًم     ٖباؽ مدمىص الٗلاص

 اللٛت الٗغبُت بال مٗلم    ػوياببغاَُم ٖبض اللاصع الم

 ٖبىصًت اإلاغؤة      كاؾم ؤمحن

 م؟     قىُب ؤعؾالن مضهُت ؤلاؾالمُت مً إلااطا جإزغ اإلاؿلمىن؟ وإلااطا جلضم ٚحَر

  الفغصوؽ ؤلاؾالمي في كاعة آؾُا     ٖلي َىُاوي

 كغآن الفجغ    مهُفى ناصق الغافعي

  عؾالت الٗالم ؤلاؾالمي مً ماطا زؿغالٗالم    ؤبى الخؿً ٖلي الخؿني الىضوي

 Recommended Books: 

 الفىىن ألاصبُت وؤٖالمها في النهًت الٗغبُت الخضًثت: ؤهِـ اإلالضس ي   . 

 مؿخلبل الثلافت :َه خؿحن    

 م : قىُب ؤعؾالن     إلااطا جإزغ اإلاؿلمىن وإلااطا جلضم ٚحَر

 ألاصب الٗغبي اإلاٗانغ  : الضهخىع قىقي يُف 

 جُىع الىثر الٗغبي في الٗهغ الخضًث  : الضهخىع خلمي مدمض اللاٖىص 

 جُىع الىثر الفني في الٗهغ الخضًث   : ؤهِـ اإلالضس ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detailed Syllabus 

M.A. in Arabic, Semester-IV 

 (MAARB 402)*:  Modern Arabic Poetry      

 Course Content: 

 

 نهًت وبخُاء وجُىع في اإلاىهج واإلاىيٕى: الكٗغ الٗغبي الخضًث .1

 جُىع الكٗغ الٗغبي الخضًث وؤهىاٖه وزهائهه .2

 : صعاؾت الكٗغاء اإلاظوىعًٍ ؤصهاٍ وهماطج كهائضَم الخالُت .3

 َباِب  :مدمىص ؾامي الباعوصي اَم الكَّ ًَّ
َ
ُغ ؤ َْ ْض ًا َص ِٖ

َ
ٖكغون بِخا       ؤ

 مذ   /   ازخالف النهاع واللُل ًيس ي   : ؤخمض قىقي  ٖكغون بِخا  ججلى مىلض الهاصي ٖو

 ٖكغون بِخا      صوكىاي خاصزت   :خافٔ ببغاَُم

  ٖكغون بِخا      ًساَب الفااص والؿاٖت  : اؾماُٖل نبري

 ت  : مدمىص صعوَل     ًٖ الهمىص/ سجل ؤها ٖغبي :  بُاكت ٍَى

  ٖكغون بِخا       الكاٖغ والفغاف :  َىكانفضوي

 ْؿَخجَُب اللضْع     بطا الكٗب ًىما ؤعاص الخُاة  : ؤبى اللاؾم الكابي ٌَ ٖكغون بِخا  فال ُبضَّ ؤْن 

  اللمغ الٗاقم  :َهٖلي مدمىص       

 ٖكغون بِخا      كهُضة اإلاؿاء    زلُل مُغان

 ٖكغون بِخا       جدُت ألاهضلـ   : عقُض ؾلُم زىعي

 ٖكغون بِخا       ؤها مً ؤها ًا جغي في الىحىص  :بًلُا ؤبى ماض ي

 وٛماث مغحٗكت  :هاػن اإلاالئىت        

 مٗغوف الغنافي:  ً ت في ؾُاؾت اإلاؿخٗمٍغ        الخٍغ

 إلااطا ال ًيىن الخب في الضهُا؟:  ؤؾائل صائما هفس ي   :هؼاع كباوي   

  كتٖمغ ؤبى  خب ألاعى  :  َع

 Recommended Books: 

 ًٍالكٗغاء اإلاظوىع ً  صواٍو

 الاججاَاث والخغواث في الكٗغ الٗغبي الخضًث  : ؾلمى الخًغاء الجُىس ي. ص 

 ألاصب الٗغبي اإلاٗانغ  : الضهخىع قىقي يُف 

 ش ألاصب الٗغبي     :ٖمغ فغور  جاٍع

 

 

 

 

 

 

 

 



Detailed Syllabus 

M.A. in Arabic, Semester-IV 

One of the Major Elective Course to be chosen from the following: 

a. Arabic Novel & Short story  

b. Mahjar Literature 

c. Development of Arabic Journalism 

d. Arabic Play 

a. (MAARB 403 A)#: Arabic Novel & Short Story      

 Course Content 
 ألاحىاؽ الؿغصًت فًمضزل بلى  .2

ا .3 ىانَغ بائٗها الفىُت اللهت ٖو   َو

  باألصب الٗغبي الىالؾُييحظوع اللهت الٗغبُت .4

جُىع اللهت اللهحرة في ألاصب الٗغبي الخضًث وكإة و .5

ؤبغػ ؤٖالم اللهت اللهحرة م٘ هماطج هخاباتهم  .6

  في اللُاع   :مدمىص جُمىع 

 ا جامغ  الىمىع في الُىم الٗاقغ   : ػهٍغ

 ـ   كهت مً ؤعزو لُالي   : ًىؾف بصَع

 َمً اإلاجىىن    :ًديى خلي 

 ُٖىان كضعي   :ٚاصة ؤخمض الؿمان 

ف: الغواًت الٗغبُت .7 اَا وحٍٗغ ا الفني ٖىانَغ   وبىاَئ

جُىع الغواًت الٗغبُت في ألاصب الٗغبي الخضًث  .8

ؤبغػ ؤٖالم الغواًت الٗغبُت م٘ هماطج هخاباتهم  .9

 يب   :مدمض خؿحن َُيل ٍػ

 طاهغة الجؿض   :ؤخالم مؿخٛاهمي 

 اللو واللىالب   : هجُب مدفّى 

 عحاٌ في الكمـ  :ٚؿان هىفاوي  

 Recommended Books: 

 جُىع الغواًت الٗغبُت الخضًثت: ٖبض اإلادؿً َه بضع   

 جُىع الىثر الٗغبي في ألاصب الخضًث  : الضهخىع خلمي مدمض اللاٖىص 

 الفىىن ألاصبُت وؤٖالمها في النهًت الٗغبُت الخضًثت: ؤهِـ اإلالضس ي    

 اللهت اللهحرة : لُاَغ ؤخمض مييا  

 فً اللهت اللهحرة : مدمض ًىؾف هجم  

 

 

 

 

 

 

 



b. (MAARB 403 B)#: Mahjar Literature       

 Course Content:  
فه وجُىعٍ : ؤصب اإلاهجغ .1  حٍٗغ

 الخهائو الفىُت ألصب اإلاهجغ في يىء اإلاىاهج الىلضًت .2

ت في الكٗغ الٗغبي اإلاهجغي  .3 اث الفىٍغ  الاججاَاث والجٖز

الٗهبت ألاهضلؿُت  .4

الغابُت الللمُت  .5

 الصخافت في اإلاهجغ .6

حن وهماطج هخاباتهم .7 الم اإلاهجٍغ  صعاؾت ألٖا

حبران زلُل حبران  .8

ٖبض اإلاؿُذ خضاص  .9

ًت  .10 وؿِب ٍٖغ

بًلُا ؤبى ماض ي  .11

مُسائُل وُٗمت  .12

عقُض ؾلُم زىعي  .13

مِكاٌ مٗلىب  .14

 بلُاؽ فغخاث .15

 

c. (MAARB  403 C)#: Development Arabic Journalism    

 Course Contents: 
الم وؤهىاٖهما .1 ف الصخافت وؤلٖا  حٍٗغ

 وكإة الصخافت الٗغبُت جُىعَا .2

 الصخافت الٗغبُت في مهغ .3

 الصخافت الٗغبُت في الكام .4

 الصخافت الٗغبُت في الهىض .5

 صوع الصخافت في بٚىاء اللٛت الٗغبُت .6

  ألاصب الٗغبي اإلاٗانغالٗغبُت ٖلىؤزغ الصخافت  .7

اى، صخُفت : جإؾِـ اإلاجالث والصخف الٗغبُت اإلاكهىعة .8 مجلت الٗغبي، مجلت اإلاجخم٘، صخُفت الكغق ألاوؾِ، صخُفت الٍغ

 ؤَغام

م الصخافُت .9 هىع ٖالم ألاؾخاط ٖبض الغػاق اإلالُذ آباصي، وخُض الؼمان الىحراهىي، : الصخفُىن الباعػون الهىىص في الٗغبُت ومأزَغ

ٓمي الضهخىع واار عقُض الىضوي، ألاؾخاط زلُل ألامُني،  ؾُٗض الغخمً ألٖا

 Recommended Books: 

 جُىع الصخافت الٗغبُت في مهغ ألهىع الجىضي. 

 للضهخىع ؤًىب جاج الضًً- وكإتها وجُىعَا- الصخافت الٗغبُت في الهىض.  

 سها وجُىعَا  للضهخىع ؾلُم الغخمً زان الىضوي . الصخافت ؤلاؾالمُت في الهىض جاٍع

 ٓمي: الصخافت الٗغبُت وكإتها وجُىعَا  للضهخىع ؾُٗض الغخمً ألٖا

 



 

d. (MAARB  404D)#: Arabic Play       

 Course Contents: 
ف اإلاؿغخُت  .1 حٍٗغ

ا  .2 ىانَغ ؤهىإ اإلاؿغخُت ٖو

جُىع اإلاؿغخُت في ألاصب الٗغبي الخضًث  .3

 في فً اإلاؿغخُتببضاٖاتهم والباعػون ؤٖالم اإلاؿغخُت  .4

ماٌ اإلاؿغخُت الخالُت .5  :صعاؾت ؤبغػ ألٖا

جىفُم الخىُم :    ؤَل الىهف .6

مهٕغ ولُىباجغا   ؤخمض قىقي  .7

 ؾىعٍاٌ ٖبض اإلالً:  اإلاهاجما ٚاهضي– ػإع الخب  .8

  ٖلي ؤخمض باهثحر  : ؾغ قهغػاص .9

 Recommended Books: 

 ألاصباللهص ي واإلاؿغحي في مهغ للضهخىع ؤخمض َُيل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detailed Syllabus 

M.A. in Arabic, Semester-IV 

One of the Major Elective Course to be chosen from the following:  

a. Use of Language-II 

b. Communicative Arabic-II 

c. Consecutive Interpretation 

d. Andalusian & Ottoman Literature  

a. (MAARB 404 A)#: Use of Language- II       

 Course Contents: 

ـ  .1 لتها-ٖلي ٖخِبت، والؿُٗض مذجىب، وٖمغمدمىص : - اإلاسخاعة مً مٗلم ؤلاوكاء" ؤؾالُب ؤلاوكاء"جضَع ب ٖلى ٍَغ   والخضٍع

 Commercial and Diplomatic Letter Writing  هخابت الخُاب الخجاعي والضبلىماس ي .2

غ وألازباع الصخفُت .3  Reporting       هخابت الخلاٍع

        Essay Writingهخابت اإلالاالث  .4

 

b. (MAARB 404 B)#:  Communicative Arabic- II      

 Course Contents: 
 الضعوؽ اإلاىخسبت مً  .2

  ٖبض الغخمً الفىػان وآزغون:"العربية بين يديك"ؾلؿلت في حٗلُم اللٛت الٗغبُت لٛحر الىاَلحن بها  

 مدمض الفاجذ فًل هللا؛ بقغاف مدمىص قٗبان،مدمض ٖاصٌ :"القراءة امليسرة"ؾلؿلت في اللغاءة الٗغبُت لٛحر الىاَلحن بها 

 بؾماُٖل نُني

  ُفُت"ؾلؿلت الىخاب  الضهخىع خبِب هللا زان وآلازغون ": اللٛت الٗغبُت الْى

##This course will be offered only to those who have already opted Course Code: MAARB 

304 B, Course title: Communicative Arabic- I, in Semester-III. 

 

c. (MAARB 404C)#: Consecutive Interpretation 

 Course Contents: 
1. Practice of Consecutive Interpretation from Arabic to English 

2. Practice of Consecutive Interpretation from English to Arabic 

3. Practice of Simultaneous Interpretation from Arabic to English andVice-versa. 

 

d. (MAARB 404D)#: Andalusian and Ottoman Literature  

 Course Contents: 
فه وجُىعٍ: ألاصب ألاهضلس ي .1  حٍٗغ

 الىثر الٗغبي ألاهضلس ي زهائهه وؤهىاٖه .2

 ابً ٖبض عبه ومؿاَمخه في ألاصب الٗغبي .3



بائٗه الفىُتؤهىاٖه: الكٗغ الٗغبي ألاهضلس ي .4   َو

ضون ابً  .5 ت   :ٍػ ُّ ا ججافَُىا" كهُضجه الىىه
َ
ْلُاه

ُ
ًْ َُِب ل َٖ اَب 

َ
ضاِهَِىا   َوه

َ
ًْ ج  ِم

ً
 ؤْيَخى الّخىائي َبضًال

  بلى   آزغ اللهُضة..............بُداء هلل نهغ ؾاٌ في    :ابً زفاحت .6

   : لؿان الضًً بً زُُب .7
ُ

ث ُْ  بطا الٛ
ُ

ث ُْ مى حاَصَن الٛ ًْ هْغِبِه .............ََ ُم م
ُ
ِخلىا ٖاِهُى ْٖ   

ت  : ابً َاوئ ألاهضلس ي .8 ضاءُ ): كهُضجه الهمٍؼ  اإلاٗكُغ ألٖا
ُ

 َنضعاء... الِخّب خُث
ٌ
َفاهت ُْ َ

 (بلى فىإّنها ز

ف والخُىع، وؤبغػ ؤٖالمهما : اإلاىشخاث والؼحل .9 الخٍٗغ

 Recommended Books: 

  ضون ضون البً ٍػ  .صًىان ابً ٍػ

 صًىان ابً َاوئ البً َاوئ. 

  اث ش ألاصب الٗغبي ألخمض خؿً الٍؼ جاٍع

 ش ألاصب ألاهضلس ي ٖهغ الُىائف واإلاغابُحن للضهخىع بخؿان ٖباؽ  .جاٍع

 الضهخىع خؿحن ماوـ: الكٗغ ألاهضلس ي إلمُلُى ٚاعؾُت ٚىمـ، جغحمت. 

 مالمذ الكٗغ ألاهضلس ي للضهخىع ٖمغ الضكاق. 

 اجه وفىىهه إلاهُفى الكىٗت  .ألاصب ألاهضلس ي مىيٖى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Detailed Syllabus 

M.A. in Arabic, Semester-IV 

 (MAARB 405)*: Dissertation Writing 
 

1. Dissertation Writing  

 In Arabic on any topic related to Arabic studies,one has to prepareunder the 

supervision of a teacher decided by DC (in not less than 60 pages) 

2. Research Methodology (20 Hours, assessment will be internal only) 

 Nature, Aims and Objects of Literary Research 

 Editing of Manuscripts 

 Renowned Oriental Libraries, Reference Resources, Bibliography and Commonly 

 used Abbreviations 

 Preparation of Research Papers, Dissertations and Theses. 

3. Evaluation pattern would be as follows: 

 Dissertation writing: 30 Marks 

 Viva voce: 10 marks 

 Internal Assessment (Research Methodology): 10 marks 


