P.G. 3RD SEMESTER SYLLABUS: ARABIC
DEPARTMENT OF ARABIC, PERSIAN & URDU

COTTON UNIVERSITY

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paper – ARA 901C

MODERN ARABIC PROSE – II
Credits: 4
Total Class
3 x 16 = 48
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 :مصطفى لطفي المنفلوطي
) :من قراءة الراشدة ﻷبي الحسن

الندوي(
.3

إلى ولدي

.4

الوطن

 :أحمد أمين
) :من القراءة و المحفوظات ﻷبي الفتوح عطية

ﺳالﻢ وأصحبه(
.5
.6

:

)من اللغة العربية )الجزء الثالث( لعبد اللطيف

تعلﻢ الللغة العربية
أحمد الشوريف وصحبه(
في اﻷزهر )الجزء الثاني(  :للدكتور طه حسين

Books Recommended:

 .1التجاهات اﻷدبية في العالﻢ العربي الحديث  ،أنيس القدﺳي
 .2اﻷدب العربي المعاصر في مصر ،للدكتور شوقي ضيف
 .3تطور اﻷدب الحديث في مصر ،للدكتور أحمد هيكل
 .4المقال و تطوره في اﻷدب المعاصر ،للدكتور أبو ذكرى
 .5مختارات من أدب العرب ﻷبي الحسن علي الندوي
 .6اللغة العربية )الجزء الثالث( لعبد اللطيف أحمد الشوريف وصحبه
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***
Paper- ARA 902C

MODERN ARABIC POETRY- II
Credits: 4

Total Class
3 x 16 = 48
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 :محمود ﺳامي البارودي
 :معروف الرصافي
 :عباس محمود العقاد
 :أحمد محرم
 :ﷴ الفيتوري
 :محمود درويش

 .1قليل من يدوم على الوداد
 .2الحرية في ﺳياﺳة المستعمرين
 .3قدوم الشتاء
 .4الريف
 .5إفريقية
 .6بطاقة هوية

Recommended Books:

 .1مصطفى بدوي :مختارات من الشعر العربي الحديث،
 .2شوقي ضيف :محمود ﺳامي البارودي رائد الشعر العربي الحديث.
 .3أحمد قبس :تاريخ الشعر العربي الحديث.
 .4عبد المنعﻢ خفاجي :مدارس الشعر العربي.
 .5مختارات من الشعر العربي الحديث للدكتور ك .م .ع .أحمد زبير
 .6جديد عربي شاعري للدكتور شمس كمال انجﻢ
***
Paper- ARA 903C

RHETORIC & PROSODY
Credits: 4
Total Class
3 x 16 = 48
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الفصاحة و البﻼغة
علﻢ المعاني:
الخبر واﻹنشاء
الكﻼم على الخبر
الكﻼم على اﻹنشاء
الوصل والفصل
اﻹيجاز واﻹطناب و والمساواة
علﻢ البيان
التشبيه و أركان التشبيه
المجاز
اﻻﺳتعارة
الكناية
علﻢ البديع
المحسنات اللفظية :الجناس ،اﻹقتباس ،السجع.
المحسنات المعنوية :التورية و الطباق و المقابلة ومراعاة النظير و حسن التعليل
علﻢ العروض :اﻷﺳباب و اﻷوتاد والفواصل ،أجزاء التفعلة
البحر وأقسامه
Recommended Books:









علي الجارم ومصطفى أمين :البﻼغة الواضحة.
 :كتاب قواعد اللغة العربية
دار العلوم زكريا
 :نحو بﻼغة جديدة.
عبد المنعﻢ خفاجي
 :البﻼغة العربية بين القيمة والمعيارية.
ﺳعد أبو الرضا
جﻼل الدين ﷴ القزويني الخطيب :التلخيص في علوم البﻼغة.
 :أﺳاس البﻼغة.
الزمخشري
 :جواهر البﻼغة.
أحمد الهاشمي
***
Paper – ARA 904 SPL -1

LINGUISTICS AND PHILOLOGY
Credits: 5
Total Class
4 x 16 = 64
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 علﻢ اللغة و فقه اللغة و تعريفهما
 فرق بين اللغة و علﻢ اللغة
 فرق بين علﻢ اللغة و فقه اللغة
مجال ﻋﻠﻢ الﻠغة اﻷساسي:
 علﻢ اﻷصوات
 علﻢ الصرف
 علﻢ النحو
 علﻢ الدﻻلة
 تداولية
فروع ﻋﻠﻢ الﻠغة:
 علﻢ اللغة الوصفي
 علﻢ اللغة التاريخي
 علﻢ اللغة المقارن
 علﻢ اللغة اﻻجتماعي
 علﻢ اللغة التقابلي
 علﻢ النفس اللغوي
الﻠغات السامية:
 الساميون
 اللغة السامية و أهلها
 الموطن اﻷصلي للغات السامية
 خصائص اللغات السامية
الﻠغة العربية:
 نشأة اللغة العربية و تطورها
 الخطوط العربية
 خصائص اللغة العربية
 مكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية
: Arabic Language and Its Linguistics

 الوافي ـ فقه اللغة
 محمود فهمي حجازي

Books Recommended:
 N.U. Ahmed
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فقه اللغة و أﺳرار العربية  :أبو منصور الثعالبي  ،المكتبة العصرية
للطباعة والنشر
تاريخ اللغات السامية :ولفذﺳون )أبو ذؤيب( ،دار القلﻢ
مدخل إلى فقه اللغة العربية :أحمد ﷴ قدور ،دار الفكر المعاصر
فقه اللغة المقارن :إبراهيﻢ السامرائي ،دار العلﻢ للمﻼيين
الصاحبي في فقه اللغة  :ﻷحمد بن فارس
فقه اللغة  :للدكتور علي عبد الواحد وافي  ،دار نهضة مصر للطبع
والنشر
***
Paper – ARA 905 OPE -1

)HISTORY OF ARAB WORLD (Umayyad & Abbasid period
Credits: 4
Total Class
3 x 16 = 48
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العصر اﻷموي(Umayyad Period) :
 .1الخﻼفة اﻷموية و أحوالها اﻻجتماعية
2. Administration & achievements of the following:

)الف( معاوية
)ب( عبد المالك بن مروان
)ج( الوليد اﻷول
)د( عمر بن عبد العزيز

العصر العباسي(Abbasid Period) :
 .1الخﻼفة العباﺳية و أحوالها اﻻجتماعية
2. Administration & achievements of the following:

أبو العباس الصفاح
)الف(
)ب( أبو جعفر المنصور
)ج( هارون الرشيد
)د( مأمون الرشيد
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( و اﻷدبيةScientific) إﺳهاماتهﻢ العلمية
Books Recommended:
1. A Study of Islamic History by Prof. K. A li
2. Arabic literature by Md. Farooqi & Md. Ismail
3. History of Islam (vol.) by Maulana Akbar Shah Khan
4. A Short History of Saracens by Syed Amir Ali

***

()ه

