
Department of Arabic Language and Literature 
 

Syllabus for Fazil B.A Honours  [2nd Year]  
 

﷽ 
Bismillahir Rahmanir Rahim

 

 

 

 
اآدااللغة العربية و قسم   

  اإلسالمية العربية، داكا، بنغالديش اجلامعة
 

Department of  
Arabic Language and Literature

 
Islamic Arabic University

Dhaka, Bangladesh 

 IAU 

1 

Bismillahir Rahmanir Rahim 

اجلامعة

Arabic Language and Literature 

University 

IAU قسم اللغة العربية وآدابها 
 

 ]سنة الثانيةال[ الشرفمع للفاضل البكالوريوس  المنهج الدراسي 2
 

 

 المنهج الدراسي

  الشرفمع  لمرحلة الفاضل البكالوريوس

االلغة العربية وآداقسم   
 م 2018 - 2017:  االعتبار من العام الدراسي

 

 

 

Syllabus for  

Fazil B.A Honours  
 
 
 
 

Department of 
Arabic Language and Literature 

Effective from the Session : 2017-2018 



Department of Arabic Language and Literature IAU 
 

Syllabus for Fazil B.A Honours  [2nd Year]  3 
 

Total Marks : 3200 
Written Courses                                        31100 = 3100 
Viva-Voce                                                              50 
Assignment Writing                                                     50 

                    Total  = 3200 
Year wise Course and Marks Distribution 

 

 

 
 

  

Years Written 
Courses 

Viva-Voce & 
Assignment 

Credit Total 
Numbers 

2nd  Year 7 Nil 7×4 = 28 700 
Total 7  28 700 

 

2nd Year 
 

SL 
Course 
Code Course Title Full 

Marks Credit 

1 204201 Texts from Hadith 4 100  نصوص من الحديث 
2 204202 Ulumul Hadith  4 100 علوم الحديث 
3 204203 Arabic Grammar-2  4 100 2- قواعد اللغة العربية 
4 204204 Ulumul Quran  4 100 علوم القرآن 

5 204205 

History of Arabic 
Literature-1  
[From Jahili period 
to Umayad period]  

  1- تاريخ األدب العربي
من العهد الجاهلي إلى (

 )العهد األموي
100 4 

6 204206 Classical Prose-1  4 100 1- النثر القديم 
7 204207 Classical poetry-1  4 100  1- الشعر القديم 
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Detailed Syllabus 
 

 

2nd Year 
 

 

204201 : Texts from Hadith نصوص من احلديث) 
 

204202 : Ulumul Hadith علوم احلديث)
 

204203 : Arabic Grammar-2 2-قواعد اللغة العربية ) 
 

204204 : Ulumul Quran علوم القرآن) 
 

204205 : History of Arabic Literature-1 [From Jahili period to 
Umayad period]  
)األموي إىل العهدمن العهد اجلاهلي (1- ريخ األدب العريب  )
 

204206 : Classical Prose-1 1-النثر القدمي ) 
 

204207 : Classical poetry-1 1-الشعر القدمي )
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Course : 204201 - Texts from Hadith
 نصوص من الحديث

 

 

 

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
 

Incourse Exam and Attendance                                15+5=20 
Final Exam : 80 
             Broad Question (4 out of 6)                               4×15=60 
              Short Question (4 out of 6)                                        4×05=20 

Total = 100 

 ) Topics to be Read(:  الدروس المقررة
  

 :الموضوعات المقررة 
  رف الحديث والسنة واألثتعري .1
 أقسام الحديث .2
 جمع الحديث وحفظه وتدوينه .3
 الكتب الستة ومصنفوها .4
 ةجيتها وقيمتها األدبيالسنة ح .5

 :النصوص المقررةِ 
أمور الجامع المسند الصحيح المختصر من : أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيل البخاري  .1

  )عشرون حديثا من بداية كل كتاب(رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأيامه 
o كتاب اإليمان 
o ـتـنكتاب الف 
o كتاب الجنائز 

 عشرون حديثا من البداية : الشمائل المحمدية : أبو عيسى دمحم بن عيسى الترمذي  .2

  ): (Books Recommended المصادر والمراجع
  عمدة القاري شرح صحيح البخاري :  العينيبدر الدين   1-

  جمع الوسائل في شرح الشمائل :  مال علي القاري  2-
  دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه :  الدكتور دمحم مصطفى األعظمي  3-
  الوسيط في علوم ومصطلح الحديث :  الدكتور دمحم بن دمحم أبو شهبة 4-
  الحديثتيسير مصطلح  :  محمود الطحان 5-
  علوم الحديث ومصطلحه :   الدكتور صبحي الصالح 6-
  حجية السنة :  عبد الغني عبد الخالق 7-
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  حجيت حديث :  صفي الرحمن مباركبورى 8-
  

 :  09-  
 :  10-  
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Course : 204202 - Ulumul Hadith

 علوم الحديث
 

 

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
 

Incourse Exam and Attendance                                15+5=20 
Final Exam: 80 
        Broad Question (4 out of 6)                                    4×15=60 

 Short Question (4 out of 6)                         4×05=20 
                  Total = 100 

  )Topics to be Read(:  الدروس المقررة
تعريفه وموضوعه وغرضه ونشأته وتطوره عبر العصور  : علم مصطلح الحديث .1

  .وأشهر المصنفات فيه
والفرق بينها، وتعريف السند والمتن والسنة  واألثر تعريف الحديث والخبر .2

  .والمحدث والحافظ والحجة والحاكم واإلسناد والمسنَد والمسنِد
  )المتواتر واآلحاد( تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا .3
  :تقسيم خبر اآلحاد  .4

  المشهور، العزيز، الغريب(بالنسبة إلى عدد طرقه(  
  وغير المقبولالخبر المقبول (بالنسبة إلى قوته وضعفه(  
 تعريفه وأقسامه بالنسبة إلى تفاوت مراتبه وبالنسبة إلى  : الخبر المقبول

  .المعمول به وعدمه
 تعريفه وأقسامه وأسباب رده : الخبر المردور.  
o  تعريفه وتفاوت ضعفه وأوهى األسانيد وحكم روايته وحكم  :الخبر الضعيف

  .العمل به وأشهر المصنفات في مظنة الضعيف
o  مفهومه وأنواعه :الخبر المردود بسبب سقط من اإلسناد : 

 )معلق، معضل، مرسل، منقطع(السقط الظاهر 
  )مدلس، مرسل خفي(السقط الخفي 

o مفهومه وأسباب طعن الراوي: الخبر المردود بسبب طعن في الراوي :  
  أسباب الطعن التي تتعلق بالعدالة
  أسباب الطعن التي تتعلق بالضبط

  اآلحاد المشترك بين المقبول والمردودخبر : 
 )القدسي، المرفوع، الموقوف، المقطوع(تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه 

زيادات  المسند، المتصل،(أنواع أخرى متفرقة مشتركة بين المقبول والمردود 
  .)الثقات والمتابع والشاهد واالعتبار
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تعريفه وشروط قبوله وفكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل ومراتب  : الراوي .5
  .الجرح والتعديل وألفاظ الجرح والتعديل

  .تعريفها وكيفية ضبط الرواية وطرق تحملها وآدائها وآداب الرواية : الرواية .6
  .تعريفه وأهميته ولطائفه : اإلسناد .7

  تيسير مصطلح الحديث لمحمود الطحان: الكتاب المقرر 
 )(Books Recommended : المصادر والمراجع

 1-    عبد الحق الدهلوي : مقدمة الدهلوي
 2-  الصالح صبحى :  ومصطلحه الحديث علوم

 3-    البغدادي الخطيب :  الرواية علم في الكفاية
 4-  عياض القاضي :  السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إلى اإللماع

 5-  الصالح أبوعمروابن :  )الحديث علوم(المقدمة 
 6-  النووي اإلمام :  البشيرالنذير سنن لمعرفة والتيسير التقريب

 7-  العراقي الدين زين :  واإليضاح التقييد
 8-  حجرالعسقالني ابن :  الفكر نخبة شرح فى النظر نزهة

 9-  السخاوي دمحم :  الحديث ألفية بشرح المغيث فتح
 10-  السيوطي الدين جالل :  الراوي تدريب
 11-  الدهلوي الحق عبد :  الحديث أصول في مقدمة
 12-  القاسمي الدين جمال :  التحديث قواعد
 13-  عثماني ظفرأحمد :  الحديث علوم في قواعد
 14-          العمري ضياء أكرم :  المشرفة السنة تاريخ في بحوث
 15-  اإلحسان عميم سيد :  األخبار ميزان

 16-  شاكر كثير، أحمد ابن :  الباعث الحثيث
 17-  سعدي ياسين :  اإليضاح في تاريخ الحديث وعلم االصطالح

 18-    دمحم أديب الصالح :  لمحات في أصول الحديث
 19-  دمحم عجاج الخطيب. د :  علومه ومصطلحه : أصول الحديث

 20-  عبد الكريم المراد :  من أطيب المنح في علم المصطلح
 21-  مصطفى السباعي. د :  النبوي وتاريخ تدوينهدراسات في الحديث 

 22-  شهبة دمحم أبو :  الوسيط في علوم ومصطلح الحديث
 23-  موالنا عبد المتين :  الدرر الثمينة

24-  :  
25- : 
26- : 
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Course : 204203 - Arabic Grammar-2 (Morphology)

)الصرف( 2-قواعد اللغة العربية  
 

 

 

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
 

Incourse Exam and Attendance                                15+5=20 
Final Exam : 80 
             Broad Question (4 out of 6)                         4×15=60 
             Short Question (4 out of 6)                               4×05=20 
                                                                                                 Total = 100 

  )Topics to be Read(:  المقررةالدروس 
  

 )الصرف: (الموضوعات المقررة 
 الفعل وأنواعه  
 االشتقاق وأنواعه، أصل المشتقات  
 األسماء المشتقة  
 األبواب وخصائصها  
 كتابة الهمزة، كتابة األلف وتاء التأنيث، كتابة الياء:  أحكام اإلمالء  
 عالمات الترقيم وأحكامها  
  ،المهموز، اللفيف، المضاعفالصحيح، المعتل  
  ما يمتنع فيه اإلعالل، إعالل الهمزة)القلب واإلسكان والحذف(اإلدغام واإلعالل ،  
  اسم المصدر )مجرد، مزيد، ميمي والمصدر الصناعي(المصدر وأنواعه ،  
 أبنية األسماء، االسم المقصور والممدود والمنقوص  
 أحكام المثنى والجمع  

  ): (Books Recommended المصادر والمراجع
  مذكرات في النحو والصرف :  الدكتور أحمد هاشم وغيره  1-
  موسوعة النحو والصرف واإلعراب :    إميل بديع يعقوب. د  2-
  مبادئ العربية :  رشيد الشرتوني  3-
  التسنيم في قواعد اإلمالء والترقيم :  رشيد زاهد. د 4-
  اللغة العربية الترقيم وعالماته في :  أحمد زكي باشا 5-
  اإلمالء والترقيم في الكتابه العربية :  عبد العليم إبراهيم 6-
  قواعد اإلمالء :  عبد السالم هارون 7-
  مالءالمرشد في اإل :  محمود شاكر سعيد 8-
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  دراسة في قواعد اإلمالء :  عبد الجواد الطيب. د.أ 9-
  المعجم المفصل في علم الصرف :  راجي األسمر 10-
  المذكر والمؤنث :  ابن التستري 11-
  العمد كتاب في التصريف :  الجرجاني 12-
  معلم اإلنشاء :  الندوي 13-
  اإلنشاء العصري   :  عالء الدين األزهري 14-

Arbi Bolchal P-II : Hafiz Abdur Rahman 15-  
Kitabut Tarjuman wal-Insha : M. A. Rahim 16-  

Elementary Modern standard Arabic, part-II. 17- 
 :  18- 
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Course : 204204 - Ulumul Quran
 علوم القرآن

 

 

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
 

Incourse Exam and Attendance                                15+5=20 
Final Exam : 80 
            Broad Question (4 out of 6)                               4×15=60 
            Short Question (4 out of 6)                         4×05=20 
                                                                                                 Total = 100 

(Topics to be Read) : الدروس المقررة 
 

 تعريفها ونشأتها وتطورها عبر العصور : علوم القرآن. 
 تعريفه وكيفيته وحاجة اإلنسان إليه وشبه الجاحدين به مع الرد عليهم : الوحي. 
 تعريفه وأسمائه وأوصافه والفرق بين القرآن والحديث القدسي  : القران الكريم

 .والحديث النبوي
 تعريفهما وعددهما وترتيبهما وتقسيمهما : اآلية  والسورة. 
 وفوائد هذا العلممن القرآن الكريم  معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. 
 منجما ومفرقا والحكمة فيها وفوائدها في مجال  الكريم مراحل نزول القرآن

 .التربية والتعليم
 وترتيبه عبر العصور جمع القرآن. 
  تعريفه وأركانه وشرائطه وأنواعه وأدلة جوازه وما يقع فيه النسخ وما  :النسخ

 .هيعرف به الناسخ وأهمية معرفت
 تعريفهما والفرق بينهما وأقسام التفسير وشروط المفسر وآدابه : التفسير والتأويل. 
 العلمي في القرآن الكريم إعجازه واإلعجاز تعريفه ووجوه:  إعجاز القرآن. 
 واألهمية واللحن ومخارج الحروف وصفاتها  التعريف: القرآن  علم تجويد

الساكنة والغنة الواجبة والمد والترقيق وأحكام النون الساكنة والتنوين والميم 
 .والتفخيم والوقف وغير ذلك من المباحث التجويدية

 الجزء الثالثون( حفظ القرآن(. 
 

  ) : (Books Recommendedالمصادر والمراجع
  اإلتقان في علوم القرآن  :  جالل الدين السيوطي  1-
  التفسير والمفسرون :  دمحم حسين الذهبي  2-
  مناهل العرفان في علوم القرآن :  العظيم الزرقانيعبد   3-
  البرهان في علوم القرآن :  برهان الدين الزركشي 4-
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  التبيان في علوم القرآن :  دمحم على الصابوني 5-
  مباحث في علوم القرآن :  مناع القطان 6-
  مباحث في علوم القرآن :  صبحي صالح. د 7-
  ومصطلحهعلوم القرآن  :  صبحي صالح. د 8-
  إعجاز القرآن :  أبو بكر الباقالني 9-

  فنون األفنان في علوم القرآن :  ابن الجوزي 10-
  الفوز الكبير في أصول التفسير :  الشاه ولي هللا الدهلوي 11-
  التنوير فى أصول التفسير :  السيد عميم اإلحسان 12-
  الوحي المحمدي :  رشيد رضا 13-
  في مشكالت القرآن البرهان :  أبو المعالي 14-
  لمحات في علوم القرآن :  دمحم لطفى الصباغ 15-
  مقدمة في أصول التفسير :  ابن تيمية 16-
  علوم القرآن :  سيد شمس الحق 17-
  اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم :  عبد الدائم الكحيل 18-
  اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم :    عبد السالم حمدان 19-
  جمال القرآن :  أشرف علي التهانوي 20-
  القول السديد فى علم التجويد :  الشيخ أحمد حجازى الفقيه 21-
  دروس فى علم التجويد :  أبو البركات دمحم حزب هللا. د 22-
  يهداية القاري إلى تجويد كالم البار :  عبد الفتاح السيد عجمي 23-
  قواعد التجويد :  عبد العزيز بن عبد الفتاح 24-
  البرهان فى تجويد القرآن :  دمحم صادق القمحاوي 25-
  الرعاية فى تجويد القراءة وتحقيق لفظ التالوة :  مكي بن أبي طالب 26-

 :  27-  
: 28-  
: 29-  
: 30-  
: 31-  
: 32-  
: 33-  
: 34-  
: 35-  
: 36-  
: 37-  
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Course : 204205 - History of Arabic Literature-1         
(From Jahili period to Umayad period) 

)األموي من العهد الجاهلي إلى العهد( 1-تاريخ األدب العربي  
 

 

 

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
 

Incourse Exam and Attendance                                15+5=20 
Final Exam : 80 
             Broad question                                                  10×6 = 60 
             Short question (in Arabic)                                          5×4  = 20 
                                                                                                 Total = 100 

  )Topics to be Read(:  الدروس المقررة
  

  بنيتها وحدودها الجغرافية :الجزيرة العربية.  
 قبائلهم الرائدة:  العرب. 
 نشأة وتطور الشعر العربي ونظام الرواية والراوي. 
 القصيدة وأشكالها ومحتوياتها وسماتها العامة. 
 المعلقات وشعرائهم. 
  والحكمة  والوصية والخطببداية النثر العربي واألمثال. 
 جمعه وحفظه ومحتوياته وترتيبه وأسلوبه وقيمه األدبية :  القرآن الكريم

 .وتأثيرها على تطور اللغة العربية واألدب
  جمعه وتدوينه والقيمة األدبية للحديث: الحديث الشريف. 
  والخلفاء الراشدين) ملسو هيلع هللا ىلص(األدب العربي في عصر النبي. 
 األدباء والشعراء البارزون والشعراء المخضرمون ومساهمتهم. 
 تطور الجوانب المختلفة لألدب العربي والنقد األدبي في العصر األموي. 
 رؤساء الشعراء وكاتبوا النثر، والرسائل والخطب والنقائض والهجاء والغزل. 

  ): (Books Recommended المصادر والمراجع
  تاريخ األدب العربي :  أحمد حسن الزيات  1-
  تاريخ آداب اللغة العربية :    جرجي زيدان  2-
  تاريخ األدب العربي :  شوقي ضيف. د  3-
  تاريخ األدب العربي :  عمر فروخ. د 4-
  تاريخ األدب العربي :  حنا الفاخوري 5-
  فجر اإلسالم :  أحمد أمين 6-

A Literary History of the Arabs. : R. A. Nicholson 7-  
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Arabic Literature: An introduction : H. A. R. Gibb  8-  
A short history of Classical Arabic Literature : Z. I. Goldziher 9-  
Modern Arabic Literature up to 1970 : John A. Haywood 10-  
History of Modern Arabic Literature : Ismath Mahdi 11-  

 :  12-  
: 13-  
: 14-  
: 15-  
: 16-  
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Course : 204206 - Classical Prose-1 

1-النثر القديم  
 

 

 

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
Incourse Exam and Attendance                                15+5=20 
Final Exam : 80 
(a) Translation                                                                        10 × 3 = 30  
(b) Explanation                                                                         5 × 2 = 10 
(c) Explanation  (in Arabic)                                                    5 × 2 =  10 
(d) Textual Question (in Arabic)                                           5 ×  2 = 10  
(e) Critical Question                                                                5 × 4 = 20 
                                                                                                 Total = 100 

  )Topics to be Read(:  الدروس المقررة
  

  خطبة قس بن ساعدة اإليادي،  ،21ص تاريخ األدب العربي  :  أحمد حسن الزيات - 1
 الوداع   ، خطبة الرسول في حجة608ص، 2السيرة النبوية، ج : ابن هشام - 2
  )201- 194(نهج البالغة، ص :  علي رضي هللا عنه - 3

 ومن كالمه عليه السالم قاله عند دفن سيدة النساء فاطمة رضي هللا عنها  
 ومن كالمه بالبصرة وقد دخل على ابن زياد 

 2مختارات من أدب العرب، ج : أبو الحسن علي الحسني الندوي - 4
 46- 45، ص2ج:  خطبة طارق ابن زياد عند فتح األندلس  :  طارق ابن زياد  
 صــ(صفة رسول هللا  : حسن بن علي رضـ( 
 عهد عمر بن عبد العزيز إلى قائد جيشه : عمر بن عبد العزيز 

 )5- 1( المقامات :  الهمذاني - 5

  ): (Books Recommended المصادر والمراجع
  دمحم أبو الفضل إبراهيم: تحقيقشرح نهج البالغة،  :  ابن أبي الحديد  1-
ألفاظ الفلك والهيئة في نهج البالغة، كلية الدراسات  :    إيمان سامي دمحم الشوبكي  2-

  العليا، جامعة النجاح الوطنية
. د: مقدمة شرح نهج البالغة، تقديم وتحقيق :  حرانيكمال الدين ميثم الب  3-

  عبد القادر حسين، دار الشروق، بيروت
عبد  أبي الفضل: مختارات من أدب العرب، تعليق :  الحسن علي الحسني الندويأبو  4-

  2الحفيظ البلياوي، مؤسسة الصحافة والنشر، ج
م لها مقامات بديع الزمان الهمذاني، قد :  بديع الزمان الهمذاني 5-

غوامضها اإلمام العالمة الشيخ دمحم وشرح 

IAU قسم اللغة العربية وآدابها 
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  عبده، دار الكتب العلمية، بيروت
  شرحها دمحم محمود الرافعي، مطبعة السعادة :  بديع الزمان الهمذانيمقامات  6-
ديوان بديع الزمان الهمذاني،  7-

  دراسة وتحقيق
  يسري عبد الغني عبد هللا، دار الكتب العلمية :

مقامات بديع الزمان الهمذاني بين الصنعة  :  صدام حسين محمود عمر 8-
والتصنع، كلية الدراسات العليا، جامعة 

  الوطنية النجاح 
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Course : 204207 - Classical Poetry-1 
1-الشعر القديم  

 

 

  

 

 

Distribution of Marks: (توزيع الدرجات) 
Incourse Exam and Attendance                                           15+5=20 
Final Exam : 80 
    (a) Translation                                                                               10 × 3 = 30  
    (b) Explanation                                                                                5 × 2 = 10   
    (c) Explanation (in Arabic)                                                             5 × 2 = 10    
    (d) Textual question (in Arabic)                                                   5 × 2 = 10    
    (e) Critical question                                                                        5 × 4 = 20 

                                                                                                 Total = 100 

   )Topics to be Read(:  الدروس المقررة
  المعلقة  :  امرؤ القيس 1)
  سموأل بن عادياء 128- 107,  66 - 1الحماسة، باب  :  ديوان الحماسة:  أبو تمام 2)
  إلى آخر القصيدة...أنبئت أن رسول هللا أوعدني :  بانت سعاد:  كعب بن زهير 3)
  )9- 7ديوان حسان ص" عدمنا خيلنا" قصيدة :  )رضـ(حسان بن ثابت  4)
  إلى آخر القصيدة...حلفت برب مكة والمصلى :    الفرزدق 5)
  203- 202الصفو، ديوان جرير، صصاحب أهل  :  جرير 6)

  ): (Books Recommended المصادر والمراجع
  المعلقة :  امرؤ القيس  1-
  ديوان الحماسة :    أبو تمام  2-
  ديوان كعب بن زهير :   كعب بن زهير  3-
  ديوان حسان :  )رضـ(حسان بن ثابت  4-
  ديوان الفرزدق :  الفرزدق 5-
  ديوان جرير :  جرير 6-

 :  7- 
: 8- 
: 9- 
: 10- 


