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Total Marks : 3200
31100 = 3100
50
50
Total = 3200
Year wise Course and Marks Distribution

Detailed Syllabus

Written Courses
Viva-Voce
Assignment Writing

Years

Written
Courses

Viva-Voce &
Assignment

Credit

Total
Numbers

1st Year
Total

7
7

Nil

7×4 = 28
28

700
1400

Course
Code

1

204101

2
3
4

204102
204103
204104

5

204105

6

204106

7

204107

Texts from the Holy
Quran
Bengali Language
Basic English
Bangladesh Studies
Functional Arabic
Language-1
Functional Arabic
Language-2
Arabic Grammar-1
(Syntax)

Credit

نصوص ﻣن القرآن الكريم

100

4

اللغة البنغالية
اﻹنجليزية اﻷساسية
دراسات بنغﻼديشية

100
100
100

4
4
4

1-اللغة العربية التطبيقية

100

4

2-اللغة العربية التطبيقية

100

4

1-قواعد اللغة العربية
()النحو

100

4

Syllabus for Fazil B.A Honours [1st Year]

204101 : Texts from the Holy Quran )ﻧﺼﻮص مﻦ الﻘرآن الﻜرﱘ
204102 : Bengali Language )اللغة الﺒنغالية
204103 : Basic English )اﻹﳒليﺰية اﻷساسية

204105 : Functional Arabic Language-1 1-)اللغة العربية الﺘﻄﺒيﻘية
Full
Marks

Course Title

1st Year

204104 : Bangladesh Studies )دراسات بنغﻼديﺸية

1st Year
SL
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204106 : Functional Arabic Language-2 2-)اللغة العربية الﺘﻄﺒيﻘية
204107 : Arabic Grammar-1 1-)قﻮاﻋﺪ اللغة العربية
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 -10ﻣفتي ﷴ شفيﻊ

 :ﻣعارف القرآن
:
:
:

IAU

Department of Arabic Language and Literature

IAU

Course : 204101 - Texts from the Holy Quran
نصوص ﻣن القرآن الكريم

111213-

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:
Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
)Broad Question (4 out of 6
)Short Question (4 out of 6

15+5=20
4×15=60
4×05=20
Total = 100

الدروس المقررة (Topics to be Read) :

 -1النصوص المقررة  :الجزء التاسﻊ والعشرون والثﻼثون ﻣن القرآن الكريم
)يشمل التدريس ترجمة النصوص المقررة والتفسير والتلخيص واستخراج
اﻷحكام والفوائد ﻣنها(
 -2الموضوعات المقررة :
 تعريف القرآن الكريم
 جمﻊ القرآن وحفظه
 ﻣحتوياته وترتيبه وأسلوبه وأصالته وحجيته
 ﻣميزات السور المكية والمدنية
 إعجاز القرآن
 أثرالقرآن على تطور اللغة العربية وآدابها
 -3حفظ القرآن  :الجزء الثﻼثون ﻣن القرآن الكريم
الكتاب المقرر  :صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
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الصابوني
الصابوني
الصابوني
الزركشي
السيوطي
أبو بكر جابر الجزائري
الدكتور ﷴ بن لطفي الصباغ
د .ﻣصطفى ﻣسلم
د .عبد الراضي بن ﷴ
5

:
:
:
:
:
:
:
:
:

صفوة التفاسير
التبيان في علوم القرآن
روائﻊ البيان في تفسير آيات اﻷحكام
البرهان في علوم القرآن
اﻹتقان في علوم القرآن
ِ
أيسر التفاسير
لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير
ﻣباحث في إعجاز القرآن
الغارة التنصيرية على أَصالة القرآن الكريم
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Course : 204102 – Bengali Language

اللغة البنغالية

Distribution of Marks : ()توزيع الدرجات
Books Recommended : ()المصادر والمراجع
:
:
:
:

×
×
×
×

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Topics to be Read: ()الدروس المقررة

Syllabus for Fazil B.A Honours [1st Year]
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اﻹنﺠليزية اﻷساسية

Distribution of Marks:
15+05=20
805 = 40
205 = 10
310 = 30
Total = 100

Topics to be Read : ()الدروس المقررة
A : Grammar = 40
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

قسم اللغة العربية وآدابها

C: Composition = 30

Course : 204103 - Basic English

Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
Grammar
Translation
Composition

IAU

Nominal Group :
a. Determiners
d. Adjective

b. Headword
c. Modifier
e. Infinitive
f. Appositive
g. Prepositional Phrase, Participial phrase, Infinitive Phrase.
Function of Parts of speech: Noun, pronoun, Verb and its usage.
Verb Modifiers : Adverbial of time, place, manner, duration,
frequency and degree.

The Tenses, Right form of verbs, Gerund, Participles.
Voice Change.
Narration.
Use of Prepositions.
Use of Modal Auxiliaries.
Subject-Verb Agreement.
Phrase and Idioms, phrasal Verbs.

1.
2.
3.
4.

Pragraph writing
Letter, Application and CV writing
Dialogue writing
Amplification writing

Books Recommended : ()المصادر والمراجع
12345-

Sadruddin Ahmed
P.C. Das
Raymond Merphy
S.M. Zakir Hossain

:
:
:
:
:

678910111213141516-

S.M. Zakir Hossain
A.S. Horny
Jahurul Islam
W.S Allen Longman
M. S. Al-Beruni
Sr. M. Rahman
Abdullah Yousuf Ali
Robert Krohn
Jahural Islam
John East wood
Muhammad Pickthall

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Thomson and Martine

Learning English the easy way
Applied English Grammar & Composition

English Grammar
A Practical English Grammar
A Passage to Grammar, Translation
& Composition
Tactics for Learning Preposition
Guide to patterns and use in English
A key to Structural analysis
Living English Structure
Zenuin B.C.S. English Grammar
The Quran Majid
The Holy Quran
English Sentence Structure
English Grammar in Use
Oxford Grammar practice
The Glorious Quran

B: Translation=10

Translations from the Holy Quran :
English Version of some suras (Sura Fatiha, Asr and from Sura
A.
Fil to Sura Naas).
Ayats (Verses) of Science, Economics, Agriculture & Islamic
B.
politics.
Syllabus for Fazil B.A Honours [1st Year]
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Distribution of Marks: ()توزيع الدرجات
15+5=20
4×15=60
4×05=20
Total = 100

Topics to be Read: ()الدروس المقررة

Syllabus for Fazil B.A Honours [1st Year]

قسم اللغة العربية وآدابها

Books Recommended : ()المصادر والمراجع

Course : 204104 - Bangladesh Studies
دراسات بنغﻼديشية

Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
Broad Question (4 out of 6)
Short Question (4 out of 6)

IAU

11

1234-

Haroon-ar-Rashid
Mahabbat Khan
M. A. Ahad
Dr. A.K.M. Ayub Ali

5-

Dr. Sekendar Ali Ibrahimi

678910111213141516171819202122232425262728293031-

12

: Geography of Bangladesh
: Bangladesh Society, politics and bureaucracy
: Bnagladesh Economy
: History of Traditional Islamic
Education in Bangladesh
: Roports on Islamic Education and
Madrasha Education in Bengal
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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Course : 204105: Functional Arabic Language-1
اللغة العربية التطبيقية1-

عﻼﻣة الترقيم
كتابة الهمزة
كتابة التاء
اﻷلف اللينة
زيادات الحروف
الوصل والفصل
ضرب المثل

توزيﻊ الدرجات Distribution of Marks :
15+ 05=20
5  04 = 20

ج( كتابة الطلب  :طلب اﻻلتحاق بالجاﻣعة وطلب الوظيفة وطلب الشهادة العلمية ﻣن
ﻣكتب ﻣراقب اﻻﻣتحانات وطلب التزكية ﻣن رئيس القسم بالجاﻣعة وطلب ﻣنحة
دراسية ﻣن أي جهة وطلب ﻣقعد ﻣن قبل ﻣدير ﻣسكن الطﻼب وطلب ﻣساعدة ﻣالية
لبناء المساجد والمدارس والطلب إلى سفير البﻼد العربية للدراسة العليا وغيرها.
د( كتابة الرسالة  :رسالة الولد إلى الوالد ورسالة إلى رئيس تحرير الجريدة ورسالة
ﻣفتوحة إلى عاﻣة الناس ورسالة إلى الصديق ورسالة إلى اﻷستاذ ورسالة بمناسبة
العيد ورسالة التعزية ورسالة الدعوة إلى حفلة الزواج أو إلى أي حفل وغيرها.
ه( كتابة الحوار  :الحوار في غرفة المحاضرة والحوار في حرم الجاﻣعة والحوار في
المستشفى والحوار في المطعم والحوار في ﻣكتب جواز السفر والحوار في البنك
والحوار في المراكز التجارية والحوار بين الموكل والوكيل والحوار في المطار
وغيرها.
و( كتابة الفقرة  :استقﻼل بنغﻼديش ،اليوم الدولي للغة اﻷم ،ﻣعرض الكتاب ،انقطاع
الكهرباء ،أضرار التدخين ،التلوث السمعي ،تلوث الهواء ،تلوث المياه ،تلوث
البيئة ،أهمية التعليم ،فوائد اﻹنترنت وﻣضاره ،هوايتك المفضلة ،الحاسوب ،البريد
اﻹلكتروني ،داكا العاصمة ،الشاعر الوطني لبنغﻼديش ،حقوق المرأة في اﻹسﻼم،
النصب التذكاري الوطني لبنغﻼديش.
الكتاب المقرر :
 .1العربية بين يديك )الجزء اﻷول( ]جاﻣعة الملك سعود ،الرياض[
 .2قواعد اﻹﻣﻼء  :عبد السﻼم هارون

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
-1

جاﻣعة الملك سعود ،الرياض

:

-2

د .ف .عبد الرحيم

 :دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها

1  10 = 10
1  10 = 10
1  10 = 10
1  10 = 10
1  10 = 10
05 + 05=10
Total = 100

Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
a) Grammar :

)(Tashkil, Tashih, Tarkib, I’rab, Mal’ul faragah, Making Sentence etc.

b) Tarqim and Imla
c) Letter/Application/E-mail Writing
d) Dialogue Writing
)e) Translation: (From Bengali into Arabic
f) Paragraph Writing
)g) Comprehension : (Short Question & Summry

الدروس المقررة (Topics to be Read) :
أ( في هذه المادة ينبغي توجيه العناية بالقواعد العربية اﻻبتدائية .يدرس المعلمون
بطريقة تطبيقية ويهتمون بالموضوعات التالية عند التدريس :
)أ( التشكيل
)ب( التصحيح
)ج( التركيب
)د( اﻹعراب
)ه( ﻣلء الفراغ
)و( كتابة الجمل بالترتيب الصحيح
)ز( استخراج المادة وتعيين الجنس
)ح( الكلمات المترادفة والمتضادة
)ط( تحويل المفرد إلى الجمﻊ وعكسه وكتابة الجنس المقابل
)ي( تكوين الجمل وﻣا إلى ذلك

العربية بين يديك
)سلسلة في تعليم اللغة العربية لغيرالناطقين بها(

المنهج الدراسي للفاضل البكالوريوس ﻣﻊ الشرف ]السنة اﻷولى[
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-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
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د .عبده الراجحي
د .عبده الراجحي
د .ﻣسعد ﷴ زياد
عبد العليم إبراهيم
د .رشيد زاهد
ﷴ صالح الشنطي
علي رضا
علي رضا
ﷴ رجاني الجبالي
صﻼح الدين الزعبﻼوي
د .حسين حسن طﻼفجة
فهد خليل زايد
ﷴ العدناني
د .ﻣصطفى حميدة
د .علي أبو المكارم
فاضل صالح الساﻣراني
ناصيف يمين
د .إﻣيل بديﻊ يعقوب

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

)الجاﻣعة اﻹسﻼﻣية بالمدينة المنورة(
التطبيق النحوي
التطبيق الصرفي
قاﻣوس اﻹﻣﻼء
اﻹﻣﻼء والترقيم في الكتابة العربية
التسنيم لقواعد اﻹﻣﻼء والترقيم
فن التحرير العربي  :ضوابطه وأنماطه
اﻹنشاء الواضح
اﻹنشاء السهل
المرشد في إنشاء العربية لغير العرب
ﻣعجم أخطاء الكتاب
اﻷخطاء الشائعة في الكتابة والتعبير
اﻷخطاء الشائعة النحوية والصرفية واﻹﻣﻼئية
ﻣعجم اﻷخطاء الشائعة
نظام اﻷرتباط والربط في تركيب الجملة العربية

التراكيب اﻹسنادية
الجملة العربية  :تأليفها وأقساﻣها
المعجم المفصل في اﻹﻣﻼء
ﻣعجم اﻹعراب واﻹﻣﻼء
Peter F.Abboud and others
: Elementary Modern Standard Arabic
:
:
:
:

15
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المصادر والمراجع (Books Recommended) :
-1

جاﻣعة الملك سعود  ،الرياض

-2

د .ف .عبد الرحيم

:

-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20

د .عبده الراجحي
د .عبده الراجحي
د .ﻣسعد ﷴ زياد
عبد العليم إبراهيم
د .رشيد زاهد
ﷴ صالح الشنطي
علي رضا
علي رضا
ﷴ رجاني الجبالي
صﻼح الدين الزعبﻼوي
د .حسين حسن طﻼفجة
فهد خليل زايد
ﷴ العدناني
د .ﻣصطفى حميدة
د .علي أبو المكارم
فاضل صالح الساﻣراني
ناصيف يمين
د .إﻣيل بديﻊ يعقوب

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Course : 204106 - Functional Arabic Language-2

 :العربية بين يديك
)سلسلة في تعليم اللغة العربية لغيرالناطقين بها(

دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها
)الجاﻣعة اﻹسﻼﻣية بالمدينة المنورة(
التطبيق النحوي
التطبيق الصرفي
قاﻣوس اﻹﻣﻼء
اﻹﻣﻼء والترقيم في الكتابة العربية
التسنيم لقواعد اﻹﻣﻼء والترقيم
فن التحرير العربي  :ضوابطه وأنماطه
اﻹنشاء الواضح
اﻹنشاء السهل
المرشد في إنشاء العربية لغير العرب
ﻣعجم أخطاء الكتاب
اﻷخطاء الشائعة في الكتابة والتعبير

Department of Arabic Language and Literature

اللغة العربية التطبيقية2-

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:
15+5=20

Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
Comprehension with gramatical questions
Translation from Bengali into Arabic
Translation from Arabic into English
Translation from English into Arabic
)الحوار( Dialogue writing
) writingالسيرة الذاتية( C.V.
Usages of Modern official Terms
Situation/ Report writing

اﻷخطاء الشائعة النحوية والصرفية واﻹﻣﻼئية

05× 4 = 10
05 × 2 = 10
05 × 2 = 10
05 × 2 = 10
10 × 1 = 10
10 × 1 = 10
02 × 5 = 10
05 × 2 = 10
Total = 100

نظام اﻷرتباط والربط في تركيب الجملة العربية

الدروس المقررة (Topics to be Read) :

ﻣعجم اﻷخطاء الشائعة

التراكيب اﻹسنادية
الجملة العربية  :تأليفها وأقساﻣها
المعجم المفصل في اﻹﻣﻼء
ﻣعجم اﻹعراب واﻹﻣﻼء
Peter F.Abboud and others
: Elementary Modern Standard Arabic
:
:
:
:

.1
.2
.3
2122232425-

.4
.5

.6
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النص غير المدروس :
الترجمة :
الحوار  :الحوار بين الطالبين ،والحوار بين الطﻼب واﻷستاذ ،والحوار بين طالب
الوظيفة وﻣدير المكتب ،والحوار بين البائﻊ والمشتري ،والحوار بين الطبيب
والمريض ،والحوار بين المﺆظف وﻣدير المكتب ،والحوار بين السائق وشرطي
المرور ،والحوار بين المسافر والسائق.
كتابة السيرة الذاتية.
استعمال المصطلحات  :المصطلحات الدراسية ،والطبية ،والعلمية ،والهندسية،
والتكنولوجية ،والعسكرية ،واﻹدارية ،والمهنية ،والمصطلحات الدبلوﻣاسية،
وﻣصطلحات شﺆون التجارة ،اﻵﻻت المخترعات الحديثة وغيرها.
كتابة التقرير والشهادة  :تقرير صحافي لحادثة ،والتقرير السري لترقي
المﺆظفين ،وﻣﻼحظات فى المﻼحظات في الملفات ،وشهادة التزكية ،وشهادة
الجنسية ،وشهادة الخير وغير ذلك.
17
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قسم اللغة العربية وآدابها

IAU

IAU

التفسير ،وحروف المصدر ،وحروف التحضيض ،وحروف التوقﻊ ،وحروف
اﻻستفهام ،وحروف الشرط ،وحرف الردع ،وتاء التأنيث الساكنة ،والتنوين،
ونونا التأكيد(.
 .13المسائل الخﻼفية النحوية بين البصريين والكوفيين.

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
 -1سيبويه
 -2الزﻣخشري
 -3ابن الحاجب
 -4الجاﻣي
 -5ابن ﻣالك
 -6ابن عقيل
 -7رشيد الشرتوني
 -8عباس حسن
 -9د .إﻣيل بديﻊ يعقوب
 -10أحمد الهاشمي

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

الكتاب
المفصل
الكافية
شرح الجاﻣي
اﻷلفية
شرح ألفية ابن المالك
ﻣبادئ العربية
النحو الوافي
ﻣوسوعة النحو والصرف واﻹعراب
القواعد اﻷساسية للغة العربية
:
:

المنهج الدراسي للفاضل البكالوريوس ﻣﻊ الشرف ]السنة اﻷولى[

Department of Arabic Language and Literature

)Course : 204107 - Arabic Grammar-1 (Syntax

قواعد اللغة العربية) 1-النحو(

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:
15+5=20
4×15=60
4×05=20
Total = 100

Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
)Broad Question (4 out of 6
)Short Question (4 out of 6

الدروس المقررة (Topics to be Read) :

1112-

20

الموضوعات المقررة ) :النحو(
 .1نشأة النحو وﻣدارسه.
 .2الكلمة والكﻼم )الجملة(.
 .3ﻣواضﻊ رفﻊ الفعل المضارع ونصبه وجزﻣه.
 .4اﻹعراب والبناء.
 .5الضمائر ،ضمير الفصل أوالعماد ،ضمير الشأن والقصة.
 .6المرفوعات )الفاعل ،ونائب الفاعل ،والمبتدأ والخبر ،وخبر» ّ
إن « وأخواتها ،
واسم »كان« وأخواتها ،واسم ﻣا وﻻ المشبهتين بـــــــ»ليس« ،وخبر»ﻻ« التي
لنفي الجنس(.
 .7المنصوبات ) :المفعول المطلق ،وبه ،وفيه ،وله ،وﻣعه ،والحال ،والتمييز،
والمستثتى ،واسم »إن« وأخواتها ،وخبر »كان« وأخواتها ،والمنصوب
بــــ»ﻻ« التي لنفي الجنس ،وخبر »ﻣا« و »ﻻ« المشبهتين بــــ»ليس«(.
 .8التحذير واﻹغراء ،واﻻختصاص ،واﻻشتغال ،والتنازع ،والمنادى ،واﻻستغاثة،
والندبة ،والترخيم.
 .9اسم الفعل ،اسم الفاعل وأﻣثلة المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة
والمصدر ،وأفعل التعجب ،أفعل التفضيل ،أفعال المدح والذم.
 .10المجرورات  :المضاف إليه ،أقسام اﻹضافة وأحكاﻣها.
 .11التوابﻊ ) :النعت ،والعطف بالحروف ،والتأكيد ،والبدل ،وعطف البيان(.
 .12الحروف ) :حروف الجر ،والحروف المشبهة بالفعل ،وحروف العطف،
وحروف التنبيه ،وحروف النداء ،وحروف اﻹيجاب ،وحروف الزيادة ،وحرفا
19
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