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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

2nd Year
Total

7
7

Nil

7×4 = 28
28

700
700

1
2
3
4

Course
Code
204201
204202
204203
204204

5

204205

6
7

204206
204207

Texts from Hadith
Ulumul Hadith
Arabic Grammar-2
Ulumul Quran
History of Arabic
Literature-1
[From Jahili period
to Umayad period]
Classical Prose-1
Classical poetry-1

Credit

نصوص ﻣن الحديث
علوم الحديث
2-قواعد اللغة العربية
علوم القرآن

100
100
100
100

4
4
4
4

1-تاريخ اﻷدب العربي
)ﻣن العهد الجاهلي إلى
(العهد اﻷﻣوي

100

4

1-النثر القديم
1-الشعر القديم

100
100

4
4

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

204201 : Texts from Hadith )ﻧﺼﻮص مﻦ اﳊﺪيﺚ
204202 : Ulumul Hadith )ﻋلﻮم اﳊﺪيﺚ
204203 : Arabic Grammar-2 2-)قﻮاﻋﺪ اللغة العربية

204205 : History of Arabic Literature-1 [From Jahili period to
Umayad period]
()مﻦ العﻬﺪ اﳉاﻫلﻲ إﱃ العﻬﺪ اﻷمﻮي1-) ريخ اﻷدب العرﰊ

Full
Marks

Course Title

2nd Year

204204 : Ulumul Quran )ﻋلﻮم الﻘرآن

2nd Year
SL
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3

204206 : Classical Prose-1 1-)النﺜر الﻘﺪﱘ
204207 : Classical poetry-1 1-)الﺸعر الﻘﺪﱘ
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 :حجيت حديث

صفي الرحمن ﻣباركبورى
:
:

Department of Arabic Language and Literature

Course : 204201 - Texts from Hadith

0910-

نصوص ﻣن الحديث

)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) :
الموضوعات المقررة :
 .1تعريف الحديث والسنة واﻷثر
 .2أقسام الحديث
 .3جمﻊ الحديث وحفظه وتدوينه
 .4الكتب الستة وﻣصنفوها
 .5السنة حجيتها وقيمتها اﻷدبية
النصوص المقرر ِة:
 .1أبو عبد ﷲ ﷴ بن إسماعيل البخاري  :الجاﻣﻊ المسند الصحيح المختصر ﻣن أﻣور
رسول ﷲ ﷺ وسننه وأياﻣه )عشرون حديثا ﻣن بداية كل كتاب(
 oكتاب اﻹيمان
 oكتاب الفـتـن
 oكتاب الجنائز
 .2أبو عيسى ﷴ بن عيسى الترﻣذي  :الشمائل المحمدية  :عشرون حديثا ﻣن البداية

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
بدر الدين العيني
:
ﻣﻼ علي القاري
:
الدكتور ﷴ ﻣصطفى اﻷعظمي :
الدكتور ﷴ بن ﷴ أبو شهبة :
ﻣحمود الطحان
:
الدكتور صبحي الصالح
:
عبد الغني عبد الخالق
:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
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5

عمدة القاري شرح صحيح البخاري
جمﻊ الوسائل في شرح الشمائل
دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه
الوسيط في علوم وﻣصطلح الحديث
تيسير ﻣصطلح الحديث
علوم الحديث وﻣصطلحه
حجية السنة
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 .5الراوي  :تعريفه وشروط قبوله وفكرة عاﻣة عن كتب الجرح والتعديل وﻣراتب
الجرح والتعديل وألفاظ الجرح والتعديل.
 .6الرواية  :تعريفها وكيفية ضبط الرواية وطرق تحملها وآدائها وآداب الرواية.
 .7اﻹسناد  :تعريفه وأهميته ولطائفه.

الكتاب المقرر  :تيسير ﻣصطلح الحديث لمحمود الطحان
المصادر والمراجع (Books Recommended) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23

عبد الحق الدهلوي
صبحى الصالح
الخطيب البغدادي
القاضي عياض
أبوعمروابن الصﻼح
اﻹﻣام النووي
زين الدين العراقي
ابن حجرالعسقﻼني
ﷴ السخاوي
جﻼل الدين السيوطي
عبد الحق الدهلوي
جمال الدين القاسمي
ظفرأحمد عثماني
أكرم ضياء العمري
سيد عميم اﻹحسان
ابن كثير ،أحمد شاكر
سعدي ياسين
ﷴ أديب الصالح
د .ﷴ عجاج الخطيب
عبد الكريم المراد
د .ﻣصطفى السباعي
ﷴ أبو شهبة
ﻣوﻻنا عبد المتين

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

علوم الحديث

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:

ﻣقدﻣة الدهلوي
علوم الحديث وﻣصطلحه
الكفاية في علم الرواية
اﻹلماع إلى ﻣعرفة أصول الرواية وتقييد السماع
المقدﻣة )علوم الحديث(
التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشيرالنذير
التقييد واﻹيضاح
نزهة النظر فى شرح نخبة الفكر
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
تدريب الراوي
ﻣقدﻣة في أصول الحديث
قواعد التحديث
قواعد في علوم الحديث
بحوث في تاريخ السنة المشرفة
ﻣيزان اﻷﺧبار
الباعث الحثيث
اﻹيضاح في تاريخ الحديث وعلم اﻻصطﻼح
لمحات في أصول الحديث
أصول الحديث  :علوﻣه وﻣصطلحه
ﻣن أطيب المنح في علم المصطلح
دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه
الوسيط في علوم وﻣصطلح الحديث
الدرر الثمينة
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Course : 204202 - Ulumul Hadith

2425268

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) :
.1
.2
.3
.4

علم ﻣصطلح الحديث  :تعريفه وﻣوضوعه وغرضه ونشأته وتطوره عبر العصور
وأشهر المصنفات فيه.
تعريف الحديث والخبر واﻷثر والسنة والفرق بينها ،وتعريف السند والمتن
واﻹسناد والمسنَد والمسنِد والمحدث والحافظ والحجة والحاكم.
تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا )المتواتر واﻵحاد(
تقسيم خبر اﻵحاد :
 بالنسبة إلى عدد طرقه )المشهور ،العزيز ،الغريب(
 بالنسبة إلى قوته وضعفه )الخبر المقبول وغير المقبول(
 الخبر المقبول  :تعريفه وأقساﻣه بالنسبة إلى تفاوت ﻣراتبه وبالنسبة إلى
المعمول به وعدﻣه.
 الخبر المردور  :تعريفه وأقساﻣه وأسباب رده.
 oالخبر الضعيف  :تعريفه وتفاوت ضعفه وأوهى اﻷسانيد وحكم روايته وحكم
العمل به وأشهر المصنفات في ﻣظنة الضعيف.
 oالخبر المردود بسبب سقط ﻣن اﻹسناد  :ﻣفهوﻣه وأنواعه :
السقط الظاهر )ﻣعلق ،ﻣعضل ،ﻣرسل ،ﻣنقطﻊ(
السقط الخفي )ﻣدلﺲ ،ﻣرسل ﺧفي(
 oالخبر المردود بسبب طعن في الراوي :ﻣفهوﻣه وأسباب طعن الراوي :
أسباب الطعن التي تتعلق بالعدالة
أسباب الطعن التي تتعلق بالضبط
 خبر اﻵحاد المشترك بين المقبول والمردود :
تقسيم الخبر بالنسبة إلى ﻣن أسند إليه )القدسي ،المرفوع ،الموقوف ،المقطوع(
أنواع أﺧرى ﻣتفرقة ﻣشتركة بين المقبول والمردود )المسند ،المتصل ،زيادات
الثقات والمتابﻊ والشاهد واﻻعتبار(.
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-9
-10
-11
-12
-13
-14

أ.د .عبد الجواد الطيب
راجي اﻷسمر
ابن التستري
الجرجاني
الندوي
عﻼء الدين اﻷزهري

:
:
:
:
:
:

IAU

دراسة في قواعد اﻹﻣﻼء
المعجم المفصل في علم الصرف
المذكر والمؤنث
العمد كتاب في التصريف
ﻣعلم اﻹنشاء
اﻹنشاء العصري

IAU

Department of Arabic Language and Literature

)Course : 204203 - Arabic Grammar-2 (Morphology

قواعد اللغة العربية) 2-الصرف(

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:

15- Hafiz Abdur Rahman
: Arbi Bolchal P-II
16- M. A. Rahim
: Kitabut Tarjuman wal-Insha
17- Elementary Modern standard Arabic, part-II.
18:

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) :
الموضوعات المقررة ) :الصرف(
 الفعل وأنواعه
 اﻻشتقاق وأنواعه ،أصل المشتقات
 اﻷسماء المشتقة
 اﻷبواب وﺧصائصها
 أحكام اﻹﻣﻼء  :كتابة الهمزة ،كتابة اﻷلف وتاء التأنيث ،كتابة الياء
 عﻼﻣات الترقيم وأحكاﻣها
 الصحيح ،المعتل ،المهموز ،اللفيف ،المضاعف
 اﻹدغام واﻹعﻼل )القلب واﻹسكان والحذف( ،ﻣا يمتنﻊ فيه اﻹعﻼل ،إعﻼل الهمزة
 المصدر وأنواعه )ﻣجرد ،ﻣزيد ،ﻣيمي والمصدر الصناعي( ،اسم المصدر
 أبنية اﻷسماء ،اﻻسم المقصور والممدود والمنقوص
 أحكام المثنى والجمﻊ

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
الدكتور أحمد هاشم وغيره
د .إﻣيل بديﻊ يعقوب
رشيد الشرتوني
د .رشيد زاهد
أحمد زكي باشا
عبد العليم إبراهيم
عبد السﻼم هارون
ﻣحمود شاكر سعيد

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
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:
:
:
:
:
:
:
:

ﻣذكرات في النحو والصرف
ﻣوسوعة النحو والصرف واﻹعراب
ﻣبادئ العربية
التسنيم في قواعد اﻹﻣﻼء والترقيم
الترقيم وعﻼﻣاته في اللغة العربية
اﻹﻣﻼء والترقيم في الكتابه العربية
قواعد اﻹﻣﻼء
المرشد في اﻹﻣﻼء
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-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26

قسم اللغة العربية وآدابها
 :التبيان في علوم القرآن
ﷴ على الصابوني
 :ﻣباحث في علوم القرآن
ﻣناع القطان
 :ﻣباحث في علوم القرآن
د .صبحي صالح
 :علوم القرآن وﻣصطلحه
د .صبحي صالح
 :إعجاز القرآن
أبو بكر الباقﻼني
 :فنون اﻷفنان في علوم القرآن
ابن الجوزي
 :الفوز الكبير في أصول التفسير
الشاه ولي ﷲ الدهلوي
 :التنوير فى أصول التفسير
السيد عميم اﻹحسان
 :الوحي المحمدي
رشيد رضا
 :البرهان في ﻣشكﻼت القرآن
أبو المعالي
 :لمحات في علوم القرآن
ﷴ لطفى الصباغ
 :ﻣقدﻣة في أصول التفسير
ابن تيمية
 :علوم القرآن
سيد شمﺲ الحق
 :اﻹعجاز العلمي في القرآن الكريم
عبد الدائم الكحيل
 :اﻹعجاز العلمي في القرآن الكريم
عبد السﻼم حمدان
 :جمال القرآن
أشرف علي التهانوي
 :القول السديد فى علم التجويد
الشيخ أحمد حجازى الفقيه
د .أبو البركات ﷴ حزب ﷲ  :دروس فى علم التجويد
 :هداية القاري إلى تجويد كﻼم الباري
عبد الفتاح السيد عجمي
 :قواعد التجويد
عبد العزيز بن عبد الفتاح
 :البرهان فى تجويد القرآن
ﷴ صادق القمحاوي
 :الرعاية فى تجويد القراءة وتحقيق لفظ التﻼوة
ﻣكي بن أبي طالب
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
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Course : 204204 - Ulumul Quran
علوم القرآن

)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) :
علوم القرآن  :تعريفها ونشأتها وتطورها عبر العصور.
الوحي  :تعريفه وكيفيته وحاجة اﻹنسان إليه وشبه الجاحدين به ﻣﻊ الرد عليهم.
القران الكريم  :تعريفه وأسمائه وأوصافه والفرق بين القرآن والحديث القدسي
والحديث النبوي.
اﻵية والسورة  :تعريفهما وعددهما وترتيبهما وتقسيمهما.
ﻣعرفة أول ﻣا نزل وآخر ﻣا نزل ﻣن القرآن الكريم وفوائد هذا العلم.
ﻣراحل نزول القرآن الكريم ﻣنجما وﻣفرقا والحكمة فيها وفوائدها في ﻣجال
التربية والتعليم.
جمﻊ القرآن وترتيبه عبر العصور.
النسخ  :تعريفه وأركانه وشرائطه وأنواعه وأدلة جوازه وﻣا يقﻊ فيه النسخ وﻣا
يعرف به الناسخ وأهمية ﻣعرفته.
التفسير والتأويل  :تعريفهما والفرق بينهما وأقسام التفسير وشروط المفسر وآدابه.
إعجاز القرآن  :تعريفه ووجوه إعجازه واﻹعجاز العلمي في القرآن الكريم.
علم تجويد القرآن  :التعريف واﻷهمية واللحن وﻣخارج الحروف وصفاتها
وأحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة والغنة الواجبة والمد والترقيق
والتفخيم والوقف وغير ذلك ﻣن المباحث التجويدية.
حفظ القرآن )الجزء الثﻼثون(.















المصادر والمراجع (Books Recommended) :
-1
-2
-3
-4

جﻼل الدين السيوطي
ﷴ حسين الذهبي
عبد العظيم الزرقاني
برهان الدين الزركشي
11

:
:
:
:

اﻹتقان في علوم القرآن
التفسير والمفسرون
ﻣناهل العرفان في علوم القرآن
البرهان في علوم القرآن
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: Arabic Literature: An introduction

: A short history of Classical Arabic Literature
: Modern Arabic Literature up to 1970
: History of Modern Arabic Literature
:
:
:
:
:

IAU
8- H. A. R. Gibb
9- Z. I. Goldziher
10- John A. Haywood
11- Ismath Mahdi
1213141516-

Department of Arabic Language and Literature

IAU

Course : 204205 - History of Arabic Literature-1
)(From Jahili period to Umayad period

تاريخ اﻷدب العربي) 1-ﻣن العهد الجاهلي إلى العهد اﻷﻣوي(

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:
15+5=20
10×6 = 60
5×4 = 20
Total = 100

Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
Broad question
)Short question (in Arabic

الدروس المقررة (Topics to be Read) :
الجزيرة العربية  :بنيتها وحدودها الجغرافية.
العرب  :قبائلهم الرائدة.
نشأة وتطور الشعر العربي ونظام الرواية والراوي.
القصيدة وأشكالها وﻣحتوياتها وسماتها العاﻣة.
المعلقات وشعرائهم.
بداية النثر العربي واﻷﻣثال والحكمة والوصية والخطب.
القرآن الكريم  :جمعه وحفظه وﻣحتوياته وترتيبه وأسلوبه وقيمه اﻷدبية
وتأثيرها على تطور اللغة العربية واﻷدب.
الحديث الشريف  :جمعه وتدوينه والقيمة اﻷدبية للحديث.
اﻷدب العربي في عصر النبي )ﷺ( والخلفاء الراشدين.
اﻷدباء والشعراء البارزون والشعراء المخضرﻣون وﻣساهمتهم.
تطور الجوانب المختلفة لﻸدب العربي والنقد اﻷدبي في العصر اﻷﻣوي.
رؤساء الشعراء وكاتبوا النثر ،والرسائل والخطب والنقائض والهجاء والغزل.














المصادر والمراجع (Books Recommended) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
المنهج الدراسي للفاضل البكالوريوس ﻣﻊ الشرف ]السنة الثانية[
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 :تاريخ اﻷدب العربي
أحمد حسن الزيات
 :تاريخ آداب اللغة العربية
جرجي زيدان
 :تاريخ اﻷدب العربي
د .شوقي ضيف
 :تاريخ اﻷدب العربي
د .عمر فروخ
 :تاريخ اﻷدب العربي
حنا الفاﺧوري
 :فجر اﻹسﻼم
أحمد أﻣين
R. A. Nicholson
: A Literary History of the Arabs.
13

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

7-

قسم اللغة العربية وآدابها
-6
-7

ﻣقاﻣات بديﻊ الزﻣان الهمذاني
ديوان بديﻊ الزﻣان الهمذاني،
دراسة وتحقيق

-8

صدام حسين ﻣحمود عمر

IAU

Department of Arabic Language and Literature

IAU

عبده ،دار الكتب العلمية ،بيروت
 :شرحها ﷴ ﻣحمود الرافعي ،ﻣطبعة السعادة
 :يسري عبد الغني عبد ﷲ ،دار الكتب العلمية
 :ﻣقاﻣات بديﻊ الزﻣان الهمذاني بين الصنعة
والتصنﻊ ،كلية الدراسات العليا ،جاﻣعة
النجاح الوطنية

Course : 204206 - Classical Prose-1

النثر القديم1-

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:
Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
(a) Translation
(b) Explanation
)(c) Explanation (in Arabic
)(d) Textual Question (in Arabic
(e) Critical Question

15+5=20
10 × 3 = 30
5 × 2 = 10
5 × 2 = 10
5 × 2 = 10
5 × 4 = 20
Total = 100

الدروس المقررة (Topics to be Read) :
 -1أحمد حسن الزيات
 -2ابن هشام
 -3علي رضي ﷲ عنه

:
:
:

تاريخ اﻷدب العربي ص ،21ﺧطبة قﺲ بن ساعدة اﻹيادي،
السيرة النبوية ،ج ،2ص ،608ﺧطبة الرسول في حجة الوداع

نهج البﻼغة ،ص)(201-194
 وﻣن كﻼﻣه عليه السﻼم قاله عند دفن سيدة النساء فاطمة رضي ﷲ عنها
 وﻣن كﻼﻣه بالبصرة وقد دﺧل على ابن زياد
 :ﻣختارات ﻣن أدب العرب ،ج2
 -4أبو الحسن علي الحسني الندوي
 طارق ابن زياد

:

ﺧطبة طارق ابن زياد عند فتح اﻷندلﺲ  :ج ،2ص46-45

 :صفة رسول ﷲ )صــ(
 حسن بن علي رضـ
 عمر بن عبد العزيز  :عهد عمر بن عبد العزيز إلى قائد جيشه
 -5الهمذاني  :المقاﻣات ) (5-1

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
-1
-2

المنهج الدراسي للفاضل البكالوريوس ﻣﻊ الشرف ]السنة الثانية[
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ابن أبي الحديد

:
 :ألفاظ الفلك والهيئة في نهج البﻼغة ،كلية الدراسات
العليا ،جاﻣعة النجاح الوطنية
 :ﻣقدﻣة شرح نهج البﻼغة ،تقديم وتحقيق :د.
عبد القادر حسين ،دار الشروق ،بيروت
 :ﻣختارات ﻣن أدب العرب ،تعليق :أبي الفضل عبد
شرح نهج البﻼغة ،تحقيق :ﷴ أبو الفضل إبراهيم

إيمان ساﻣي ﷴ الشوبكي

-3

كمال الدين ﻣيثم البحراني

-4

أبو الحسن علي الحسني الندوي

-5

بديﻊ الزﻣان الهمذاني

الحفيظ البلياوي ،ﻣؤسسة الصحافة والنشر ،ج2

15

 :ﻣقاﻣات بديﻊ الزﻣان الهمذاني ،قدم لها
وشرح غواﻣضها اﻹﻣام العﻼﻣة الشيخ ﷴ
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Course : 204207 - Classical Poetry-1

الشعر القديم1-
15+5=20

)توزيع الدرجات( Distribution of Marks:
Incourse Exam and Attendance
Final Exam : 80
(a) Translation
(b) Explanation
)(c) Explanation (in Arabic
)(d) Textual question (in Arabic
(e) Critical question

10 × 3 = 30
5 × 2 = 10
5 × 2 = 10
5 × 2 = 10
5 × 4 = 20
Total = 100

الدروس المقررة (Topics to be Read) :
 :المعلقة

 (1اﻣرؤ القيﺲ
(2
(3
(4
(5
(6

أبو تمام  :ديوان الحماسة
كعب بن زهير  :بانت سعاد

حسان بن ثابت )رضـ(
الفرزدق
جرير

 :باب الحماسة 128-107 , 66 -1 ،سموأل بن عادياء

:
:
:
:

أنبئت أن رسول ﷲ أوعدني...إلى آﺧر القصيدة
قصيدة "عدﻣنا ﺧيلنا" ديوان حسان ص(9-7
حلفت برب ﻣكة والمصلى...إلى آﺧر القصيدة
صاحب أهل الصفو ،ديوان جرير ،ص203-202

المصادر والمراجع (Books Recommended) :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

اﻣرؤ القيﺲ
أبو تمام
كعب بن زهير
حسان بن ثابت )رضـ(
الفرزدق
جرير
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:
:
:
:
:
:

المعلقة
ديوان الحماسة
ديوان كعب بن زهير
ديوان حسان
ديوان الفرزدق
ديوان جرير
:
:
:
:
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