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BSAR 102- Arts and Humanities -II 
 

Study of Arabic Language  ( اللغة العربيةدراسة  ) 
 

Introduction of the Course 
 
It’s a comprehensive Arabic course; keeping in mind the all four skills of 

language learning Listening, speaking, reading and writing, with the knowledge of 
basic Arabic grammar; starting from its alphabets their sounds and written forms 
then moving to the basics of Arabic Morphology presenting the definition of 
“Kalimah” (a meaningful word) and its kinds: noun, verb and article and their types 
with handful detail of their structure. Then presenting the Syntactical aspect this 
course provides the students with the basic knowledge about Arabic phrases, 
compounds and sentences: additive compound, descriptive compound, nominative 
sentence and verbal sentence etc. All the Lessons have a handsome amount of 
Quranic and functional Arabic text. In addition to that this course also contains a 
variety of Arabic texts in it’s both forms: prose and poetry to familiarize the students 
with textual study. The special feature of this course is the introduction of the “Arab 
World Today” to get the students of the Arabic Language acquainted with the 
modern scenario of the world they are learning their language. 
 
Course Objectives: 

 Active control over Arabic sounds and their written forms. 

 Recognizing and using various forms of Arabic Words. 

 Use the Arabic words in simple sentences. 
 Arrange sentences in correct order. 

 Comprehend simple written texts on familiar topics. 

 Describe the Modern Arab World. 
Course Contents 

  احلروف اهلجائية وأصواهتا: التدريب على الكتابة والنطق .1
على والتدريبات  )األمثلة من القرآن الكرمي واالستخدامات العربية، مستخدًما الطريقة االستقرائية

 االستماع، والنطق، والقراءة والكتابة(
‘‘ اذلمزات’’و‘‘ األلف’’و‘‘ التاء ادلربوطة’’حروف اذلجاء أمساؤها وأصواهتا مع التعريف بـ 1.1

 ها وكتابتهاقوالتدريب على نط
)االرتكاز على الفرق بني العني واذلمزة، واحلاء واذلاء، والثاء والسني والصاد، والذال والزاء  
 والتاء والطاء، والقاف والكاف( والظاء،

تقسيم احلروف العربية بني احلروف الصحيحة وحروف العّلة، مع التعريف والتدريب على  1.2
 احلركات القصرية والّطويلة، والّسكون نطًقا وكتابًة.

 ‘‘.حروف ادلّدة، واللِّّني’’و‘‘ الشّد، واإلدغام’’التعريف والتدريب على 1.3
مع توضيح احلروف ‘‘ الـ’’وحرف الّتعريف ‘‘ الّتنوين’’على عالمة التنكري  التعريف والتدريب 1.4

 الّشمسية والقمرية مع التدريب عليهما.
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 املفردات العربية .2
على والتدريبات  )األمثلة من القرآن الكرمي واالستخدامات العربية، مستخدًما الطريقة االستقرائية

 االستماع، والنطق، والقراءة والكتابة(
 الكلمة العربية وأنواعها: اسم، فعل، حرف 2.1
 تقسيم االسم إىل ادلذكر وادلؤّنث، وأقسام ادلؤّنث 2.2
 تقسيم االسم إىل الواحد، والتثنية واجلمع مع أقسام اجلمع وأوزانه 2.3
 تقسيم االسم إىل التعريف والتنكري، وأقسام ادلعرفة 2.4
 أمساء اإلشارة، والضمائر وأقسامها واالسم ادلوصول. 2.5
 األصلية واألمساء ادلشتّقة :اسم الفاعل، وادلفعول، والظرف، واآللة، والتفضيلاحلروف  2.6
 تقسيم الفعل حسب الّزمن: الفعل ادلاضي وادلضارع وتصريفاهتما 2.7
 فعال األمر  والّنهي وتصريفاهتما 2.8
       حروف اجلّر، واالستفهام، والعطف 2.9

 املرّكبات واجلمل 3
 على )األمثلة من القرآن الكرمي واالستخدامات العربية، مستخدًما الطريقة االستقرائية والتدريبات  

 االستماع، والنطق، والقراءة والكتابة(
 تقسيم ادلرّكب إىل الّتاّم وغري الّتاّم )الّناقص( 3.1
 ادلرّكب التوصيفي 3.2
 ادلرّكب اإلضايف 3.3
 ادلرّكب اإلشاري 3.4
 ادلرّكب اجلاّري 3.5
 الّتاّم أي اجلملة وقسماها: اجلملة االمسية، اجلملة الفعلية.رّكب ادل 3.6
   مسّيةاجلملة اال 3.7
 اجلملة الفعلية 3.8
 تطبيق القواعد واستخدامها يف احلورات 3.9

 . النصوص العربّية4
 الّنصوص من احلديث النبوي 4.1
 الّنصوص من احلكم واألمثال العربية 4.2
 من احلكاايت 4.3
 الّنصوص الّشعرية 4.4
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 الّتعريف املوجز ابلعامل العربّ  .5
 الّتعريف ادلوجز ابلّدول العربية اآلسيويّة 5.1
 الّتعريف ادلوجز ابلدول العربية األفريقية 5.2
 جامعة الّدول العربية 5.3

 
 Teaching-learning Strategies 

Lecturing, tutorials and dialogues in group 

 Assignments- Types and Number with calendar 

 Assessment and Examinations: As per University Rules 

 Textbook 

 ‘‘اللغة العربية دراسة’’
 Suggested Readings 

 وجمزہ بتک 

 وانئل حممود السعيدي، قواعد اللغة العربية للصف اخلامس االبتدائي، وزارة الرتبية،  ، عبد احلميدالبكر
 م.1977العراق، 

  ادمح، ملع ارصلف، االسیم ااکدیم الوہررچاھتویل ، اتشمق 

 ی ہ الوہر
سلف
ل
 رچاھتویل ، اتشمق ادمح، ملع اوحنل، دار ابتکل ا

  صاحل ادلالك، حنفي عبد هللا وغريمها، قواعد اللغة العربية للصف الثاين ادلتوسط، وزارة ادلعارف، ادلملكة
 م.1982العربية السعودية، 

 ،م.1982رة، جامعة ادللك سعود، القواعد العربية ادليسّ  إمساعيل، صيين 
 دبع ااتسلر اخم، رعیب اک ملعم، ہبتکم ارشبلی رکایچ 

  مصر ،ادلعارف ةحو الواضح، ادار مني، النّ أعلی اجلارم ومصطفی 
 م.2002ادلملكة العربية السعودية،  األول، اجلزء يديك، بني يةالفوزان، دکتورعبد الرمحن وآخرون، العرب 
  االسل آابد ،اابقك اونپ ویوینریٹس سا م ارعلیب، العہمل   ال 

 2004 ،14 ط ور،هلطف الرمحن خان، آسان عربی گرامر، مركزی اجنمن خدام القرآن، ال 
 رکایچ ،دنوی، دبع ااملدج وراعب ینسح، ملعم االاشنء، سلجم رشنایت االسیم 

 اتلمم ،دنمی، دبع اولادح، میلعت ارعلہیب، رامحم اورلٹنی اکجل 

  ،ملعم ارعلہیب، رامحم اورلٹنی اکجل اتلممدنمی، دبع اولادح 

 ونری، احظف دمحم اخم، لیہست اوحنل، ایضء ارقلآم یلبپ زنشیک الوہر 

  وہرارصلف، ایضء ارقلآم یلبپ زنشیک الونری، احظف دمحم اخم، لیہست 

 اإلنرتنت: ويكي بيداي والّشبكات ادلتعّلقة ابلعامل العريب 

 


