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Outline	of	the	Common	Course	for	B.A.	(Afzal-ul-Ulama)	in	Arabic	

Course	Code	 Title	of	Course	 Teaching	
Hour/week	

Teaching	
Hour/sem	 Credit	 Semester	

A01	 English	 4	 72	 3	 1	
AFU1A02	 Studies	in	Human	rights	 5	 90	 3	 1	
AFU2A03	 History	of	Arabs	 5	 90	 4	 2	

A04	 English	 4	 72	 4	 2	
A05	 English	 5	 90	 4	 3	
A06	 English	 5	 90	 4	 4	

AFU1A07	 Communicative	Skills	in	
Arabic	 4	 72	 4	 1	

AFU2A08	 Reading	Arabic	Literature	I	 4	 72	 4	 2	
AFU3A09	 Reading	Arabic	Literature	II	 5	 90	 4	 3	
AFU4A10	 Culture	&	Civilization	 5	 90	 4	 4	

	 Total	Credits	 	 	 38	 	
	

Outline	of	the	Core	Courses	for	B.A.	(Afzal-ul-Ulama)	in	Arabic	
	

		

Course		Code	 Title	of	Course	 Teaching	
Hour/week	

Teaching	
Hour/sem	 Credit	 Semester	

AFU1B01	 Studies	in	Grammar	 6	 108	 5	 1	
AFU2B02	 Applied	Grammar	and	Linguistics	 6	 108	 5	 2	
AFU3B03	 Elements	of	Arabic	Language					 5	 90	 4	 3	
AFU3B04	 History	of	Classical	Literature							 4	 72	 4	 3	
AFU4B05	 Classical	literature	Part	-I													 5	 90	 4	 4	
AFU4BO6	 History	of	Islamic	&	Umayyad	

Literature		 4	 72	 4	 4	
AFU5B07	 Commercial	Arabic								 5	 90	 4	 5	
AFU5B08	 Rhetorics	and	Prosody						 5	 90	 4	 5	
AFU5B09	 History	of	Medieval	Literature		 5	 90	 4	 5	
AFU5B10	 Classical	literature	Part	-II			 6	 108	 4	 5	

Project	 to	be	continued	in	6	th	sem		 2	 36	 	 5	
AFU6B11	 Modern	Prose		 5	 90	 4	 6	
AFU6B12	 Modern	Poetry		 5	 90	 4	 6	
AFU6B13	 History	of	Modern	Arabic	Literature		 5	 90	 4	 6	
AFU6B14	 Media	Arabic		 5	 90	 4	 6	

AFU6B15(E01)	
OR	

AFU6B15(E02)	
Literary	Criticism	
OR	
Indian	Writings	in	Arabic	

3	 54	 4	 6	

AFU6B16	 Project	 2	 36	 2	 6	
	 Total	Credits	 	 	 64	 	
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Outline	of	Complementary	Courses	for	B.A.	(Afzal-ul-Ulama)	in	Arabic	

	
Course	Code	 Title	of	Course	 Teaching	

Hour/week	
Teaching	

Hour/sem	 Credit	 Semester	

AFU1C01	 Thafsir	Literature														 3	 54	 2	 1	
AFU1C02	 Functional	Arabic	-I	 3	 54	 2	 1	
AFU2C03	 Fiqh	Studies			 3	 54	 2	 2	
AFU2C04	 Characteristics		of	Indian	

Constitution	and	Environmental	
studies	

3	 54	 2	 2	
AFU3C05	 Hadith	Literature							 3	 54	 2	 3	
AFU3C06	 Functional	Arabic	-	II	 3	 54	 2	 3	
AFU4C07	 Science	of	Prophetic	Tradition				 3	 54	 2	 4	
AFU4C08	 Novel	 3	 54	 2	 4	

	 Total	Credits	 	 	 16	 	
	

Outline	of	the	Open	Courses		

	
	

	 	

Course		Code	 Title	of	Course	 Teaching	
Hour/week	

Teaching	
Hour/sem	 Credit	 Semester	

AFU5D01	 Information	Technology	
&	Informatics	 2	 36	 2	 5	

AFU5D02	 Glimpses	of	Modern	Arab	World	 2	 36	 2	 5	
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OUTLINE	OF	THE	COURSE	
SEMESTER-WISE	

	
First	Semester	

Course	
Code	

Title	of	the	
Course	

No.	of	Contact	Hrs	 Credit	 Max.	Marks	
Per	

Week	
Per	

Semester	 	 *IE	 **EE	 Total	

A01	 English	 4	 72	 3	 20	 80	 100	
AFU1A02	 Studies	in	

Human	Rights	 5	 90	 3	 20	 80	 100	

AFU1A07	
Communicative	
Skills	in	
Arabic	

4	 72	 4	 20	 80	 100	

AFU1B01	 Studies	in	
Grammar		 6	 108	 5	 20	 80	 100	

AFU1C01	 Thafsir	
Literature#													 3	 54	 2	 10	 40	 50	

AFU1C02	 Functional	
Arabic	-I##	 3	 54	 2	 10	 40	 50	

	
Second	Semester	

Course	
Code	

Title	of	the	
Course	

No.	of	Contact	Hrs	 Credit	 Max.	Marks	
Per	

Week	
Per	

Semester	 	 *IE	 **EE	 Total	

A04	 English	 4	 72	 4	 20	 80	 100	
AFU2A03	 History	of	

Arabs	 5	 90	 4	 20	 80	 100	
AFU2A08	 Reading	Arabic	

Literature	I	 4	 72	 4	 20	 80	 100	

AFU2B02	
Applied	
Grammar	and	
Linguistics	

6	 108	 5	 20	 80	 100	

AFU2C03	 Fiqh	Studies#			 3	 54	 2	 10	 40	 50	

AFU2C04	

Characteristics	
of	Indian	
Constitution	
and	
Environment	
Studies	##	

3	 54	 2	 10	 40	 50	

	
#I	&	II	Semester	Combined	Exam.	(AFU1C01	Thafsir	Literature	&	AFU2C03	Fiqh	Studies)	
##I	&	II	 Semester	 Combined	 Exam.	 (AFU1C02	Functional	 Arabic-I	 &	AFU2C04	Characteristics	 of	Indian	
constitution	and	Environment	Studies)	
	
The	Combined	Complementary	Question	Paper	will	contain	Two	Parts	A&B.	Each	Part	Contain	40	Marks.	
6x½=3,	5x2=10,	3x5=15,	1x12=12	Total:	40	
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Third	Semester	
Course	

Code	
Title	of	

the	Course	

No.	of	Contact	Hrs	 Credit	 Max.	Marks	
Per	

Week	
Per	

Semester	 	 *IE	 **EE	 Total	

A05	 English	 5	 90	 4	 20	 80	 100	

AFU3A09	
Reading	
Arabic	
Literature	
II	

5	 90	 4	 20	 80	 100	

AFU3B03	
Elements	
of	Arabic	
Language					

5	 90	 4	 20	 80	 100	

AFU3B04	
History	of	
Classical	
Literature						

4	 72	 4	 20	 80	 100	

AFU3C05	 Hadith	
Literature#						 3	 54	 2	 10	 40	 50	

AFU3C06	 Functional	
Arabic	II##	 3	 54	 2	 10	 40	 50	

	
	

Fourth	Semester	
Course	

Code	

Title	of	
the	

Course	

No.	of	Contact	Hrs	 Credit	 Max.	Marks	
Per	

Week	
Per	

Semester	 	 *IE	 **EE	 Total	

A06	 English	 5	 90	 4	 20	 80	 100	
AFU4A10	 Culture	&	

Civilization	 5	 90	 4	 20	 80	 100	

AFU4B05	
Classical	
Literature	
Part	-I												

5	 90	 4	 20	 80	 100	

AFU4BO6	
History	of	
Islamic	&	
Umayyad	
Literature		

4	 72	 4	 20	 80	 100	

AFU4C07	
Science	of	
Prophetic	
Tradition#			

3	 54	 2	 10	 40	 50	

AFU4C08	 Novel##	 3	 54	 2	 10	 40	 50	
	
#III	&	IV	Semester	Combined	Exam.	(AFU3C05	Hadith	Literature	&	AFU4C07	Science	of	Prophetic	Tradition)	
##III	&	IV	Semester	Combined	Exam.	(AFU3C06	Functional	Arabic11		&	AFU4C08	Novel)	
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Fifth	Semester	
Course	

Code	
Title	of	the	

Course	

No.	of	Contact	Hrs	 Credit	 Max.	Marks	
Per	

Week	
Per	

Semester	 	 *IE	 **EE	 Total	

AFU5B07	 Commercial	
Arabic								 5	 90	 4	 20	 80	 100	

AFU5B08	 Rhetorics	and	
Prosody						 5	 90	 4	 20	 80	 100	

AFU5B09	
History	of	
Medieval	
Literature	

5	 90	 4	 20	 80	 100	

AFU5B10	
Classical	
literature	Part	-
II			

6	 108	 4	 20	 80	 100	

AFU5D01	
OR	

AFU5D02	

Information	
Technology		
&	Informatics	

OR	
Glimpses	of	
Modern	Arab	
World	

2	 36	 2	 10	 40	 50	

Project	
To	be	
continued	in		
6	th	Sem		

2	 36	 	 	 	 	

	
Sixth	Semester	

Course	Code	 Title	of	the	
Course	

No.	of	Contact	Hrs	 Credit	 Max.	Marks	
Per	

Week	
Per	

Semester	 	 *IE	 **EE	 Total	

AFU6B11	 Modern	
Prose		 5	 90	 4	 20	 80	 100	

AFU6B12	 Modern	
Poetry		 5	 90	 4	 20	 80	 100	

AFU6B13	
History	of	
Modern	
Arabic	
Literature		

5	 90	 4	 20	 80	 100	

AFU6B14	 Media	
Arabic		 5	 90	 4	 20	 80	 100	

AFU6B15(E01)	
					OR	
AFU6B15(E02)	

Literary	
Criticism			

OR	
Indian	
Writings	in	
Arabic		

3	 54	 4	 20	 80	 100	

AFU6B16	 Project	 2	 36	 2	
	 10	 40	 50	

Total	 120	 	 	 3000	
*Internal	Exam	**External	Exam	
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STRUCTURE	OF	INTERNAL	EVALUATION	
	

Percentage	Distribution	of	Internal	Marks	
Components	 Marks	 Marks	%	

Attendance	 5	 25	%	
Assignment,	Seminar,	Viva-	
Voce	 5	 25	%	

Test	Paper	 10	 50	%	
	
Attendance	 of	 each	 course	 will	 be	 evaluated	 and	 marks	 assigned	 as	 per	 the	 norms	
presented	in	the	table	given	below	
	

Percentage	Distribution	of	Marks	for	Attendance	
Attendance	 Marks	 Marks	%	

Above	90%	 5	 100%	
85-89%	 4	 80%	
80-84%	 3	 60%	
76-79%	 2	 40%	
75%	 1	 20%	
	
Both	internal	and	external	evaluation	is	carried	out	using	the	mark	system.	The	grading	on	
the	 basis	 of	 total	 marks	 scored	 in	 internal	 and	 external	 examinations	 will	 be	 done	 by	 the	
University	 for	 each	 Course	 and	 for	 each	 semester,	 using	 a	 7-	 point	 scale	 indirect	 grading	
system	as	presented	in	the	table	given	below	
	

Distribution	of	Marks,	Grades	and	Grade	Points	
Percentage	

of	
Marks	

Grade	 Interpretation	 Grade	Point	
Average	

Range	of	
Grade	
Points	

Class	

90	and	above	 A+	 Outstanding	 6	 5.5	-	6	 First	Class	
with	

Distinction	80	–	below	89	 A	 Excellent	 5	 4.5	-	5.49	

70	–	below	79	 B	 Very	Good	 4	 3.5	–	4.49	 First	Class	60	–	below	69	 C	 Good	 3	 2.5	–	3.49	
50	–	below	59	 D	 Satisfactory	 2	 1.5	–	2.49	 Second	

Class	
40	–	below	49	 E	 Pass/Adequate	 1	 0.5	–	1.49	 Pass	

Below	40	 F	 Failure	 0	 0	–	0.49	 Fail	
	

	
	
The	 minimum	 required	 percentage	 of	 attendance	 for	 appearing	 in	 the	 various	 semester	
examinations	is	fixed	as	75.	
Assignment		 :		 Best	of	the	two	assignments	is	considered	per	course.	
Seminar		 :		 The	student	has	to	take	a	minimum	of	one	seminar	per	course.	
Test	paper		 :		 A	minimum	of	two	class	tests	are	to	be	attended.	The	grades	of	best		
																																											two	tests	are	to	be	taken.	
	
	



8 

External	Examination:	Question	Pattern	

The	 questions	 of	 external	 evaluation	 should	 aim	 at	 assessment	 of	 knowledge,	 standard	
application	 of	 knowledge	 and	 application	 of	 knowledge	 in	 new	 situations.	Question	 paper	
should	 be	 a	 judicious	 mix	 of	 objective	 type,	 short	 answer	 type,	 short	 essay	 type	 and	 long	
essay	type	questions.	Different	types	of	questions	shall	be	given	different	marks	to	quantify	
their	range.	The	question	setter	shall	submit	a	detailed	scheme	of	evaluation	along	with	the	
question	paper.	

• All	examinations	explect	those	of	open	courses	will	have	duration	of	3	hours	.	
Examinations	in	respect	of	Open	Courses	will	be	2	hours	and	Total	Marks	will	
be	50	(	10	Internal	+	40	External)	and	its	Question	Pattern	will	be	12*1/4	
=3,10*1=10	,	6*2.5=15	,	2*6=12	,Total:	40.	

• Each	question	paper	will	have	four	parts	A,	B,	C	and	D	
• Part	A	contains	12	objective	type	questions	for	which	the	candidate	has	to	answer	all	

the	questions.	Each	question	carries	½	marks.	
• Part	B	contains	twelve	very	short	answer	type	questions	and	the	candidates	have	to	

answer	ten	questions.	Each	question	carries	two	marks.	
• Part	C	contains	eight	short	essay/problem	type	questions	and	the	candidates	have	to	

answer	six	questions.	Each	question	carries	five	marks.	
• Part	D	contains	four	essay	type	questions	and	the	candidates	have	to	answer	two	

questions.	Each	question	carries	12	marks.	
Question	Pattern	for	External	Evaluation	

Type	of	
Question	

Questions	to	
be	
Given	

Questions	to	
be	
Answered	

Marks	for	
each	Question	

Total	Marks	

Objective	Type	 12	 12	 ½	 6	
Very	Short	
Answer	

12	 10	 2	 20	

Short	Essay	 8	 6	 5	 30	
Essay	 4	 2	 12	 24	
Total	 36	 30	 Total	 80	

Project	–AFU6B16	

As	 part	 of	 the	 requirements	 for	 BA	 Programme	 every	 student	 must	 do	 a	 project	 either	
individually	 or	 as	 a	 group,	 under	 the	 supervision	 of	 a	 teacher.	 Project	 work	 is	 meant	 for	
providing	 an	 opportunity	 to	 approach	 and	 study	 a	 problem	 in	 a	 systematic	 and	 scientific	
manner.	It	provides	them	an	opportunity	to	apply	the	tools	they	have	studied	and	learn	the	
art	of	conducting	a	study	and	presenting	the	report	in	a	structured	way.	The	report	of	the	
project,	completed	 in	every	respect,	 is	to	be	submitted	to	the	department	 for	valuation	by	
the	examiners	appointed	by	the	University.	
Project	Guidelines:	

1)	Project	work	may	be	done	either	individually	or	as	a	group	of	students	not	exceeding	5	in	
number.	

2)	The	topic	of	the	project	should	be	on	Arabic	language	and	literature	and	selected	
subjects.	
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3)	Students	should	be	properly	oriented	on	the	methodology	of	conducting	a	study	during	
the	Vth	Semester,	making	use	of	the	hours	allotted	for	the	purpose.	

4)	 The	 Project	 work	 should	 be	 completed	 by	 the	 end	 of	 the	 VI	 semester	 and	 the	 report		
					should	be	submitted	to	the	Department	before	31st	March	of	the	year	concerned.	
5)	The	project	report	should	be	either	printed	or	typed	in	Arabic.	
6)	The	valuation	of	the	project	will	be	done	at	two	stages:	

a.	Internal	evaluation	(supervising	teachers	will	assess	the	project	and	award	grades)	
b.	External	evaluation	(The	team	will	comprise	of	an	external	examiner	appointed	by	the	

										University	and	the	HOD	of	the	institution	concerned	or	his	nominee).	
					c.	 A	 Viva	 voce	 related	 to	 the	 project	 work	 will	 also	 be	 conducted	 by	 the	 external		
										evaluation	team.	All	candidates	should	undergo	the	Viva	voce	test	individually.	
					d.	Grades	will	be	awarded	to	candidates	combining	the	internal	grade,	external	grade	and		
										Viva	voce	grade.	
7)	Length	of	the	project	report	25	to	35	pages.	The	report	may	be	organized	in	3	chapters		
						(minimum).	
8)	 Project	 evaluation	 and	 the	 Viva	 voce	 should	 be	 conducted	 immediately	 after	 the		
								completion	of	the	regular	classes	/written	examination.	
9)			The	chairman	of	the	VI	semester	examination	should	form	and	coordinate	the			
									evaluation	teams	and	their	work.	
10)	The	project	external	evaluation	should	be	completed	before	the	commencement	of	the		
									centralized	valuation.	
11)	 External	 examiners	 will	 be	 appointed	 by	 the	 University	 from	 the	 list	 of	 VI	 semester		
									Board	of	Examiners	in	consultation	with	the	Chairman	of	the	Board.	
12)	Students	for	viva-voce	are	compulsorily	completed	the	internal	evaluation.	
13)	 The	 internal	 to	 external	 is	 to	 be	 taken	 in	 the	 ration	 of	 1:4.	 Assessment	 of	 different		
									components	may	be	done	as	given	below.	
	
Details	of	the	Assessment	of	Project	Report	

Internal	(20%	of	total)	
Component	 %	of	Marks	

Punctuality	 20	
Use	of	Data	 20	
Scheme/Organization	of	Report	 30	
Viva-voce	 30	
	

External	(80%	of	total)	
Component	 %	of	Marks	

Relevance	of	the	Topic,	Statement	of	Objectives,	Methodology	
(Reference/Bibliography)	
Statement	of	Objectives,	Methodology	

20	

Presentation,	Findings	and	recommendations	 30	
Viva-voce	 50	
	
Basic	Ingredients	of	a	Project	Design:	
The	project	work	can	be	designed	by	considering	the	following	elements:-	

1)	Selection	of	a	Topic	
2)	Pilot	Survey	–	a	trial	run	of	questionnaire	/	interviews	
3)	Significance	/	relevance	of	the	Study	
4)	Review	of	Related	Literature	
5)	Formulation	of	Research	Questions	
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6)	Research	Objectives	(Minimum	2)	
7)	Coverage	(Universe	/	Sample	&	period	of	study)	
8)	Data	source	(Primary/Secondary)	
9)	Methods	of	Analysis		
10)	Limitations	of	the	study	
11)	Chapter	outline	
12)	Data	Analysis/Result	Chapter(s)	
13)	Conclusion	

	
Structure	of	the	Report:	
The	report	should	be	organized	in	the	following	sequence:	

1)	Title	page	
2)	Name	of	the	candidate,	Name	and	designation	of	the	supervising	teacher	
3)	Declaration	of	the	student	and	certificate	of	the	supervising	teacher	
4)	Acknowledgements	
5)	List	of	tables,	List	of	figures,	Table	of	contents	
6)	Introduction	
7)	Significance	of	the	study	
8)	Related	works,	if	any	
9)	Objectives,	methodology	and	data	sources	
10)	Chapter	scheme	
11)	Main	text,	summary	conclusions	and	recommendations	
12)	Bibliography.	

	
	
	 	



11 

	
	
	
	
	
	
	

UNIVERSITY	OF	CALICUT	
Board	of	Studies	

B.A.	Afzal-ul-Ulama	(UG)	
Degree	Programme	in	Arabic	

Restructured	Courses	
&	

Detailed	Syllabi	
	

Semester	I	
COURSES	

Course	Code	 Title	of	the	Course	

A01	 English	
AFU1A02	 Studies	in	Human	Rights	
AFU1A07	 Communicative	Skills	in	Arabic	
AFU1B01	 Studies	in	Grammar		
AFU1C01	 Thafsir	Literature														
AFU1C02	 Functional	Arabic	-I	
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COMMON	COURSE	
AFU1A02	Studies	in	Human	Rights	

	
Course	Outline	

 
Unit	-1      مفھوم حقوق اإلنسان وتطوره.  

مفھوم حقوق اإلنسان، تاریخ حقوق اإلنسان، أھم الوثائق بشأن حقوق 
  .اإلنسان، تقریر اإلسالم لحقوق اإلنسان 

	
Unit	–	2    مبادئ حقوق اإلنسان.  
	الكرامة ، الحریة ، المساواة ، العدل      

	
Unit	–	3    الحقوق العامة لإلنسان.  
	الحقوق الفردیة،  الحقوق االجتماعیة ، الحقوق السیاسیة      

	
Unit-	4      حقوق خاصة ببعض الفئات.  
	حقوق المرأة ، حقوق الطفل ، حقوق غیر المسلم      

  
Unit-	5      مقارنة بین حقوق اإلنسان في القرآن وفي الوثائق الدولیة.  

وثائق ، حقوق وردت في القرآن ولم حقوق وردت في القرآن وفي ال
  .ھا اإلعالن ، مزایا حقوق اإلنسان في اإلسالمیینص عل

	
Books	for	Study  

      دراسة في حقوق اإلنسان:  الكتاب المقرر  		
Prepared	by	Dr.	Mohammed	Chenadan,	Department	of	Arabic,	TM	Govt.	College,	Tirur	

Published	by	Board	of	studies:	BA	Afzal-ul-Ulama	(UG)		
  

	
Books	for	Reference	

	.حقوق اإلنسان في اإلسالم، جامعة المدینة العالمیة .١
حقوق اإلنسان في القرآن والسنة و تطبیقاتھا في المملكة السعودیة، الصالح محمد  .٢

	أحمد صالح، الریاض
حقوق اإلنسان في اإلسالم والرد على الشبھات المثارة حولھا، سلیمان بن عبد   .٣

	.الرحمن الحقیل، المملكة العربیة السعودیة
	حقوق اإلنسان في اإلسالم، الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي .٤

5. International	Human	rights	an	overview,	Prof.	Madhusoodan	Tripathi,	Omega	
publications,	New	Delhi.	

6. Manushyavakashangal,Prof.	R.P	Ramanan,	Current	Books.																	
7. Manushyavakashangal	Sidhantham,	Chrithram,	Samskaram.Sijo	Manuval,	D	C	Books.	
8. Manushyavakashangal	 Islamil.	 Justice	 (Rtd.)	 P.K.	 Shamsudheen,	 Vicharam	 Books,	

Thrissur																																																																				 
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Model	Question	Paper	
First	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

		Common	Course		
	AFU1A02	Studies	in	Human	Rights	

		
Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80	

  
I. أجب عن األسئلة حسب اإلرشادات          :                         (12 x ½ = 6 )              

        
 اختر الجواب الصحیح مما بین القوسین •
 )١٥،أغسطس ١٠ ، دیسمبر٨دیسمبر (     الیوم العالمي لحقوق اإلنسان .١
 )الحریة، العفو، الطعام(من مبادئ حقوق اإلنسان        ......  .٢
 )الطفل، المشرك،المرأة( سبب الخطیئة األولى ........ اعتبر الیھود  .٣
حق المسنین، حق الجنین، ( ........ من الحقوق التي لم ینص علیھا اإلعالن العالمي  .٤

 )حق المرأة
 صل بین الطائفتین •

 ب          أ    
 الحقوق السیاسیة        میثاق غلیظ .٥
   شریعة عراقیة      الحق في الحضانة .٦
 النكاح      شریعة حمورابي .٧
 حق الطفل        حق الشورى .٨
 كمل الفراغ بكلمة أو كلمتین  •
 ...........سورة تعرف بسورة النساء الصغرى   .٩

 .والنسل .........النفس والعقل والدین و: ھىالضروریات الخمس لإلنسان   .١٠
 .من الناس من فقد أباه........   .١١
 ...........ىلع يبرعل لضف ال   .١٢

 
II.     من األسئلة اآلتیة في جملة أو جملتین عشرةأجب عن          (10 x 2 = 20)               

       
 ما ھي القوامة في الحیاة الزوجیة؟ .١٣
 ؟ما ھي أھمیة الثورة الفرنسیة في تاریخ حقوق اإلنسان  .١٤
 مراسیم أشوكا؟ ما ذا تعرف عن .١٥
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 كیف تختلف نظرة المادیین من اإلسالم في تكریم البشر؟ .١٦
 ما ھي الظروف التي أّدت إلى إصدار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؟ .١٧

 .أذكر عن ظھور فكرة حقوق اإلنسان في أمریكا .١٨
 أذكر بعض أسماء الفالسفة األقدمین الذین اھتموا بحقوق اإلنسان؟ .١٩
 ما ھو دستور المدینة ؟ .٢٠
 یف كانت حالة المرأة العربیة قبل اإلسالم؟ك .٢١
 كیف حّذر اإلسالم عن قتل األوالد؟ .٢٢
 ما ھي الحقوق المھمة التي أغفلھا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؟ .٢٣
 .بین  موقف اإلسالم في حق حمایة العرض .٢٤

 
III.  من اآلتیة ةتسأعّد فقرة وجیزة عن            (6x5=30)           

 )كارتاانغام (العھد األعظم  .٢٥
  حقوق المستأمنین .٢٦
 حق المرأة في المیراث .٢٧
 مزایا حقوق اإلنسان في اإلسالم .٢٨
 حق اإلنسان في حریة االعتقاد  .٢٩
   البشریة موقف اإلسالم من المساواة .٣٠
 حق تكوین األسرة .٣١
 المرأة في المجتمعات القدیمة .٣٢

  
 IV   . من اآلتیة                                         اثنینأكتب مقالة عن         (2 x 12 = 24) 

 تطور حقوق اإلنسان عبر التاریخ .٣٣
 الحقوق السیاسیة المھمة .٣٤
 الحقوق التي وردت في القرآن وفي اإلعالن .٣٥
	حقوق الطفل في التشریع اإلسالمي .٣٦
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COMMON	COURSE	
AFU1A07	Communicative	Skills	in	Arabic	

	
Course	Outline	

Module	1.	Very	Short	Story	
Ureedu	Hasanathan	Ya	Sayyidee	
Rafeeqa	–	Muhammed	Thameem	Al	Urduni	
Al	Harbu	wa	Al	Umamu	al	Swagheera	–	Jubran	Khalil	Jubran	

	
Module	2.	Hstorical	Story	

Athliqoo	Lahu	Aseerahu	–	min	‘Tharaakh	al	Thibri’	–	Part	II	
	
Module	3.	Short	Story	

Ibleesun	Yanthasiru	
	
Module	4.	Qura’an	Story	

Sathajidunee	Swabiran	
	
Module	5.	Poetry	

Ya	Akhi	al	Insan	–	Harun	Hashim	Rasheed	
	
Module	6.	Poetry	

Laith	Hindan	Anjazathna	–	Umar	Bin	Abi	Rabi’a	
	
Module	7.	Short	Drama	

Ma’sathu	Ibnu	al	Muqaffa’	–	Ahmad	Ba	Katheer	
	
Module	8.	Story	

Al	Ghareeb	–	MahmudAl	Badawi	
	
Module	9.	Essay	

Isna’	mina	allaimuni	Sharaban	Hulwan	–	Aa’idh	al	Qarni	
	
Module	10.	Story	

Liqaa’	Baina	Kithab	wa	Thilfaz	–	Story	from	Social	Media	
	

	
Book	for	Study	

رسة المحدثة العربیة  امم’ نتحدث العربیة ’	
Prepared	by:	Dr.	Abdul	Majeed	T.,Dept.	of	Arabic,	Farook	College. 
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Model	Question	Paper	
First	Semester	B.A.	Degree	Examination	

Common	Course 
AFU1A07	Communicative	Skills	in	Arabic	

	
Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80  
 

I. أجب عن األسئلة اآلتیة حسب اإلرشادات          :                         (12 x ½ = 6 )   
 القوسیناختر الجواب الصحیح مما بین  •
 )یرعیان، ینامان، یقاتالن(    ........كان في أحد المروج نعجة وحمل  .١
 )تبقي ھنا، لست حلما، ال تذھبي(    صرخة كادت أن تخرج من فمھ        ......  .٢
 )ماذا ترید؟، هللا یعطیك، اتبعني........ (ولما وصل جحا إلى الطابق العلوي قال للفقیر  .٣
 )عمر بن الخطاب، يلع، أبوبكر( ........  فأمسك بھ) ص(خرج عمیر محاوال قتال النبي  .٤
 العمودینبین  وفق •
 قصة قرآنیة      یا أخي االنسان .٥
 قضیة الفلسطین      مأساة ابن مقفع .٦
 أحمد باكثیر      أطلقوا لھ أسیره .٧
 قصة تاریخیة    ستجدني ان شاء هللا صابرا .٨
 من قال ھذا؟ •
 لقد قتلت الرجل .٩

 أرید حسنة یا سیدي  .١٠
 ھذا الجو الواسع كاف لیعیشا متسالمین  .١١
 أنا من شفھ الوجد  .١٢

 
II.     من اآلتیة في جملة أو جملتین عشرة حولأجب          (10 x 2 = 20)                      

 ملوك، سیدات، شؤون، أئمة: ھات المفرد  .١٣
 شاب، ظل، إمام، حد: ھات الجمع .١٤
 حوى، رثى: ھات المضارع .١٥
 نقصان، مسرة: ھات الضد .١٦
 فجیعة، دار: ھات المترادف .١٧
 نصح، بكى: ھات المصدر .١٨
 مفر، حكم: استعمل في الجمل .١٩
 كیف كان جحا؟ .٢٠
 ما ھي القصة؟ .٢١
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 من أمر أن یحرق ابن المقفع؟ .٢٢
 ؟مع من صاحب موسى علیھ السالم .٢٣
 كیف انتصر ابلیس؟ .٢٤

 
III. من اآلتیة ةتس اكتب حول               (6x5=30)                    

 "ضحكت ھند وقالت بعد غد  میعادناكلّما قلت متى : "اشرح .٢٥
ق عن شخصیة رقیة .٢٦   علّ
 لخص قصة رفیقة .٢٧
 )ص(اعد الحوار الذي جرى بین عمیر والنبي  .٢٨
  ماذا حدث البن المقفع أخیرا؟ .٢٩
  ماذا تعرف عن جبران؟ .٣٠
 ما ھي رسالة یا أخي االنسان؟ .٣١
 .اكتب فقرة عن المشاھدات الریفیة في الغریب حسب ذوقك .٣٢

  
 IV   . من اآلتیة                                        اثنین حول حواراأكتب         (2 x 12 = 24) 

 عمر بن أبي ربیعة وھند .٣٣
 ابلیس وناسك .٣٤
 موسى علیھ السالم والعبد الصالح .٣٥
	’الغریب‘لّخص الحوار من قصة  .٣٦
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CORE	COURSE	
AFU1B01	Studies	in	Grammar	

	
Course	Outline	

		النحو الواضح

Unit	l		:-  ، أجزاء الجملة ، تقسیم الفعل باعتبار زمنھ إلى ماض و مضارع  وأمر ، الفاعل
المفعول بھ ، المبتدأ و الخبر ، نصب الفعل المضارع ، جزم الفعل 
المضارع، رفع الفعل المضارع ، كان و أخواتھا ،إن وأخواتھا ، جر اإلسم ، 

	.النعت 
Unit	 ll:-   ي والمعرب ، أنواع اإلعراب ،، المبنتقسیم الفعل إلى صحیح ومعتل	أنواع 

  .البناء، أحوال بناء الفعل الماضي ، والمضارع ، واألمر
المقصور وأحوال إعرابھ ، المنقوص وأحوال إعرابھ ، تقسیم اإلسم إلى مفرد 
و مثتى وجمع ، تقسیم الجمع ، إعراب المثنى ، جمع المذكر السالم ، جمع 

  .إلیھ ، النكرة والمعرفة ،نائب الفاعل المؤنث السالم ، المضاف والمضاف 
Unit	 lll:-   المجرد والمزید ،اإلبدال واإلعالل وأنواعھ ، اإلعالل بالتسكین ، المیزان

الصرفي ، أسماء األفعال ، الفعل المعتل و أحكامھ ، نعم و بئس ، فعال 
  .التعجب ، تأنیث الفعل للفاعل ، نائب الفاعل 

Unit	 lV:- ، مواضع حذف المبتدأ وجوبا ، و حذف الخبر وجوبا ، تقدیم  المبتدأ والخبر
المبتدأ والخبر وجوبا ، إن وما وال  والت ، المشبھات بلیس زیادة الباء في 

  .خبر لیس وما 
Unit	V: -   میزان  

Books	for	Study  

	.علي الجارم ومصطفي أمین :لإلبتدائیة  ٢، الجزء ١النحو الواضح الجزء  •
	للثانویة ١النحو الواضح الجزء  •
 نمحرلا دبع روتكدلا :بیترتلاو عمجلا - : ىرغصلا سانجألاو نازیملا باتك •

	.يریشردآ دمحم
Books	for	Reference  

	.ف صقر الباقوي والندويسیو - :میزان الصرف الجزء األول  •
	لدكتور فاضل فتحي والي ل النحو الوظیفي •
ھـ من تالمیذة الشیخ   ١٤٠٠كتاب الصرف والنحو للشیخ محمد المتوفى سنة  •

  ).الناشر المكتبة البركات كوتكل ( ، ھـ ١٣٨٢الصوفي أبوبكر المتوفي سنة 
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Model	Question	Paper	

First	Semester	B.A	Afzal	ul	Ulama	Degree	Examination		
AFU1B01	Studies	in	Grammar	

	

Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80  
	

I  في كلمات یسیرة ١٢- ١أجب عن االسئلة اآلتیة حسب االرشادات  (12 x ½ = 6 )  	
	امإل الفراغ  •
َ◌ (_____ كتب الولد  .١ ِ◌ / سردلا ُ◌ / سردلا   ) سردلا
  )يف/ من / ىلع (السماء _____ نزل المطر  .٢
	) یلعبْ / یلعَب / یلعُب (دالوألا _____ مل  .٣
ٌ◌ (_____ هللا نا  .٤ ا / روفغ ◌ً ٍ◌ / روفغ 	) روفغ
	صل بین العمودین •
	نائب الفاعل      َمْن أنت  .٥
	المبني        ُفتح الباُب  .٦
	المثنى       القاضي .٧
	المنقوص      المعلمان  .٨
	أكمل الجمل اآلتیة حسب االرشادات بین القوسین مع الضبط باألشكال •
	) ضع خبر كان(_____ كان الثوب  .٩

	) فا الیهضع مضا(واسع _____ فناء  .١٠
	)ضع نعتا مناسبا(_____ دلو اذه  .١١
  )ضع فعل امر مبنیا على السكون(سردلا _____  .١٢

II  أجب عن عشرة من اآلتیة في جملة او جملتین(10 x 2 = 20)                                   
  عرف الفاعل مع المثال  .١٣
  ’خرج‘صرف الفعل الماضي  .١٤
  السكوناكتب جملة مفیدة فیها فعل ماضي مبني على  .١٥
	متى ینصب الفعل المضارع ؟  .١٦
	عرف النكرة والمعرفة مع االمثلة .١٧
	عرف الفعل المعتل اآلخر مع المثال  .١٨
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	ضع فعل امر مبنیا على حذف النون في جملة  .١٩
	للتعجب صیغتان، ما هما ؟ اكتب مع االمثلة  .٢٠
	)اصطنع ، ازدحم(ما مجرد األفعال اآلتیة وما احرف الزیادة التي بها ؟  .٢١
	) مقام ، قم ، دحرج، یقوم(زن الكلمات اآلتیة مع ضبط المیزان بالشكل  .٢٢
	القمر  - اجعل الكلمة اآلتیة مبتدأ واجب التقدیم واخبر عنه بجملة فعلیة  .٢٣
	’ اْجِلْس ‘صرف فعل االمر اآلتي  .٢٤

III  اجب عن ستة من اآلتیة	(6x5=30)	
	عرف الفاعل واذكر احكامه مع االمثلة  .٢٥
	ن مع االمثلةبین االعالل بالتسكی .٢٦
	اذكر عن اسماء االفعال واذكر اقسامه مع االمثلة .٢٧
	بین أبواب المجرد مع االمثلة  .٢٨
	ما االصل في المبتدإ ومتى یقع المبتدأ نكرة ؟ بین مع االمثلة .٢٩
	بین المضاف والمضاف الیه مع االمثلة  .٣٠
	’شكرنا للمحسنات‘اعرب الجملة  .٣١
	’صرخ في اللیل‘اعرب الجملة  .٣٢

IV آلتیة مع ذكر القواعد واالمثلة بین اثنین من ا  (2 x 12 = 24)	
	مزید الثالثي والرباعي .٣٣
	االبدال واالعالل  .٣٤
	نائب الفاعل  .٣٥
	المبتدأ والخبر واحواله   .٣٦
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COMPLEMENTARY	COURSE	
AFU1C01	Thafsir	Literature	

	
Course	Outline	

	
	

Unit	1 	

   	 )٤٧:٢٤كثیر  ابن ةمدقم نم( القرآن بفھم األمر
القرآن تعریف  
القرآن نزول  
والمدنیة المكیة السور  

Unit	2 	

   )كثیر ابن ةمدقم نم( التفسیر أصول
	التفسیر أنواع

Unit	3	

           المفسرون                    
  الرازي) ٤(الزمخشري ) ٣(ابن كثیر ) ٢(الطبري ) ١(
  المباركفوري) ٨(السیوطي ) ٧(القرطبي ) ٦(محمد رشید رضا ) ٥( 

Unit	4	

													Study	of	the	following	Suras	

  النجم) ٣(الطور ) ٢(الزمر ) ١(

Unit	5	

	

  معاني القرآن إلى اللغة الملیباریة تامجرت

Books	for	Reference	

مقدمة تفسیر ابن كثیر) ١(  

التفسیر والمفسرون لمحمد حسین الذھبي) ٢(  

جامع البیان في تفسیر القرآن للطبري) ٣(  

محمد عبد العظیم الزرقاني - العرفان في علوم القرآن مناھل ) ٤(  



22 

Model	Question	Paper	
First	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

		Complementary	Course		
	AFU1C01	Thafsir	Literature	

		
Time:	1½		Hrs																																																	                                        																							Marks	:	40	
	

I. أجب عن اآلتیة            	(6 x ½ = 3 )  	

	صاحب تفسیر المنار؟ .١
  مؤلف تفسیر الكشاف؟ .٢
  )موحدا, انمؤم, اصلخم(لھ الدین  ----- قل إني أمرت أن أعبد هللا  .٣
  )إنھن, إنھم, إنكم(میتون  ----- إنك میت و .٤
  )مخلوق, قلاخ, قلخ(بشرا من طین  ----- إني .٥
	)صادقین, شاكرین, مخلصین( ----- بل هللا فاعبد وكن من  .٦

  
II. أجب خمسة من اآلتیة																																																																		 (5 x 2 = 10 )	

  االمر بفھم القرآن؟ .٧
  أنواع التفسیر؟ .٨
  تعریف القرآن؟ .٩

  والمدنیة؟السور المكیة  .١٠
  تفسیر ابن كثیر؟ .١١
	تفسیر الطبري؟ .١٢

  
III. اكتب مذكرة عن ثالثة من اآلتیة                                     	(3 x 5 = 15 ) 	

  محمد رشید رضا؟ .١٣
  السیوطي؟ .١٤
  أصول التفسیر؟ .١٥
	حكم روایات االسرائیلیة .١٦

  
IV. اكتب مقالة واحدة من اآلتیة                                       (1 x 12 = 12 )	

  اكتب عن فوائد سورة الزمر؟ .١٧
  معاني القرآن إلى اللغة الملیباریة؟ تامجرت .١٨
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COMPLEMENTARY	COURSE	
AFU1C02	Functional	Arabic	–	I	

	
Course	Outline	

	
	

Unit	1	
  	الحیاة الزوجیة

Unit	2	
	الحیاة في المدینة

Unit	3	
	العلم والتعلم

Unit	4	
	المھد

Unit	5 
  اللغة العربیة

Book for Study	
الجزء الثاني –كتاب الطالب  –العربیة بین یدیك   

  الدكتور عبد الرحمن بن ابراھیم الفوزان
  الدكتور مختار الطاھر حسین

  الدكتور محمد عبد الخالق محمد فضل
 

Books for Reference	

  تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا   -١ 
  الدكتور علي أحمد مدكور

  ایمان أحمد ھریديالدكتورة 
  العربیة لألوضاع المختلفة -٢

  عبد الحلیم ان كي
  عبد الحمید وي بي

  دروس اللغة العربیة -٣
  عبد الحلیم									    
  العربیة للناشئین -٤

  محمود اسماعیل صیني									    
  األساسیات والمھارات –اللغة العربیة  -٥

  محمد القاضي								     
  للحیاةالعربیة  -٦

  ناصف مصطفى عبد العزیز
	مصطفى أحمد سلیمان
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Model	Question	Paper	
First	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

		Complementary	Course		
	AFU1C02	Functional	Arabic-I	

		
Time:	1½		Hrs																																																	                                        																							Marks	:	40	
	

	( x ½ = 3 6)	                                                                 اجب عن االتیة .١
  صل بین الكلمة و التعریف المناسب •
  الزوج و الزوجة و االوالد---------- اللیل .١
  المراةعمج ------ المجتمع .٢
  الناس الّذین یقیمون في وقت  واحد----- االسرة .٣
  وقت النوم---- ءاسن .٤
  امآل الفراغ بالكلمة المناسبة •
  )یذھب,ذھاب(يعم---احمد .٥
	)اختالف,یختلف(بین الرجلین--- حدث .٦
  
  ( x 2 = 10 5)                       اجب عن خمسة من االتیة في جملة او جملتین .٢
  مشكلة في الحیاة الزوجیة؟ اماذا یفعل الشباب اذا قابلو .٧
  لماذا یفضل الناس الحیاة في المدن الكبیرة .٨
  متي تظھر االختالفات بین شخصیة الرجل و شخصیة المراة؟ .٩

  كیف كان الطالب یسافرون في الماضي؟ .١٠
  ماذا یجب ان یفعل الشباب لیصل الي قرار سلیم؟ .١١
	ما اللغة المشتركة بین العرب؟ .١٢

  
   ( x 5 = 15 3)	                                       ةاجب عن ثالثة من االتیة في فقر .٣

  الحیاة الزوجیة .١٣
  الحیاة في المدینة .١٤
  غة العربیةالل .١٥
	عمل المراة .١٦

  
  ( x 12 = 12 1)                                         اكتب مقالة عن واحد من االتیة .٤

  نظام االسرة بین الماضي و الحاضر .١٧
	التعلیم في بلدي .١٨
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COMMON	COURSE	
AFU2A03	History	of	Arabs	

From	Umayyad	to	the	Modern	times	
	

Course	Outline	
	

Unit	I	

 –خالفة یزید بن معاویة  –خالفة معاویة بن أبي سفیان  –خلفاء بني أمیة :الخالفة األمویة
	 –خالفة عمر بن عبد العزیز  –خالفة ولید بن عبد الملك  –الثورات في عھد بني أمیة  أھم

(17	Pages	from	prescribed	book)		

ةفالخ  –بدأت الدعوة العباسیة خلفاء بني العباس، كیف : الفصل األول: الخالفة العباسیة 
يلع نب  دخالفة أبي جعفر عبد هللا بن محم -هللا بن محمد بن علي بن عبد هللا بن العباس دبع
نب دمحم : الخطر الثالث -أبو مسلم الخراساني: الخطر الثاني - إزالة عمھ: الخطر األول –

الھادي بن  ىسوم ةفالخ -صورخالفة المھدي بن المن -  بناء بغداد - عبد هللا بن الحسن بن زید
ةنحم  –من مناقبھ  -خالفة ھارون الرشید بن محمد المھدي - محمد بن جعفر المنصور

 -  خالفة محمد األمین بن ھارون الرشید -وفاة الرشید - البرامكة في عھد ھارون الرشید
نب خالفة المعتصم با  أبو إسحق محمد بن الرشید  -خالفة المأمون بن ھارون الرشید

خالفة الواثق با  أبي جعفر ھارون ابن  - المعتصم ومحنة اإلمام أحمد بن حنبل -المھدي
	من ھم التتر –التتار  -خالفة المتوكل على هللا بن المعتصم با  - المعتصم بن الرشید

(22	Pages	from	prescribed	book)	
Unit	II	

- رسةادولة األد –الدولة الرستمیتھ  -ةمدقم: أھم الدول التي قامت في عھد العصر العباسي 
دولة بني  - شیدیةخالدولة اإل - الدولة الطولونیة - دولة بني زیري بالمغرب - دولة األغالبة

الدولة الحوارزمیة في خراسان وبالد ما وراء  - الطولة الغزنویة - الدولة السامانیة - حمدان
  الدولة الغوریة -  النھر

(21	Pages	from	prescribed	book)	
Unit	III	

عندما كانت األندلس والیة : المرحلة األولي:المسلمون في األندلس، والدولة الفاطمیة 
عبد الرحمن الداخل وتأسیس دولة بني أمیة : المرحلة الثانیة - تابعة للخالفة المركزیة

 - یة حكم عبد الرحمن الناصرالتدھور األول لألندلس وحتى بدا: المرحلة الثالثة -سلدنألاب 
عصر سیطرة الوزراء أو : المرحلة الخامسة -عودة القوة وإعالن الخالفة: المرحلة الرابعة
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المرحلة  -االنھیار الثاني ونھایة حكم األمویین باألندلس: المرحلة السادسة -الدولة العامریة
المرحلة  -سلدنألعھد المرابطین با: المرحلة الثامنة -عصر ملوك الطوائف: السابعة
الدولة  -ة غرناطةكدولة بني األحمر في ممل: المرحلة العاشرة - عھد الموحدین: التاسعة

معاناة عبید هللا من القالقل واالضطرابات المتتالیة ببالد  –الدولة الفاطمیة العبیدیة  -الفاطمیة
لفاطمیون یقربون ا -بناء القاھرة والجامع األزھر -محاوالت المفاطمیین لفتح مصر -المغرب

  إلیھم أھل الكتاب

(24	Pages	from	prescribed	book)	
Unit	IV	

الدولة و الحروب الصلیبیة وجھاد آل زنكي وصالح الدین ضدھاوالمغول في الھند
الحملة  -الحملة الصلیبیة األولي -ملخص الحروب الصلیبیة بالمشرق ودوافعھا –العثمانیة

سماحة اإلسالم في سلوك صالح الدین مع  -الصلیبیة الثانیةالحملة  –الصلیبیة األولى 
 -  الحملة الصلیبیة الخامسة - الحملة الصلیبیة الرابعة - الحملة الصلیبیة الثالثة - أعداءه

تقسیم دولة المغول  -أصل مغول -الحملة الصلیبیة السابعة - الحملة الصلیبیة السادسة
دولة  - نبلب - شمتلإ -  قطب الدین أیبك -الغوریون –الغزنویون  -المغول في الھند -الكبرى

سقوط الدولة المغولیة في  -اإلحتالل اإلنكلیزي -اللودیون -آل خضر -ق آل تغل -الخلجیین
 - نبذة عن الترك -الدولة العثمانیة منذ نشأتھا حتى إلغاء الخالفة  - الدولة العثمانیة -  الھند

  .نشأة الدولة العثمانیة

(14	Pages	(Part-1)	and	14	Pages(Part-2)	from	prescribed	book)	
Unit	V	

الدولة  –الجزیرة العربیة، السعودیة : المبحث األول –بالد العرب  - بالد العرب المعاصر
 –البوسعیدیون  -سلطنة عمان -الدولة السعودیة الثالثة -الدولة السعودیة الثانیة –السعودیة 

 - العراق: المبحث الثاني -الكویت -دولة اإلمارات العربیة المتحدة -رطق -البحرین -الیمن
بالد : المبحث الثالث -حرب الخلیج - مجلس التعاون العربي -الحرب العراقیة اإلیرانیة

 - المملكة األردونیة الھاشمیة -لبنان - سوریا - االحتالل األجنبي لبالد الشام وتقسیمھا -الشام
المبحث  - المخطط الصھیوني الحتالل فلسطین -ائیليفلسطین والصراع العربي اإلسر

  . الجزائر –سنوت  - المجاھد الكبیر الشیخ عمر المختار -لیبیا -بالد المغرب العربي: الخامس

(21	Pages	from	prescribed	book)	
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Book	for	Study  

  الموسوعة المیسرة في التاریخ اإلسالمي
  	.حلاص هللا دبع دمحم قاسم عبد هللا إبراھیم،: إشراف ومراجعة 

  

Books	for	Reference	

  حسن إبراھیم حسن، دار األندلس بیروت  –تاریخ اإلسالم السیاسي  •
عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، عالم الكتب  –بالد الھند في العصر اإلسالمي  •

  القاھرة
محممد الخضري بك ن المكتبة التجاریة الكبرى  –محاضرات تاریخ األمم اإلسالمیة  •

  رصمب
  عبد الحي الحسني، دار ابن حزم –اإلعالم بمن في تاریخ الھند من األعالم  •
	ركاش ركاش محمود – التاریخ اإلسالمي •
  بن محمد بن محمد ابن األثیر يلع –الكامل في التاریخ  •
  دمحم محمود –تاریخ الدولة العثمانیة في العصور الوسطى  •
  ركاش محمود –كتاب سلسلة التاریخ اإلسالمى  •
  السرجاني راغب – قصة األندلس •
  جمال عبد الھادي. د –المجتمع اإلسالمي المعاصر ب إفریقیا  •
  الحلیم عویس دبع –دراسة لسقوط ثالثین دولة إسالمیة  •
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Model	Question	Paper	
Second	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

		Common	Course		
	AFU2A03	History	of	Arabs	

		
Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80	

  
	

I .أجب عن األسئلة اآلتیة            	(12 x ½ = 6 )     

	مما بین القوسینكمل الفراغ بالجواب الصحیح  •
  تقسیم فلسطین عام ىأصدرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة قرارا ینص عل .١

  ) ١٩٤٧/ ١٩٥٧ا/ ١٩٦٧(                                                                    
  .............(League	Arab	of	State)شكلت الجامعة العربیة في عام  .٢

                                                                   )١٩٤٩/ ١٩٥٧/ ١٩٤٥ (	
  إلي السند منصور بن جھور............... أرسل  .٣

	)الداخل الرحمن دبع/ األول عبدالرحمن /السفاح(                                             
	) صالح الدین أیوبي/  محمد الفاتح/ نصر بن أحمد .... (................ فاتح القسطنطینیة  .٤
	لمك •
	...............سقطت الدولة الغوریة في الھند بموت  .٥
  .............تعرف المؤسس الحقیقي للدولة العباسیة  .٦
	ھجریة  ١٩٣ةنس ............ تولى األمین الخالفة بعد موت أبیھ  .٧
	ظھیر الدین محمد بابر المملكة األخیر في الھندالتي أسسھا .......... تعتبر الدولة  .٨
	وفق بین العمودین •
	الفاطمیون                    جالل الدین أكبر .٩

	العباسیون                    عبد هللا المھدي .١٠
	المغول                        بیروت .١١
	لبنان                          أبو العباس السفاح .١٢

	
II  في جملة أو جملتین اآلتیةأجب عن األسئلة(10 x 2 = 20)                                   	

	؟لماذا شكلت الجامعة العربیة  .١٣
	؟ " الحرب الخلیجالثانیة"ماھي األسماء التي  تسمي  .١٤
	؟ما ھي األسباب التي أدت إلى سقوط الدولة العباسیة  .١٥
	؟من قاد الدعوة  العباسیة علنا  .١٦
	؟ من یعد من أشھر السالطین الطغلقیین  في الھند  .١٧
	؟ آخر الملوك المغول الھند  من ھو  .١٨
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	اذكر االسم القدیم للمملكة العربیة السعودیة  .١٩
	من أسس الدولة العثمانیة .٢٠
	اذكر صفات ھارون الرشید .٢١
	من ھو بابر؟ .٢٢
	أكتب عن عمر بن عبد العزیز .٢٣
	ما ذا تعرف عن الدولة الطولونیة؟  .٢٤

	
III . من اآلتیةةتس أكتب فقرة وجیزة عن               (6x5=30) 	
  م١٩١٦ثورة العربیة الكبري ال .٢٥
	الصراع العربي اإلسرائیلي  .٢٦
	ھارون الرشید  .٢٧
	فتوحات الدولة العثمانیة في عھد السلطان سلیم .٢٨
	الدولة األیوبیة  .٢٩
	جامعة األزھر .٣٠
	بیت الحكمة في بغداد .٣١
	نكبة فلسطین .٣٢

IV .اآلتیة نم اثنیننع  وجیزة أكتب مقالة          (2 x 12 = 24)	
  اإلسالم في الھند  .٣٣
	ھاأسباب سقوطالدولة العثمانیة  و .٣٤
	الحروب الصلیبیة والسلطان صالح الدین  .٣٥
	أھم الدول التي قامت في عھد العصر العباسي .٣٦
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COMMON	COURSE	
AFU2A08	Reading	Arabic	Literature	I	

	
Prose	Section:	

 .جبران خلیل جبران –] األولالباب [ األجنحة المتكسرة .١

   .             توفیق الحكیم –] المشھد األول[ أھل الكھف .٢

 .                          حسن البصري –أخالق المؤمن  .٣

 .             محمد إسماعیل الجاویش –طرائف عربیة  .٤

 .           محمد عبد الرحمن العریفي. د –مع الفقراء  .٥

                                .ى لطفي المنفلوطيفطصم –الحب والزواج  .٦

Poetry	Section:	

 .     محمود درویش –أحبك أكثر  .١

 .          أحمد شوقي –ملعملل مق  .٢

 

Book	for	Study	

		(Ajnihath	Al) األجنحة
Prepared	by	:	Dr.	Muhammed	Haneefa	P,	Asst.	Professor,	Department	of	Arabic,	EMEA	College,	Kondotty.	
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Model	Question	Paper	
Second	Semester	B.A.	Degree	Examination	

Common	Course 
AFU2A08	Reading	Arabic	Literature	I	

	
Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80  
 

PART	A	
Answer	all	Questions.	Each	Question	Carries	½	marks.	(12 x ½ = 6 )  			

 )يف، من، ىلع(    .أمریكا ........ نیویورك .١
 )المدّرسات، المدّرسة، المدّرس(          .إلى العراق...... یسافر  .٢
 )نع، إلى، يف(     .ینو دلھي ........ أنا ذاھب .٣
 )قادمةٌ ، قادماتٌ ، قادمٌ (      .من نیو یورك ........ ھي .٤
 )تنزل، ینزل، نزال(    .من السیارة....... األستاذ  .٥
 )األب، األخ، زینب(    .تنظف المالبس.......  .٦
 )نستمع، یستمع، تستمع(    .سمیر إلى الرادیو.......  .٧
 )في، على، لِ (  .القراءة...... أنا ذاھب إلى المكتبة  .٨
 )على، ِب، من(    . النوم مبّكرا......  إستیقظت .٩

 )في، ِب، إلى(  . السیّارة...... اذھب إلى الكلیة  .١٠
 )ما، متى، ھل(      ھذه حافلة؟........  .١١
 )جمیلة، جمیلة، جمیلة(  .........لماذا ال ننتقل إلى شقّة  .١٢

Part	B	
Answer	any	ten	Questions.	Each	Question	Carries	two	marks.	(10	x	2	=	20)		

 من قال ھذا؟ لمن؟" استیقظت؟ ماذا ترید مني؟" .١٣
 ؟"اھل الكھف"ما اسم الراعي الذي ذكر في مسرحة  .١٤
 ؟"الحب والزواج"من المألف القصة  .١٥
 من قالت ھذه الكلمات ومتى؟..." ألنھ في األربعین من عمره وھي لم تبلغ العشرین"...  .١٦
 ما المراد بھذا؟." ھواكوإني طفل       وقلبك أخضر  وأرضك سكر" .١٧
 ؟"مرآتي مرآتي"من البطلة في قصة  .١٨
 في أي قصة ھذا الحوار؟" أو شراب بارد؟... یسكافي...شاي...قھوة"...ماذا تشربین" .١٩
 Drama	Hospital,	Airport,	University,: أكتب المعنى في العربیة .٢٠
 .المؤلف، متزّوجة، مشاھدون، قطار: اكتب المعنى في اإلنجلیزیة .٢١

 ھل لك أھٌل یا یملیخا؟. أین أنت؟ أسمع صوتك، وال أراك: إلى اإلنجلیزیةمجرت  .٢٢
 .ال، أنا طالٌب في ھذه الكلیة. أنا مسافٌر إلى نیو یورك: ھات أسئلة ألجوبة اآلتیة .٢٣
  .village	remote	a	from	coming	am	I	University.	the	near	is	College	Our: ترجم إلى العربیة .٢٤
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Part	C	
Write	short	essay	on	any	six	of	the	following.	Each	Question	Carries	five	marks.	(6	x	5	=	30)		

          
 "أھل الكھف"مسرحیة  .٢٥
  "الحب والزواج"أفكار منفلوطي في  .٢٦
 لمحمود درویش" أحبك أكثر" .٢٧
 .شخصیة سلمى كرامى .٢٨
 .علي طنطاوي .٢٩
  :صل بین اآلتیة .٣٠

  األجنحة المتكسرة  مرآتي مرآتي
  منفلوطي    أھل الكھف

  میسون  سلمى كرامى
  فلسطین  الحب والزواج
 توفیق الحكیم  محمود درویش

  :امأل الفراغ بالكلمة المناسبة .٣١
  )شكًرا، جمیل، لذیذ، قریبة، شقة(

  .........!ھذا الطعام :                 
  !نعم لذیذ جدا :                 
  !اذ رمضان یا أست......... بیتكم :                 
  .لك یا سید علي: ...........                 
  في دمشق، ھل عندكم بیّت كبیٌر؟:                 
  ...........ال، نحن نسكن في :                 
  من الجامعة؟.......... ھل ھي :                 
 نعم، ھي قریبة من الجامعة:                 

  تیةصل بین عبارات اآل .٣٢
 ?else	anything	got	you	Have    ھل أنت رجل أعمال؟

 ?from	come	you	do	country	Which      وأنت یا آنسة؟
 ?man	business	a	you	Are    ھل أنت من القاھرة؟

 ?Cairo	from	you	Are      من أّي بلٍد أنتم؟
 ?miss	you	And    ھل معكم أّي شيء آخر؟
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Part	D	
Answer	any	two	of	the	following.	Essays	can	be	written	in	English	or	in	Arabic.	

Each	Question	Carries	twelve	marks.	(2	x	12	=	24) 
 .لحسن بصري" أخالق المؤمن"أكتب مقالة عن  .٣٣
 .لتوفیق الحكیم" أھل الكھف"أكتب مقالة عن  .٣٤
 :عّرب اآلتیة .٣٥

 
Did	you	go	to	doctor	Kareem?	
Yes,	I	went	to	a	doctor	called	Dr.	Kareem	Murad.	
When	did	you	go?	
Yesterday,	afternoon.	
Did	he	examine	you?	
Yes.	
What	did	he	say	to	you?	
He	told	me	to	relax	and	laugh…!	
Did	you	laugh?	
Yes.	
Did	you	feel	better?	
No!	
Why?	
Because	I	laughed	too	much. 

  ترجم إلى اإلنجلیزیة .٣٦
  ھل أنت طالب؟ :فاطمة
  .نعم، أنا طالب: حسین
  في الجامعة؟: فاطمة
  .نعم، في جامعة القاھرة: حسین
  ماذا تدرس؟: فاطمة
  .أدرس اللغة العربیة واللغة اإلنكلیزیة: حسین

  وأنِت ماذا تدرسین؟          
  .أدرس التاریخ والجغرافیا: فاطمة
  .أختي أیضا تدرس التاریخ في جامعة دمشق: حسین
  ھل ھي تدرس التاریخ القدیم أم التاریخ الحدیث؟ :فاطمة
  .التاریخ الحدیث: حسین
  وأنَت، ھل تحّب التاریخ؟: فاطمة
	. أنا أحّب اللغات. ال، أنا ال أحّب التاریخ: حسین
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CORE	COURSE	
AFU2B02	Applied	Grammar	and	Linguistics	

	
Course	Outline	

	
	

Unit	l	
والشروع ، تخفیف إّن و أّن وكأّن  ولكن ، كّف إّن وأخواتھا عن أفعال المقاربة والرجاء 

	.العمل ، ال النافیة للجنس ، ال سیما ، االضافة اللفظیة و المعنویة ، المضاف إلى یاء المتكلم 
Unit	ll  

المبني والمعرب من األفعال واألسماء ، جزم الفعل المضارع ، أدوات الشرط الجازمة ، 
 تجزم ، المصدر ، مصادر األفعال الثالثیة و الرباعیة والخماسیة أدوات الشرط التي ال

  .، المصدر المیمي ، المرة الھیئة والسداسیة ، إعمال المصدر

Unit	lll  
أقسام المشتق ، اسم الفاعل و عملھ ، إسم المفعول  وعملھ ، الصفة المشبھة باسم الفاعل 

  .المكان ، إسم اآللة وعملھا ، إسم التفضیل وعملھ ، أسماء الزمان و 

Unit	IV  
المنقوص والمقصور والممدود عند إفرادھا وتثنیتھا وجمعھا جمع تصحیح ، شروط المثني ، 

  .شروط جمع المذكر السالم ، ضوابط جمع المؤنث السالم

Unit	V  
المصطلحات الشائعة في  – ٢مصنفات القدامى والمحدثین في فقھ اللغة، – ١ -:فقھ اللغة 

، الخصائص ) السامیة( للغویة ، الفرق بین فقھ اللغة وعلم اللغة ، اللغة الجزریة  الدراسات ا
 اللھجات العربیة،) الفصحى(المشتركة في اللغات الجزریة ، اللغة العربیة ، العربیة الباقیة 

	.أھمیة دراسة اللھجات العربیة القدیمة 
Books	for	Study  

								l	Unit	ومصطفي أمین علي الجازم.  ١النحو الواضح للثانویة ج
	lV	lll,	ll,	Unit"                             .        ٢النحو الواضح للثانویة ج

	 V	Unitلدكتور حاتم صالح الضامن                          ا . فقھ اللغة
	

Books	for	Reference  

  النحوالوظیفي
	النحو الواضح لإلبتدائیة
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Model	Question	Paper	

Second	Semester	B.A	Afzal	ul	Ulama	Degree	Examination		
AFU2B02	Applied	Grammar	and	Linguistics	

	
	

Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80  
	
	

I  في كلمات یسیرة ١٢- ١أجب عن االسئلة اآلتیة حسب االرشادات  (12 x ½ = 6 )  	
	امإل الفراغ بلفظ مناسب •
  )الحیاةِ / الحیاةَ / الحیاةُ (بعت ٌ_____ انما  .١
  )سرورُ / سروِر / سروَر (دائم _____ ال  .٢
	) الجملَ / الجمُل / الجمِل (طویل _____ قنع  .٣
	) مفتاح/ مفتوح / حتف (’ حتف‘اسم اآللة لـ .٤
	)ملعوب/ بعلم / بعال (’ بعل‘اسم مكان لـ .٥
	)  ملع/ معلوم / ملاع (’ ملع‘اسم الفاعل لـ .٦
	كّمل الفراغ •
	_____  ’ وعد‘المصدر المیمي لـ .٧
	_____ ’ سلج‘اسم المرة ل .٨
	)صع اسم مفعول(_____ ُسمَع الحدیث، فالحدیث  .٩

	_____ ’ شطع‘الصفة المشبھة باسم الفاعل لـ .١٠
	_____’ ملع‘ـلاسم التفضیل  .١١
  _____’ طعن‘صیغة المبالغة لـ .١٢

II– أجب لعشرة من اآلتیة في جملة او جملتین                             (10 x 2 = 20 )    	  

  ماھو اسم اآللة ؟  .١٣
  ما ھي أفعال الشروع ؟ .١٤
  عرف االضافة اللفظیة  .١٥
	متى تكّف ان وأخواتھا عن العمل ؟  .١٦
	ما ھو المصدر المیمي ؟ .١٧
	’ ال سیما‘بین اعراب االسم الواقع بعد  .١٨
	عرف فقھ اللغة  .١٩
	ما ھي شروط المثني ؟  .٢٠
	ما الفرق بین المقصور والمنقوص ؟ .٢١
	اذكر بعضا من اللغات السامیة  .٢٢
	كادت الشمس تغیب  -اعرب الجملة  .٢٣
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	  اذكر أدوات الشرط التي ال تجزم .٢٤

III–  مع ذكر االمثلة عن ستة من اآلتیة فقرةأكتب   (6 x 5 = 30 )  	
 المعرب من االفعال .٢٥

 تخفیف إن وأن ولكن وكأن   .٢٦

 اللغة العربیة  .٢٧

 ال النافیة للجنس  .٢٨

 اسم الزمان والمكان .٢٩

 إن البخل لَعار  -برعأ  .٣٠

 اسم المرة والهیئة  .٣١

	شروط جمع المذكر السالم .٣٢

IV– الصفم اثنین من اآلتیة اجب عن   (2 x 12 = 24 )  	
 افعال المقاربة والرجاء والشروع .٣٣

 المشتقاقسام  .٣٤

 المصدر المیمي .٣٥

	 اللغة السامیة وخصائصها .٣٦
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COMPLEMENTARY	COURSE	
AFU2C03	Fiqh	Studies	

	
Course	Outline	

	
Unit	I	

  النقد	زكاة
	.والثمار	الزروح	التجارة،	زكاة	المرأة،	صداق	زكاة	الحلى،	زكاة–	 والفضة	الذھب	

	الغنم،	البقر،	اإلبل،	:	الحیوان	زكاة
	–	الزكاة	نم	الفرار	–	المستفادة	المال	زكاة	–	والمعدن	الركاز	زكاة	:	األوقاص	مكح

	ةقدص	–	الفطر	زكاة	–	الزكاة	مصارف
	التطوع

UNIT	II	
	الصیام	باب

	صیامھا	نع	المنھي	األیام	–	الصوم	أركان	–	رمضان	صوم	–	أقسامھ
	الصیام	یبطل	ام	–	الصیام	مباحات	–	الصیام	أداب	–	التطوع	صیام

	اإلعتكاف	–	القدر	لیلة	–	رمضان	ءاضق
UNIT	III	

	والمواریث	الفرائض	ملع
	وأھمیتھ	الفرائض	ملع	:	األول	القسم
	بالتعصیب	اإلرث	:	الثاني	القسم
	بالفرض	اإلرث	:	الثالث	القسم
	الحجب	:	الرابع	القسم

UNIT	IV	
	الفقھ	أصول	ملع

	الشرعیة	األدلة
	الشرعیة	األحكام

	
	

Books	for	Study	
		)337	235-	Page:( قباس	السید	-	السنة	فقھ .١
	وزارة) والمواریث	الثالث	فصلل( السعودیة	العربیة	المملكة	-	والمواریث	الفرائض	ملع .٢

	.والتعلیم	التربیة
	)13-168	Page:( الزحیلي	وھبة. د	–	الفقھ	أصول	يف	الوجیز .٣
	

Books	for	Reference	
	النووي	شرف	نب	یحي	-	المھذب	شرح	 المجموع .١
	الریاض	–	المعارف	ةبتكم	–	الالحم	دمحم	نب	الكریم	دبع	.د	–	الفرائض .٢
	الخالف	الوھاب	دبع	-	الفقھ	أصول	ملع .٣
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Model	Question	Paper	
Second	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

		Complementary	Course		
	AFU2C03	Fiqh	Studies	

		
Time:	1½		Hrs																																																	                                        																							Marks	:	40	

I .أجب عن اآلسئلة اآلتیة              (6 x ½ = 3 )  
	كّمل الفراغ مما بین القوسین •
 ) خمسین -. أربعین- ثالثین .................( في البقر حتى تبلغ   ال زكاة  .١
  ) وجوب الزكاة  -عدم الزكاة ( األرض  فیما تخرجھ .............. ذھب الشافعي إلى  .٢
  أجب عن األسئلة اآلتیة •
 ماھذا ؟. إنما ذلك سواد اللیل و بیاض في النھار  .٣
  ؟  من یحجب الجد في المیراث  .٤
  ةبسانم ةملكب كّمل الفراغ •
 ...............................شھر رمضان الذي أنزل فیھ  .٥
    الصیام.................... األكل والشرب عمدا  .٦

II. اآلسئلة اآلتیة في جملة أو جملتیننم  ةسمخ أجب عن													   					 (5 x 2 = 10 )	  
 بین زكاة اإلبل ؟   .٧
  ما األمور التي تبطل الصیام ؟ .٨
  ؟ ما ھي . بني اإلسالم على خمس  .٩

  ؟" سبیل هللا  يف" ما المراد ب .١٠
  في المیراث ؟ من ھم أصحاب الربع .١١
  ؟ ما معنى الزكاة لغة .١٢

.III في فقرة وجیزة اآلتیةاألسئلة نم  أجب عن ثالثة    		       		  (3 x 5 = 15) 	  
 ؟ من ھم األصل الوارث من الذكور    .١٣
  ؟    ما ھي أركان القیاس  .١٤
  ؟   ما ھي األدلة الشرعیة األربعة  .١٥
  ؟  الثمانیة في مصارف الزكاة ما ھي األصناف   .١٦

IV . من اآلتیة واحداكتب مقالة عن          	(1 x 12 = 12)	  
 بین األیام المنھي عن الصیام .١٧
  أصحاب النصف في المیراث و شروطھم .١٨
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COMPLEMENTARY	COURSE	
AFU2C04	Characteristics	of	Indian	Constitution	and	Environment	Studies	

	

Course	Outline	
	

PART	–	A	
Characteristics	of	Indian	Constitution	

Unit	I	
  	الھند إستقالل
  	اللجنة لصیاغة الدستور تشكیل

	رئیسھا واعضاءھا
		الجمھوریة الھندیة

Unit	II	
		الدستور الھندي حمالم

	المقدمة
	األجزاء
	اللوائح

	التعدیالت
PART	–	B	

Environmental	Studies	
Unit	III	

An	Introduction	to	Eco-System	
	يف	االمھات	دور	–	البیئة	لرعایة	الشرعي	التئاصیل	–	ومكوناتھا	البیئة
	البیئة	ورعایة	ھالفق	ملع	–	ھلوح	نم	المسلم	ةقالع	–	البیئة

Unit	IV	
Means	of	Preservation	

	التحضیر	التشجیرو	:البیئة	لرعایة	اإلسالمیة	الركائز
	الموارد	يلع	المحافظة	–	والتطھیر	النظافة	–	والتثمیر	العمارة

	
Books	for	Study	

	
	الھندي	الدستور	صئاصخ

By:	Dr.	K.K.Ismail	Kayanna	
  

	اإلسالم	شریعة	يف	البیئة	رعایة
	القرضاوي	یوسف	/د
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Model	Question	Paper	
Second	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

		Complementary	Course		
	AFU2C04	Characteristics	of	Indian	Constitution	and	Environment	Studies	

		
Time:	1½		Hrs																																																	                                        																							Marks	:	40	
	

I .أجب عن اآلسئلة اآلتیة              (6 x ½ = 3 )  
  في قائمة أكثر دول العالم مساحة ................... الھند المرتبة لتحت  .١٩

	)السابعة،الثامنة ،الثالثة (                                                      
  )االیطالیة  ،الیونانیة ،العربیة(  .............الدیمقراطیة مشتقة من الكلمة  .٢٠
  )افریقیا  ،أسیا ،أوربا(    .. ..............الھند دولة في جنوب  .٢١
	)١٩٥٦ ،١٩٥٢،١٩٥٠(  .......أعلنت الھند جمھوریة  في سنة  .٢٢

  استكمل الجمل اآلتیة بالكلمات المناسبة •
  والرئیس............ دور االنسان فى البیئة ھو الدور  .٢٣
  .............وال تفسدوا في األرض بعد .٢٤

 II.  جملتیناآلسئلة اآلتیة في جملة أو نم  ةسمخ نعأجب																		 (5 x 2 = 10 )	  
  		كم والیة في الھند .٢٥
  كیف انتخب نائب الرئیس الجمھوریة الھند؟ .٢٦
  ما المراد بالبیئة؟ .٢٧
  ما ھي الركائز اإلسالمیة لرعایة البیئة؟ .٢٨
  ما ھي المقاصد األساسیة التي خلق لھا اإلنسان؟ .٢٩
  كیف ینتخب أعضاء لوك سبھا؟ .٣٠

.III من اآلتیة ةثالثاكتب فقرة وجیزة ل           (3 x 5 = 15)	  
  أكتب عن حمایة مصالح األقلیات ؟ .٣١
  بین أھداف الدستور الھندي .٣٢
  التشجیر .٣٣
  النھي في تلوث الماء .٣٤

IV . من اآلتیة واحداكتب مقالة عن          	(1 x 12 = 12)	  
  الھند أكبر الدیمقراتیة فى العالم .٣٥
  الھند دولة علمانیة .٣٦
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UNIVERSITY	OF	CALICUT	
Board	of	Studies	

B.A.	Afzal-ul-Ulama	(UG)	
Degree	Programme	in	Arabic	

Restructured	Courses	
&	

Detailed	Syllabi	
	

Semester	III	
COURSES	

Course	Code	 Title	of	the	Course	

A05	 English	
AFU3A09	 Reading	Arabic	Literature	II	
AFU3B03	 Elements	of	Arabic	Language	
AFU3B04	 History	of	Classical	Literature	I	
AFU3C05	 Hadith	Literature	
AFU3C06	 Functional	Arabic	II	
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COMMON	COURSE	
AFU3A09	Reading	Arabic	Literature	II	

	
Course	Outline	

	
Module	1:	Collections	From	Al	Adabi	Al	Jahili	

•	Ilaahu	al	‘Aalameena	–	Umayyathu	Bin	Aswalth	
•	Wafaqa	Shanna	Thabqa	–	Al	Isma’i	
•	Man	‘Asha	Matha	–	Qussu	Ibnu	Saaida	

	

Module	2:	Collections	from	Al	Adabi	Al	Islami	

•	Innama	al	Mu’minoona	Ikhwathun	–	al	Qur’aan	
•	Murdhi’athul	Mushtafa	–	Abdurahman	Ra’fath	Basha	
•	Ahsin	Al	Niyya	–	Abdurahiman	Al	‘Areefi	

	

Module	3:	Collections	form	Adabi	Al	Hadeeth	

•	Munajathul	Qamar	–Musthafa	Luthfi	Al	Manfaluthi	
•	Maulana	Muhammed	Ali	–	Ahmad	Shouqi	
•	Yadu	al	‘ifaaf	–	‘Aa’isha	Al	Thaimuriyya	
•	Al	Qira’ath	–	Ahmad	Amin	

	

Module	4:	Collections	from	Adabi	Al	Mu’aaswir	

•	Lima	Thashthaki	–	Eiliya	Abu	Madhi	
•	Makbath	–	Shakpear	
•	Inna	ma’a	al	Usri	Yusran	–	‘Aa’idh	al	Qarni	
•	Steephen	Holking	–	Anees	Mansoor	

	

Module	5:	Collections	from	Adabi	Al	Hindi	

•	Al	Ikhlas	–	Zainudheen	Makhdoom	
•	Al	Manarathu	Thathahaddathu	–	Abul	Hasan	Ali	Hsan	Al	Nadwi	
•	Harathul	‘Ishqi	–	Kamala	Surayya	

Book	for	Study	
	(Manarath) منارة

Edited	by	Dr.	Abdul	Azeez	M,	Assistant	Professor	of	Arabic,	Govt.	Arts	College,	Kodancheri.	
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Model	Question	Paper	
Third	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

		Common	Course		
	AFU3A09	Reading	Arabic	Literature	II	

		
Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80	

  
	

I . اإلرشاداتبسح أجب            	(12 x ½ = 6 )     

	اختر الجواب الصحیح مما بین القوسین •
  ) أبو الحسن علي الندوي/ زین الدین مخدوم/ استیفن ھوكنج( ....... كتب تاریخ موجز للزمن  .١
	) إلى/ ىلع/ نم( مدینة دلھي.......... خرجت یوما  .٢
	)اخالص/ شرك /ریاء(          .......... عمل ألجل الناس .٣
	) أحمد شوقي/  كمال سریا/  عائشة تیموریة......... (قول" أنا ال أطمع في الجنة" .٤
	وفق بین العمودین •
	عبد الرحمن العریفي      تبكم .٥
  شكسبیر    يكتشتمل .٦
	 إیلیا أبوماضي    خطیب العرب .٧
	قس ابن ساعدة    أحسن النیة .٨
	امإل الفراغ بكلمة مناسبة •
	.فات.......... من عاش مات، ومن  .٩

	..........تلاق " ھیا إلى الفراش إلى الفراش" .١٠
	........و حل المتقون بدار  .١١
	..........وافق شن  .١٢

	
II  لعشرة من اآلتیة أجب(10 x 2 = 20)                                   	

	بالد، ملوك: اكتب المفرد  .١٣
	قصة، مسجد: اكتب الجمع .١٤
	خاف، صان: اكتب المضارع .١٥
	شرق، صدق: اكتب الضد .١٦
	بقي، وقف: اكتب األمر .١٧
	نزل، مدح: اكتب المصدر .١٨
	شارع، نظر: استعمل في الجمل .١٩
	شامخة، انقرض: اكتب المعنى .٢٠
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	.یقول، یرید: اكتب الماضي .٢١
	؟ما اسم مرضعة المصطفى .٢٢
	من ھو مصطفى لطفي المنفلوطي؟ .٢٣
	؟مل. النار ال تحرق إبراھیم الخلیل .٢٤

	
III . من اآلتیةةتس أكتب عن                   (6x5=30) 	
  خدیجة عن خلق النبي صلعم؟ماذا قالت  .٢٥
	 ما ھو اإلخالص؟ .٢٦
	 من ھو ستیفن ھوكنج؟ .٢٧
	من ھو الشیخ معین الدین الجشتي؟ .٢٨
	 كیف وصف الشاعر أحمد شوقي موالنا محمد علي؟ .٢٩
	ما الشبھ بین القمر المنیر والكاتب؟ .٣٠
	لم خرجت حلیمة مع زوجھا؟ .٣١
	من قال؟ لمن؟" ظفرت بطفل مبارك" .٣٢

IV . اآلتیةالعناوین  نم عن اثنینمذكرة أكتب        (2 x 12 = 24)	
   حسن الخلق .٣٣
	إنما المؤمنون إخوة .٣٤
	 زین الدین المخدوم .٣٥
	القراءة .٣٦
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CORE	COURSE	
AFU3B03	Elements	of	Arabic	Language	

	
Course	Outline	

	
Unit	l  

جموع التكسیر ، جموع القلة ، جموع الكثرة ،أقسام المعارف ، نون الوقایة قبل 

	.والمعرفةالضمیر النكرة 
Unit	ll	

  .المنون وغیر المنون ، العدد تذكیره وتأنیثھ ، تعریف العدد
Unit	lll 	

  .التصغیر ، من تعریفھ وصیغھ إلى تصغیر ما ثالثھ حرف علة
Unit	lV  

  . القسم األول والقسم الثاني -القسم األول والقسم الثاني، الوقف  - النسب 
Unit	V 	

  . المعاجم اللغویة وطرق إستخدامھا
	

Books	for	Study  

  									-							l,ll	Unit ٢النحو الواضح للثانویة ج 

														-							lll,lV	Unit		٣النحو الواضح للثانویة ج
	V	Unit-للدكتور فاضل فتح والي  -عنوان المعاجم اللغویة-٢النحوالوظیفي ج 

	

Books	for	Reference  

	١النحوالوظیفي ج 
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Model	Question	Paper	
Third	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

Core	Course 
AFU3B03	Elements	of	Arabic	Language	

	
Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80  
 

	

I  في كلمات یسیرة ١٢- ١أجب عن االسئلة اآلتیة حسب االرشادات  (12 x ½ = 6 )  	
	امإل الفراغ بلفظ مناسب •

  )الجبال/ السرادقات/ تاقرولا / الشجرات (اكتب غیر المتجانس  .٣٧
  أربعة ______ أوزان جموع  .٣٨
 ______ النكرة اسم یدل على شيء  .٣٩

 نون ساكنة تلحق آخر االسم ______  .٤٠

تأ  .٤١  )ضع عددا مناسبا(كتب ______ رق

 ______ تصغیر بلبل  .٤٢

 ______  بدر الدین نسبه  .٤٣

 ) اجعل النكرة معرفة والمعرفة نكرة(طارت ورقة من الكتاب  .٤٤

 )بدل الخبر الى جملة فعلیة(النیل فائض  .٤٥

 )اكمل بفعل امر بحیث یكون فیها ضمیر مستتر(الحق ______  .٤٦

 ______ اقسام المعارف  .٤٧

	  ______ یصغر الثالثي بتحویله الى  .٤٨

II– أجب لعشرة من اآلتیة في جملة او جملتین                             (10 x 2 = 20 )    	  

  عرف نون الوقایة .٤٩
  ما هو التنوین ؟ .٥٠
  عرف النسب والمنسوب الیه  .٥١
 كیف تكون االعداد من ثالثة الى تسعة ؟  .٥٢

 ما هي اوزان جموع القلة ؟ .٥٣
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 ما هو التصغیر ؟ وما صیغه ؟  .٥٤

 ما هو الوقف ؟ .٥٥

 خنساء، قط ، زهر وردة  –صغر الكلمات اآلتیة  .٥٦

 ما هي القاعدة العامة في الوقف ؟  .٥٧

 ما المقصود بالمعجم اللغوي ؟ .٥٨

 ما الفرق بین النكرة والمعرفة ؟  .٥٩

	  المعارف سبع، ما هي ؟  .٦٠

III– مع ذكر األمثلة أكتب عن ستة من اآلتیة   (6 x 5 = 30 )  	
 متى یمنع العلم من التنوین ؟ مثل .٦١

 ماذا تعرف عن العدد ، تذكیره وتأنیثه  .٦٢

 ال تأسف على ما فات –اعرب الجمل  .٦٣

 اذكر احكام العلم .٦٤

 ما حكم التصغیر المؤنث الثالثي ؟   .٦٥

 اكتب عن النسب الى الممدود مع االمثلة .٦٦

 بین المعرف بااللف والالم باالمثلة  .٦٧

	؟ما هي اسباب تـألیف المعاجم  .٦٨

IV– الصفم اثنین من اآلتیة نعب جأ   (2 x 12 = 24 )  	
 احكام العدد والمعدود .٦٩

 التصغیر تعریفه وصیعه  .٧٠

 النسب واقسامه  .٧١

	 اقسام المعارف .٧٢
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CORE	COURSE	
AFU3B04	History	of	Classical	Literature	I	

 
	

Course	Outline	
 

 
Unit I                               	

 اللغة العربیة
	ممیزات اللغة العربیة

 
Unit II                                                                          

 الشعر في العصر الجاھلي
	نھضة الشعر في الجاھلیة

  
Unit III 

	خصائص الشعر الجاھلي
 

Unit IV 
	أصحاب المعلقات

 
Unit V 

 الخطابة في الجاھلیة
مجالس األدب –األسواق  –األنساب  	

	
 

Book for Study	
)الجزء األول(تاریخ آداب اللغة العربیة  –جرجي زیدان  	

	
 

Books for Reference 
	.العربي األدب تاریخ  -عمر فروخ  .١
	يبتاریخ االدب العر  -حنا الفاخوري  .٢
	تاریخ األدب العربي –الدكتور شوقي ضیف  .٣
	دراسات في األدب العربي على مر العصور –عمر الطیب الساسي  .٤
	تاریخ األدب العربي –بروكال مان  .٥
	تاریخ األدب العربي –حسن الزیات  .٦
٧. A History of Arbabic literature – Clement Haurt	
٨. A literary history of Arabic – R.A Nicholson	
٩. Arabi Sahityam – Prof V Muhammed Ali	
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Model	Question	Paper	
Third	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

Core	Course 
AFU3B04	History	of	Classical	Literature	I	

	
Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80 

 
	

I أجب عن االسئلة اآلتیة حسب االرشادات  (12 x ½ = 6 )  	
  اختر الجواب الصحیح مما بین القوسین  •
 ] المتلمس، المكعیر، عنترة[  .................. كان طرفة بن العبد ابن أخت  .١
 ] عنیزة، فاطمة، لیلى[  ................... نظم امرؤ القیس معلقتھ في   .٢
 ] .........أبو جعفر منصور، أبو جعفر النحاس، [  .................... شرح المعلقات  .٣
 ]السامیة، السنسكریتیة، الفارسیة[  .................... اللغة العربیة إحدى اللغات  .٤
 كمل الفراغ بكلمة مناسبة •
 ............................ أنواع الشعر  .٥
 یوان شعريأقدم د.....................  .٦
 ............ عمرو بن كلثوم من قبیلة  .٧
 .................... أول من قال الرجز .٨
 صل بین الكلمات •
 األعشى  المعلقات .٩
 المذھبات  الیاذة .١٠
 ھومیروس  ایام داحس والغبراء .١١
 قبائل مضر  صناجة العرب .١٢

 II  أجب عشرة من اآلتیة في جملة أو جملتین.                          (10 x 2 = 20 )  
 كیف أھانت أم عمرو بن ھند أم عمرو بن كلثوم؟ .١٣
 كیف أكرم عمر بن ھند الحارث بن حلزة؟ .١٤
 فیم نظم امرؤ القیس معلقتھ؟ .١٥
 كیف مات طرفة بن العبد؟ .١٦
 في أي حادثة قتل عبید بن األبرص؟ .١٧
ماذا فعل لبید بن ربیعة حین طلب منھ المغیرة بن شعبة ما قال في اإلسالم من  .١٨

 الشعر؟
 من قال ھذا؟ ولمن؟ -لیحسن فیكم القول  إنھ كان .١٩
 من قال ھذا؟ ولم؟" عموا صباحا غیر ھرم خیركم استثنیت" .٢٠
 بم طرد امرئ القیس والده؟ .٢١
 كیف مات عمرو بن ھند صاحب الحیرة؟ .٢٢
أال كل شیئ ما خال هللا باطل   : كّمل .٢٣

................................................... 
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ء من مترّدم   ھل غادر الشعرا: كّمل .٢٤
 ..................................................   

III   أكتب مذكرة وجیزة عن ستة من اآلتیة .(6 x 5 = 30 )                                        
 المعلقات .٢٥
 زھیر بن أبي سلمى .٢٦
 شاعریة العرب .٢٧
 منزلة الشاعر في الجاھلیة .٢٨
 رواة الشعر .٢٩
 العربتأثیر الشعر في نفوس  .٣٠
 أوزان الشعر .٣١
 أسواق العرب .٣٢

 

IV  اكتب مقالة حول اثنین من اآلتیة. (2 x 12 = 24 )                                                    
 ممیزات اللغة العربیة .٣٣
 الشعر وأنواعھ .٣٤
 امرؤ القیس ومعلقتھ .٣٥
 الخطابة في الجاھلیة  .٣٦
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COMPLEMENTARY	COURSE	
AFU3C05	Hadith	Literature	

	

Course	Outline	
	

Unit	I	

  )صحیح البخاري(كتاب اإلیمان 

  )صحیح البخاري(كتاب العلم 

Unit	II	

  )صحیح البخاري(كتاب الوصایا 

  )صحیح البخاري(كتاب اآلداب 

Unit	III	

  )ملسم(كتاب البر والصلة 

  )ملسم(كتاب اللباس والزینة 

  )ملسم(كتاب الصالة 

Unit	IV	

  )ملسم(كتاب الضیافة 

Unit	V	

  )ملسم(كتاب الفتن 

Books	for	Reference	

	مختصر صحیح البخاري لإلمام أحمد بن عبد اللطیف الزبیدي •
	مختصر صحیح مسلم للحافظ زكي الدین عبد العظم المنذري •
	فتح الباري البن حجر •
  شرح مسلم للنووي •
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Model	Question	Paper	
Third	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

		Complementary	Course		
	AFU3C05	Hadith	Literature	

		
Time:	1½		Hrs																																																	                                        																							Marks	:	40	
	

I .أجب عن اآلسئلة اآلتیة              (6 x ½ = 3 )  
  )اإلسالم, اإلیمان, التقوى( ----- دعھ فإن الحیاء من  .١

  )كذب, خان, أخلف( ----- وإذا وعد  .٢

  )موحد, مسلم, مؤمن( -----  والنصح لكل .٣

  آیة المنافق .٤

  ما االحسان؟ .٥

	ما ھو الحیاء؟ .٦
II. اآلسئلة اآلتیةنم  ةسمخ أجب عن                                 																		 (5 x 2 = 10 )	  

  انصاف الساقینرفع االزار إلى  .٧

  الضیافة ثالثة أیام اشرح .٨

  الدین نصیحة لمن؟ .٩

  ما ھي آیة اإلیمان؟ .١٠

  الرفق في االمر كلھ .١١

  من أحق الناس بحسن الصحبة؟ .١٢
.III  من اآلتیة ةثالث نع مذكرةاكتب           (3 x 5 = 15)	  

  االستقامة .١٣

  االشراك با  -أكبر الكبائر .١٤

  أي اإلسالم خیر؟ .١٥

  ألمتھ) ص(دعاء النبي  .١٦
IV . من اآلتیة واحداكتب مقالة عن          	(1 x 12 = 12)	  

  البر والصلة .١٧

  الضیافة .١٨
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COMPLEMENTARY	COURSE	
AFU3C06	Functional	Arabic	II	

	

Course	Outline	
	

Unit	I	
  الجوائز

Unit	II	
 العالم قریة   ضغیرة

Unit	III	
 النظافة

Unit	IV	
 االسالم 

Unit	V  
  الشباب

 
 

Book for Study	
  الجزء الثاني –كتاب الطالب  –العربیة بین یدیك 

  الدكتور عبد الرحمن بن ابراھیم الفوزان
  الدكتور مختار الطاھر حسین

  الدكتور محمد عبد الخالق محمد فضل
  

Books for Reference 
  تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا   -١ 

  الدكتور علي أحمد مدكور
  الدكتورة ایمان أحمد ھریدي

  العربیة لألوضاع المختلفة -٢
  عبد الحلیم ان كي

  عبد الحمید وي بي
  دروس اللغة العربیة -٣

  عبد الحلیم
  العربیة للناشئین -٤

  محمود اسماعیل صیني
  األساسیات والمھارات –اللغة العربیة  -٥

  محمد القاضي
  العربیة للحیاة -٦

  ناصف مصطفى عبد العزیز
	مصطفى أحمد سلیمان
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Model	Question	Paper	
Third	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

		Complementary	Course		
	AFU3C06	Functional	Arabic	II	

		
Time:	1½		Hrs																																																	                                        																							Marks	:	40	
	

I .أجب عن اآلسئلة اآلتیة              (6 x ½ = 3 )  
  صل بین الكلمتین المترادفین •
  نال    یمنح .١
  مكافاة    عام .٢
  ةنس  ىحصل عل .٣
  یعطي    جائزة .٤
  للكلمة التي تحتھا خط) المضادّ (اكمل بوضع المقابل  •
  سیارة القدیمة ------- و، محّمد سیارة جدیدة اشتري .٥
  ----- وبعضھ، حاللاكثر الطعام  .٦

	
II. في جملة أو جملتین اآلسئلة اآلتیةنم  ةسمخ أجب عن            																		 (5 x 2 = 10 )	  
  من یمنح الجوائز العالمیة؟ .٧
  لماذا انشئ معھد السالم في جنوب افریقیا؟ .٨
  ما وسائل االتصال الحدیثة؟ .٩
  الي ائ شیئ یدعو االسالم؟ .١٠
  الّركب بسلمان في وادي القري؟ماذا فعل  .١١
  من الشاب الذي تحتاج الیھ االّمة؟ .١٢
.III في فقرة من اآلتیة ةثالث نع اجب           (3 x 5 = 15)	  
  الطالب المثالي .١٣
  وسائل االتصال القدیمة و الحدیثة .١٤
  النظافة في االسالم .١٥
  اركان االسالم .١٦

  
IV . من اآلتیة واحداكتب مقالة عن          	(1 x 12 = 12)	  
  مشكالت الشباب الیوممن  .١٧
  كیف احافظ علي نظافة مسكني و بیتي .١٨
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UNIVERSITY	OF	CALICUT	
Board	of	Studies	

B.A.	Afzal-ul-Ulama	(UG)	
Degree	Programme	in	Arabic	

Restructured	Courses	
&	

Detailed	Syllabi	
	

Semester	IV	
COURSES	

Course	Code	 Title	of	the	Course	

A06	 English	
AFU4A10	 Culture	and	Civilization	
AFU4B05	 Classical	Literature	Part	-I	
AFU4B06	 History	of	Islamic	&	Umayyad	Literature	
AFU4C07	 Science	of	Prophetic	Tradition	
AFU4C08	 Novel	
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COMMON	COURSE	
AFU4A10	Culture	and	Civilization	

	
Course	Outline	

	
Module	I		

  المدنیة  –الحضارة –الثقافة 
	

Module	II  
  )المقدمة االولى  لمقدمة ابن خلدون (العمران البشرى  

	
Module	III	

  الثقافة والحضارة فى االسالم
	

Module	IV	
فى مجال –تراث ،   ---ظھور االسالم  فى الھند  (تراث المسلمین فى ثقا فة الھند  

  )االجتماعیة فى الحیاة –العقیدة 
	

Module	V  
  )فى األدب و فى الفنون  و أعالم النبالء(    II–تراث المسلمین فى ثقا فة الھند

	
Module	VI	

  )نماذج من األشعار العربیة(غاندى و داغور فى األدب العربى  
	

Module	VII  
  الزھرة السا قطة 

	
Module	VIII	

  )التفھیمات اإللھیةنم (نصح للمسلمین لشاه ولى هللا الدھلوى  
	

Book	for	Study	

	(India	in	Civilization	and	Culture)	الثقافة والحضارة في الھند
Prepared	by	Dr.	Jabir	Amani,	Asst	Professor,	Department	of	Arabic,	SS	Arts	and	Scence	College,	Arecode. 
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Model	Question	Paper	
Fourth	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

		Common	Course		
	AFU4A10	Culture	and	Civilization	

		
Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80	

  
	

I حسب اإلرشادات أجب عن االسئلة اآلتیة  (12 x ½ = 6 )  	
  فى اللغة االنجلیزیة " الثقافة و الحضارة "ىنعم ام   .١
 "المقدمة "من الف كتاب  .٢
  "الدھلوى "اكتب اثنین من مالفات   .٣

  وفق ما بین العمودین •
  طاغور   أحمد الشوقى                      .٤
  سرندیب                         -كبیر داس .٥
 غاندى    مالك بن دینار                  .٦
  ىتكب ةكرح    بدیع حقى                        .٧

  اكتب عن األسئلة اآلتیة •
  civilizationاكتب أصل كلمة    .٨
  "ثم ھدى  ٠٠٠٠٠٠٠٠قال ربنا الذي "أكمل  .٩
  الى العربیة ؟"استناكر الجامع "من ترجم كتاب  .١٠
 "الزھرة الساقطة"ما ھو أصل كتاب  .١١
	   ؟"رقد"ىنعم ام  .١٢

II–  في جملة أو جملتین                            عشرة من اآلتیةنع أجب(10 x 2 = 20 )      

  ؟"المدنیة " ىنعم ام  .١٣
  ما ھي ثالثة أوقات لمحافظة الذكر و الدعاء ؟ .١٤
  ما ھي حقوق األمیر ألھل بلده ؟ .١٥
  اكتب أربعة عناصر للحضارة ؟ .١٦
  غاندي ؟كیف وصف احمد شوقي عن شخصیة  .١٧
  من ھو  محمد بن قاصم الثقفى ؟ .١٨
  ما ھي علوم جدیدة التي نقلت المسلمون الى الھند ؟ .١٩
  ؟"الحیاة الدنیا "كیف وصف القران عن   .٢٠
  ؟ ومظاھرھا اإلسالمیة الحضارة صئاصخ أھمما ھي  .٢١
  ؟" الساقطة الزھرة"  نع جملتین اكتب .٢٢
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 الھند؟ ىف القدیمة  االسالمیة و العربیة المدارس أسماء اكتب .٢٣
	   ؟" المجاھدین ةفحت" نع مذكرة اكتب .٢٤
III–  عن ستة من اآلتیةالخالصة أكتب   (6 x 5 = 30 )  	
  " عبطلاب يندم اإلنسان" .٢٥
   اإلسالمیة علیكره  ةعماج .٢٦
   كیرال ىف اإلسالم ظھور تاریخ .٢٧
   العربي األدب يف طاغور .٢٨
  ؟ الدھلوى هللا ولى شاه أعمال .٢٩
   الشعبیة المقاومة يف أعمالھ و دمحم ىضاق .٣٠
 والتعریف ىنعم  الثقافة .٣١
	المسلمین نم الھند حضارة أعمال يف  النبالء العلماء .٣٢
IV– اثنین من اآلتیة حول اكتب مقالة   (2 x 12 = 24 )  	
   العربي األدب يف غاندي .٣٣
   الكریم القران يف الحضارة مجاالت .٣٤
 الحدیث ملع يف الھند مساھمة .٣٥
	الثقافة يف الھند مساھمة .٣٦
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CORE	COURSE	
AFU4B05	Classical	Literature	Part	I	

	
Course	Outline	

	
Unit	1	

  دمحم –الفتح  –الغاشیة  –سورة األعلى 

Unit	2	

  )للحفظ أیضا(من سورة الفجر إلى الناس 

Unit	3	

  سورة مریم

Unit	4	

  عصفورة في كف طفل

  )عبد الرحمان المصطاوي –دیوان مجنون لیلى (

Unit	5	

	)Lines	50	First(معلقة امرئ القیس 
	

Books	for	Reference	

	یب تفسیر ابن كثیر ذالمصباح المنیر في تھ )١(
	للطبري –امع البیان في تفسیر القرآن ج )٢(
	البن كثیر –تفسیر القرآن الكریم  )٣(
  تیسیر الكریم الرحمان في تفسیر كالم السعدي )٤(

	الشنقیطيشرح المعلقات العشرة للشیخ أحمد أمین  )٥(
 دیوان مجنون لیلى )٦(
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Model	Question	Paper	

Fourth	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	
Core	Course 

AFU4B05	Classical	Literature	Part-I	
	

Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80 
 

	

I أجب عن االسئلة اآلتیة  (12 x ½ = 6 )  	
  )ىعتر, ىسنت, ىعست( --- سنقرئك فال  .١

  )آمنة, خاطئة, حامیة( ---تصلى نارا  .٢

  )البالد, عاد, العماد( ---إرم ذات  .٣

  )أحد, ولد, كبد( --- لقد خلقنا اإلنسان في  .٤

  ---- والشمس .٥

  ---إن سعیكم  .٦

  --- العسرفإن مع  .٧

  --- خلق اإلنسان  .٨

  ما معنى الصبابة .٩

  ما المراد بالخدر .١٠

 الغذراء .١١

	   الثاقب .١٢
II–  عشرة من اآلتیةحول أجب                                                 (10 x 2 = 20 )    	  

  سیھدیھم ویصلح بالھم فسر.١٣

  إنا فتحنا لك فتحا مبینا فسر .١٤

  وینصرك هللا نصرا عزیزا فسر .١٥

  ھي المعلقة ام .١٦

  امرؤ القیس .١٧

  یا یحیى خذ الكتاب بقوة فسر .١٨
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  من ھي أخت ھارون .١٩

  مجنون لیلى .٢٠

  رسالة سورة اإلخالص .٢١

  معوذتان .٢٢

 أصحاب الفیل .٢٣

	   رحلة الشتاء والصیف .٢٤
III–  عن ستة من اآلتیةمذكرة أكتب   (6 x 5 = 30 )  	
  مریم في القرآن الكریم .٢٥

  موسى وھارون  .٢٦

  لقد أحصاھم وعدھم عدا فسر  .٢٧

  سورة الناس فسر  .٢٨

  سورة الكافرون فسر  .٢٩

  ما المراد بالكوثر  .٣٠

 ألھاكم التكاثر فسر  .٣١

	رسالة سورة العصر .٣٢
IV– اثنین من اآلتیة نع اكتب مقالة   (2 x 12 = 24 )  	

  دیوان مجنون لیلى .٣٣

  .وان كنت قد أدمعت صرمي فأجملي  أفاطم مھال بعض ھذا التدلل      .٣٤

 كجلمود صخر حطھ السیل من عل  مكر مفر مقبل مدبر معا          .٣٥

	 بسقط اللوى بین الدخول فحومل  قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل    .٣٦
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CORE	COURSE	
AFU4B06	History	of	Islamic	and	Umayyad	Literature	

 
	

Course	Outline	
 

Unit I  
  صدر االسالم األول

	والشعر في صدر االسالمالنثر 
Unit II  

  الشعراء والخطباء في صدر االسالم
عمرو بن معدیكر ، ابو األسود الدولي، علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب، ابو بكر الصدیق

الزبیدي
Unit III  

حسان بن ثابت، الخنساء، كعب بن زھیر، عبد هللا بن رواحة
Unit IV  

  العصر األموي 
الخصائص األدبیة في العصر األموي، الحیاة الجدیدة

Unit V  
  أعالم العصر األموي في الشعر والنثر

عبد الحمید بن ، واصل بن عطاء، الحجاج بن یوسف، عبد هللا بن الزبیر، سحبان وائل، زیاد بن ابیھ
جریر، الفرزدق، األخطل، عمر بن ابي ربیعة، لیلى األخیلیة، جمیل بثینة، مجنون لیلى، یحیى

	
Book	for	Study	

  )الجزء األول(تاریخ األدب العربي  –عمر فروخ 
	

Books for Reference	
	تاریخ آداب اللغة العربیة  -جرجي زیدان  .١
	يبتاریخ االدب العر  -حنا الفاخوري  .٢
	تاریخ األدب العربي –الدكتور شوقي ضیف  .٣
	دراسات في األدب العربي على مر العصور –عمر الطیب الساسي  .٤
	تاریخ األدب العربي –بروكال مان  .٥
	تاریخ األدب العربي –حسن الزیات  .٦
٧. A History of Arbabic literature – Clement Haurt	
٨. A literary history of Arabic – R.A Nicholson	
٩. Arabi Sahityam – Prof V Muhammed Ali	
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Model	Question	Paper	
Fourth	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

Core	Course 
AFU4B06	History	of	Islamic	and	Umayyad	Literature	

	
Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80 

I أجب عن االسئلة اآلتیة حسب االرشادات  (12 x ½ = 6 )  	
  اختر الجواب الصحیح مما بین القوسین  •
 ] طائف، شام، مصر[  .............................. ولد الحجاج في مدینة  .١
 ] جاھلي، مخضرمي، أموي[  ....................... عمر بن معدي كرب شاعر  .٢
 ] حسان، بجیر، عمار[  .......... لكعب بن زھیر أخ شقیق أسلم قبلھ ھو  .٣
 ]الخوارج، الشیعة، المعتزلة[  ............................. واصل بن عطاء رأس  .٤
 كمل الفراغ بكلمة مناسبة •
 .................................. أول من وضع قواعد النحو  .٥
 ........صّدق أبوبكر كل ما قالھ الرسول فسماه الرسول  .٦
 واحد أول من جمع القرآن في مصحف...................  .٧
  .............................. وقعت مأساة كربالء في خالفة .٨
 صل بین الكلمات •

 زیاد بن أییھ      حرب البسوس .٩
 بكر وتغلب  محمد سالم الجمحى .١٠
 بنى عذرة      الخطبة البتراء .١١
 طبقات الشعراء      جمیل بثینة .١٢

 II  أجب عشرة من اآلتیة في جملة أو جملتین.                          (10 x 2 = 20 )  
 بم انصرف المسلون عن الشعر في صدر اإلسالم؟ .١٣
 اذكر دور عبد هللا بن رواحة في مساعدة الرسول عند ظھور اإلسالم .١٤
 ما ھي صفات أبي بكر؟ .١٥
 ما ھي حادثة الفیل؟ .١٦
 لم عزم الخوارج على قتل علي ومعاویة وعمرو بن العاص؟ .١٧
 من ھم المشھورون من الشعراء المخضرمین؟ .١٨
 .أسماء الكبار الذین أسلموا على ید أبي بكراذكر بعض  .١٩
 ؟"بانت سعاد"متى نظم كعب بن زھیر قصیدتھ المشھورة  .٢٠
 ما ھي الفرق الدینیة الموجودة بین المسلمین في العصر األموي؟ .٢١
 من ھم المرجئة؟ .٢٢
 بم سعى الموالي بدعوة سریة للثورة على الحكم األموي؟ .٢٣
    بم ھجا األخطل األنصار؟  .٢٤
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III    مذكرة وجیزة عن ستة من اآلتیةأكتب .(6 x 5 = 30 )                                        
 األخطل .٢٥
 الحجاج بن یوسف .٢٦
 عبد الحمید بن یحیى .٢٧
 حسان بن ثابت .٢٨
 الفرزدق .٢٩
 كعب بن زھیر .٣٠
 الخنساء .٣١
 واصل بن عطاء .٣٢

 

IV  اكتب مقالة حول اثنین من اآلتیة. (2 x 12 = 24 )                                                    
 النقائض .٣٣
 تطور النثر األموي .٣٤
 تطور الخطابة في صدر اإلسالم .٣٥
  الحضارة والترف في العصر األموي .٣٦
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COMPLEMENTARY	COURSE	
AFU4C07	Science	of	Prophetic	Tradition	

  أصول الحدیث
	

Course	Outline	
	

Unit	I	
  الحدیث والسنة

  
Unit	II	

  تدوین الحدیث
  أقسام الحدیث

  
Unit	III	

  الحدیث الصحیح
  الحدیث الحسن 
  الحدیث الضعیف

  
Unit	IV	

  أنواع تختص بالضعیف
  المعضل -المنقطع  -المرسل 
  المضطرب  -المعلل  -المدلس 
  المتروك –المنكر  –الشاذ  –المقلوب 

  
Unit	V	

  روایة األحادیث الضعیفة والعمل بھا
	

Book	for	Study	
  علوم الحدیث ومصطلحھ الدكتور صبحي الصالح

  
Books	for	Reference	

  ة الفكر في مصطلح أھل األثر البن حجر العسقالنيبخن )١(
	تیسیر مصطلح الحدیث لدكتور محمد طحان )٢(
	ملسم ةمدقم )٣(
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Model	Question	Paper	
Fourth	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

		Complementary	Course		
	AFU4C07	Science	of	Prophetic	Tradition	

		
Time:	1½		Hrs																																																	                                        																							Marks	:	40	
	

I .أجب عن اآلسئلة اآلتیة              (6 x ½ = 3 )  
  .الذي سقط من اسناده رجلالحدیث  .١

  .فیھ علة تقع في صحتھالحدیث الذي اكتشفت  .٢

  .الحدیث الذي تتعدد روایاتھ .٣

  .الحدیث الذي انقلب فیھ أحد الرواة .٤

  )المدلس، الشاذ، المعلل. (عمن عاصره ولقیھ الحدیث الذي یؤدیھ الراوي .٥

	  )مدلسالمنكر، المتروك، ال. (الحدیث الذي یرویھ الضعیف مخالفا روایة الثقة .٦
II.  اآلسئلة اآلتیةنم  ةسمخ حولأجب                                 																		 (5 x 2 = 10 )	  
  ما ھو الخبر؟ .٧

  ما ھو الحدیث؟ .٨

  .الحدیث القدسي .٩

  .المرسل .١٠

  .المنقطع .١١

  .المعضل .١٢
.III  من اآلتیة ةثالث نع مذكرةاكتب           (3 x 5 = 15)	  
  .المرفوع .١٣

  .الحدیث الحسن .١٤

  .المقلوب .١٥

  .الحدیث الصحیح .١٦
IV . من اآلتیة واحداكتب مقالة عن          	(1 x 12 = 12)	  
  .الحدیث والسنة .١٧

  .تدوین الحدیث .١٨
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COMPLEMENTARY	COURSE	
AFU4C08	Novel	

	

Course	Outline	
 
	

Unit	I	
Chapter	1	&	2	from	Prescribed	Text	
	

Unit	II	
Chapter	3,	4	and	5	from	Prescribed	Text	
	

Unit	III	
Chapter	6	&	7	from	Prescribed	Text	
	

Unit	IV	
Chapter	8	&	9	from	Prescribed	Text	
	

Unit	V	
Chapter	10	&	11	from	Prescribed	Text	

	
	
	

Book	for	Study	
٢٠١٣  -العثمان لیلي - البحر من تخرج وسمیة
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Model	Question	Paper	
Fourth	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

		Complementary	Course		
	AFU4C08	Novel	

		
Time:	1½		Hrs																																																	                                        																							Marks	:	40	
	

I . المناسبةكّمل الفراغ باألجوبة            (6 x ½ = 3 )  
  ----------  لیلى عثمان كاتبة من دولة .١
  ھي ثالثیات الروائي نجیب محفوظ ------  .٢
  -----  موسم الھجرة من الشمال لألدیب الروائي"روایة  .٣
  ----  ـل" المرأة والقطة"روایة  .٤
  ھي روایة أولى في األدب العربي ........ .٥
	  ...........حاز نجیب محفوظ على جائزة نوبیل في سنة .٦
II. علّق العبارة اآلتیة بالسیاق                                 																		 (5 x 2 = 10 )	  
  "ھل ستحب عطري ھذا أم تخضب ألنني دفنت عطر البحر تحتھ؟؟" .٧
  ...."لو كان أبوك وأخوك ھنا لما استطعنا أن نحقق ھذه الجلسة. آه یا وسمیة" .٨
  ..."ال وقت للعتاب واللوم .ماذا سنفعل. اآلن" .٩

	"أنا معك واللیل ستار..يفاخت ال..ال یا وسمیة" .١٠
١١. 	
١٢.   
.III في فقرة من اآلتیة ةثالث نع اجب           (3 x 5 = 15)	  
  شخصیة عبد هللا في الروایة .١٣
  مساھمات لیلى عثمان لألدب العربي .١٤
  ...لغة وأسلوبا ومضمونا" وسمیة تخرج من البحر"مزایا أعجبتك في روایة  .١٥
  أقنعتك نھایة القصة؟ بم؟ھل  .١٦
IV . من اآلتیة واحداكتب مقالة عن          	(1 x 12 = 12)	  
  "وسمیة تخرج من البحر"القضایا االجتماعیة في روایة  .١٧
  نشأة الروایة العربیة .١٨
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UNIVERSITY	OF	CALICUT	
Board	of	Studies	

B.A.	Afzal-ul-Ulama	(UG)	
Degree	Programme	in	Arabic	

Restructured	Courses	
&	

Detailed	Syllabi	
	

Semester	V	
COURSES	

Course	Code	 Title	of	the	Course	

AFU5B07	 Commercial	Arabic								
AFU5B08	 Rhetorics	and	Prosody	
AFU5B09	 History	of	Medieval	Literature		
AFU5B10	 Classical	Literature	II			
AFU5D01	

OR		
AFU5D02	

Information	Technology	&	Informatics	
														OR	
Glimpses	of	Modern	Arab	World	

	 Project	
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CORE	COURSE	
AFU5B07	Commercial	Arabic	

	
Course	Outline	

	
Unit	1	

Correspondence	
	

Unit	2	

Job	Applications	–	Bio	data/CV	
	

Unit	3	

Advertisement	and	Notifications	
	

Unit	4		

Tenders	and	Quotations	
	

Unit	5	

Employment	abroad	
Certificates	and	Documents	

	
	

Book	for	Study	
A	hand	book	of	Commercial	Arabic.	Dr.	KP	Aboobacker	
	

Books	for	Reference	
Business	Arabic,	Dr.	AI	Rahmathulla	
Journalistic	Arabic,	Dr.	Abdul	Rasheed	TP	
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Model	Question	Paper	

Fifth	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	
Core	Course 

AFU5B07	Commercial	Arabic	
	

Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80 
 

	

I أجب عن االسئلة اآلتیة  (12 x ½ = 6 )  	
  أكتب المعنى في اللغة االنجلیزیة  •

 جمھوریة .١
 ةمئاق .٢
 كمیة .٣
 الفاتورة .٤
 ةعماج .٥
 فتح الحساب .٦
 عرب •
٧. Forms 
٨. Passport 
٩. Card 
١٠. Manager 
١١. Death Certificate 
١٢. Necessary 

II–  في جملة أو جملتین عشرة من اآلتیة نعأجب                          (10 x 2 = 20 )      
	.أكتب نموذجا لتاریخ الكتابة في الرسائل التجاریة .١٣
	...................وتفضلوا : أكمل .١٤
	مركز اللغات الدولى: أكتب المعنى اإلنجلیزیة .١٥
	Leave	Annual	for	Application: عّرب .١٦
	تكون في آخر الرسائل التجاریةأكتب بعض المجاملة الختامیة التي  .١٧
	.أول وأكبر بنك في الكویت مند خمسین عاما: أكتب المعنى اإلنجلیزیة .١٨
	.أكتب إعالنا عن فندق تزود جمیع أسباب الترفھیة للنزالء .١٩
	.أكتب إعالنا من قبل الكلیة تخبر عما لدیھم من الدراسات .٢٠
	.أكتب نموذجا لعنوان الرسائل التجاریة .٢١
	.طلب موزعین أكتب نموذجا لھذاشركة في اإلمارات ت .٢٢
	Qatar	and	Yeman	of	Bank	Investment	and	Trade: عرب .٢٣
	  . سوق الكویت لألوراق المالیة: أكتب المعنى اإلنجلیزي .٢٤
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III– أكتب عن ستة من اآلتیة   (6 x 5 = 30 )  	
	فكیف تطلب ھذا إلى مدیر المكتب في السعودیة؟. أنت تحتاج بعض الكتب .٢٥
	)Notice	Tender(إلعالن مناقصة أكتب نمودجا  .٢٦
	أكتب سیرتك الذاتیة .٢٧
فكیف تطلب الوظیفة من مدیر . ت تطلب وظیفة كمدرس في المدرسة الثانویةنأ .٢٨

	المدرسة؟
	: عّرب .٢٩

We	gratefully	request	you	to	kindly	issue	a	work	visa	for	Mr.	…………..,	as	per	
reference	slip	no.	………..	addressed	to	you	and	issued	by	the	office	of	the	ministry	

of	foreign	affairs,	Dammam,	on	……………		
	)NOC(أكتب شھادة دخول لدولة قطر  .٣٠
	أكتب نمودجا لشھادة البكالوریا .٣١
	كیف تكتب شھادة المیالد؟ .٣٢

IV– اكتب عن اثنین من اآلتیة   (2 x 12 = 24 )  	
 .أكتب تقریر في الدم والبول من المختبر .٣٣
 .حسن السیرة والسلوك وشھادة خدمة وشھادة خیرة وكفاءةأكتب شھادة  .٣٤
 .أكتب تأشیرة للمملكة العربیة السعودیة .٣٥
	.أكتب تأشیرة لدولة الكویت .٣٦
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CORE	COURSE	
AFU5B08	Rhetorics	and	Prosody	

	
Course	Outline	

 
Unit	l  

  الفصاحة ، وشروط الكالم الفصیح           
	

		Unit	ll  
 أقسام التشبیھ   ، تشبیھ التمثیل ، التشبیھ الضمني، 		التشبیھ وأركانھ ، - :		لم البیانع

أغراض التشبیھ ، الحقیقة والمجاز ، المجاز اللغوي ، اإلستعارة التصریحیة 
	.والمكنیة ، اإلستعارة التمثیلیة ،المجاز المرسل ، المجاز العقلي ، الكنایة وأقسامھا

	
Unit	llI	

الكالم إلى خبر وإنشاء ، أعراض الخبر ،أضرب الخبر ، تقسیم 	-:علم المعاني 
اإلنشاء وتقسیمھ إلى طلبي غیر طلبي ، القصر ، الفصل والوصل ، اإلیجاز 

  .واإلطناب والمساواة
	

Unit	lV 	
  .المحسنات اللفظیة ، المحسنات المعنویة -علم البدیع

	
Unit	V 	

منھ ، بیت الشعر وما  وما تتركب) التفاعیل (األجزاء . وتعریفھ 	علم العروض
یشتمل علیھ و القصیدة ، الزحاف والعلل ، بحور الشعر وأجزاءھا و كیفیة 

  .التقطیع
	

Books	for	Study  
	البالغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفي أمین

  ك أحمد مولوي .ن –الشافي في علمي العروض والقوافي  
	

Book	for	Reference  
	جواھر البالغة - دلیل البالغة 

	 	



75 
 

Model	Question	Paper	
Fifth	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

Core	Course 
AFU5B08	Rhetorics	and	Prosody	

	
Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80 

I عن االسئلة اآلتیة حسب االرشادات أجب  (12 x ½ = 6 )  	
  كّمل الفراغ •
  ما كان واضح المعنى _____ مالكلا  .١
  أربعة _____ ناكرأ  .٢
 ما حذفت منه األداة ووجه الشبه _____ التشبیه  .٣

  دائما _____ االستعارة عالقتها  .٤
  تخصیص امر بآخر بطریق مخصوص_____  .٥
 اللفظ القلیلجمع المعاني المتكاثرة تحت _____  .٦
 وفق بین العمودین •
 مفاعلتن مفاعلتن فعولن      طویل  .٧

 فعولن مفاعیلن فعولن مفاعل        رفاو   .٨

 فاعالتن فاعالتن فاعل      جزهلا .٩

 مفاعیلن مفاعیل       رمل  .١٠

 أبو األسود الدؤلي    ضورعلا ملع  .١١

   خلیل بن أحمد الفراهیدي      علم النحو .١٢
II  عشرة من اآلتیة في جملة أو جملتین بین.                          (10 x 2 = 20 )  

  ما هو التشبیه المقلوب ؟ .١٣
  ما هي المساواة ؟ .١٤
  ما هو االقتباس ؟ .١٥
  ؟ما هي التوریة  .١٦
 ؟ ما هو الذوق السلیم .١٧

 ما هو االنشاء ؟ وكم أنواعه ؟ .١٨
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 ما هي المقابلة ؟ .١٩

 ما الفرق بین الفصل والوصل ؟ .٢٠

 الكنایة ؟ما هي  .٢١

 ما هو التشبیه الضمني ؟  .٢٢

 ما هي االستعارة ؟ .٢٣

     ؟ ضورعلا ملع وما ه .٢٤

  
III   أكتب مذكرة عن ستة من اآلتیة .(6 x 5 = 30 )                                        

 المجاز العقلي   .٢٥

 الفرق بین الزحاف والعلل   .٢٦

 التشبیه واركانه  .٢٧

 أنواع الكالم  .٢٨

 القصر    .٢٩

 شروط الكالم الفصیح  .٣٠

 المجاز المرسل  .٣١

 االیجاز وأنواعه .٣٢
 

IV  اكتب مقالة حول اثنین من اآلتیة. (2 x 12 = 24 )                                                    
 أغراض التشبیه .٣٣

 االطناب .٣٤

 المحسنات اللفظیة .٣٥

  علم العروض وفائدته .٣٦
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CORE	COURSE	
AFU5B09	History	of	Medieval	Literature		

  
	

Course	Outline	
	

Unit	I	

  .خطره وأثره وممیزاتھ -العصر العباسي 
	.أثر الفتوح والسیاسة والحضارة فیھا –اللغة  .١
	.الكتابة، الخطابة –النثر  .٢
القاضي الفاضل بدیع الزمان الھمداني  -  ابن العمید -الجاحظ -ابن المقفع –الكتاب  .٣

	.الحریري
  

Unit	II	

  والشعراءالشعر 
أبو العالء  -المتنبي -البحتري -أبو تمام -  أبو نواس - أبو العتاھیة - بشاربن برد .١

	.المعري
	.الشعر والشعراء في االندلس .٢
	.ابن زیدون. ابن عبد ربھ .٣

  
Unit	III	

  .العلوم األدبیة واللغویة والنحویة
	الفرج اإلصفھاني أبو – األصمعي –علم األدب  .١
	. الكسائي – سیبویة –علم النحو  .٢
	.درید ابن – الخلیل بن أحمد –علم اللغة  .٣

  
Unit	IV	

  .العلوم الشرعیة وعلم الفلسفة
	.البحاري ومسلم –علم الحدیث  .١
	احمد بن حنبل -محمد الشافعي - مالك بن أنس -أبو حنیفة النعمان –علم الفقھ  .٢
	.ابن رشد -حجة اإلسالم الغزالي -ابن سینا –علم الفلسفة  .٣
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Unit	V	

  .والمقامات في األدب العربي القصص
	.األمثال المقامات –القصص  .١
	.التاریخ والمؤرخون .٢
	.ابن خلدون .٣

Book	for	Study	

	.تاریخ األدب العربي -أحمد حسن الزیات
Books	for	Reference	

	.العربي األدب تاریخ  -عمر فروخ  .١
	تاریخ آداب اللغة العربیة  -جرجي زیدان  .٢
	يبالعرتاریخ االدب   -حنا الفاخوري  .٣
	تاریخ األدب العربي –الدكتور شوقي ضیف  .٤
	دراسات في األدب العربي على مر العصور –عمر الطیب الساسي  .٥
	تاریخ األدب العربي –بروكال مان  .٦
٧. A History of Arbabic literature – Clement Haurt	
٨. A literary history of Arabic – R.A Nicholson	
٩. Arabi Sahityam – Prof V Muhammed Ali	
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Model	Question	Paper	

Fifth	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	
Core	Course 

AFU5B09	History	of	Medieval	Literature		
	

Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80 
 

	

I حسب اإلرشادات أجب عن االسئلة اآلتیة  (12 x ½ = 6 )  	
   اختر الجواب الصحیح مما بین القوسین •

 ] الروایة، المقامة، المسرحیة[    .......... عالج بدیع الزمان الھمذاني  .١
 ] الجاحظ، ابن المقفع، ابن العمید[    ................... البخالء من مؤلفات  .٢
 ] األدب الكاتب، اللزومیات، األدب الصغیر[    .......... أبو العالء المعري صاحب  .٣
 ]الشافعي، مالك، البخاري[    .................... الموطأ من مؤلفات  .٤
 كّمل الفراغ بكلمة مناسبة •
 .أسلم ابن المقفع.......... على ید  .٥
 ........ات األدب الكبیر من مؤلف .٦
 یعرف بفلتیر الشرق............  .٧
 ...... بدئت الكتابة بعبد الحمید وختمت بـ .٨
 صل بین الكلمات •
 أبو العالء المعري    القعد الفرید .٩
 الجاحظ    كلیلة ودمنة .١٠
 ابن عبد ربھ    الحیوان .١١
 ابن المقفع    سینبرھن المح .١٢

II–                           أجب عن عشرة من اآلتیة في جملة أو جملتین(10 x 2 = 20 )      
 بم لقب الجاحظ جاحظا؟ .١٣
 .اذكر بعض مؤلفات الجاحظ .١٤
 من ھم األئمة األربعة؟ .١٥
 ما ھي مؤلفات الحریري؟ .١٦
 ما ھي الموشحات؟ .١٧
 من كان الكسائي؟ .١٨
 من البطل في مقامة الحریري؟ .١٩
 .أعالم الفلسفةاذكر المشھورین من  .٢٠
 ما ھي المقامات؟ .٢١
 من ھو راوي مقامات الھمذاني؟ .٢٢
 من ھو مؤلف كتاب العین؟ .٢٣
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	   ما ھي المؤلفات المشھورة البن سینا؟  .٢٤
III–  عن ستة من اآلتیةمذكرة وجیزة أكتب   (6 x 5 = 30 )  	

 بشار بن برد .٢٥
 أبو العالء المعري .٢٦
 ابن خلدون .٢٧
 حجة اإلسالم الغزالي .٢٨
 األصمعي .٢٩
 أبو نواس .٣٠
 المقفع ابن .٣١
	أبو تمام .٣٢

IV–  اثنین من اآلتیة مقالة حولاكتب   (2 x 12 = 24 )  	
 .الشعر العباسي .٣٣
 .المقامات وأصحابھا .٣٤
 .النثر وأنواعھ .٣٥
  .الشعر األندلسي وأصحابھ .٣٦
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CORE	COURSE	
AFU5B10	Classical	Literature	II	

	
Course	Outline	

 
Unit	1	

  ٣٥إلى  -١سورة النور من آیة 

Unit	2	

  ٦٤إلى  -٣٥النور من آیة  سورة

Unit	3	

  ٢٥٢إلى  – ١٧٧سورة البقرة من آیة 

Unit	4	

  معلقة زھیر

Unit	5	

  المقامة السجستانیة

  )مقامات بدیع الزمان الھمداني(

Books	for	Reference	

	شرح المعلقات العشرة وأخبار شعرائھا للشیخ أحمد األمین الشنقیطي .١
	مقامة بدیع الزمان الھمداني .٢
	البیان في تفسیر القرآن للطبريعماج  .٣
	تفسیر القرآن الكریم البن كثیر .٤
	الجامع ألحكام القرآن للقرطبي .٥
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Model	Question	Paper	
Fifth	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

Core	Course 
AFU5B10	Classical	Literature	II	

	
Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80 

I أجب عن االسئلة اآلتیة  (12 x ½ = 6 )  	
  )ألوانھم، أیدیھم، أرجلھم(وأرجلھم بما كانوا یعملون---- یوم تشھد علیھم ألسنتھم  .١

  )منھم، منكم، منھن( ---- وأنكحوا األیامى من  .٢

  )أختار، أطلب، أنظر(منزال  ---- مشیت إلى السوق  .٣

  )فرسھ، حصانھ، جملھ( ---- فاذا رجل على .٤

  ---- مثل نوره  .٥

  ---- رجال ال تلھیھم  .٦

  ---- یقلب هللا اللیل .٧

  ---- یوقد من شجرة .٨

  ؟ما معنى األدب الحاجة .٩

  ؟ما معنى ھوسى .١٠

  ؟صرحىنعم ام  .١١

 أحجیةىنعم  .١٢

   
II  عشرة من اآلتیة أجب                                                 (10 x 2 = 20 )  

  هللا نور السماوات واألرض فسر .١٣

  وعد هللا الذین آمنوا منكم فسر  .١٤

  واستخرت هللا في العزم جعلتھ أمامي والحزم اشرح  .١٥

  ال تدعوا الیوم ثبورا فسر  .١٦

  بدیع الزمان الھمداني  .١٧

  المقامات  .١٨

  وھو الذي خلق من الماء بشرا فسر  .١٩
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  إذ تبرأ الذین أتبعوا من الذین اتبعوا فسر  .٢٠

  فضل سورة البقرة  .٢١

  روفضل سورة الن  .٢٢

 آیة الكرسي فضل  .٢٣

    البقرةفضل آخر آیات سورة  .٢٤
  

III   أكتب مذكرة عن ستة من اآلتیة .(6 x 5 = 30 )                                        
  الدینآیة  .٢٥

  مدة الرضاعة  .٢٦

  الطالق مرتان فسر  .٢٧

  الطالوت وجالوت  .٢٨

  معلقات السبع  .٢٩

  م    بحومانة الدراج فالمتثلملأمن أم اوفى دمنة لم تك  .٣٠

  زھیر بن أبي سلمى  .٣١

 فلما عرفت الدار قلت لربعھا    اال أنعم صباحا أیھا الربع وأسلم اشرح  .٣٢

 
 

IV   اثنین من اآلتیة عناكتب مقالة. (2 x 12 = 24 )                                                    
  معلقة زھیر بن أبي سلمى .٣٣

  المقامة السجستانیة  .٣٤

  آیات األحكام في سورة البقرة  .٣٥

  النورآیات األحكام في سورة  .٣٦
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OPEN	COURSE	
AFU5D01	Information	Technology	&	Informatics	

	
Course	Outline	

 
	
Unit	1			

Page	6	–	18	from	Prescribed	Text	
	
Unit	2	

Page	19	–	35	from	Prescribed	Text	
	
Unit	3	

Page	36	–	47	from	Prescribed	Text	
	
Unit	4	

Page	48	–	53	from	Prescribed	Text	
	
Unit	5	

Page	53	–	58	from	Prescribed	Text	
	

Book	for	Study	

Asasiyyath	al	Hasoob	wal	Barmajiyyath	
Prepared	by	Al	Khadir	Ali	Al	Khadir	Buhath	

	
Note:	Practical	exam	to	be	conducted	by	Arabic	dept	of	concerned	for	10	marks	as	
internal.	Written	examination	shall	be	of	2	hrs	duration		for	40	marks,	Answer	to	be	
written	in	Arabic.	
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Model	Question	Paper	
Fifth	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

Open	Course 
AFU5D01	Information	Technology	&	Informatics	

	
Time:	2	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	40 

I  حسب اإلرشادات االسئلة اآلتیةأجب عن  (12 x¼  = 3 )  	

 اختر الجواب الصحیح مما بین القوسین •

 ] أجھزة اإلخراج، أجھزة التخزین، أجھزة اإلدخال[      ............. من  ’ الفأرة‘ .١
 ] وورد، بواربوینت، أكسل........   [في میكروسوفت  ) slides(’ الشرائح‘تستعمل  .٢
 ] جھاز الطابعة، جھاز كھربائي الكتروني، جھاز االنترنت[      .......الحاسوب ھو   .٣
  ]داخلیة وخارجیة، مادیة وبرمجیة، علمیة وعملیة[....... ھما . یتكّون جھاز الحاسوب من جزئین .٤

  كمل الفراغ بكلمة مناسبة •

 ............... ..............................وحدة المعالجة المركزیة ھي  .٥
 ............................................ربط الكمبیوتر بـجھاز ی’ مودم‘ .٦
 .... ..........................تعرف وحدة الذاكرة الرئیسیة في االنجلیزیة .٧
  ھو وسیط بین مستخدم الحاسب اآللي وبین المكّونات المادیة للحاسب اآللي...........  .٨

  صل بین الكلمات •

 Data Show  الّراسمات  .٩
 Touch pad  البیاناتعارض  .١٠
 Speakers  لوحات اللمس .١١
 Plotter  السّماعات .١٢
   

II  في جملة أو جملتین أجب عشرة من اآلتیة                              (10 x 1 = 10 )  
 من المبرمج؟ .١٣
 ما وظیفة جھاز مودم؟ .١٤
 ما ھي وظیفة الطابعة؟ .١٥
 اذكر اسماء الشركات التي تنتج الحاسوب؟ .١٦
 األساسیة للحاسوب؟ما ھي العملیات  .١٧
 .اكتب تعریف الحاسوب .١٨
 ھات ثالث نماذج لوحدات اإلدخال؟ .١٩
 كیف تساعد الشاشة عندما نستخدم الحاسوب؟ .٢٠
 ما ھي بطاقة الصوت؟ .٢١
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 ماذا تعرف عن الذاكرة الوصول العشوائي؟ .٢٢
 .اكتب عن وحدات قیاس الذاكرة .٢٣
    ) LAN(ما المقصود بالشبكة المحلّیة  .٢٤
  
III    عن ستة من اآلتیةوجیزة أكتب مذكرة .(6 x 2½ = 15 )                                      
 الشبكات الھاتفّیة وعالم الحاسوب .٢٥
 الذاكرة الثانویة .٢٦
 الفیروسات وحمایتھا .٢٧
 جرائم الحاسوب .٢٨
 )Access( "الوصول"بّین عن  .٢٩
 ما الفرق بین ملكیة البرمجیات وترخیص البرمجیات؟ .٣٠
 محاسنھا ومضاّرھا: االنترنت .٣١
 الشبكات الھاتفیة واستخداماتھا .٣٢
 

IV   اثنین من اآلتیة حولاكتب مقالة. (2 x 6 = 12 )                                                    
 المكّونات االساسیة للحاسوب .٣٣
 أنواع الحاسوب وسرعتھا .٣٤
 الطابعات، خصائصھا وممیزاتھا .٣٥
  انواع البرمجیات .٣٦
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OPEN	COURSE	
AFU5D02	Glimpses	of	Modern	Arab	World	

	
Course	Outline	

 
	

Unit	1	

  لحدیث والمعاصراتلخیص تاریخ العرب 

Unit	2	

  العالم العربي بعد الربیع

Unit	3	

  االستعمار الثقافي في العالم العربي

Unit	4	

  قضیة فلسطین

Unit	5	

  قضیة سوریا والیمن والعراق ولیبیا

	

Books	for	Reference	

	عبد الكریم محمود غرائب –تاریخ العرب الحدیث  .١
	الدكتور جواد علي –تاریخ العرب في اإلسالم  .٢
	حسن محمد الزین –الربیع العربي  .٣
	ألنور الجندي –یاسي واالجتماعي والثقافي سالعالم االسالمي واالستعمار ال .٤
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Model	Question	Paper	
Fifth	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

Open	Course 
AFU5D02	Glimpses	of	Modern	Arab	World	

	
Time:	2	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	40 

I أجب عن االسئلة اآلتیة  (12 x ¼ = 3 )  	
  السعودیةملك مملكة العربیة  .١

  عاصمة االمارات العربیة المتحدة .٢

  عاصمة قطر .٣

  أین یقع برج خلیفة .٤

  أین دمشق .٥

  رئیس مصر .٦

  رئیس االردن .٧

  أین بیت المقدس .٨

  عمودینبین ال وفق •

  مصر                  االمارات العربیة المتحدة  .٩

  مسقط                  عمان  .١٠

  شركة أرامكوا        السعودیة  .١١

 حسنى مبارك شارقة                 .١٢
   

II   عشرة من اآلتیةحول أجب                                             (10 x 1 = 10 )  
  جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنیة .١٣

  نھر الفران  .١٤

  بیت الحكمة  .١٥

  حضرموت  .١٦

  نھرالنیل  .١٧

  بیت المقدس  .١٨
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  جامعة اإلسالمیة بمدینة المنورة  .١٩

  الثورة االیرانیة  .٢٠

  حلب  .٢١

  بغدادمدینة   .٢٢

  مطار دبي الدولي  .٢٣

    میدان التحریر .٢٤
  
III   أكتب مذكرة عن ستة من اآلتیة.                              (6 x 2½  = 15 )            

                            
  توكل كرمان .٢٥

 القاھرة   .٢٦

 مدینة صنعاء   .٢٧

  تأثیر وسائل التواصل االجتماعي في الربیع العربي  .٢٨

  قناة السویس  .٢٩

  میناء جدة االسالمي  .٣٠

  مكتبة االسكندیریة   .٣١

 مدینة طھران .٣٢
 

IV   اثنین من اآلتیة عناكتب مقالة. (2 x 6 = 12 )                                                    
  قضیة فلسطین .٣٣

  االستعمار الثقافي في العالم العربي  .٣٤

  قضیة سوریا  .٣٥

  رجب طیب اردعان    .٣٦
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Detailed	Syllabi	
	

Semester	VI	
COURSES	

Course	Code	 Title	of	the	Course	

AFU6B11	 Modern	Prose								
AFU6B12	 Modern	Poetry	
AFU6B13	 History	of	Modern	Arabic	Literature	
AFU6B14	 Media	Arabic			

AFU6B15(E01)	
OR		

AFU6B15(E02)	
Literary	Criticism	
														OR	
Indian	Writings	in	Arabic	

AFU6B16	
Project	

Dissertation	on	any	subject	related	to	Arabic	language	
and	literature	and	contemporary	issues	in	25-30	
pages.	
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CORE	COURSE	
AFU6B11	Modern	Prose	

	
Course	Outline	

	
Unit	I  

 ٢٠٦ -  ١٩٣ –فصول في الثقافة واألدب  –علي الطنطاوي  – في أصول األدب .١
	دار المنار –

الدكتور سجیع الجبیلي  –مھارات القراءة والفھم والتذّوق األدبي  –التذوق األدبي  .٢
	 ١٦٩ – ١٦٥ –لبنان  -المؤسسة الحدیثة للكتاب –

الدكتور سجیع الجبیلي  –مھارات القراءة والفھم والتذّوق األدبي  - في المطالعة  .٣
	 ١٢٠ - ١١٥، ١١ – ٩ –لبنان  -المؤسسة الحدیثة للكتاب –
الدكتور سجیع  –مھارات القراءة والفھم والتذّوق األدبي  -  األسلوب األدبي .٤

	١٩٧ – ١٩٠ –لبنان  -ؤسسة الحدیثة للكتابالم –الجبیلي 
Unit	II	

	)برھان غلیون(سوریة  يف الموت ةعانص - )دراسة(فن المقالة .٥
سلمان الحسني - – مختارات من كتاب مذكراتي –كیف نعّد المذكرات  الیومیة .٦

	ندوة العلماء  –دارالعلوم  –مكتبة الندوة  -١٣٥ – ١٣٠     - الندوي 
	٥١ – ٤٠) كویت (مجلة البیان   -هللا دبع نسح دمحم . د –اللغة العربیة والصحافة .٧
	فّن القصة القصیرة جدا.٨

Unit	III	

 – -٢٠١٥فبرایر  - ٢٥٨الحیاة الثقافیة العدد  –عبّا س سلیمان  – بنت الحرام .١
	سنوت 

	لیلي العثمان  –جداً  قصیرة صصق .٢
  
	 ١٣٠ – ١٢٥)  كویت (مجلة البیان  –روان ابراھیم الجسمي  –نجمك الیوم  .٣
 – ٢٠١٤ینایر  – ٢٤٧الحیاة الثقافیة العدد  –أبوبكر العیادي  -  حضرة الوالي .٤

١٢٦ – ١٢٤	
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Unit	IV	

	)٩٧ -٨١( –مسرحیة من فصل واحد  -الحكیم   توفیق -  الجنون .٥
	٢٠١٦ینایر  – -  ٢٦٨الحیاة الثقافیة العدد  - مع الروائي جمال الغیطاني حوار  .٦
 أبوظبي ھیئة -الكالم  دبع العابدین زین ركب أبو -الباب األول  -نار نم أجنحة .٧

		)٢٧ -١٩(ملاع شعیب: المترجم  – والثقافة للسیاحة
ي  –" موسم الھجرة الى الشمال"سّر اإلنتحار في روایة  .٨ ّ◌ الحیاة  - -شم متاح

	٢٠١٦ – ٢٧٢الثقافیة العدد 
 - ھل تنتحر اللغة العربیة؟  –رجاء النقاش  –الشیخ طھ حسین یزور صدیقھ  .٩

	٢٠٠٩رصم  نھضة
	

Book	for	Study	
A	Taste	of	Literature	:	an		anthology	of	pieces	from	different		genres	of	literature	

Books	for	Reference	

  	مجن یوسف دمحم  - المقالة نف •
  رشدي رشاد. د  - القصیرة القصة نف •
 نب العزیز دبع نب الملك دبع -الحدیثة  واتجاھاتھ وأسالیبھ أسسھ الصحفي التحقیق •

  شلھوب
  حمداوي جمیل. د -جدا  القصیرة القصة يف دراسات •
  النابلسي ادیب -انواعھا  عناصرھا المقالة نف •
	  الشتري رصان نب دعس -الحوار  أدب •
	السادات أنور - الذات نع البحث •
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Model	Question	Paper	

Sixth	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	
Core	Course 

AFU6B11	Modern	Prose	
	

Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80 
 

	

I حسب اإلرشادات أجب عن االسئلة اآلتیة  (12 x ½ = 6 )  	
   كّمل الفراغ •

  ....... القراءة في اللغة والعلوم جمیعا  .١
  أو طریقة اإلنشاء...... األسلوب في اإلصطالح هو  .٢
 .......... األدب اإلنشاء وإلبداع أّما النقد   .٣

  .....تقسم القصة من جهة طولها وقصرها الى أقصوصة  .٤
  والرمزي والخیال والطبیعي....... ولالفرنج مذاهب معروفة  .٥
 .....لتذّوق نص أدبي أو للحكم علیه ال بد من معرفة عناصر الجمال فیه  .٦

 وفق بین العمودین •
 عبد الكالم      الجاهلي  .٧

 نهر الجنون        رأس األطباء .٨

 مذاهب األدب    جمال الغیطاني  .٩

 عناصر األدب      ةفطاع  .١٠

 امرأ القیس      الرمزي .١١

 الروائي المصري    أجنحة من نار .١٢

II– عشرة من اآلتیة في جملة أو جملتین                           بیّن(10 x 2 = 20 )      
  ما هو األدب؟ .١٣
  ما هي المذاهب األدبیة ؟ .١٤
  أذكر أنواع النقد ؟ .١٥
  ؟ما هو األسلوب  .١٦
 ؟ أذكر أنواع القراءة .١٧
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 ما هو الذوق؟ .١٨

 ما هي المطالعة ؟ .١٩

 أذكر عناصر األدب؟ .٢٠

 ما هو األسلوب في اللغة ؟ .٢١

 ما الفرق بین القصة واألقصوصة ؟  .٢٢

 ما هو األسلوب العلمي ؟ .٢٣

 ماهو األسلوب العلمي ؟ .٢٤

III–  عن ستة من اآلتیةمذكرة أكتب  (6 x 5 = 30 )  	
 عالقة طه حسین مع مصحح كتبه .٢٥

 حیاة عبد الكالم في مدینة رامیشورام .٢٦

 األسلوب األدبي .٢٧

 أهمیة القراءة في الحیاة .٢٨

 عشرة أسطرأكتب مذكرة  یومیة التقل عن  .٢٩

 أذكر العیوب في برامج األدب المدرسیة .٣٠

 ماهو مضمون قصة نجمك الیوم .٣١

	تكلم عن تأطیر روایة موسم الهجرة الي الشمال .٣٢

IV–  اثنین من اآلتیة مقالة حولاكتب   (2 x 12 = 24 )  	
 مسرحیة نهر الجنون .٣٣

 قصة حضرة الوالي .٣٤

 اللغة العربیة والصحافة .٣٥

	قصة بنت الحرام .٣٦
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CORE	COURSE	

AFU6B12	Modern	Poetry	
	

Course	Outline	
 

Unit	1	
General	Introduction	to	the	Modern	Poetry	

  تطور الشعر العربي الحدیث وخصائصھ
مدرسة المحافظین، الدیوان، مدرسة أبولو، أدب المھجر، : المدارس الشعریة 

  الواقعیة، الرومانسیة
	

Unit2	
Reading	the	following	Poems	

محمود سامي  –) فھي نعم المقتنص: إلى ..... بادر الفرصة واحذر (قصیدة  •
  البارودي

  حافظ ابراھیم –رثاء الشیخ محمد عبده  •
  خلیل مطران –المساء  •

	
Unit	3  

  ابو القاسم الشابي –إرادة الحیاة •
  إیلیا أبو ماضي –فلسفة الحیاة  •
  عمر أبو ریشة –عام جدید  •

	
Unit	4	

  نزار قباني –أحزان في األندلس  •
	محمود درویش  –رسالة من المنفى  •
	نازك المالئكة –قابیل وھابیل  •

	
Unit	5	

  ابراھیم عبد القادر المازني –الطفولة  •
  غازي القصیبي –حدیقة الغروب  •
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Book	for	Study	
	مختارات من الشعر العربي الحدیث

Collected	by	Dr.	P	Muhammed,	Associate	Professor,	SSA	College,	Areacode	
Published	by	Board	of	Studies,	BA	Afzalul	Ulama	(UG)	

	
Books	for	Reference	

• An	Anthology	of	Modern	Arabic	Verse	–	M.M	Badawi	–	Oxford	University	Press	
  شوقي ضیف/ د -دراسات في الشعر العربي المعاصر  •
	التواب، جامعة األزھر صالح الدین محمد -مدارس الشعر العربي في العصر الحدیث  •
  شوقي ضیف/ د -االدب العربي المعاصر في مصر  •
  رجاء النقاش  –شاعر األرض المحتلة : محمود درویش •
  سالم المعوش / د   -إیلیا أبو ماضي بین الشرق والغرب  •
  دیوان نازك المالئكة •
	دیوان البارودي •
	دیوان حافظ ابراھیم •
  دیوان عمر أبو ریشة •
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Model	Question	Paper	
Sixth	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

Core	Course 
AFU6B12	Modern	Poetry	

	
Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80 

I  االرشاداتأجب عن االسئلة اآلتیة حسب  (12 x ½ = 6 )  	
  بالمناسبة مما بین القوسین كّمل الفراغ •
 بشاعر القطرین..................... بقل  .١

  )إبراھیم عبد القادر المازني/ خلیل مطران / أحمد شوقي (

  ..............تأسست مدرسة أبولو برئاسة  .٢

  )أحمد زكي أبو شادي/ میشال معلوف / جبران خلیل جبران (     

  .....................من مؤلفات " تذكر الماضي" .٣

  )عبد الوھاب البیاتي/ إیلیا أبو ماضي / خلیل طران (       

 )ةكم/ رصم / البحرین (          .................ولد الشاعر غازي القصیبي في  .٤
 بین العمودین صل •

  أحزان في األندلس        ---     نازك المالئكة  .٥
  رثاء الشیخ محمد عبده    ---     أبو القاسم الثاني  .٦
  ھابیل وقابیل    ---     خلیل مطران      .٧
  المساء     ---     حافظ إبراھیم    .٨

   إرادة الحیاة    ---           
 أجب عن األسئلة اآلتیة في كلمة فقط  •
  من الشاعر الذي نفي إلى سریلنكا؟ .٩

  من الشاعر الملقب بأمیر الشعراء؟ .١٠
  إلى العربیة؟من الشاعر الذي ترجم أعمال شیكسبیر  .١١
 أین ولد جبران خلیل جبران؟.١٢

II  عشرة من اآلتیة في جملة أو جملتین اجب عن.                     (10 x 2 = 20 )  
  سّم اثنین من مؤلفات إبراھیم عبد القادر المازني؟ .١٣
  أین ولد عبد الوھاب البیاتي ومتى وإلى أي مدرسة ینتمي؟ .١٤
  للشاعر درویش؟مالذي یكتب الفلسطیني إلى أمھ وفقا  .١٥
  ؟"المساء"ما المراد بالضعیفین في القصیدة  .١٦
  من ھو رائد التجدید في المھجر؟ .١٧
  ما ھو أھنأ المال في رأي الشاعر في قصیدة الطفولة؟ .١٨
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  ما ھي أغراض الشعر العربي الحدیث؟ .١٩
  من أسس حركة أبولو ومتى؟ .٢٠
 ما ھي المناصب التي توالھا الشاعر غازي القصیبي؟ .٢١
  التي ذكرھا البارودي في قصیدتھأشر إلى بعض العبر  .٢٢
  ما ھي القصیدة ؟ .٢٣
     من أسس الدیوان ؟ ومن این ھذه الكلمة ؟ .٢٤

  
III   إشرح ستة من األبیات اآلتیة في فقرة وجیزة .(6 x 5 = 30 )                             

  يئاحرب تفعاضتف يتوبص نم     داء ألم فخلت فیھ شفائي  .٢٥

  الظلم مثل تحكم الضعفاء يف  یاللضعیفین استبدا بي وما 

  على أنفس   منقطعات  بكینا على فرد وإن بكاءنا   .٢٦

  بإحسانھ والدھر غیر مؤاتي  تعھدھا فضل اإلمام وحاطھا

  على جھلھا أحلى وأھنأ مالیا  رعى هللا أیام الطفولة أنھا  .٢٧

 أعیر النجوم الزھر نور بھائیا  لیالي أظّن الكون إرثي وأنني

 ..كتبِت لي یا غالیھ .٢٨
 كتبِت تسألیَن عن إسبانیھ

 ..عن طارٍق، یفتُح باسم هللا دنیا ثانیھ
 ٍ  عفان نب ةبقع نع◌
 ..یزرع شتَل نخلةٍ 
 ..في قلِب كلِّ رابیھ

 ... عام جدید .٢٩
 في حجـرتـي والـلـیـل والـعـام الـولـیــدْ , ھنا , وحدي 

 والكـأُس والـغـصـُص الـحـرار وغـربـةُ الـحلــم الـبـعـیـدْ 
ْھرِ   أَبَدَ   یَِعشْ          الِجبَـالِ   ُصُعودَ   یُِحبّ    ال  َوَمنْ  .٣٠  الُحفَـر   بَْیَن   الدَّ

 ْ جتَّ◌ ب◌ِي  ف◌َع◌َ ل◌ْ ق◌َ بَـابِ     ِدَماءُ    ب◌ِ  أَُخر    ِریَاحٌ    بَِصْدِري  َوَضجَّتْ          الشَّ
 كیف تغدو اذا غدوت علیال؟ أیّھذا الّشاكي وما بك داء .٣١

 الّرحیالاّن شّر الجناة في األرض نفستتوقّى، قبل الّرحیل ، 
  اكتب ترجمة واحد من الشعراء مع اإلشارة إلى خصائص أسلوبھ  .٣٢

(a    إیلیا ابو ماضي(b       نازك المالئكة(c محمود درویش 
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IV  اكتب مقالة حول اثنین من اآلتیة. (2 x 12 = 24 )                                                    
  فلسفة الحیاة .٣٣
  رسالة من المنفى .٣٤
  عام جدید .٣٥
  المدارس الجدیة في االدب العربي.٣٦
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CORE	COURSE	
AFU6B13	History	of	Modern	Arabic	Literature	

	
	

Course	Outline	
	

Unit 1	
  بیئة النھضة الحدیثة
  نثر النھضة الحدیثة

	المقالة –النقد  –المسرح  –القصة 
  المقالة الصحفیة –النقد االدبي 

  التاریخ والعلوم
 

Unit 2  
  الحركات االدبیة الحدیثة

  الرابطة القلمیة  –جماعة أبولو  –الدیوان 
  أدب المھجر

  المدارس األدبیة الحدیثة
  الرومانتیكیة –الكالسیكیة 

  الرمزیة  –الواقعیة 
 

Unit 3   
  رواد النھضة واساطینھا في النثر

  رفاعة بك الطھطاوي
  جمال الدین األفغاني

  عبدهدمحم 
  مصطفى لطفى المنفلوطي

  جبران خلیل جبران
	عباس محمود العقاد

 
Unit 4 

  شعر النھضة
  رواد النھضة واساطینھا في الشعر

  محمود سامي البارودي
  حافظ ابراھیم
  أحمد شوقي
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  خلیل مطران
  معروف الرصافي
	بدر شاكر السیاب

 
Unit 5  

  عمر أبو ریشة
  ایلیا ابو ماضي
	علي محمود طھ
  شادي أحمد زكي أبو

  رصالح عبد الصبو
  نزار قباني

	
Book	for	Study	

	)األدب الحدیث( الجامع في تاریخ األدب العربي –حنا الفاخوري 
Books for Referrence 

	.العربي األدب 	تاریخ	–عمر فروخ  .١
	تاریخ آداب اللغة العربیة	–جرجي زیدان  .٢
	يباالدب العر 	تاریخ	–حنا الفاخوري  .٣
	تاریخ األدب العربي –الدكتور شوقي ضیف  .٤
	دراسات في األدب العربي على مر العصور –عمر الطیب الساسي  .٥
	تاریخ األدب العربي –بروكال مان  .٦
	تاریخ األدب العربي –حسن الزیات  .٧
٨. A History of Arbabic literature – Clement Haurt	
٩. A literary history of Arabic – R.A Nicholson	

١٠. Arabi Sahityam – Prof V Muhammed Ali	
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Model	Question	Paper	

Sixth	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	
Core	Course 

AFU6B13	History	of	Modern	Arabic	Literature	
	

Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80 
 

I أجب عن االسئلة اآلتیة حسب االرشادات  (12 x ½ = 6 )  	
  اختر الجواب الصحیح مما بین القوسین •
 ] ١٨٩٦، ١٨٩٧، ١٨٩٨.......... [زحفت جیوش نابلیون على مصر سنة  .١
 ] محمد على، اسماعیل باشا، خدیوي عباس................... [الوقائع المصریة أنشأھا  .٢
 ] طھ حسین، محمد مصطفى جمعة، محمد حسین ھیكل.......... [زینب من روایات  .٣
 ]اسعد آباد، بغداد، حجاز[  .................... ولد جمال الدین االفغاني في  .٤
 كلماتبین ال صل •
 الدیوان  جبران .٥
 طھ حسین  العقاد .٦
 شوقي  األیام .٧
  بشرى      أمیر الشعراء .٨
 كمل الفراغ بكلمة مناسبة  •
 ...........رائد المسرح العربي  .٩
 ........ألفت مسرحیة البخیل سنة  .١٠
 ............ ولد حافظ ابراھیم في .١١
 ......النظرات من مؤلفات .١٢
II  عشرة من اآلتیة في جملة أو جملتین اجب عن.                     (10 x 2 = 20 )  
 كیف كان موقف شوقى نحو اإلنكلیز؟ .١٣
 ؟"المجلة المصریة"ماذا تعرف عن  .١٤
 ؟"فنجان قھوة"ماذا یذكر خلیل مطران في القصیدة  .١٥
 ماذا یقول الرصافي عن الربة؟ .١٦
 كیف كانت دراسة عمر أبو ریشة؟ .١٧
 ماذا تعرف عن موقف بدر شاكر السیاب في السیاسة؟ .١٨
 ت حال الشعر في بدایة النھضة؟كیف كان .١٩
 .اذكر بعض الصحف العربیة في عصر النھضة .٢٠
 من ھم أرباب القصص؟ .٢١
 ما المراد بالواقعى؟ .٢٢
 كیف كانت طفولة الشیخ محمد عبده؟ .٢٣
     ؟"أبو الحسن المغفل"ماذا تعرف عن مسرحیة  .٢٤
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III   ستة من اآلتیة اكتب مذكرة وجیزة عن .(6 x 5 = 30 )                             
 صالح عبد الصبور .٢٥
 العقاد .٢٦
 خلیل مطران .٢٧
 نزار قباني .٢٨
 علي محمود طھ .٢٩
 حافظ إبراھیم .٣٠
 رناعة الطھطاوي .٣١
 شاديأبو  .٣٢

 

IV  اكتب مقالة حول اثنین من اآلتیة. (2 x 12 = 24 )                                                    
 المدارس األدبیة الحدیثة .٣٣
 القصة في العصر الحدیث .٣٤
 الحركات األدبیة الحدیثة .٣٥
  النقد األدبي .٣٦
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CORE	COURSE	
AFU6B14	Media	Arabic	

	
Course	Outline	

 
Unit	1	

  مفھومھا ووظائفھا ومستویات التعبیر –اللغة 

Unit	2	

	المفھوم والخصائص العامة –اللغة االعالمیة 
Unit	3	

	أسلوب الكتابة االذاعیة ومؤھالت الكاتب
Unit	4	

	مكونات لغة الرادیو والتلفزیون 
Unit	5  

  لغة االخبار في الرادیو والتلفزیون 

  لغة الصحافة

  

Book for Study  

  التطبیقات –االسس  –المفاھیم  –اللغة االعالمیة 
  د أیمن منصور ندا -أ د سامي شریف   

  

Books for Reference  

  د عبد العزیز شرف –وسائل االعالم العربیة ومشكلة الثقافة  •
	د فضل هللا - وسائل االعالم العربیة    •
• Arabic Media   Dr. Ashraf Nittoor	
• Arabic Jouunalism in Inadia    Dr. Ashraf Nittoor	

	
	 	



105 
 

Model	Question	Paper	
Sixth	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

Core	Course 
AFU6B14	Media	Arabic	

	
Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80 

I أجب عن االسئلة اآلتیة  (12 x ½ = 6 )  	
 كّمل الفراغ بكلمة مناسبة •

  .......تصدر من " المدینة " جریدة  .١
  ....... تصدر من" العربي " ةلجم  .٢
  عربیة قدیمة......... األھرام  .٣
  .........الرابطة العالم اإلسالمي تصدر مجلة  .٤

  صل بین العمودین •

  وسیلة المكتوبة     ---     الجزیرة  .٥
  البریطانیة    ---     التلفاز  .٦
  اإلعالم البصري   ---     اإلذاعة .٧
  قناة عربیة مشھورة   ---     الجریدة   .٨

  أجب عن األسئلة اآلتیة •

  ما ھي وسائل اإلعالم ؟  .٩
  اكتب تعریف اللغة  .١٠
  الفرق بین اإلعالمي السمعي والبصري  .١١
  ما المراد بھ" اإلنسان حیوان ناطق" .١٢

   
II  في جملة أو جملتین أجب عشرة من اآلتیة.                           (10 x 2 = 20 )  
  مفھوم اللغة اإلعالمیة  .١٣
  األسلوب اإلذاعي  .١٤
  المؤثرات الصوتیة  .١٥
  اللقطات  .١٦
  أساسیات الكتابة اإلذاعیة  .١٧
  تقدیم النشرة اإلخباریة  .١٨
  اختیار اللقطات  .١٩
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  اإلعداد النھائي للخبر  .٢٠
  األسلوب الصحفي  .٢١
  لغة اإلعالن  .٢٢
  الوسیلة ھي اللغة  .٢٣
    الفرق بین اللغة والكالم .٢٤
  

III   في فقرة موجزةعن ستة  وضح .(6 x 5 = 30 )                                        
  اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة  .٢٥
  وظائف اللغة  .٢٦
  مستویات التعبیر اللغوي  .٢٧
  اللغة أساس الحضارة البشریة  .٢٨
  مساھمات الوسائل المرئیة في تعمیم األخبار  .٢٩
  ما ھي الوسائل الحدیثة لنشر المعلومات ؟  .٣٠
  اكتب عن رادیو وعن أھمیتھا  .٣١
 كیف یستطیع الطالب أن یفھم الجرائد والمجالت .٣٢

 

IV  اكتب مقالة عن اثنین من اآلتیة. (2 x 12 = 24 )                                                    
  ممیزات اللغة اإلعالمیة  .٣٣
  أسلوب أخبار اإلذاعة والتلفاز .٣٤
  بین الفرق بین لغة الصحافة ولغة الكتب  .٣٥
  اكتب مقالة عن سوء استخدام وسائل الحدیثة .٣٦
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CORE	COURSE	
AFU6B15(E01)	Literary	Criticism	

	
Course	Outline	

 
Unit	I	

	ما األدب؟ فإذا فما األدب؟  : الفصل األول 
Unit	II	

	علوم األدب -أقسام األدب –عناصر األدب 
Unit	III	

	فما النقد األدبي  –ما النقد األدبي 
Unit	IV	

  النقد األدبي بین العلم والنقد  –في النقد والناقد 

Unit	V	

  قیمة الذوق األدبي –في الذوق األدبي  -وظیفة النقد األدبي  

Book	for	Study	
  أحمد الشایب -أصول النقد األدبي

Books	for	Reference	
	لجنة من وزارة التربیة والتعلیم، دولة قطر -األدب •
	حسن جاد حسن -دراسات في النقد األدبي •
  دكتور نضر محمد إبراھیم -دراسات في النقد التطبیقي •
  الدكتور شوقي ضیف –في النقد األدبي  •
  الدكتور عماد الدین خلیل -في النقد اإلسالمي المعاصر •
  دكتور محمد عبد المنعم الخفاجي –مدارس النقد األدبي الحدیث  •
  الدكتور عبد الباسط بدر –مذاھب األدب الغربي  •
  الدكتور عبد الرحمن رأفت باشا –المنھاج الجدید في األدب العربي  •
  الدكتور شوقي ضیف – النقد •
	أحمد أمین –النقد األدبي  •
	أم محمد عبد القادر. أن. الدكتور -مبادئ النقد األدبي •
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Model	Question	Paper	
Sixth	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

Core	Course	(Elective	I) 
AFU6B15(E01)	Literary	Criticism	

	
Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80 

I أجب عن االسئلة اآلتیة  (12 x ½ = 6 )  	

 الجواب الصحیح مما بین القوسینكمل الفراغ ب •
 ) ةسمخ – ةثالث – اربعة(................ عناصر يلع یشتمل ان البد ادبي عمل كل .١

 )كارالیل – امرسن – رسكن.. (.........قول وھي النبیلة العواطف ابراز ھو األدب .٢

 ) األصفھاني – المقفع ابن – قتیبة ابن( ...............          مؤلفات من" األغاني" .٣

  )كارالیل  – امرسن –رسكن (................    قول وھذا لخیراألفكار سجل األدب .٤

  كمل  •

 .......................اب یسمي ام ھو الشعر يف الوزن .٥
  ...........ھو  الشعرالذاتي اساس ان .٦

  ........وھما  قسمین العامة طبیعتھ ثیح من النثر .٧
  ................................ولدراسة المألف طریقتان وھما  .٨

  عمودینبین ال وفق •

 جاد حسنحسن       عناصر األدب .٩
 الخیال  دراسات في النقد األدبي .١٠
 طھ حسین      قواعد الشعر .١١
 الرغبة والرھبة        األیام .١٢

   
II  في جملة أو جملتین أجب عشرة من اآلتیة                              (10 x 2 = 20 )  
 عرف النقد األدبي لغة واصطالحا .١٣

 ما ھما؟ . النقد األدبي یقوم بمھمتین .١٤

 األدب والنقد؟ما ھو الفرق بین  .١٥

  وازن بین البالغة والنقد .١٦

  ماھیاساسالشعرالذاتي؟ .١٧
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  ما ھي العاطفة؟ .١٨

 ما ھي الشروط التي یجب توفرھا في الناقد؟ .١٩

 "الفن للفن"ما ذا تعرف عن مذھب  .٢٠
 ما ھو الخیال؟  .٢١
 اكتب عن األسلوب .٢٢
 اذكر أربعة عناصر األدب .٢٣
     ما ھو األدب؟ .٢٤

  
III    عن ستة من اآلتیةوجیزة رة قفأكتب .(6 x 5 = 30 )                                      
  ؟العاطفة عنصر ھام في األدب .٢٥
 ؟ماھي وظیفة النقد .٢٦
 اكتب عن تطورات األدب ؟ .٢٧
 عالقة األدب بالفنون الجمیلة .٢٨
 األدب وفلسفة الحیاة .٢٩
 دور األسلوب في األدب .٣٠
 مكانة العاطفة األدب  .٣١
 شروط المقالة النقدیة .٣٢
 

IV   اثنین من اآلتیة وجیزة عناكتب مقالة. (2 x 12 = 24 )                                            
  نشأة النقد األدبي وتطوره .٣٣
 عناصر األدب  .٣٤
 أقسام األدب .٣٥
  النقد التطبیقي .٣٦
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CORE	COURSE	
AFU6B15(E02)	Indian	Writings	in	Arabic	

	
Course	Outline	

 
Unit	1	
		 Introduction	

a) The	period	of	Arabs	&	Sultans	
b)	Sheik	Zainuddin	Al	Makdum	Al	kabir	
c)	Mugal	period	
d)	Sheik	Zainuddin	Maqdum	Al	Sagir	

	
Unit	2		

a)	Al	Kazi	Mohd	Al	Kalikuti	
b)	Allama	Shah	Waliyyallahi	Aldahlavi	
c)	Kazi	Umar	Al	Malaibari	

	
Unit	3		

Modern	Period	
a)	Abu	Laila	Mohd	bin	Miran		
b)	Dr.	Mohyuddin	Aluwai	
c)	Abul	Hasan	Ali	Nadvi	

Book	for	Study	
Selected	topics	from	the	book"Ahlamul	Adabil	Arabi	fil	Hind"	

Edited	by:	Jamaluddin	Farooqi	
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Model	Question	Paper	
Sixth	Semester	B.A.	Afzalul	Ulama	Degree	Examination	

Core	Course	(Elective	II) 
AFU6B15(E02)	Indian	Writings	in	Arabic	

	
Time:	3	Hrs																																																	                                        																							Marks	:	80 

I أجب عن االسئلة اآلتیة  (12 x ½ = 6 )  	
  اختر جوابا صحیحا مما بین القوسین •
 )م١٩٩٩م، ١٩٩٨م، ١٩٨٩(الحسن علي الندوي؟  متى توفي أبو .١
 )القاضي عمر، محمد بن میران، قاضي محمد(شاعر مشھور بأبي لیلى؟  .٢
 )الفتح المبین، تحفة المجاھدین، فتح المعین(ما ھو أّول كتاب في تاریخ كیراال؟  .٣
 )غالء الدین ، ظھیر الدین بابر، غیاث الدین(من ھو مؤسس الدولة المغولیة؟  .٤
  نال جائزة للملك فیصل العالمیة لخدمة اإلسالم  .٥

 )زین الدین مخدوم صغیر، ابو الحسن علي الندوي، دھلوي(                   
  ھدایة األذكیاء إلى طریق األولیاء كتاب من؟  .٦

 )زین الدین مخدوم الكبیر، دھلوي، آلوائي(                                       
 )القاضي عمر، قاضي محمد، أبو لیلى........ (من مؤلفات  قصیدة الفتح المبین .٧
 )أبو لیلى، محمد بن میران، محي الدین آلوائي(كتاب من؟ " وصف العاصفة" .٨
 أجب عن األسئلة اآلتیة في كلمة •
 ما موضوع فتح المعین؟ .٩
 أین ولد أبو الحسن علي الندوي؟ .١٠
 ماذا یعني اإلسالم وقضایا اإلنسانیة؟ .١١
 ي الدین اآللوائي؟أین ولد الدكتور مح .١٢
   

II   في جملة أو جملتین عشرة من اآلتیةحول أجب                       (10 x 2 = 20 )  
 لیلى؟ بوما اسم شاعر أ .١٣
 ؟"اإلنسان ھاإلى كم أی"ما ھو موضوع قصیدة  .١٤
 لماذا بني شاجھان تاج محل؟ .١٥
 اذكر أربع مؤلفات لمحي الدین اآللوائي؟ .١٦
 میران؟ماذا تعرف عن محمد بن  .١٧
 ما ھو موضوع كتاب مقاصد النكاح؟ .١٨
 من ھو مؤسس دولة التغالقة؟ ومتى؟ .١٩
 .أكتب عن التغلق .٢٠
 ما ھي المساھمات شاجھان في الھند؟ .٢١
 من ھم أبناء اإلمام شاه ولي هللا الدھلوي؟ .٢٢
 .تكلّم عن أسرة شاه ولّي هللا الدھلوي .٢٣
    من كانت والدة العالمة السید أبو الحسن علي حسن الندوي؟ .٢٤
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III    عن ستة من اآلتیةوجیزة أكتب مذكرة.                              (6 x 5 = 30 )  

                                      
 أبو لیلى محمد بن میران .٢٥
 ما الفرق بین الفتح المعین وفتح المبین؟ .٢٦
 .العصر الغزنوي ودولة ممالیك .٢٧
 زین الدین مخمدوم الكبیر .٢٨
 الصغیرزین الدین مخدوم  .٢٩
 تحریض أھال اإلیمان علم جھاد عبدة الصلبان .٣٠
 الدكتور محي الدین اآللوائي .٣١
 "حجة هللا البالغة وتحفة المجاھدین"ماذا تعرف عن كتاب  .٣٢
 

IV   اثنین من اآلتیة عناكتب مقالة. (2 x 12 = 24 )                                                    
 وآثاره في مجال الدعوة واألدب اإلمام شاه ولي هللا الدھلوي .٣٣
 العالمة أبو الحسن علي الندوي .٣٤
 العھد المغولي .٣٥
    علماء العربیة في الھند .٣٦
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CORE	COURSE	
AFU6B16	Project	

	
Course	Outline	

 
	
	

Project	Guidelines:	

1)	Project	work	may	be	done	either	individually	or	as	a	group	of	students	not	exceeding	5	in	
number.	

2)	The	topic	of	the	project	should	be	on	Arabic	language	and	literature	and	selected	
subjects.	

3)	Students	should	be	properly	oriented	on	the	methodology	of	conducting	a	study	during	
the	Vth	Semester,	making	use	of	the	hours	allotted	for	the	purpose.	

4)	 The	 Project	 work	 should	 be	 completed	 by	 the	 end	 of	 the	 VI	 semester	 and	 the	 report		
					should	be	submitted	to	the	Department	before	31st	March	of	the	year	concerned.	
5)	The	project	report	should	be	either	printed	or	typed	in	Arabic.	
6)	The	valuation	of	the	project	will	be	done	at	two	stages:	

a.	Internal	evaluation	(supervising	teachers	will	assess	the	project	and	award	grades)	
b.	External	evaluation	(The	team	will	comprise	of	an	external	examiner	appointed	by	the	

										University	and	the	HOD	of	the	institution	concerned	or	his	nominee).	
					c.	 A	 Viva	 voce	 related	 to	 the	 project	 work	 will	 also	 be	 conducted	 by	 the	 external		
										evaluation	team.	All	candidates	should	undergo	the	Viva	voce	test	individually.	
					d.	Grades	will	be	awarded	to	candidates	combining	the	internal	grade,	external	grade	and		
										Viva	voce	grade.	
7)	Length	of	the	project	report	25	to	35	pages.	The	report	may	be	organized	in	3	chapters		
						(minimum).	
8)	 Project	 evaluation	 and	 the	 Viva	 voce	 should	 be	 conducted	 immediately	 after	 the		
								completion	of	the	regular	classes	/written	examination.	
9)			The	chairman	of	the	VI	semester	examination	should	form	and	coordinate	the			
									evaluation	teams	and	their	work.	
10)	The	project	external	evaluation	should	be	completed	before	the	commencement	of	the		
									centralized	valuation.	
11)	 External	 examiners	 will	 be	 appointed	 by	 the	 University	 from	 the	 list	 of	 VI	 semester		
									Board	of	Examiners	in	consultation	with	the	Chairman	of	the	Board.	
12)	Students	for	viva-voce	are	compulsorily	completed	the	internal	evaluation.	
13)	 The	 internal	 to	 external	 is	 to	 be	 taken	 in	 the	 ration	 of	 1:4.	 Assessment	 of	 different		
									components	may	be	done	as	given	below.	
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Details	of	the	Assessment	of	Project	Report	
Internal	(20%	of	total)	

Component	 %	of	Marks	
Punctuality	 20	
Use	of	Data	 20	
Scheme/Organization	of	Report	 30	
Viva-voce	 30	
	

External	(80%	of	total)	
Component	 %	of	Marks	

Relevance	of	the	Topic,	Statement	of	Objectives,	Methodology	
(Reference/Bibliography)	
Statement	of	Objectives,	Methodology	

20	

Presentation,	Findings	and	recommendations	 30	
Viva-voce	 50	
	
Basic	Ingredients	of	a	Project	Design:	
The	project	work	can	be	designed	by	considering	the	following	elements:-	

1)	Selection	of	a	Topic	
2)	Pilot	Survey	–	a	trial	run	of	questionnaire	/	interviews	
3)	Significance	/	relevance	of	the	Study	
4)	Review	of	Related	Literature	
5)	Formulation	of	Research	Questions	
6)	Research	Objectives	(Minimum	2)	
7)	Coverage	(Universe	/	Sample	&	period	of	study)	
8)	Data	source	(Primary/Secondary)	
9)	Methods	of	Analysis		
10)	Limitations	of	the	study	
11)	Chapter	outline	
12)	Data	Analysis/Result	Chapter(s)	
13)	Conclusion	

	
Structure	of	the	Report:	
The	report	should	be	organized	in	the	following	sequence:	

1)	Title	page	
2)	Name	of	the	candidate,	Name	and	designation	of	the	supervising	teacher	
3)	Declaration	of	the	student	and	certificate	of	the	supervising	teacher	
4)	Acknowledgements	
5)	List	of	tables,	List	of	figures,	Table	of	contents	
6)	Introduction	
7)	Significance	of	the	study	
8)	Related	works,	if	any	
9)	Objectives,	methodology	and	data	sources	
10)	Chapter	scheme	
11)	Main	text,	summary	conclusions	and	recommendations	
12)	Bibliography.	

	
	


