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Сучасна арабська літературна  мова 

 

1.Загальна характеристика системи арабського вокалізму та консонантизму. 

2.Типи арабських почерків: історія виникнення, особливості. 

3.Система арабських коренів. Основи слів. 

4. Частини мови.  

5.Ім�я як частина мови. Основні ознаки імені. 

6. Рід, стан, число імені. 

7. Категорія відмінку імені. Утворення. Значення. 

8.Правильна та ламана множина імен. 

9.Ідафна конструкція. Утворення. Типи. 

10.Якісні прикметники. Моделі утворення. Двоїна, множина. 

11.Прикметники, що означають фізичну ваду або недолік. 

12.Ступені порівняння якісних прикметників.  

13.Відносні прикметники. 

14. Займенник. Класифікація займенників. 

15. Особові займенники.  

16. Займенники-енклітики. 

17. Займенники-енклітики з іменем, прийменником, дієсловом. 

18.Вказівні займенники. 

19.Питальні займенники. 

20. Відносні займенники. 

21. Числівники. Типи числівників. 

22. Узгодження числівника з іменем. 

23. Кількісні числівники. 

23.Порядкові числівники. 

24. Відсотки та дроби. 

25. Прислівники. Типи 

26. Утворення прислівників від імен. 



 

 

27.Власне прислівники.  

28. Прислівники на позначення місця та часу. 

29.Прийменники. Загальна класифікація. 

30. Прийменники для позначення просторово-часових значень. 

31. Дієслово як частина мови. Загальні ознаки. 

32.Категорія часу. 

33. Моделі утворення дієслівних порід. 

34.Минулий час дієслів: значення, утворення. 

35.Теперешній час дієслів: значення, утворення. 

36.Майбутній час дієслів: значення, утворення. 

37.Неособові дієслівні форми. Загальна характеристика. 

38. Масдар. Утворення, значення, функції. 

39. Активний дієприкметник. Утворення, значення, функції. 

40. Пасивний дієприкметник. Утворення, значення, функції. 

41. Дієслова похідних порід. Загальна характеристика. 

42. Дієслова 1 породи. Утворення, значення, функції. 

43. Дієслова 2 породи. Утворення, значення, функції. 

44. Дієслова 3 породи. Утворення, значення, функції. 

45. Дієслова 4 породи. Утворення, значення, функції. 

46. Дієслова 5 породи. Утворення, значення, функції. 

47. Дієслова 6 породи. Утворення, значення, функції. 

48. Дієслова 7 породи. Утворення, значення, функції. 

49. Дієслова 8 породи. Утворення, значення, функції. 

50. Дієслова 9 породи. Утворення, значення, функції. 

51. Дієслова 10 породи. Утворення, значення, функції. 

52. Пасивний стан. 

53. Пасивний стан дієслів похідних порід. 

54. Неправильні дієслова. Загальна характеристика. 

55. Подвоєні дієслова. Утворення, особливості відмінювання. 

56.  Гамзовані дієслова. Утворення, особливості відмінювання. 



 

 

57. �Подібноправильні� дієслова. Утворення, особливості відмінювання. 

58. �Порожні� дієслова. Утворення, особливості відмінювання. 

59. �Заплутані� дієслова. Утворення, особливості відмінювання. 

60. Основи дієслівного синтаксису.  

61. Дієслівне речення. Основні ознаки.  

62. Підмет і присудок дієслівного речення.  

63. Дієслівне поширене речення.  

64. Додаток. Типи. 

65. Обставина. Типи обставин. 

66. Означення. Типи. 

67. Дієслова �неповного � значення. 

68. Дієслова тривання і початку дії.  

69. Часові конструкції. 

70. Складений дієслівний присудок.  

71. Минулий тривалий час. 

72. Давноминулий час. 

73.Модальні дієслова.  

74. Модальні частки. 

75. Усічена дієслівна форма. Утворення, значення. 

76. Наказовий спосіб. Утворення, значення 

77.�Легкий та важкий� нун посилення.  

78. Вираження реальної та ірреальної умови. 

79. Основи іменного синтаксису.  

80. Іменне речення. Ознаки. 

81. Підмет і присудок іменного речення. 

82. Порядок слів іменного речення. 

83. Іменні частки.  

84. Основи словотвору. 

85.Формальний словотвір. 

86.Відіменний словотвір 



 

 

87. Віддієслівний словотвір. 

88. Імена дії. Утворення. Значення. 

89. Імена однократності. Утворення. Значення 

90. Імена місця і часу дії. Утворення. Значення. 

91. Імена на позначення інструментів. Утворення. Значення. 

92. Імена на позначення якості. Утворення. Значення. 

93. Зменшувальні форми імені. Утворення. Значення. 

94.  Типи прикладок. Вживання. 

95. Посилювальна прикладка. 

96. Прикладка єднальна.  

97. Прикладка заміни. 

98. Типи словосполучень. 

99. Атрибутивні та апозитивні словосполучення. 

100. Пряма і непряма мова.  

 

قسام الكلمةأ  

 اإلعراب و البناء

 أنواع اإلسم

 المثنى

 جمع

 األسماء الخمسة

 النكرة و المعرفة

 الضمائر

 الضمير المتصل

 الضمير المنفصل

 الضمير المستتر

 ضمير الفصل

 إسم العلم



 

 

 أسماء اإلشاراة

 االسيم الموصول

لالفعل الصحيحي و المعت  

 الفعل الماضي

 فعل األمر

ارعالفعل المض  

 المضارع المرفوع

 المضصارع المجزوم

 معانى حروف الجزم

 المضارع المنصوب

 األفعال الخمسة

أسماء األغعال   

 الالزم و المتعدي

 الجملة الفعلية

 الفاعل

ب الفاعل~نا  

 بناء الفعل الماضي للمجهول

 تأنيث الفعل مع الفاعل

 الجملة الإلسمية

 المبتداء و الخبر

 أنواع الخبر

اءأنواع المبتد  

 آان و أخواتها

 إن و أخواتها

 منصوبات األسماء

 المفعول به



 

 

 المفعول المطلق

 المفعول معه

 المفعول له

 المفعول فيه

 ظرف الزمان و المكان

 الحال

 التمييز

 المستثنى

 العدد

 أسلوب اإلستفهام

 أسلوب الشسرط

 مجرورات األسماء

القسم   

 اإلضافة

 النعت

 التوآيد

 البدل

 المجرد و المزيد

درالمص  

 اسم التفضيل

 الجملة اإلبتدائية

 الجملة اإلستئنافية

 الجملة االعتراضية

 الفصل و الوصل

 الجملة التقريرية

 الجملة التفسيرية



 

 

 النداء

 الدعاء

 النهي

 المدح و اّلذم

 التعجب

 القسم

 الجملة المرآبة

 عالمات الترقيم

 الشدة

 التاء المربوطة و التاء المبسوطة

 ألف التفريق

و همزة القطعهمزة الوصل   

 اإلشتقاق

 الخط العربي

 مكان اللغة العربية بين لغات العالم

 نشأة و تطور اللغة العربية

 األسلوب و التعبير
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Ковыршина Н. Б. Арабские страны. Лингвострановедение (начальный курс). 

– М., 2006. 

Ковыршина Н. Б. Арабский язык. Домашнее чтение. Продвинутый уровень. – 

М., 2004. 

Лебедев В. В. Арабская грамматика. Базовый курс на русском и арабском 

языках. – М., 2003. 

Яковенко Э. В. Практический курс перевода. – М., 2005. 

 Зарытовская В. Н., Ковыршина Н. Б. Тексты для чтения на арабском языке. – 

М., 2007. 

دمشق –ب اإلمأل التعليمية آتا. الدآتور شوقي المعري  2003  

2000دمشق  –الواضح في القواعد و االعراب . محمد زرقان الفرخ  

2007الرياض  –) ١(آتاب الطالب : العربية بين يديك  

2007الرياض  –) ٢(آتاب الطالب : العربية بين يديك  

1994 نابل  –. المستوى الثاني: دليلي في النحو. حسن بن حميدة، محمد مهير  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Історія арабської літератури 

 

Період культурного піднесення 

1. Вищі школи у Лівані. Університет аль-Азгар у Єгипті. Поява арабських 

газет і розвиток преси.  

2. Життя і творчість Бутруса аль-Бустані та Антуна аль-Бустані. 

3. Життя і творчість Насифа аль-Язіджі.  

4. Поетичний талант Хафіза Ібрагіма. 

5. Життя і творчість Ахмада Шаукі - "еміра поетів".  

6. Творчість Халіля Мутрана. Переклади з Шекспіра і Корнеля.  

7. Лінгвістичні та літературознавчі студії Ахмада Фаріса аш-Шид'яка.            

8. Патріотична публіцистика Адіба Ісхака та Мустафи Каміля. 

9. Мустафа аль-Манфалуті - основоположник арабського сен-тименталізму. 

Публіцистика і белетристика аль-Манфалуті.  

 

Становлення сучасної арабської літератури 

1. Література магджяру. Сирійсько-американська школа романтизму. 

2. Творчість Джебрана Халіля Джебрана.  

3. Тема становища жінки на Сході у повісті Аміна ар-Рейхані "Поза стінами 

гарему".  

4. Основоположники жанру історичного роману в Єгипті: Дж.Зейдан і Ф. 

Антун. 

5. Життя і творчість Махмуда Теймура.  

6. Життя і творчість Т. Хусейна. Автобіографічна повість Таги Хусейна 

"Дні".  

7. Розвиток літературознавчої думки  в Ливані та Єгипті: дослідження 

М.Ну'айме та Т.Хусейна. 

8. Творчість Тауфіка аль-Хакіма та  Юсуфа Ідріса. 

9. Феномен творчості Нагіба Махфуза: соціальна та  філософська 

проблематика.   



 

 

10. Арабський театр. Особливості драматургії. 

11. Сучасна жіноча проза: Гада ас-Саман. 

 

Загальний огляд сучасних арабських національних літератур 

1. Загальний огляд алжирської літератури. 

2. Загальний огляд кувейтської літератури.  

3. Загальний огляд єгипетської літератури. 

4. Загальний огляд лівійської літератури. 

5. Загальний огляд іракської літератури. 

6. Загальний огляд єменської літератури. 

7. Загальний огляд ліванської літератури. 
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1987, حلب. مالمح الشعر المهجري.اقعمر الدق  
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