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BSAR 305- Arabic Composition I                            I   اإلنشاء العربي
 

Course Description       توصيف المقرر 

والتحدث والكتابة. فهذا ادلقرر يرّكز جانب الكتابة ال بد لتعّلم أي لغة اكتساب ادلهارات األربعة من القراءة واالستماع  
واإلنشاء مما سيساعد الطالب يف اإلظهار عما يف ضمريىم وابطنهم، والكتابة أبسلوب متني اتبع للقواعد واألسس اإلمالئية 

قعي، فيتعّلم طريقة  السائدة، وذلذا اخرتان بعض ادلباحث يف اإلنشاء من احلكاايت والطلبات حىت يعيش الطالب يف العصر الوا
يف ادلقرر الدراسي، كما أنو سيتفيد من طرق تقدمي الطلبات بطريق   والرسائل كتابة األحداث بشكل مباشر على منوال احلكاايت

 متفق عليو يف أصول الكتابة.
 Course Objective        :أهداف املقرر

 متكني الدارس من الكفاايت اللغوية واالتصالية والثقافية  1
 تدرب الطالب على أصول وقواعد ىذه اللغة ما يؤىلو على الكتابة ابللغة العربية بدقة وطالقة ووضوح ومجال. 2
إلكثار من الكفاية اللغوية وادلعرفةة ات العربية مراعاة التشجيع الطالب على قراءة اجلرائد ومشاىدة التلفزيون، ومتابعة ادلسلس 3

 اب والتعمق.عن الثقافة العربية والزايدة من االستيع
مةةا لعةةل كتابتةةو كتابةةة أدبيةةة فنيةةة  ات  خةةالل ادلةةواد الدراسةةية  والتعبةةريات اجلميلةةة، حةةث الطالةةب علةةى حفةةت ادلفةةردات العربيةةة 4

 مستوى عال.
 Course Contents        حمتوايت املقرر:
 Unit 01         احلكاايتالوحدة األوىل: 

 من جّد وجد)احلاجة أم االخرتاع( 1.1
 لوقت الضيقالصديق  1.2
 كما تدين تدان 1.3
 من حاول اخلداع خدع 1.4
 فّكر يف اخلروج قبل الدخول 1.5
 ىل جزاء اإلحسان إال اإلحسان 1.6
 لكّل عمل رجال 1.7

 Unit 02         الطلباتالوحدة الثانية : 
 إىل السفري السعودي لتأشرية العمرة والزايرة 2.1
 إىل رئيس قسم اللغة العربية لاللتحاق ابلقسم 2.2
 التوظيف للوظائف الشاغرةإىل مدير مكتب  2.3
 إىل رئيس قسم اللغة العربية للمساعدة ادلالية 2.4
 إىل رئيس قسم اللغة العربية لالشرتاك يف الرحلة اجلامعية 2.5
 إىل رئيس قسم اللغة العربية للحصول على إجازة 2.6

  Unit 03         الرسائل: ثالثةالوحدة ال
 كلمة توجيهية لكتابة الرسائل 3.1
 حيضو على االجتهاد ويوصيو ابدلعاشرة احلسنةمن والد إىل ولده  3.2
 رسالة هتنئة صديق بعيد الفطر 3.3
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 من صديق إىل صديق يعزّيو على وفاة والده 3.4
 إىل مدير مكتبة جتارية إلرسال الكتب 3.5
 من صديق إىل صديق يدعوه إىل زايرة قريتو 3.6

 اسرتاتيجيات التعليم والّتعّلم
 احملاضرة والشرح النظري 
 االجتماعية ادلناقشة وادلشاركة 
 احملاكاة 

 ( Assignments- Types and Number with calendar)  الواجبات احملّددة وأنواعها

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 التكليف أبحباث مجاعية وحتديد مسؤولية كل عضو يف اجملموعة -
 خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينهاتشكيل رلموعات متّثل آراء  -
 التكليف ابحباث فرديّة -

 (Assessment and Examinations: As per University Rules) حسب قواعد اجلامعة –االختبار واالمتحاانت 

 Suggested Books         الكتب املقرتحة:
 خليل ىنداوي، تيسري اإلنشاء. مكتبة دار الشرق، بريوت -
 عبده، حنو تعّلم اللغة العربية وظيفياً. دار ادلعارف، القاىرة.داؤد عطية  -
 علي رضا، اإلنشاء السهل. مكتبة دار الشرق. بريوت -
 دمحم بشري، مفتاح اإلنشاء. دار العلم. إسالم آابد -
 ملك، أ.د. خالق داد، مباحث يف اإلنشاء واحملادثة. مكتبة آزاد. الىور -

 رللس نشرايت إسالم. كراتشيالندوي، دمحم رابع، معّلم اإلنشاء.  -


