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BSAR 307- Arabic Composition-II                   II -اإلنشاء العربي  

 
Course Description       توصيف المقرر 

 
والكتابة. فهذا املقرر يرّكز جانب الكتابة ال بد لتعّلم أي لغة اكتساب املهارات األربعة من القراءة واالستماع والتحدث  

واإلنشاء  مما سيساعد الطالب يف اإلظهار عما يف ضمريىم وابطنهم، والكتابة أبسلوب متني اتبع للقواعد واألسس اإلمالئية 
تعّلم طريقة كتابة السائدة، وهلذا اخرتان بعض املباحث يف اإلنشاء من الرسائل واملقاالت حىت يعيش الطالب يف العصر الواقعي، في

بطريق متفق عليو يف اسي، كما أنو سيتفيد من طرق إنشاء احلوارات يف املقرر الدر  اث بشكل مباشر على منوال املقاالتاألحد
 أصول الكتابة.
 Course Objective        :أهداف املقرر

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

 عن الثقافة العربية والزايدة من االستيعاب والتعمق.
مبا ععبل كتابتبو كتاببة أدبيبة فنيبة  ات  خبالل املبواد الدراسبية  والتعببريات اجلميلبة، الطالبب علبى حفبمل املفبردات العربيبةحث  4

 مستوى عال.
 

 Course Contents        حمتوايت املقرر:
 Unit 01         : املقاالتالوحدة األوىل

 كلمات توجيهية لكتابة املقاالت 1.1
 القرآن الكرمي 1.2
 األعظم ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  1.3
 دمحم بن قاسم الثقفي 1.4
 العالمة دمحم إقبال 1.5
 العالمة مجال الدين األفغاين 1.6
 القائد األعظم دمحم علي جناح 1.7
 ملا ا ندرس اللغة العربية؟ 1.8
 اللغة العربية يف العصر احلديث 1.9

 اللغة العربية يف ابكستان 1.11
 Unit 02         احلوارات: الثانيةالوحدة 

 والتعارفالتحية  2.1
 الطعام والشراب 2.2
 التسّوق 2.3
 السفر 2.4
 يف املطار 2.5
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 اهلواايت 2.6
                  الصحة 2.7
  يف سيارة أجرة 2.8
 ما ا رأيت اليوم 2.9

 جامعتنا 2.11
 كليّتنا 2.11
 قريتنا 2.12
 مدينتنا 2.13
 مطالعة الكتب 2.14
 الصحف واجلرائد 2.15
 الربيد 2.16
 املصرف 2.17
 اإل اعة 2.18
 التلفزيون 2.19
 مواعيد الدراسة 2.21
 القطار 2.21
 الطائرة 2.22

 والّتعّلماسرتاتيجيات التعليم 
 احملاضرة والشرح النظري 
 املناقشة واملشاركة االجتماعية 
 احملاكاة 

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

 الّتقومي الذايت لألنشطة والواجبات
 األنشطة والواجبات تتشّكل يف صور آتية:

 مسؤولية كل عضو يف اجملموعةالتكليف أبحباث مجاعية وحتديد  -
 تشكيل جمموعات متّثل آراء خمتلفة، وإقامة مناقشات علمية بينها -
 التكليف ابحباث فرديّة -

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

 
 Suggested Books         الكتب املقرتحة:

 ىنداوي، تيسري اإلنشاء. مكتبة دار الشرق، بريوتخليل  -
 داؤد عطية عبده، حنو تعّلم اللغة العربية وظيفياً. دار املعارف، القاىرة. -
 علي رضا، اإلنشاء السهل. مكتبة دار الشرق. بريوت -
 دمحم بشري، مفتاح اإلنشاء. دار العلم. إسالم آابد -
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 ثة. مكتبة آزاد. الىورملك، أ.د. خالق داد، مباحث يف اإلنشاء واحملاد -
 الندوي، دمحم رابع، معّلم اإلنشاء. جملس نشرايت إسالم. كراتشي -

 


