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 البحثمستخلص 

إىل التعدرف  علددث أبدر بددرلمم تعليمددي  قدافم علددث اليةدو  ام ةا ددية يف تنميددة  الدراسددة تهدد 
عينددددة ابختيددددار  قددددام البا دددد  ،ولتحقيددددد ا ددددد  ؛مهددددارة الكتابددددة لدددددغ متعلمددددي اللغددددة العربيددددة لغددددة   يددددة

غدددوايت يف معهدددد الل ممثلدددة مدددن املسدددتوغ املتقددددم ،مدددن متعلمدددي اللغدددة العربيدددة بوةددديها لغدددة   يدددة عشدددوافية
عينتدددر بريبيدددة شدددرو  متعلمدددا، قسدددموا ابلتسددداو  يف العربيدددة جبامعدددة امللدددق سدددعود، وقدددوام العيندددة ابندددا  وع

املدددنهم الوةددديي واملدددنهم يدددب  الت دددري ،  يف الدراسدددة مخد  . واسدددت  ، بعدددد الت كدددد مدددن تكا   ددداو دددابطة
اسددتبا ة لتحديددد مهددارات الكتابددة املناسددبة لتعلدديم اللغددة العربيددة لغددة   يددة يف  البحدد  يف  أدوات  متثلددتو 

وجدددود أظهدددرت  تدددافم البحددد   . و. والدددجلمم التعليمدددي ، وامختبدددار القبلدددي والبعدددد  ،املسدددتوغ املتقددددم
( بددددر اتمددددوعتر الت ريبيددددة الدددد  درسددددت بواسددددطة 0.0.دملددددة إ ةددددافية عنددددد مسددددتوغ  ت ا ددددرو  ذ
يف مهدددارات   التخطددديد، املقدمدددة،  ام ةا دددية، والطدددابطة الددد  درسدددت ابلطريقدددة التقليديدددة،اليةدددو  

العددر ، امتامتددة، املراجعددة(، وكدددلق يف الدرجددة الكليددة ملهددارات الكتابددة، ممددا يشدد  إىل وجددود  ددرو  
لددق ذات دملدة إ ةدافية بدر اتموعدة الت ريبيدة واتموعددة الطدابطة يف درجدات التطبيدد البعدد  لت

املهددارات مددن مهددارات الكتابددة، وكدددلق يف الدرجددة الكليددة ملهددارات الكتابددة، وكا ددت تلددق اليددرو  
( غددد  دالدددة يف مهدددارة  Zكمدددا أظهدددرت النتدددافم اإل ةدددافية أ   قيمدددة    لةددداجمل اتموعدددة الت ريبيدددة.

موعددة  التحريددر(، ممددا يشدد  إىل عدددم وجددود  ددرو  ذات دملددة إ ةددافية بددر اتموعددة الت ريبيددة وات
وكددددلق يتطددد  مدددن  . الطدددابطة يف درجدددات التطبيدددد البعدددد  لتلدددق املهدددارة مدددن مهدددارات الكتابدددة

%( مدددن 0.(، وهددددا يعددد) أ ددد   0.0.  دددم ا بدددر  مربدددد بيتدددا( قدددد بلددد    أ    النتدددافم اإل ةدددافية،
التبدداين الكلددي لليددرو  بددر متوسددطات درجدددات القياسددات البعديددة ملهددارات الكتابددة للم مدددوعتر 

يف  (0.0. أ  قدديم  ت( دالددة عنددد مسددتوغ  كمددا أظهددرت النتددافم .تعليمدديلتدد ب  الددجلمم ال يعددود
املهدددارات   التخطددديد، املقدمدددة، العدددر ، امتامتدددة، املراجعدددة، التحريدددر(، وكددددلق يف الدرجدددة الكليدددة 
ملهدددارات الكتابدددة، ممدددا يشددد  إىل وجدددود  دددرو  ذات دملدددة إ ةدددافية بدددر متوسدددد التطبيدددد القبلددددي 

سددد التطبيددد البعددد  للم موعددة الت ريبيددة يف درجدددات تلددق املهددارات مددن مهددارات الكتابدددة، ومتو 
  م ا بر  مربدد بيتدا( للدرجدة كما تظهر النتافم أ    وكا ت تلق اليرو  لةاجمل التطبيد البعد .

%( من التبداين الكلدي لليدرو  بدر ..(، وهدا يع) أ    ..0.الكلية ملهارات الكتابة قد بلغت  
 .   . تعليميمتوسطي التطبيقر القبلي والبعد  للم موعة الت ريبية يعود لت ب  الجلمم ال

ل ام ةا ي املتزامن وغ  الية، ليم عن بعد التع املهارة اللغوية، مهارة الكتابة ،  الكلمات املفتاحية:
 ثا ية.اللغة ال ، املتزامن 
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Abstract 

The study aimed at investigate the effect of an educational program based on 
virtual classes, on developing the writing skill of the learners of Arabic as a Second 
Language. To achieve the goal, the researcher selected a random sample of Arabic 
language learners as a second language represented by the advanced level at the Institute 
of Arabic Linguistics at King Saud University. The sample consisted of twenty-two 
learners, divided equally in experimental and control samples. The study depended on 
the descriptive approach and the quasi-experimental approach. The tools of the study 
were a questionnaire to identify the appropriate writing sub-skills for teaching Arabic as 
a second language in the advanced level, building a learning program and the pre-post 
test. The findings showed that there were statistically significant differences at (0.05) 
between the experimental group studied by the virtual classes and the control group 
studied by the traditional way in the skills of planning, introduction, presentation, 
conclusion and revision. Findings revealed that there were statistically significant 
differences between the experimental group and the control group in the post-
application levels of these writing sub-skills, as well as in the overall grade of the writing 
skill. These differences were in favor of the experimental group. The statistical results 
showed that the value of (Z) is not significant in the skill of (editing), indicating that 
there are no statistically significant differences between the experimental group and the 
control group in the post-application grades of that skill of writing skills. It is also clear 
from the statistical results that the magnitude of the effect (the square of Aita) reached 
0.81. This means that 81% of the total differences between the averages of the distance 
measurements of the writing skills of the two groups is due to the impact of the training 
program. The findings also showed that the values of (T) are at the level of 0.01 in the 
skills: (planning, introduction, presentation, conclusion, revision, editing), as well as in 
the overall degree of writing skills, indicating that there are statistically significant 
differences between the average tribal application and the average application After the 
experimental group in the grades of those skills of writing skills, those differences were 
in favor of the post-application. The findings showed that the magnitude of the effect 
(ATA) for the total degree of writing skills was 0.98. This means that 98% of the total 
variance between the mean and post-experimental differences of the experimental 
group is due to the impact of the educational program. 
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