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ة الــ راا اليه ةــة هــ فا ال راةــة اج امج ةــة ليــ   حنــ  ا  اــ  أدــ  اةــهب  ل اعــ ا  الهــ او       لــ

لـ ر  لبل ـة ي  للة عهبي م الي ة الب ةلـة ل ـة اثنلـةهن واـن ال  حـر   دراةـهه اعـ لن جـ ه الهجـ ي  لاهام
ةب  أ  يـ     ي  للة(أبدات ال حر ال ئلحنلة )ااه  ر ال راا اليه ةة ام  وأا ة ض ةطة احنهبل ً   جت ي لة

وذلــ   اهضـ  ة وحــ اا البل ـة الهج ي لـة اعـ ا  الهـ او  وا  دئـه   ةهـ ري  البل هـني وحـ اا  بيل لـة
 ويل س أتدريه    اه لهتا.  ي  للةلضل س أد ه  لي  اعهبي ني      لة ال راهتا   اليه ةة ام

اج ال هـ ئن الـت  فلـ   -ةب  أ  يـ   ةهحيلـ  ال هـ ئن احصـ ئل  -و وص  ال  حر   ا ية ال راةة 
أنه    وج  ف وق ذاا د لة احص ئلة ةني اهوةطم درج ا أف اد البل ة الهج ي لـة واجمل ولـة الضـ ةطة 

و  مـ ور اعلـ راا   را عل راا اليه ةة امي  للة ةشي  لـ  ّ   أد  اةهب  ل اع ا  اله او   اهحن 
 الين ث ةشي  ا  .

 -وا ج ال  حر ةهوصل ا و وجلل ا ان أة زه : 
  ح ازي  ان ال راة ا الي وية   جم ل رفع اليف حمت اله اوللة عهبي م الي ة الب ةلة ل ـة اثنلـة   

د  علـــ رت اليه ةـــة  والهوصـــلة ةهضـــ ني اعضـــ راا اـــ ا   وا ةـــه     االـــ ير  الـــ راا الي ـــة ا اـــ ة
واع ــ هن الهبيل لــة عهبي ــم الي ــة الب ةلــة ل ــة اثنلــة الــ راا اليه ةــة امي  للــة   اعضــ راا ذاا الب يــة  

ومييــن ا يهصــ ر ليــ  أةــ ز اعلــ راا امي  للــة اع  ةــ ة لضــ راا اعهبي ــني   والهب ــري اليهــ ا  ا ل  غــة
 الي وية.



 

  

Abstract 
 

the impact of the use of the Pragmatics portal in developing 

the persuasive writing skills of the Arabic language learners 

as a second language. 
 

Title of Thesis: 
 

Fahad Hammad Al-Tamimi    
 

Name of Student: 
 

 Dr. Saleh bin Hamad Al-Suhaibani, Supervisor: 
 

 

  Teaching Arabic Language Institute. Al-Imam Mohammad 

Ibn Saud Islamic University 

College and University: 
 

Applied Linguistics 
 

Branch Track 

 

Applied Linguistics 
 

Department: 

1439/1440 Academic year PhD Degree: 

 

        
The study aimed to answer its question, what is the impact of the use of the 

deliberative portal in developing the persuasive writing skills of the Arabic 

language learners as a second language? The researcher has approached the 

semi-empirical approach by choosing an experimental and control sample. He 

used the main research tool (test of persuasive writing skills). In addition, he 

taught the two samples an educational units that include the units of the 

experimental sample and the deliberative input and principles. It was to measure 

their impact on learners in developing their skills in persuasive writing and 

measuring the impact on their writings. 

The researcher concluded at the end of the study, after he analyzed the results 

statistically, that there are no statistically significant differences between the 

average scores of the experimental sample and the control group following the 

use of the deliberative input in the acquisition of persuasive writing skills in 

general and in the three skill areas in particular. 

The researcher came out with the following recommendations: 

Delivering more linguistic studies in the field of improving the deliberative 

efficiency of Arabic language learners as a second language in other modern 

language skills and listening as a substitute for writing skills. 

Recommending the inclusion of the skills of persuasive writing in relevant 

courses such as (eloquence and written expression), and can be limit to the most 

important persuasive skills appropriate to the abilities of language learners 

curricula for Arabic language learners as a second language. It is possible to 

confine the process to the most important persuasive skills that are appropriate 

to the abilities of language learners. 


