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مستخلص البحث

هدد ت الدراسددة إىل التعدفر علددث أبدر بددرلمم تعليمددي قدافم علددث اليةدو ام ةا ددية يف تنميددة
مه ددارة الكتاب ددة ل دددغ متعلم ددي اللغ ددة العربي ددة لغ ددة ي ددة؛ ولتحقي ددد ا ددد  ،ق ددام البا د د ابختي ددار عين ددة
عش دوافية مددن متعلمددي اللغددة العربيددة بوةدديها لغددة يددة ،ممثلددة مددن املسددتوغ املتقدددم يف معهددد اللغددوايت
العربيددة جبامعددة امللددق سددعود ،وق دوام العينددة ابنددا وعشددرو متعلمددا ،قسددموا ابلتسدداو يف عينتددر بريبيددة
و ددابطة ،بع ددد الت ك ددد م ددن تكا ددا .واس ددتخدم يف الدراس ددة امل ددنهم الوة دديي وامل ددنهم ي ددب الت د دري ،
ومتثلددت أدوات البح د يف اسددتبا ة لتحديددد مهددارات الكتابددة املناسددبة لتعلدديم اللغددة العربيددة لغددة يددة يف
املسددتوغ املتقدددم . ،والددجلمم التعليمددي  ،وامختبددار القبلددي والبعددد  .و أظهددرت تددافم البح د وجددود
ددرو ذات دمل ددة إ ة ددافية عن ددد مس ددتوغ  ).0.0ب ددر اتم ددوعتر الت ريبي ددة ال د د درس ددت بواس ددطة
اليةددو ام ةا ددية ،والط ددابطة ال د درس ددت ابلطريقددة التقليدي ددة ،يف مه ددارات التخط دديد ،املقدم ددة،
العددر  ،امتامتددة ،املراجعددة) ،وكدددلق يف الدرجددة الكليددة ملهددارات الكتابددة ،ممددا يشد إىل وجددود ددرو
ذات دملدة إ ةدافية بدر اتموعدة الت ريبيدة واتموعددة الطدابطة يف درجدات التطبيدد البعدد لتلددق
املهددارات مددن مهددارات الكتابددة ،وكدددلق يف الدرجددة الكليددة ملهددارات الكتابددة ،وكا ددت تلددق اليددرو
لة دداجمل اتموع ددة الت ريبي ددة .كم ددا أظه ددرت النت ددافم اإل ة ددافية أ قيم ددة  )Zغد د دال ددة يف مه ددارة
التحريددر) ،ممددا يشد إىل عدددم وجددود ددرو ذات دملددة إ ةددافية بددر اتموعددة الت ريبيددة واتموعددة
الط ددابطة يف درج ددات التطبي ددد البع ددد لتل ددق امله ددارة م ددن مه ددارات الكتاب ددة  .وك دددلق يتطد د م ددن
ددم ا بددر مربددد بيتددا) قددد بل د  ،).0.0وهدددا يعدد( أ د  )%.0مددن
النتددافم اإل ةددافية ،أ
التبدداين الكلددي لليددرو بددر متوسددطات درجددات القياسددات البعديددة ملهددارات الكتابددة للم مددوعتر
يعددود لت د ب الددجلمم التعليمددي .كمددا أظهددرت النتددافم أ قدديم ت) دالددة عنددد مسددتوغ  ).0.0يف
املهددارات التخطدديد ،املقدمددة ،العددر  ،امتامتددة ،املراجعددة ،التحريددر) ،وكدددلق يف الدرجددة الكليددة
مله ددارات الكتاب ددة ،مم ددا يشد د إىل وج ددود ددرو ذات دمل ددة إ ة ددافية ب ددر متوس ددد التطبي ددد القبل ددي
ومتوسددد التطبيددد البعددد للم موعددة الت ريبيددة يف درجددات تلددق املهددارات مددن مهددارات الكتابددة،
م ا بر مربدد بيتدا) للدرجدة
وكا ت تلق اليرو لةاجمل التطبيد البعد  .كما تظهر النتافم أ
الكلية ملهارات الكتابة قد بلغت  ،).0..وهدا يع( أ  )%..من التبداين الكلدي لليدرو بدر
متوسطي التطبيقر القبلي والبعد للم موعة الت ريبية يعود لت ب الجلمم التعليمي . .
الكلمات املفتاحية :املهارة اللغوية ،مهارة الكتابة  ،التعليم عن بعد  ،اليةل ام ةا ي املتزامن وغ
املتزامن  ،اللغة الثا ية.
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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 postapplication 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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