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الكخابي والخعبير الشةوي  في تنمي  مهارات الخعبير نخرنت اسةخددا  اإأثر  عن الكشة إلى  هدفت هذه الدراسة  

( طالبًا وطالبُ  60)، وتكينت عين  الدراسةة  من ي في مديري  الخعليم الداصلدى طلب  الصةة  الخاسةةس ا سةةاسةة

فاق المضةةةةةةةةةيي ي في مديرية  الخرلي  والخعليم الداص في ماافة  العالةةةةةةةةةم  الم ةةةةةةةةة لين في العا  اآل مدارسفي 

م ميعخين إلى  الدراسةةةةةةةة  أفرادرس قصةةةةةةةةدجًا، ثم مرى ت  ةةةةةةةةيم اخخيار المدا تم (. وقد2017/2018الدراسةةةةةةةةي )

( طالبًا 30( طالبًا وطالب ، وم ميع  ضابط  مكين  من )30م ميع  ت ريبي  مكين  من ) من خاللعشيائيًا 

مهارات الخعبير الكخابي واخخبار  اخخباروتمثلت أداتا الدراسةةةةةةةةةةةةةةة  في اخخبارين أعدتهما البا ث  هما وطالب . 

ذات دالل  أثر  وميدإلى  ، وتيلةةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةة ومرى الخأكد من لةةةةةةةةةدقهما وثباتهما عبير الشةةةةةةةةةوي  مهارات الخ

في تنمي  مهارات الخعبير الكخابي والخعبير الشةةةةةةوي  لدى طلب  الصةةةةةة  الخاسةةةةةس نخرنت اإالسةةةةةةخددا   ا صةةةةةةائي 

 .في تدريس اللغ  العرلي نخرنت وأولت الدراس  بخيظي  اإ ا ساسي.
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Abstract 

 This study aimed at discovering the effect of using internet on developing writing 

expression and oral expression skills in Arabic language course among basic ninth 

class students. The study subjects consisted of (60) Male and female students from 

Brighter Horizons Academy in Amman education directorate who registered in 

scholastic year (2017/2018) were the schools selected purposely, then the study 

sample divided into two groups: reading experimental group which consisted of (30) 

students and control group which consisted of (30) students. As well as the 

researcher built writing expression exam and oral expression exam. The study results 

unveiled that there is an effect of using internet on DEVELOPING writing 

expression and oral expression skills in Arabic language course, among basic ninth 

class students. the study recommended to use internet on teaching Arabic language 

course. 

 


