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Abstract 
The importance and the role of films in developing listening skills and suitability of 
the educational film to learners’ level is a significant matter in the language teaching 
process and that is if the educational films are compatible with the scientific standards, 
including standards of the Common European Reference Framework, so it is classified 
to determine the levels of learners language skills on basis of six specific criteria. 
According to this importance, the research aims to study the language of three selected 
films that are taught in the Arabic language laboratory classe in Shiraz University at 
vocabulary and sentences level based on the common reference framework in listening 
skills. The method used in this research is quantitative content analysis method and the 
analytical-statistical study of sentences and vocabulary in films. The sample consists 
of three films taught in the Arabic Language Laboratory in Shiraz University, named: 
“Fadi the Milkman”, “I and My Brothers” and “Bitter Time Leaves”. The analysis 
model for episodes of each series was chosen by chance. So, seven episodes of the 
series “Fadi the Milkman”, seven episodes of the series “I and My Brothers” and seven 
episodes of the series “Bitter Time Leaves” were studied. The results indicate that 
most of the sentences and vocabulary in the “Fadi the Milkman” are related to the first 
level (A1 & A2). It means the initial use of the language, so his language fits 
according to the reference frame standards for the first semester. Most of the 
repetitions in the “I and My Brothers” are related to the second level (B1): the self-use 
of the language ؛Also, most of the data obtained for the series “The Bitter Time 
Leaves” belongs to the second level (B2) according to reference frame, so these two 
series can be used for the intermediate stage. 
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دراسة لغة األفالم العربية يف ضوء معايري مستويات اإلطار املرجعي األورويب لتعليم 

 اللغات

 2، سكينه زارع جناد1عيسى متقي زاده
 يرانإستاذ يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة تربية مدرس، طهران، أ .1

 يرانإطالبة الدكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا جبامعة تربية مدرس، طهران،  .2

 (22/28/2222. تأريخ القبول: 22/20/2228)تأريخ االستالم: 

 امللخص
كأحد الدارسني  مع مستوى  ،تناسب الفلم التعليميو ثوالتحد االستماع تنمية مهار  يفأمهية ودور األفالم  إنّ

 وذلك إذا تالئمت األفالم التعليمية، تعليم اللغة ةاليستهان به يف عملي رٌأم،املهارات اللغوية لتعليم احلديثة األجهزة

حيث صُنّف لتحديد مستويات  (CEFR) معايري اإلطار املرجعي األورويب املشتركمنها ،املعايري العلمية  مع

ثالثة البحث دراسة لغة  يتناولنطالقا من هذه األمهية إ املهارات اللغوية للدارسني على أساس ستة معايري حمدد .

يف ضوء على مستوى املفردات واجلمل جبامعة شرياز  اللغة العربيةأفالم خمتار  واليت تُدرّس يف صفوف خمترب 

اإلطار املرجعي األورويب املشترك يف مهار  االستماع. املنهج املستخدم هو منهج حتليل احملتوى الكمي والدراسة 

يتكون جمتمع الدراسة من األفالم العربية؛ حيث مت اختيار ثالثة  اإلحصائية للجمل واملفردات يف األفالم.-التحليلية

أوراق الزمن »، و«خويتإوأنا »، و«فادي بائع احلليب» از وهيتدرّس يف خمترب اللغة العربية جبامعة شري أفالم

، سبع حلقات من «فادي بائع احلليب»سبع حلقات من مسلسل  وهي اختيار منوذج احللقات للتحليل صدفة مت«.املر

اجلمل واملفردات يف  معظمأن إىل النتائج  تشري. «أوراق الزمن املر»، وسبع حلقات من مسلسل «خويتإأنا و»مسلسل 

حسب »لغته ناسب تتاألويل للغة حيث  أي االستخدام(A2و A1)تعلق باملستوى األولي «فادي بائع احلليب»كارتون 

تعلق باملستوى ي «أنا وأخويت»التكرارات يف مسلسل عظم . مللفصل األول للدارسني الناشئني »معايري اإلطار املرجعي

نتمي إىل ي؛ كما أنّ معظم البيانات احلاصلة ملسلسل أوراق الزمن املر للغةأي االستخدام الذايت (B1)الثاين

 .املتوسطةللمرحلة  نياملسلسلين (حسب معايري اإلطار املرجعي حيث ميكن استخدام هذB2املستوى الثاين أي)

 الكلمات األساسية

  .املرجعي األورويب، اإلطار ملفرداتاو األفالم، اجلملاالستماع ، مهاره  اللغة العربية،
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 ةاملقدم

 )االستماع، التحدث، القراء ، الكتابة(ةتركيزا على املهارات اللغوية األربعيتم تعليم اللغة 

تأكيدا بالغا يف اآلونة  االستماععلى اللغة حلديثة يف عملية تدريس ااملناهج  تؤكّدحيث 

اللغة األجنبية من بني املهارات يف إتقان واملهار  األوىل ساسي األ عنصرالواعترب  ،األخري 

وغريها  ،وامتحانات اخلروج يف اجلامعات ،تتضمن اآلن غالبية امتحانات القبولف ،األربعة

تؤكد على دور املستمع الذي  ،على عنصر االستماع، ولكن وجهات النظر احلالية لالستماع

اتيجيات لتسهيل يف عملية االستماع، وتوظيف استر انشط ايُنظَر إليه باعتباره مشارك

مهار  االستماع من جهة يف عملية تعليم ( Richards، م(1 :2008ومراقبة وتقييم االستماع

وحىت اجلملة، ولكن  ،قد يكون التركيز على علم األصوات، املعجم وقواعد الكلماتخاصة 

الروابط اللغوية اليت تضم اجلمل يف متاسك اخلطاب مغفولة عاد ، وهكذا إن الطالب من 

كما  ؛دراك السمعي ضعيف جدا فمن املمكن متاما أن يسمع املتعلم ولكنه ال يستمعحيث اإل

طوير، أنه من املمكن االستماع ولكن اليفهم، فمن مث االستماع للمعىن، هو مهار  مهمة للت

ولكن غين عن القول بأن احملتوى املوجود للتدريس جيب أن يكون ضمن الفكر ونطاق 

 فهم تشمل عناصر االستماع على(. Broughton & et.al,1980:79)منضوج للطالب

 املتكلم خربات الكالم، تكامل ونقد معه، تقومي والتفاعل اإلمجايل، تفسري الكالم املعىن

تلقي العلم والتعلم عن طريق »لالستماع دور هام يف  (.4محد رمضان، د.ت: أواملستمع)

الوسائل احلديثة يف العصر احلاضر من الراديو، والتلفاز، وتلقي احملاضرات واملؤمترات 

املعلومات اليت  علىوالندوات وقاعات البحث. فعن طريق االستماع واالنصات حيصل املستمع 

كما أنّ االستماع أساس فنون اللغة يف ؛ لعلوم يف شىت األفرعتصقله باخلرب  والثقافة وا

خرى األاللغوية كتساب املهارات اوسيلة فهو  (.812: 2229م)فخري هاين، «التعلم والتعليم معا

وسيلة لالتصال باآلخرين بتنمية املفردات والكلمات واجلمل واألفكار واملفاهيم و ؛ كما ه

 (.82: 2287،و حمفوظبأ) االستماعاملتعدد  اليت حتصل عرب 

يف كافة العلوم واالزدهار العلمي العصر الراهن املسمى بعصر االتصاالت والتكنولوجيا 

األجهز  احلديثة والتقنيات حيث إنّ  ؛اتتعليم اللغفبالتايل عملية التعليم والتربية  علىر أثّ

والنظريات احلديثة  التعليم حسب املعايري العلمية ومن جهةٍاألفالم كبأنواعها والتكنولوجيا 

 وتسريعاملهارات اللغوية األربع تعلم يف تنمية وتطوير املرموق دورها هلا  تدريس اللغةيف 

الصوتيات والفيديوهات والكثري من التقنيات  باستخدام االستماع مهار يف السيّما  التعلم،

وتوسيع وإثراء  ليب اللغويةم املفردات واألسالّتعسهاما كبريا يف تنمية إاجلديد  اليت تسهم 
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على االتصال  همتساعدويهم تعميق الفهم لدتؤدي إىل  كما، الرصيد اللغوي لدى املتعلمني

قتضي التركيز عليها نظرا يث يحأمر اليستهان به فهي ؛ يف السياقباملتكلمني للغة اهلدف 

نّ إحيث العصر ضروريات هذا نظرا إىل ف االتصاالت.للعصر الراهن املسمى بعصر 

تُلقي الدراسة على غرار هذه األمهية نواعها املختلفة ختدم هذا الغرض، أالتكنولوجيا ب

اللغة  تعلم مل سدرّاألفالم اليت تيف  فرداتاملومستوى  ساليبمستوى األ :جانبنيعلى  الضوء

على  «بائع احلليبفادي »، «خويتإأنا و»، «املرأوراق الزمن »منوذجا: أ امعة شريازجبالعربية 

لتعليم اللغات األورويباملرجعي  طاراإل يريمعاأساس 
8 

 (CEFR) مدى كشف عن لا ساعية

 رجعي األورويباملوفق اإلطار  ثالثةال واألساليب واجلمل يف لغة األفالماملفردات  ناسبت

باللغة اليومية  االختيار على هذه األفالم التصافها يقعأنّه  لّاإ .هذه األفالم ىوتحديد مستف

. ملّيف عمليه التعليم والتع نيحيث تالئم حاجات الدارس ؛واحلداثة واملواضيع االجتماعية

لدراسة حمتويات الكمي  ىتواحملل يمنهج حتلالبحث ستخدم يهذا اهلدف وصوال إىل 

يستهدف البحث احلايل اإلجابة حيث ،يطرح نفسه  هناك سؤال ومن مثّ .املذكور  األفالم

 وهو: عنه من خالل دراسة لغة األفالم املختار 

  يف أي مستوى تصنّف األفالم املدروسة وفق معايري اإلطار املرجعي األورويب لتعليم

 ؟اللغات 

 دراسات السابقةال

يف الصفوف الدراسية مكانا بارزا اللغة  تدريسليثة داحل تقنياتالتقنية من كاألفالم تل حت

يف  الباحثنياء ومن قبل الكثري من اخلربالبالغ باالهتمام يف اآلونة األخري   تحيث حظي

ميكن اإلشار   ما يدور حول موضوع البحث احلايلوأحباثهم  حماوالهتممن فتعليم اللغات،

 االستماع يف مهارات بعض لتنمية التمثيلي النشاط استخدام أثربعنوان  (2282)الشنطي حبثإىل 

نهج شبه التجري؛ي؛ حيث امل بناء على بغز  األساسي الرابع الصف تلميذات لدى العربية اللغة

 لدى االستماع مهارات تنمية يف العربية اللغة ملقرر له فاعلية التمثيلي النشاطتوصل البحث إىل أنّ 

 العينة. أفراد

الن حساي
2

يف مقالتهم درسوا أثر عرض الفلم يف تعليم اللغة  (م2282)خرونآو 

يف هذا البحث مت عرض فلمني للمتعلمني يف الصفوف  .جنبيةاإلجنليزية كاللغة األ

                                                           
1. Common European Framework of Reference   

2. Lan hsieh 
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رغبتهم يف أنواع األفالم. تدل نتائج موضوع  حولجنليزية وعرض استبيان للدارسني اإل

كما أنّهم  ؛اإلجنليزية م اللغةفالم يف تعلفاد  األإمن الدارسني يرون  %92الدراسة على أنّ 

 رغبتهم عن األفالم الكوميدية مع الترمجة الصينية على الفلم.يف املرتبة األوىل ظهروا أ

روزنان
8

لغة الم يف تعليم اللغة اإلجنليزية كالاستخدام األف يف حبثه درس (م2288)

يف املعلمني واملتعلمني ونترنت بني اإل على شبكةعرب توزيع استبيانات األجنبية يف فنالندا 

يس القواعد رتد، تدريس الكتابة، تعليم املفردات، ادثةتدريس احملل مخسة جماالت

مجيع املشاركني كانوا مهتمني  وتدريس اجلوانب الثقافية. أشارت نتائج الدراسة إىل أنّ

ومن وجهة نظر املعلمني أهم  ،يستخدموهنا أيضاوكان معظم املعلمني  ،باألفالم بشكل عام

 األفالم املناسبة. األفالم، الوقت وصعوبة العثور علىأسباب عدم استخدام 

دراسة ونقد ماد  مهارات االستماع ودور النصوص ( يف رسالتها املعنونة ب8998اين)بشي

األدبية يف تنمية هذه املهار  يف أقسام اللغة العربية وآداهبا باجلامعات احلكومية 

جامعة إيرانية، استنتجت بأنّ هذه املهار  قد 89بناءا على املنهج املسحي يف يرانية،اإل

اللغة العربية تتعلق بعدم خمترب  أُمهلت يف اجلامعات اإليرانية، وأهم املشاكل يف صفوف

توفري التكنولوجيا والتقنيات املتناسبة، قلة ختصص األساتذ ، عدم استخدام املناهج 

ال مكانة للنصوص األدبية يف هذه املهار  يف اجلامعات  هتعليمها، كما أنّ والطرق احلديثة يف

 اإليرانية.

؛ ةيالدراس الفصولفاعلية استخدام األفالم يف بعنوان  ايف مقالته (م2289)امساعيلي

 ،يف جامعة جنويب شرق أوروباابطة ضجتريبية و بطريقة تني عجمموعلى  هتاأجرحيث 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود  ،بدراسة آثار استخدام األفالم يف الفصول الدراسية تقام

للطالب حول اجملموعة الضابطة تجريبية والموعة اجملفروق ذات داللة إحصائية بني 

أن ؛ واستنتج البحث أيضا باملهارات املتكاملة، باستخدام الفيديو املدمج يف املاد  التعليمية

 انتباه الطالب، وتعرض اللغة بطريقة أكثر طبيعية من الكتب. لفتتاألفالم 

بل جزين
2

 حسب ،يف مدارس تركيا يف مقالة قام بدراسة جمموعتني من الطلبة (م2282)

أنّ اجملموعة الثانية الذين مت باستنتج و ،مقابل الصوت فقط ،عرب الفيلمتعليم املفردات 

أنّ كما  ؛االنشطةادثات واحمليف مل يكونوا متحمسني وراغبني  ،تعليمهم عرب االستماع فقط

؛ إجيايببشكل  قاطع الفيديومبرت ثّقد تأ، فالماألعرب  اختبارهمت ا يتالاجملموعة األوىل 

                                                           
1. Ruusunen ,Virve 

2. Bal-Gezegin 
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استخدام الفيديو قد يؤدي إىل تعلم املفردات بشكل أفضل توصل البحث أيضا إىل أنّ كما 

  املواد الصوتية فقط.اللغة مقارنة باستخدام يف فصول 

احلارب 
8

بناء  اإلجنليزية أي إستراتيجيات مخسة مقترحة لتعلم املفردات درس (م2282)

عملية االستماع والنطق، البحث عن مرجعية  شبكة املرادفات، تعريف التعلم مع السياقات،

جمموعتني يف  يف شخصا828الكلمة، إستراتيجية تذكر)تعلم(الكتابة واليت أجريت على 

كما مت استخدام  ؛يف الواليات املتحد   اللغوية من الكفاءاملستوى األدىن واملستوى األعلى 

اإلنترنت. حصل البحث على أنّ شبكة عرب  على العينة ايعهمت توز يتالاالستبيان آلية 

اجلديد ، لتعلم الكلمات ( ELLS)هي العملية املتتالية اليت حتتاج إليها  (VLS)االستراتيجية

أكثر من مع إتقان اللغة العالية على البنود املختار   اللغوية الكفاء   اتذ وافقت اجملموعةو

 .الكفاء  اللغوية املنخفضة اتذاجملموعة 

يف جامعة تربية مدرس بعنوان "إشكاليات تعليم  رَشِنُيف حبثه والذي ( 4931)ل يامساع

بناءا على املنهج التحليلي  "بيام نور"مهار  االستماع يف أقسام اللغة العربية يف فروع جامعة 

االستبيان املوزع على عينة الدراسة املشتملة على األساتذ    الوصفي واستخدام أدا-

إىل أنّ نسبة كبري  من األساتذ  اليعرفون  توصل، والدارسني جبامعة بيام نور بغريب البالد

نسبة كبري   ،كما أنقبل التدريس وحني التدريس وبعده  ،إستراتيجيات تدريس ماد  املخترب

 بعدم مالئمة وتناغم املواد الدراسية مع عالئقهم ورغباهتم. عتقد نت تاكمن الطلبة 

 املفاهيم بعض تنمية يف التعليمي الفيلم استخدام أثرحبثه بعنوان يف  (م2280)علي عباس

الدراسة  يف سوريا بناءا على منهج سنوات (6 – 5)بعمر الروضة أطفال العلمية لدى

 املباشر البعدي التطبيق يف والتجريبية الضابطة اجملموعتني إىل أنّتوصل ، وقد ة التجريبي

ظهرت النتائج ؛ كما التعليمي الفيلم استخداميف  نبارغت ر املصو العلمية املفاهيم مقياس على

  (.الروضة وتابعية الروضة ومكان التجريبية ملتغري)النوع اجملموعة لصاحل

اد  خمترب ملتدريس اليف حبثهم حتت عنوان إشكاليات مناهج (8992ون)وآخرمتقي زاده 

اللغة العربية من وجهة نظر األساتذ  والدارسني يف فرع اللغة العربية وآداهبا بناءا على 

حصلوا على أنّ األهداف املتوخا  احملدد  لتعليم االستبيان   واستخدام أدااملنهج املسحي 

ة يف املناهج التقليديهناك مشاكل منها كما أنّ هذه املاد  من قبل املربجمني قد حتققت.

 التدريس، عدم تنوع املواضيع، عدم وجود التقنيات واإلمكانيات التعليمية احلديثة والالزمة.

                                                           
1. Alharbi ,Adel M 



828   8288 الصيف، ثانیالعشر، العدد  ثامنالا، السنة جملة اللغة العربية وآداهب 

 امتالك ومدى االستماع مهار  استراتيجياتيف حبثهم املعنون ب (2280)وآخرون متقي زاده

ع على االستبيان املوزّ  داأالبكالوريوس واستخدام  مرحلة يف هلا العربية وآداهبا اللغة طالب

استنتجوا  (اءالزهر قم، طهران، وارزمي،اخلطباطبائي، ةعالم(عينة من طالب جامعات  

 مهار  تعلمهم عند جنبيةاأل اللغة تعلم ستراتيجياتإ يستخدمون يرانينياإل الدارسني أن على

يفسر  وهذا اإليرانيني الدارسني عند استخداما أكثر التعويضية ستراتيجيةلإلو. االستماع

 .التخمني إىل اللجوء إىل اللغوي قصورهم على للتغلب العينة أفراد حماوالت

 إشكالية دراسةيف حبثه الذي انتشر يف جامعة تربية مدرس بعنوان  (هــ8997)فوزي فرد

 و العربية اللغة أقسام يف واحملادثة مهاريت االستماع تدريس يف األفالم بث تقنية الستخدام

 ،عدادها من قبل الباحثإالوصفي التحليلي وفق قائمة مت ملنهج على اإيران بناءا ب آداهبا

االستبيان الذي مت توزيعه على بعض اجلامعات   حسب معايري تعليم املهارتني واستخدام أدا

 كللبحث بتالكامل جلامعات عينة م االلتزام اعدهذه النتائج:  إىل لتوص، يف طهران

م يف أقساة ملزمة مدروسإستراتيجية تعليمية ان ذلك لفقد، و املواصفات املطلوبةملعايري وا

اللغة العربية وآداهبا كذلك بسبب اعتماد األساتذ  على التجارب الشخصية واألذواق يف 

 تعليم مهار  االستماع.

 ملهار  العربية اللغة متعلّمي مستوی تحديديف حبثهم املعنون بـــ (4931)صدقي والزمالء

حيث أجري  ؛األجنبية اللغات تعليم يف املعياري(ACTFL) العاملي أكتفل وفقا لإلطار االستماع

  بناءا على املنهج الوصفي واستخدام أدا"اخلوارزمي "على طلبة قسم اللغة العربية جبامعة 

أن طلبة البحث رغم اجتيازهم ست وحدات دراسية للمخترب مل  إىللوا وقد توصاالختبار، 

بسبب قلة الساعات املخصصة هلذا املنهج وعدم هتيئة حيققوا املستوى املطلوب وذلك 

 األساتذ  لتدريسه وعدم توفري احملتوى العلمي املتناسب ملهار  االستماع.

إيالء  قلةهناك يف البحث وذج منها ومت ذكر أمنوفقا للدراسات اليت مت العثور عليها 

من حيث والسيّما إيران بالتعليمية يف فرع اللغة العربية وآداهبا م بدراسة األفال االهتمام

اإلطارات العلمية وذلك يف ضوء مهار  االستماع، دورها يف تنمية ووميزاهتا التعليمية  لغتها

معظم الدراسات اليت مت احلصول  أنّ؛ كما د مستواها وفق مستويات املتعلمنييحدلتاحلديثة 

نظرا إىل سهولة يف تعلم اللغات فالتعليمية األفالم ثؤكد على أمهية  عليها يف اللغات األخرى

يف تنمية مهارات ودورها بارزٌ مقارنة بالكتب وغريها استخدامها تؤدي إىل تعميق الفهم

شىت  جوانبأما هذا البحث فيختلف عن البحوث املتقدمة أعالها من و .واحملادثة االستماع
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 يزاهتاإذ إنّه يتناول دراسة لغة األفالم العربية على مستوى املفردات واجلمل حتديدا م

اللغات لدرس خمابر اللغة تدريس اإلطار املرجعي األورويب يف معايري حسب ومستواها 

  العربية باجلامعات اإليرانية.

 األدب النظري

مثايل  هذه األيام لتعليم اللغة وهلا دورٌباهتمام كبري ى املهمة اليت حتظ  األفالم من األجهز

نظرا إىل اهلدف االتصايل لتعليم اللغة تساعد األفالم على  .يف الفصول الدراسية للغة بنّاءو

الفيلم أنّ مبا  و،تنمية مهارات االتصال واالستماع، والتحدث لدى املتعلمني إىل حد كبري

اللغة املوجود  يف مقاطع الفيديو قد تساعد  أنالقول ميكن ،شكل من أشكال االتصال 

 أدلة بتقدمي الفيديو مقاطع تسمح كما،فهم أمناط الكالم  على املتحدثني غري األصليني

 واستنتاج املعلومات، تنبؤ على املتعلمني ملساعد  عام بشكل البصائر تستخدم وقد سياقية

ومن جهة يف الفصل الدراسي من خالل استخدامها،  يعرض الذي الواقع وحتليل األفكار

 (Wilson, 2016: 3) معىن لنص مسعي عطاءعلى إالفيديو التعليمي يساعد على وضوح أكثر و

يؤدي إىل تنوع وتعدد احملتوى يف الدروس؛ وهو أكثر اكتماال من الصوت ومن جهة أخرى 

: نقال 8999ويعطي ثقافيا سياق الكالم؛ ويُظهر اللغة احلقيقية يف املواقف احلقيقية )آرتر، 

أفضل طريقة الستخدام مقاطع الفيديو يف الفصل الدراسي، دمج . (Intajuck,2004:3عن 

 ,Garciaاسية، وعدم استخدامه كنشاط إضايف أو ألجل املتعةالفيديو متاما يف املواد الدر

و وسائل االتصال  تقنياتالو كشكل من أشكال يدياستخدام الف حاليا يتم (.(22  :2012

يف حني ميكن ،فقط  التعلم عزيزتوة لتنمية مهار  االستماع يف  الفصول الدراسديثة احل

مثل تقدمي احملادثة من مشهد سينمائي  استخدامه كعامل مساعد لتدريس هيكل لغوي معني

املاد  الوحيد  اليت يتم فيها احلفاظ  ميكن أن يكون كذلك؛ كما ملمارسة مفردات معينةو

 إذفالفيديو مثري لالهتمام من قبل املتعلمني  (.Gezegin 450 :2014,)على الدور  بأكملها

الفصل  يظهر هلم كيف يتصرف الناس يف الثقافة اليت يتعلمون لغتها من خالل إدخاهلا يف

الدراسي جملموعة واسعة من املواقف التواصلية؛ كما أنه يساعد على تنمية الفهم ويبيّن 

إىل بعض العوامل امللموسة ( 4311)ن آلايشري  من ناحية.(cakir ,2006: 68)تبييناكثر أاملعىن 

كون توقفات كافية تيجب أن فأوالً، كثافة اللغة مهمة »تقان مستوى معني إلفيلم العند اختيار 

د الفيلم الطالب بالدعم يف احلوار حىت يتمكن الطالب من املتابعة. ثانيًا، جيب أن يزوّ

عترب إلقاء يُثالثًا، ، اللفظيةالبصري الكايف. هذا يعين أن الرسائل املرئية تدعم الرسالة 
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اخلطاب أيضًا عامالً يؤثر على الفهم. إذا كانت الشخصيات تتحدث بسرعة أو كانت هلجات 

ربطه من خالل عناصر كهناك طرق خمتلفة لربط الفيلم باملناهج الدراسية ؛ كما خمتلفة

الدراسية من خالل ربط الفيلم باملناهج كاللغة، على سبيل املثال هياكل اللغة أو الوظائف. 

 ,Ruusunen) مهارات االستماع أو مهام الكتابةكموضوع معني، أو من خالل األنشطة، 

األفالم ك» أنواعا خمتلفة اعتبار األفالم/أشرطة الفيديومن جهة كن كما مي (35-36 :2011

القضايا الوثائقية، والروايات التارخيية، والدراما التارخيية، واألفالم التعليمية، وأفالم 

البد من اإلشار  إىل أنّه .(stoller,1988:19)«االجتماعية، والدراما، وأفالم الرسوم املتحركة

العالقة، التسلسل ك: ية التعليم والتعلم لعمل يف اختيار األفالم اتباع ستة معايريَجيب 

، وحداثة احملتوى؛ املفردات الدوام، واجلود ، والوضوح، والتنظيم، وتناسبو والسياق،

، وتداول وجد  اجلديد  اجملتمع ئم حاجات الدارس احلديثة و وفق متطلباتتالحيث 

 فألنّ ناسب زمنات، ال يعين من "التداول" أن يكون الفيلم قد مت صنعه اليوم ليكون املاملوضوع

 & Morley, د.ت:421)سنة بعد انتاجه 92 إىل 22احملتوى يستمر تأثريه على اجملتمع حوايل 

Lawrence.) 1975,يصنّف) (Depta هوو: البحثي الفيلم» األفالم التعليمية على النحو التايل 

 يقصد: )املدرسي( التعليمي الفيلم، العلمي البحث وسائل من وسيلة بوصفه الفيلم استعمال

 العلمي التعليمية، الفيلم األنشطة يف املعرفة عن للتعبري كوسائل تستعمل اليت األفالم به

 الذي الفيلم هو: البنائي املعرفة، الفيلم شاعةإو لنشر كوسيلة فوظّيُ الذي الفيلم هو: العام

األفالم  نقسمت كما(. 15: 2142» نقال عن عباس«) توالقدرا املهارات بعرض يهتم

األفالم املتحرّكة وهي جمموعة صور : أ»ىل قسمني. إ النوع والسرعةالتعليمية من جهة 

ملم. 1ملم،و80ملم، 92املقاييس الشائعة وهي: ىحدإمتحركة صامتة أو صائتة ومتسلسلة يف 

تتميز باتصال التعليم وارتباطه بطريقة خاصة حيث ملم  1األفالم احللقية وهي بقياس  :ب

التالية: طول الفيلم، لون من أوله إىل آخره، وميكن تصنيف هذه األفالم وفق املعايري 

الفيلم، صوت الفيلم، سرعة الفيلم،مصدر الفيلم أو جهة الشركات واملؤسسات التعليمية 

املختلفة ومراكز التقنيات التربوية وغريها، وشكل الفيلم كاألفالم الوثائقية واألفالم 

آخر من األفالم نوع (.8-2: 2288عبيس،«)التعليمية املباشر  أي األفالم الزراعية والصناعية

 األفالم أشكال كلحيث  ؛التربوية اليت هتدف إىل األغراض التعليمية هي األفالم التسجيلية

 وبذلك ةالرمسي وغري الرمسية التعليمية املناهج ضمن توظيفها ميكن التسجيلية والربامج

ومن (.92: 2149والتعليم)بالل،  التربية مبناهج امرتبط التسجيلية األفالم إنتاج يكون
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ناحية أخرى ميكن تصنيف األفالم التعليمية حسب العرض ومد  العرض إىل قسمني: 

دقائق وتتناول  2إىل  2أفالم تعليمية قصري  هي اليت يستغرق عرضها مد  التزيد عن »

ة حمدد  أو مهار  حركية واحد  وقد تكون صامتة أو ناطقة وتسجّل مفهوم واحدٍ أو مشكل

مم. أفالم تعليمية تسجيلية: وهي اليت تسجّل األحداث من مواقف  80مم أو  1فالم أعلى 

ستدل هبا على حقائق ومفاهيم معينة وتتراوح مد  احليا  إلبراز بعض جوانبها لكي يُ

 (.2: 2229عمران،«)مم 80فالم أدقيقة لذلك تسجّل على  92إىل  82عرضها من 

دائر   تنمية وتوسيع دورا هاما يف تلعباألفالم كتقنية حديثة يف عملية التعليم والتعلم 

ونظرا ألمهية  .وكيفية التلفط هلا حسب معايري لغة اهلدف وإثراء الرصيد اللغوياملفردات 

معايري  يف ضوءتعلم املفردات اقتراحات من قبل اخلرباء واللغويني لآراء وتعلم املفردات هناك 

مثال اقترح معايريَ الختيار قائمة املفردات حملتوى الدورات  "ريتشاردز"فالعامل اللغوي  علمية

 دور  يفا مبكر احملسوسة املفردات تدريس تمفي، قابلية التدريس، كشيوع الكلمات الدراسية

 من معانيها توضيح هّليس ألنه الكاملة اجلسدية االستجابة طريقة أو الطريقة املباشر  تتبع

 تشبه ألهنا معينة كلمات اختيار يتم دفق، التشابه .بالعروض الشرح بواسطة أو الصور خالل

 أي "متاحة" ولكنها شائعة، غري الكلمات بعض تكون دفق، قابلية الورود .األصلية اللغة يف كلمات

 تكون قد الكلمات هذه فإن مث ومن،ة نمعي موضوعات ورود عند بسرعة الذهن إىل أهنا تتبادر

و تشمل أالكلمات اليت تغطي وهي ، الشموليةالدور .  من مبكر وقت  يف تدرس جدير  بأن

مفيد  يف تعريف كلمات  ، وهي الكلمات اليتالقو  التعريفية، معاين الكلمات األخرى

لروا من وجهة نظر (.98و  92: أخرى)ريتشاردز، د.ت
8

اختيار املفردات بناءا على ميكن  

املفردات مبثابة  (.CSc, 2016 : 36، نقال عن)"التردد والتغطية واحلاجة واملستوىمعايري

 & hiebert)عمليات الصوتيات على مستوى الكلمات والعمليات املعرفية للفهم) اجلسر بني

kamil, 2005:1.  األساسية املفردات جتميع إىل يؤدي املفردات اختيار إجراءات إنف»وعلى هذا 

 املقرر حاليا يسمى»  من جهة  lexical  syllabus) )أو مقسمة لغوية لدور  اهلدف مفردات أي

 :زريتشارد«)  الثانية الكلمة 222 و األوىل الكلمة 222 ال مثل مستويات إىل عاد  الداليل مدرجة

تعليم فصول  يف مستويات الدارسني معلفلم التعليمي املتناسب اعلى هذا استخدام ف (.98د.ت :

لتعليم اللغات من جهة  املعايري العلمية املتطابقة مع اللغةمل ميزات حي؛ حيث اللغات األجنبية 

 يؤدّي إىل تنمية وتطويرمن ناحية أخرى  ،ويتصف باملعايري احملدد  إلنتاج األفالم التعليمية 

                                                           
1. )smajdlerova( 
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الصحيح لكلمات وحروف لغة اهلدف؛ كما الدارسني يف املفردات والتلفظ مهارات مقدرات و

  . لالهتمامات الدارسني اللغوية بشكل مثرييقوّي مهار

 البحث منهج

 اجلمل واألساليب واملفرداتيف  املتمثلةلدراسة احملتويات  ميمنهج حتليل احملتوى الكمت اختيار 

غة لال خمتربيف صفوف  سرّدَعرض وتُاألفالم اليت تُ ،تريت منوذجااخ حيثلألفالم العربية 

 رويبواإلطار املرجعي األوفق معايري  لطلبة جامعة شرياز يف مرحلة البكالوريوس العربية

وقع فقد  لذا، من األفالم العربيةيتكوّن جمتمع البحث  .(CEFR)لتعليم اللغات املشترك

حيث  «بيع احللفادی بائ»و ،«خوت إنا وأ»و ،«وراق الزمن املرأ»أفالم: االختيار على ثالثة 

 سبعوقع االختيار على ف صدفةلكل مسلسل احللقات  منوذجمت اختيار . يف جامعة شرياز تُدرّس

حلقات لكارتون  سبع، و«خويتإأنا و»حلقات ملسلسل  سبع، «أوراق الزمن املر» سلسلملحلقات 

مجيع األساليب واجلمل واملفردات من األفعال واألمساء يف مت حتليل  «.فادي بائع احلليب»

من حيث االستعمال اليومي والتعقيد والصعوبة وكثر  وقلة  احللقات املختار  أمنوذجا

يف   (CEFR)لتعليم اللغاتالستة يب واإلطار املرجعي األورويات مستمعايري يف ضوء  االستعمال

كانت وحدات .(1)يف جدول جاء كما (C2و,C1 وB2, وB1, وA2,و, A1):هيواالستماع   مهار

فقد  والعبار . الكلمةهي يف مستوى اجلمل هي اجلملة ويف مستوى املفردات واإلحصاء التحليل 

يف ثالث ، ياتوفقا هلذه املستومن البسيطة إىل أكثر تعقيدا اندرجت اجلمل والعبارات 

حتت املستوى األول أو ما يسمى وفق  يندرج (A2 و A1)ىفـمستو ،طاركما جاء يف اإل ؛مراحل

يف املرحلة املتوسطة أو ما (B2و B1)ندرج مستوىي كما ؛األوىل للغةباستخدام املرجعي  اإلطار

وفق اإلطار يف املستوى األعلى من (C2وC1)ندرج ويللغة يسمى وفق اإلطار باالستخدام الذايت 

 عملية التعلم أو ما يسمى باالستخدام املتقن للغة.

فاجلمل اليت كما يلي: حسب االستعمال والشيوع مت حتليل اجلمل وفق هذه املستويات 

 هياملرجعي  إلطارامعايري وفق األفالم املدروسة من  ) A2و (A1مستوىضمن تندرج يف 

، التتأخر عليّ، مىت أهنتك، اجلس، اعرف، ال بأس، لتفضّ:ك اجلمل البسيطة اليومية

، كيف هي اآلن؟ ، كانت هنا منذ يومنيأجل تعال يا فادي، لقد استغرقت يف النوممابك، 

مفردات عبارات وحتديد مت  .، بسم اهلل الرمحن الرحيمرافقتك السالمة، هيا اشرب املاء

تناول الطعام، أيام طفوليت، كذبك على نفسك، ما يلي: كيف نفس املستوى األفالم املدروسة

ما يوم العطلة، على  وقتا مسليا، ، أعمال املزنل، يف املدرسة،حسنا، أهال وسهال، شكرا
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 مجل من (B2و B1)املستوى الثاينضمن يف ندرج ما ا .فادي اىل اللقاءصباح اخلري،  يرام،

إهانة »املرجعي ميكن ذكر األمثلة التالية:  وفق معايري اإلطار دروسةاألفالم املوأساليب 

هذا »، «ليس علينا إال أن نصرب»، «هذا ما جيب أن حيدث»، «الدكتور خليل هي إهانة يل

الميكننا أكل مسكة صغري  »، «نقليسلقد جئت الصطياد اإل»، «إخباريوقد أعلن مسئول 

مل تسأل إن  »و «»؟ ماذا حدث لذاك الكلب املسكنيأمي أخربيين»، «كهذه البد أن تكون أكرب

مسئول هي:  املستوى الثاينضمن يف  مت حتديدهما  املفرداتمن . «كنت واثقا من حضوره؟

حماولة ختلص من وجودي، ال قو  إال باهلل، إخباري، ختم الفواتري، على طريقة مصرية، 

ممتزجا غىن بكثري من عائليت، ذكرى وفا  والدتك، أ يالك من جبان، تضحية حبيايت،

ميكن ذكر  اجلملمن (C2و C1)املستوى الثالث ضمن يفمت تصنيفه ومما . بذكريات أمه

امسع سيكون هلذه القرية جملس بلدي وعلى هذا اجمللس أن يضع يده على » األمثلة التالية:

أ عليّ غرفة العمليات ولكن قد تطر فكرت أن أضع ولدك يف .بيت وحيد حبجة توسيع الطريق

تقف يف الليل وتطيل  ،قمرايف سنبل فإذا اخلريف يصبح هو يف الصو».«عملية يف الليل

رانة هوإن مل تغطه بقيت س ،النظر إىل القمر فإذا غطته الغيوم تدخل إىل فراشها وتنام

يصبح قوس قزح تقف وراء النافذ  وتنظر إىل السماء فإذا  حىت الفجر وإذا جاء الشتاء

أما تقف أمام الباب وتنتظر اختفاءه أمام األودية أو البحر  توقف املطر وظهر قوس القزح

إذا جاء الربيع فيتحول إىل غصن مسحر تقصفه وتدفنه يف التراب تفعل يف الصيف مع 

 مت العثور على مثل، ستوى الثالثامل ضمن يف حيث مت حتديدهااملفردات ومن  «سنبلة القمح

إلبعاده عن حافة املوت، أعاجل األمر، احلظ ليس يف صفك، بارع يف العثور على مسك 

يقاف الورطة ،اجمللس البلدي، إديكور املزنل، تصميم اإلنقليس، عقلك ميكنه الرؤية، 

رجل على رجل، غرف النوم على حاهلا، قهوتك مسقط رأسي، استيقاظ الكرامة، 

كل من اجلمل  صنيفيف النهاية وبعد أن مت ت. د يد أمينة، اإلقناع بالعو باالنتظار،

عرب وتشفري البيانات احلاصلة لإلطار املرجعي األورويب  ستةواملفردات حتث املستويات ال

على  ستةاملستويات الحتت واملصنّفة مت عرض قائمة الكلمات واجلمل احملدد  الباحثة األوىل 

من قبل واملوافقة تأييد المت حيث  ؛تعليم اللغةاملتمرّس يف جمال وهو األستاذ  الباحث الثاين

البيانات وإحصاء مث مت حتليل  ،وىلعرب الباحثة األ احملدد قائمة الصحة على األستاذ 

يث ظهرت النتائج النهائية كما يف اجلدولني حب ؛يكسلإاحلاصلة من الدراسة عرب برنامج 

 الثاين  والثالث.
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 :8002، األوروبي ) اإلطار المرجعيفي المستويات الستة روبيومعايير اختيار المفردات واألساليب وفق اإلطار المرجعي األ (1)جدول

181-181) 

 روبيوالمرجعي األ وفق االطاروالعبارات ر المفردات ييمعا وفق اإلطار المرجعياألساليب اللغوية الجمل و معايير ياتمستوال

A1 
 المتعلقةساسي من التعبيرات البسيطة أللديه النطاق ا

 واالحتياجات المادية باألشياء الشخصية

الكلمات والتعبيرات التي فرادى لديه مخزون أساسي من 

 تنسحب مع المواقف المادية المحددة

A2 

يستخدم التعبيرات القصيرة المستعملة لتحقيق احتياجات 

بواسطة لجمل والتعبير بسيطة ومحددة ونماذج بسيطة من ا

يحفظها والمركبات من الجمل والصيغ اللغوية  الجمل التي

 التعبيرات القصيرة والتي تكفي ألبسط المواقف األساسيةو

لديه ما يكفي من الحصيلة اللغوية للقيام بالمهام الروتينية للحياة 

اليومية وذلك في المواقف المعتادة له وفيما يتعلق 

كاف من الحصيلة اللغوية  بالموضوعات المعروفة له. لديه قدر

يسمح له وي يمكنه من تحقيق احتياجه االتصالية االساسية تال

 بالقيام بمتطلباته االساسية البسيطة

B1 

لديه نطاق واسع من االساليب اللغوية التي تكفي لوصف 

المواقف غير المعروفة له من قبل ولتوضيح اهم النقاط 

الدقة وللتعبير عن الخاصة بفكرة او قضية ما بقدر كاف من 

 اآلراء الشخصية في بعض الموضوعات الثقافية

يتقن الحصيلة اللغوية األساسية اتقانا جيدا ولكنه مايزال يقوم 

بأخطاء كبيرة إذا كان األمر يتعلق بالتعبير عن موضوعات معقدة 

له.لديه  لى موضوعات ومواقف غير المعتادةأو التغلب ع

للتعبير عن معظم موضوعات الحياة  الحصيلة اللغوية الكبيرة

موضوعات األسرة كاليومية الخاصة بمساعدة الوصف 

 والهوايات والسفر والعمل واالهتمامات واالحداث الجارية

B2 

لديه نطاق واسع من االساليب اللغوية التي تكفي للقيام 

بوصف دقيق وللتعبير عن وجهات النظرو مناقشة موضوع 

عن الكلمات بشكل يلفت انتباء  ما واليبحث في اثناء ذلك

 كما يستخدم بعض التراكيب المعقدة على مستوى الجملة

لديه الحصيلة اللغوية الواسعة في مجال تخصصه ومعظم 

الموضوعات العامة يستطيع التنويع بين طرق التعبير ليتجنب 

التكرار غير أن بعض الثغرات في الحصيلة اللغوية قد تؤدي الى 

كلمات األخرى. يتميز بدرجة عالية من الدقة التلعثم ووصف بال

بعض الخلط  معفي استخدام الحصيلة اللغوية بشكل عام 

 .واالختيار الخاطئ للكلمات ولكن هذا اليعوق العملية االتصال

C1 

يستطيع أن يختار من معارفه اللغوية الهائلة الصيغ التي 

 يتمكن بواسطتها التعبير عن نفسه دون أن يتحرك في اطار

 محدود فيما يتعلق بما يرغب في قوله

 هالديه الحصيلة اللغوية الواسعة ويستطيع تفادي الثغرات في

بدون الصعوبات عن طريق استخدام الكلمات البديلة ونادرا ما 

يلجأ الى البحث الواضح عن الكلمات او اللجوء الى استخدام 

استراتيجيات خاصة لتجنب كلمة ما، يتقن التعبيرات التصويرية 

والعامية اتقانا جيدا.حدوث بعض الزالت الصغيرة أحيانا لكن 

 أللفاظالتوجد اخطاء كبيرة في استخدام ا

C2 

يستطيع عن طريق التمكن الشامل والموثوق به من نطاق 

لتعبير عن األفكار بدقة كبير للغاية من االساليب اللغوية ا

على بعض الموضوعات والتفرقة بين االشياء والتاكيد

وتجنب الغموض واليعطى االنتباه أنه يتحرك في اطار 

 محدود فيما يتعلق بما يرغب في قوله.

السليم والمناسب للحصيلة اللغوية بشكل دائم.يتقن االستخدام 

الدارس الحصيلة اللغوية ثرية للغاية بما في ذلك التعبيرات 

 العامية والتصويرية ويدرك المعاني  المرتبطة بكل ذلك.
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 هاحتليلالبيانات وعرض 

العبارات واملفردات على اجلمل ويف هذا البحث مت تطبيق معايري اإلطار املرجعي األورويب 

فيما يلي عرض للبيانات . س يف املخترب العريب جبامعة شريازدرّتُاليت ة ويالعربلألفالم 

  وحتليلها.احلاصلة هلذا التطبيق 

 واألساليبالجمل بيانات  (8)الجدول

 المستويات
 الزمن المرأوراق  خوتيإأنا و فادي بائع الحليب

 النسب المئوية البيانات النسب المئوية البيانات ةالنسب المئوي البيانات

A1 012 02.11 11 11.44 021 10.12 

A2 162 01.12 111 00.10 471 02.11 

 11.1 712 12.17 006 16.12 172 المجموع

B1 006 00.21 117 06.61 112 01.71 

B2 117 11.41 122 16.17 122 12 

 11.71 712 41.61 017 11.10 141 المجموع

C1 71 6.14 14 1.16 411 14.1 

C2 11 1.21 10 2.20 427 11.21 

 المجموع
120 1.17 126 17.11 260 06.22 

1201 122 121 122 0117 122 

 

 «فادي بائع احلليب»اجلمل واألساليب يف كارتون  معظمأنّ عاله أكما يالحظ يف اجلدول 

يا  اليومية البسيطة مما يتعلق باحلالبسيطة اجلمل األول أي األساليب و باملستوىص تخي

والنوم واليقظة واألكل وما كأساليب التحية والسالم  والشخصيةمن احلاجات األساسية 

هناك قلة مثري  لالنتباه للمستوى الثالث والذي كما يتضح ؛ إليها من التعبريات البسيطة

 البيانات احلاصلة من مث يف ظل .ساليب املعقد ختيار اجلمل واألالدارس التقان اخيتص ب

املستوى ب بياناتال تعلق معظمي «فادي بائع احلليب» مسلسل يف ساليب واجلملألدراسة ال

حتل املركز الثاين من هذه يف (B2وB1)املستوى الثاين . وأما (%20522)بتكرار  (A2وA1)األول

 (C2وC1) ملستوى الثالثبابيانات تكرارا التعلق أقل يكما أنّه %(99522)الدراسة بتكرار

 %.9597بتكرار

فإنّ غالبية التكرارات ختتص  ،اجلدول من يتبنيكما «خويت إأنا و»مسلسل يف أما 

املعقد  إىل حد ما والتعبري عن اآلراء باملستوى الثاين أي ما يتعلق باجلمل واألساليب 
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 (B2وB1)طاملتوس ستوىاملتل حيفعلى هذا  ،أومناقشة موضوع ماالشخصية أو توضيح فكر  

كتسب املركز ي (A2وA1أنّ املستوى األول) كما؛ هذا املسلسلف  %.44.34املركز األول بنسبة 

تص باملستوى خياملسلسل  يف نفستكرارا بيانات القل أباملئة.  43.43الثاين بنسبة

 .باملئة 93.11بنسبة (C2وC1)الثالت

طار املرجعي اإلحتليل البيانات حسب  ويف ضوء «أوراق الزمن املر»مسلسل  أمّا يف

 يانسب انّ هناك توازنإحيث  ؛ني األول والثاين يملستويُذكر بني افاليوجد اختالف األورويب 

باستخدام األساليب  ما يتعلق (B2و B1)ثاينتل املستوى الحيغرار هذا الفعلى . امهبين

أي ما يتعلق باجلمل  ( A2و A1)ولاملستوى األ باملئة.(41.33)بنسبة ولاملعقد  قليال املركز األ

الثالث ملستوى اباملئة.  44.1ة بنسب يناملكان الثا تلحيالبسيطة والعبارت اليومية البسيطة 

(C1وC2)  حرز املركز قد أاملعقد  باتقان الدارس يف استخدام األساليب واجلمل ما يتعلق

 باملئة.  %.23.33بنسبة الثالث يف هذا املسلسل 

 
 في األفالم الثالثة بالجمل واألساليمقارنة  (1)الترسيمة 

النتائج احلاصلة من دراسة اجلمل األفالم الثالثة وحسب عند مقارنة من امللحوظ 

البيانات معظم اكتسب قد  «فادي بائع احلليب»أنّ مسلسل وفق الترسيمة أعاله واألساليب 

ملستوى بني مسلسلي يف نفس ا تعادل نس؛يهناك بينما . (A 9A-2)األول املستوىفيما يتعلق ب

يف  (2B - 9B)الثاين  التكرارات للمستوى أغلبوجد ي .«أوراق الزمن املر»و «أنا واخويت»

.كما ـأوراق الزمن املر»يف مسلسل  ظهر وأقلها «فادي بائع احلليب»مث  «خويتإأنا و»مسلسل 

 «أوراق الزمن املر»يف مسلسل  (2C - 9C)غالبية التكرارات للمستوىبدت يبدو من الترسيمة 
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فادي بائع »مسلسل و املستوى الثاين رزحأقد  «أنا واخويت» إلّا أنّ مسلسل مقارنة باملسلسلني

 نفس املستوى.يف تكرارا بيانات الأقل قد اكتسب   «احلليب

 المفردات والعباراتبيانات  (3)الجدول 

 المستويات
 أوراق الزمن المر خوتيإأنا و بائع الحليبفادي 

 النسب المئوية البيانات النسب المئوية البيانات النسب المئوية البيانات

A1 104 07.11 161 11.01 162 00.61 

A2 626 10.12 077 00.71 1262 00.04 

 44.21 0216 16.24 412 62.01 1112 المجموع

B1 424 01.11 412 17.61 1221 11.12 

B2 114 2.02 116 16.11 1112 02.1 

 11.11 0001 11.20 614 01.74 112 المجموع

C1 111 1.11 21 6.66 676 2.20 

C2 77 4.12 40 1.41 611 7.11 

 المجموع
122 12.20 101 12.10 1167 16.1 

1276 122 1011 122% 1604 122% 

 

غالبية التكرارات تتعلق  "بائع احلليب فادي"ستنتج من اجلدول أعاله أن يف مسلسل يُكما 

أي العبارات والتعابري البسيطة واملفرد  فيما  (A2وA1)ستوى األولاملبللمفردات املوجود  

تعلق تكرارا يبيانات الأن أقل الحظ مما ي %.36.24 يتعلق باألمور اليومية البسيطة بنسبة

ة كالتعابري العامية اتقان اللغة الثريأي % 96.62ل ة ما يعادبنسب (C2وC1)املستوى الثالثب

  .اليواجه مشكلة يف استخدام اللغة ستوىيف هذا امل والتصويرية حيث إنّ املتعلم

 وفق «أنا وأخويت»مسلسل قد شغل معظم البيانات يف  (B2و B1)املستوى الثاينكما أنّ 

والعمل األسر  واهلوايات والسفر أي مواضيع تتعلق ب %34.32بنسبة  هذه الدراسة

الدارس يف هذه املرحلة حصيلة لغوية تكفيه القيام  ىحداث اجلارية ولدواالهتمامات واأل

الفلم يف  (C2وC1)الثالث ملستوىتعلق باتكرارا بيانات الأقل باملهام اجلارية باتقان.كما أن 

  املعاين.ما خيتص بالتعبريات العامية والتصويرية وإدراك % 82582بنسبة ما يعادلاملذكور 

على  (A2و A1)األول  املستوىحصل  ،«أوراق الزمن املر» لسلسمللدراسة ا يف ضوء نتائج

كما أنّ  باملئة؛% 99588بنسبة(B2وB1)واملستوى الثاينباملئة  22512التكرارات بنسبة غالبية

باملئة. % 80528 ما يعادلنسبة  حصل على ،وفقا للنتايج احلاصلة (C2وC1)الثالث املستوى
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يف املستوى الثالث  إال أنإىل حد ما،  ل والثاينهناك التوازن بني املستويني األوفعلى هذا 

 الثالث.ركز قد احتل امل« أوراق الزمن املر»مسلسل 

 
 في األفالم الثالثة عباراتالمفردات و ال (8)ترسيمة

، من دراسة املفردات والكلماتالنتائج احلاصلة وفق  ةالثالثاألفالم مقارنة  إذا أردنا

 املستوىفيما يتعلق بغالبية البيانات  اكتسبقد  «فادي بائع احلليب»أنّ مسلسل  ناالحظ

أوراق »و «أنا واخويت»ملستوى بني مسلسلي نفس ايف  وتعادل نس؛يبينما هناك  (A1-A2)األول

أوراق »مث  «أنا واخويت»يف مسلسل  (B1-B2)للمستوىغالبية التكرارات توجد  .«الزمن املر

 .«فادي بائع احلليب»مسلسل للتكرارا بيانات ال أقلكور ف  املستوی املذظهر . «الزمن املر

زمن أوراق ال»بدت يف مسلسل (C1-C2)غالبية التكرارات للمستوىأنّ ترسيمة كما يبدو من ال

  متساويان «فادي بائع احلليب»اخويت وأنا و»إلّا أنّ مسلسلي السابقني مقارنة باملسلسلني  «املر

 نفس املستوى.يف التكرارات حيث من نسبيا 

 ئجالنتا مناقشة

يف جبامعة شرياز  ،ةالعربياللغة املعروضة يف خمترب  األفالم لغةاحلالية  دراسةعاجلت ال

لصفوف  هامستوا احتديد (CEFR)معايري اإلطار املرجعي األورويب يف تعليم اللغاتضوء 

ة حسب يمكن القول بأنّ األفالم الثالثة املدروسفج الدراسة، فقا لنتائو .اللغة العربية ربتخم

لتعليم مهاريت ني يف املستويتصنّف  ،معايري املستويات الستة لإلطار املرجعي األورويب

على أساس معايري ، و نتائجحسب ال «فادي بائع احلليب»االستماع واحملادثة كما يلي: كارتون 
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هذا املسلسل  نّإ إذ .ي للمخترب األولأ ،املبتدئني لطلبة الفصل األول صنّفي املرجعي اإلطار

على مستوى األساليب (A1-A2)قد حصل على معظم البيانات فيما يتعلق باملستوى األول

 يف هذهيث أن الدارس حب باملئة على التوايل(02522)و (2052)مها بنسبةاتواملفردات كل

 الفيدو عرباألساسية للغة اهلدف  عبارات احليا  اليوميةو ،معلومات بسيطة ىيتلق ،املرحلة

ومن ناحية أخرى اليكفي االعتماد على هذا  ،هذا من جهة. معاباالستماع واملشاهد  

البدّ رغم تناسب لغته هلذه املرحلة بل  العريب يف املستوى األول لدرس املخترب هاملسلسل وحد

أفالم تعليمية مستهدفة من وجبانب تقنيات أخرى أيضا مستواه  استخدام أفالم تشبهمن 

ىل إإىل املمارسة كي يتمكن جتاوز هذه املرحلة فألنّ الدارس مل يزل حباجة مجيع اجلوانب 

ترسيخ ما يعرض عليه عرب  هذا ما يؤدي إىل. وفق معايري اإلطار األورويب املستوى الثاين

التعمق ف،ومستواه ،ومقدرته ،مع فهم الدارس تعليم نافع مناسب وبالطبع ،املتناسب الفلم

ن إحيث  ؛املسلسل املذكور للمخترب األول يف جامعة شريازستخدم كما أنّه يُ ؛ستمع إليهاما  يف

 .مهار  االستماع لمرحلة األوىل من تعليملتناسبه أيضا تؤيد احلاصلة  نتائجال

 معظم الحظنا أنّ «أنا وأخويت» لمسلسل الثايناإلحصائية والتحليلية لالنتائج  عرضناإذا 

على مستوى األساليب  االستخدام الذايت للغة املستوى الثاين أوبتعلق يهلذا الفيلم التكرارات 

معظم البيانات ، خاصة وأنّ على التوايل (باملئة34.32و) (44.3بنسبة)مها تاواملفردات كل

دام هذا خاستكن حيث مي، (B1)يصنّف يف املستوى الثاينف (B1)ستوىمب خيتصاحلاصلة 

إنّ  إذ .تعليم مهاريت االستماع والتحدثلاملخترب الثاين أي  املسلسل لطلبة املرحلة املتوسطة

كلمات ومجل  حباجة إىل تعلماملرجعي الدارس يف هذه املرحلة حسب خمططات اإلطار 

قلما و ،والعمل وما يدور حوله ،تعلق بهوما ي والسفر ،واهلوايات ،األمور اجلاريةترتبط ب

يواجه املشاكل أو الصعوبات يف استخدام دقيق للغة و يتقن استخدام اللغة يف هذه املرحلة

إلّا أنّه الينبغي للمدرّس . املعقد غري كما أنّ املتعلم ميكنه التعبري عن نفسه باألساليب 

الدارس مل يزل حباجة إىل  إذ إنّ حسب اإلطار يناالكتفاء هبذا املسلسل يف املستوى الثا

 (B2مستوى) متناسبة مع ، واستخدام األساليب أكثر تعقيداهإثراء الرصيد اللغوي وتوسيع

 املستوى الثالث بالنجاح.االجتياز إىل يتمكن من ل

تتناسب املستوى الثالث « أوراق الزمن املر»الثالث لغة املسلسل  مواصفاترغم فرض أنّ 

 -مقارنة بالفلمني السابقني-فيهوأكثر تكرارا أكثر صعوبة  اجلمل واملفردات تواجدورغم 

بنسبة قليلة جدا ما متثلت  اغري أنّه على اجلمل الطويلة واملعقد  واحتواءه

 وفقحسبما يتضح من النتائج احلاصلة  إلّا أنّه(باملئة على التوايل 93.9(و)23.33يعادل)
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بسبب تواجد معايري هذا املستوى فيه (B2)املستوى الثاينيف  يُصنّف،معايري اإلطار املرجعي

يتقن فالدارس يف هذه املرحلة  ،للمخترب الثاين على هذا يتناسبحيث ؛ بنسبة كثري  جدا

إال أنه يواجه املشاكل أو الصعوبات أحيانا يف استخدام دقيق  إىل حد مااستخدام اللغة 

يشارك يف مناقشة ميكنه أن ، وحىت قليالميكنه التعبري عن نفسه باألساليب املعقد  ، وللغة

مواضيع خمتلفة كموضوعات ثقافية أو متعلقة بتخصصه مع وجود بعض الزالت يف تقدمي 

ه يحتاج الدارس الجتيازفبالنسبة للمستوى الثالث أمّا أخرى. نااحيأالعبارات واجلمل 

أن يتلقى ومهارات اللغة املختلفة  املرجعي األورويب أن يُتقن بالنجاح وفق معايري اإلطار

 أكثر صعوبة وتعقيدا من األفالم املعروضة يف هذا البحثأو املواد الدراسية األخرى األفالم 

ال يواجه ومن مث  ساليب املعقد استخدام األمكّنه تُواحلصيلة اللغوية الثرية  تُكسبهحيث 

ويعرف  ،واملفاهيم ويدرك املعاين ،فكاراأل ذهنه من يدور يفصعوبة وخطأ يف التعبري عما 

 .إلّا أن املسلسل الثالث يفتقر هلذه املواصفات إلّا قل وندر اويرمية والتصاالتعابري الع

وتلفت يف هذا اجملال  اطرح نفسهت يتاللنقطة املهمة واألساسية من ناحية أخرى، ا

يف أقسام اللغة العربية  ستماع والتحدثاال هاريتمللساعات املخصصة ا قلةهي االنتباه 

وفق اإلطار مقارنة بالساعات املعيارية املخصصة اإليرانية  علوممن قبل وزار  الوآداهبا 

كدراسة متقي زاده  كما أثبتت دراسات كثري  ؛التقاهنمااملرجعي األورويب 

 هـــ(،ودراسة فوزي8991مــ(، ودراسة صدقي والزمالء)2280و) هــ(،8992واآلخرون)

 وحدات دراسيةست عدم تناسب ودراسات أخرى ( هــ8992هـ(،ودراسة إمساعيلي)8997فرد)ـ

وفق معايري تعليم اللغات العاملية يف إيران االستماع واحملادثة  يتمهاركل من خمصصة ل

اتقاهنم وعدم ؤدي إىل ضعف الدارسني . هذا ما يكمعايري اإلطار األمريكي واإلطار األورويب

 .اللغة العربية من اجلامعات اإليرانية ويعاين منه خرّجي املهارتني حيث

أكثر حضا على رغبة  فالماألا جيب إيالء االهتمام به يف عملية التعليم هو أنّ م

يؤدي إىل  ،كما أن استخدام األفالم للتعليم التعلم من الكتب وسائر األجهز ؛ الدارسني يف

حيث إنّ هذا التنوع يثري  ؛نوع من التنوع يف الصفوف الدراسية من وجهة املواد التعليمية

يزيد الفلم املعروض  ومن جهة أخرى ،امللل والرتابة يف الصفوفبوال يشعر الدارس  ،رغبته

إذ إنه يتعلم اللغة من جهتني السمعية  ،أسهلأعمق و لغةَك الطالب الادرإمن قدر  

بتبعها مهار  ومزيدا على تنمية مهار  األستماع  .كذلك ويفهمها يف السياق والبصرية

للغة اليت يتعلمها  خاصةً فالم ثقافةًحتمل األ ،ةيالتعليماألفالم التحدث لدى الدارسني عرب 

تعرف على ثقافة لغة اهلدف من خالل مشاهد  العلى  همتساعدوعلى هذا الغرار الدارس، 
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. نظرا آلراء فهم اللغة يف السياقو وتعامالهتملني وطريقة عيشهم وحيا  املمثّ ،الفليم

 أنّ تعليمَ على دونجيب أن حتمل كل لغة ثقافتها يف السياق ويؤكّ ،اخلرباء واللغويني اجلدد

هذا ما يؤدي إىل تنمية  .ثقافة اهلدفخالل س من ها وتدرّتتزج بثقافاللغة جيب أن مي

إال ليس تعليم املهارات اللغوية  أنّتاس يعتقد  ماك؛ غة اهلدفلبالناطقني لر  االتصال مها

املهارات  هناك أمهية قصوى للقدر  على استخدام هذهف ،تعليم" اهلياكل اللغوية"وتطبيقها

مهّدت االجتاهات احلديثة يف تعليم اللغة للطرائق القائمة حيث ؛  يف السياق املنسجم معه

وهذا ما أدّی إل  فكر "الكفاء   ،اللغوية األساليب على كيزعل  التواصل بدل التر

واليت تتضمن املقدر  عل  استخدام األساليب ة" يف تعلم اللغة وعملية التدريس، التواصلي

عرض  الوجه،فالم من هذا األ(.(Tas, 2010: 172اللغوية يف السياق االجتماعي والثقايف

 .دورا مثاليا يف تنمية مهار  االتصالتلعب وعرب تعليم اللغة ثقافة لغة اهلدف ل

سيما التعليم والغة العربية يف عملية للو ومتعلمو امدرس اكل اليت يعاين منهامن املش

عدم انتاج األفالم التعليمية اخلاصة  ،فالم للمختربات وتدريس مهار  االستماعاستخدام األ

يف اللغة العربية والثانية والثالثة  ،تعليم اللغة األوىل وحسب مستويات ،للتدريساملستهدفة 

عدم العثور على أفالم مناسبة ملستوى الدارسني  و الصعوبةى إىل هذا ما أدّ ،حلد اآلن

معايري اختيار جيدر األخذ بعني االعتبار أنّ من جهة  .حسب املعايري العلميةو وقدراهتم

والشفافية والسرعة املناسبة للفلم إذ إنّ الوضوح األفالم هلا أمهية بالغة يف عملية التعليم 

يتقن معايري اإلطار املرجعي األورويب أنّ الدارس  ففي ضوء .ي إىل تعليم نافع للدارسنيتؤدّ

تصف حمادثات الشخصيات يف الفلم تالتعلم للغة واألساليب يف عملية االستماع عندما 

آذاهنم مألوفة بلغة غري خاصة للمبتدئني الذين ليس من خالل االستماع طء والوضوح ببال

إال أنّ األفالم  يستمع إليه املتعلموحيث حباجة إىل التأمل والتعمق فيما يقال  ؛لغتهم األم

يري والسيما حمادثات املمثلني بسبب سرعة ااملدروسة يف هذا البحث غالبا تفتقر هلذه املع

متعمق نافع  الميكن للدارس وهو املبتدئ فهم حيانا وعدم وضوح الكالمأادثات احمل

 للمفردات والعبارات.
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 صادرامل

 ، الرياض: دار التدمرية.8(، املهارات اللغوية ، ط2287و حمفوظ، حمفوظ ابتسام)بأ

 مقدم حبث، (سيالنف اللغة علم دراسة( والكالم االستماع مهار .  دوين)د.ت( ،رمضان أمحد

 .إبراهيم مالك مولنا جبامعة العربية اللغة تعليم بقسم الدراسية شروطال بعض الستيفاء

 . إبراهيم مالك موالنا ماالنج: جامعة

إشكاليات تعليم مهار  االستماع يف أقسام اللغة العربية يف فروع  ،(8992امساعيلي، منصور)

جامعة بيام نور،رسالة أعدت لنيل شهاد  املاجستري يف اللغة العربية وآداهبا. إيران: جامعة 

 تربية مدرس.

(، الفيلم التسجيلي التلفزيوين من الفكر  إىل الشاشة، دمشق: اهليئة 2289عزيز)بالل، علي 

 العامة السورية للكتاب.

 صاحل .غايل بن اهلل عبد بن ناصر . املترمجان .تطوير مناهج تعليم اللغة .ريتشاردز، جاك)د.ت(

 .الشويرخ ناصر بن

 العربية اللغة االستماع يف مهارات بعض لتنمية التمثيلي النشاط استخدام أثر (،2282الشنطي)

قدمت هذه الدراسة استكماال ملتطلبات احلصول ، "بغز  األساسي الرابع الصف تلميذات لدى

 ، فلسطني : جامعة األزهر.على درجة املاجسترييف املناهج وطرق التدريس ختصص لغة عربية

نصوص األدبية يف تنمية هذه (، دراسة ونقد ماد  و مهارات االستماع ودور ال8998شيباين، زهره)

يرانية،رسالة أعدت لنيل درجة املهار  يف أقسام اللغة العربية وآداهبا باجلامعات احلكومية اإل

 ع اللغة العربية وآداهبا، إبران: جامعة تربية مدرس. راملاجستري يف ف

ع وفقا (، حتديد مستوى متعلمي اللغة العربية ملهار  االستما8991والزمالء)، حامد صدقي 

دراسات يف تعليم اللغة ، الاملعياري يف تعليم اللغات األجنبية (ACTAFL)لإلطار العاملي أكتفل

 .(88-21شتاء،صص)الو ريفاخل السابع، العدد الرابعة، السنةالعربية وتعلمها، 

 موقع: (،أنواع األفالم التعليمية،  العراق: جامعة بابل،2288عبيس العالك، فرخان عبيد)

- https://www.almualem.net 
العلمية  املفاهيم بعض تنمية يف التعليمي الفيلم استخدام أثر. (2280علي عباس، زين العابدين)

 وطرائق املناهج يف املاجستري درجة لنيل مقدمة دراسة سنوات، 6 – 5 بعمر الروضة أطفال لدى

  ن.جامعة تشريا : سوري ،التدريس

موقع  (، األفالم التعليمية ودورها يف تكنولوجيا التعليم، منتديات السبور ،2229عمران، حممد)
https://www.almualem.net./sabboora/showthreat.php 

 ،مصر.22جملة شبكة العلوم النفسية، العدد .(. تعلم فن االستماع2229فخري هاين، أمحد)

https://www.almualem.net/
https://www.almualem.net/
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رفة معايب تكنولوجيا بث األفالم يف مهاريت االستماع والتحدث. مع (.8997فوزي فرد، أمري)

 رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف اللغة العربية وآداهبا. جامعة تربية مدرس.

(، إشكاليات مناهج تدريس ماد  خمترب اللغة العربية من وجهة 8992ون)وآخر ، عيسيمتقي زاده

 علوم برانمه هاي و متون انتقادي وهشنامةپژ نظر األساتذ  والدارسني يف فرع اللغة العربية وآداهبا، 
 (.183 – 200) ، صص. 0،العدد 80السنة  ،فرهنكي مطالعات و انساين علوم وهشكاهپژ  انساين،

 اللغة طالب امتالك ومدى االستماع مهار  استراتيجيات (،2280ن)آخروو متقي زاده، عيسى

 السنة، حمكمة علمية وآداهبا العربية اللغة جملةالبكالوريوس،   مرحلة يف هلا العربية وآداهبا

 (.229-220، صص)9 العدد ، 82

عالء عادل عبد لغات. املترمجون: تعلبيم ا(. اإلطار املرجعي األورويب العام ل2221جملس أوروبا)

  اجلواد واآلخرون، القاهر : دار إلياس العصرية للطباعة والنشر.
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