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ABSTRACT
Documentary films represent the skill of writing with its pillars on the introduction to the topic,
presenting its ideas and conclusion, and it is known that preparing written texts based on scientific
research is required before the documentary is made. Therefore, the documentary has a strong
relationship and close to the skill of writing. Thus, this study addressed three questions; (1) what is
the field of documentary film preferred by the students? (2) what do they think about the texts in the
nature and the environment documentary films? (3) what do they think about the texts in the science
and technology documentary films?. This study applied quantitative and qualitative methodology, as
the study analyzes data from closed-ended questions to answer all the research questions, while the
study also analyzes data from open-ended questions answer the second and third question. The
questionnaire was sent to the experts to verify the accuracy and reliability of the questionnaire. Then
the questionnaire was distributed to eighty (80) students to explore the field of documentary film
liked by students, before exposure to learning using documentaries in the quasi-experimental study.
The study found that nature and environment documentary films are more popular with students
rather than science and technology documentary films.
Keywords: documentary film, employment of the film, writing skill, developing language skills.
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مل ّخص
مُيثل األفالم الواثئقية مهارة الكتابة أبركاهنا على مقدمة املوضوع وتقدمي أفكارها وخامتتها ،ومن املعلوم أن إعداد النصوص
أمر مطلوب من قبل أن يمصنع الفلم الواثئقي؛ لذا للفلم الواثئقي عالقة قوية وقريبة
املكتوبة القائمة على البحث العلمي ٌ
مبهارة الكتابة ،وقد تناولت هذه الدراسة ثالثة أسئلة؛ وهي ( )1ما هو جمال الفلم الواثئقي احملبوب من عند الطلبة؟ ()2

ما رأيهم اخلاص عن نصوص الفلم الطبيعة والبيئة؟ ( )3ما رأيهم اخلاص عن نصوص والفلم العلوم والتكنولوجيا؟ .وتتَّبع
هذه الدراسة منهجي كمي وكيفي ،إذ حتلل الدراسة عن بياانت من استبانة أسئلة مغلقة لإلجابة األسئلة الثالث وحتلل
علما أن االستبانة أمرسلت إىل
الدراسة عن بياانت من استبانة أسئلة مغلقة ومفتوحة لإلجابة السوال الثاين والثالثً .
املصححني للتأكد من مصداقية االستبانة وثباهتا .مث موِّزعت االستبانة على مثانني طالبًا للكشف عن جمال الفلم الواثئقي

وتوصلت الدراسة إىل
احملبوب من عند الطلبة ،قبل التعرض إىل تعلم ابستخدام األفالم الواثئقية يف الدراسة شبه التجريبيةَّ .
أفالم الطبيعة والبيئة أكثر مفضلة عند الطلبة بدال من أفالم العلوم والتكنولوجيا.
الكلمات الرئيسة :الفلم الواثئقي ،توظيف الفلم .مهارة الكتابة ،تنمية مهارات اللغة.
املقدمة
إن العبارة "الفلم الواثئقي" بنيت من كلمتني :الفلم والواثئقي ،والواثئقي أصلها واثئق اليت تعين التعليم ،يف اللغة الالتينية
) .(Alauddin, 2014أما ابتريشيا ،فرتى أن الفلم الواثئقي ليس فلما سينمائيا ولكنه فلم يدور حول احلياة الواقعية واحلقيقة
هو ليس كذلك وليس انفذة أيضا بل هو لوحة للحياة الواقعية يستخدم الواقع كمادة خام له .وإن الفلم الواثئقي قصة
تدعي املصداقية ،ويتوقع أن يكون الفلم الواثئقي جتسيدا منصفا وصادقا لتجربة شخص ما من الواقع (أوفداهايدي،
 2013م) .أما بالل فريى أن املصطلحني الفلم الواثئقي أو الفلم التسجيلي التلفزيوين ،يقومان على ركيزة الواقع املوضوعي
وركيزة طريقة معاجلة الواقع املوضوعي تلفزيونيا .يف الركيزة األوىل أو األساس األول ،يتجلى موضوع الفلم الواثئقي حول
الطبيعة ،والبيئات االجتماعية واملدنية ،والرتاث اإلنساين ،واملواقع األثرية والتارخيية ،وأمناط السلوك اإلنساين الفردي .أما يف
الركيزة الثانية أو األساس الثاين من كل ما تقدم ُيكن تصنيف خصائص الفلم الواثئقي يف ضمن جمالني :اخلصائص احلسية
واخلصائص اإلدراكية (بالل2013 ،م) .وصفوة القول ،أهم مسات الفلم الواثئقي أو التسجيلي هي:

-1

يعتمد أساسا على الواقع يف مادته ويف تنفيذه ،مبعىن أن يكون تسجيال واقعيا ألحداث وقعت ابلفعل ،ال حتتاج
إىل ممثلني ألداء أدوار معينة ،ولكنهم من نفس الواقع الذي تقع فيه األحداث.
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ال يهدف إىل الربح املادي ،بل يهتم ابلدرجة األوىل بتحقيق أهداف خاصة يف النواحي التعليمية ،والثقافية أو
حفظ الرتاث والتاريخ.

-3

األفالم الواثئقية غالبا ما تنتهجها الدول ملعرفتها أبمهية إنتاج مثل هذه األفالم اليت ابلرغم من أمهيتها ،فهي ال تدر
أرابحا على منتجيها.

-4

يتسم عادة بقصر زمن العرض ،حيث يتطلب درجة عالية من الرتكيز أثناء مشاهدته ،ومن املالحظ دائما أن يكون
إنتاج الفلم الواثئقي ال يزيد يف أغلبه من  45-20دقيقة على أكثر تقدير؛ ألن إنتاجه موجه إىل نوعية معينة من
اجلماهري حيمل هلا األهداف اخلاصة.

-5

خياطب يف العادة فئة أو جمموعة مستهدفة من اجلماهري ،وأثناء اإلعداد إلنتاج الفلم الواثئقي حيدد اجلمهور
املستهدف ،وعلى أساس خصائصهم يكون أسلوب املعاجلة ،وحجم املعلومات ونوعيتها ،وكيفية تناوهلا ،وتقدُيها،
واملستوى اللغوي للتعليق املصاحب للفلم أو للحوار القائم بني شخصياته.

-6

يتسم ابجلدية وعمق الدراسة اليت تسبق إعداده ،وشعار الفلم الواثئقي "السينما رسالة ،وفن وعلم"(بالل2013 ،م).

-7

يعتمد على املالحظة واالنتقاء والتنقل من احلياة نفسها فهو ال يعتمد على موضوعات ممثلة يف بيئة مصنعة كما
يفعل يف الفلم الروائي .وإمنا يصور املشاهد احلية والوقائع احلقيقية.

-8

تنظيم املادة على ضوء فهم الواقع فهما انجحا ودقيقا وبعد دراسة متأنية للواقع وبذلك يقوم التسجيل بتوظيف
عناصر الواقع لتغيري املوضوع أو احلدث.

-9

يقدم من الواقع إذ تكون مادته األساس ،ويسجل واقعيا ألحداث وقعت ابلفعل ال حتتاج إىل ممثلني حمرتفني،
ولكن األشخاص يف الواقع هم من ينقلون احلدث نفسه.

 -10التفريق بني الوصف والدراما وبني املعاجلة السطحية للموضوع واألسلوب الذي يكشف عن احلقائق بطريقة فعالة
وُيكن استخدام املواد األرشيفية من صور وتعليقات لتدعيم الفلم الواثئقي (عبد اخلالق رشيد2011 ،م).
الدراسات السابقة
من مدخالت اللغة العربية املطلوبة يف عملية التعليم والتعلم مدخالت أصيلة للغة أي النصوص األصيلة سواء املسموعة أم
املكتوبة .ومدخالت اللغة األصيلة جاهزة ،ليست لغرض التعليم ،بل لألغراض االجتماعية ،ألن النص يشرتك يف اللغة
احلقيقية املستعملة ) . (Shu-Chin, 2008ومن مثال مدخالت لغوية أصيلة مت حتليلها يف الدراسات السابقة هي اجلريدة،
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واجمللة ،والرواية ،وغريها من املدخالت املكتوبة .أما املدخالت املسموعة فتتمثل ابلربامج اإلذاعية ،والربامج التلفزيونية،
واليوتيوب ،وكل أنواع األفالم ،وغريها الكثري

).(Tg Abdul Rahman et al, 2017

الباحثة سونغ ) ،(Soong, 2012يف دراستها حول استخدام الفلم الواثئقي يف فصل التعبري الشفوي للغة اإلجنليزية،
قد وضعت بعض النتائج املهمة منها :أوال ،الفلم هو أكثر إاثرة من الكتب املدرسية وقدمت هذه الباحثة للمعلمني احلديثني
خيارا آخر من املواد التعليمية املستخدمة يف الفصل وخاصة لتعليم التعبري الشفوي ،حيث إن هؤالء املعلمني غري قادرين
على العثور على نوعية جيدة من الكتب واملواد التعليمية يف الفصل.
اثنيا ،الفلم الطويل سوف حيبط طالب اللغة اإلجنليزية يف الفصل ،ولذا يقرتح أن يكون طول الفلم بني 20-10
دقيقة يف فصل ملدة ساعتني .الثالثة ،تليب األفالم الواثئقية دعوة األصالة واالتصاالت يف تعليم وتعلم اللغة .استخدام األفالم
الواثئقية يف الفصل ُيكن بسهولة تلبية احلاجة إىل األصالة واالتصاالت ،وتقريبا مجيع األفالم الواثئقية هي مواد أصلية،
وأهنا توفر لطالب اللغة العربية اللغة التفاعلية من لغة التخاطب اليومي.
ويف دراسة أخرى ،مت تعيني احملاضر إلنتاج فلم واثئقي كمشروع مهارة القراءة للطالب .وينقسم تصميم الفلم
الواثئقي للطالب إىل ثالث مراحل رئيسة ،هي مرحلة ما قبل اإلنتاج ،ومرحلة اإلنتاج ،ومرحلة ما بعد اإلنتاج .يتم إعطاء
التعليمات األولية حول دور كل جمموعة ،وجتري دراسة وحتليل الدراسات السابقة قبل أن يبدأ ابملشروع .وذلك يشتمل
على طبيعة عملية القراءة ،ومراحل تطور اكتساب مهارات القراءة والعوامل اليت تؤثر على القراءة ،ومناذج القراءة ،وتوضيح
مشاكل القراءة الداخلية واخلارجية .ولذلك ،فإن مشروع الفلم الواثئقي هو وسيلة مناسبة للطالب لتأليف وتدميج
املعلومات ،واستنتاج اآلاثر من الدراسات السابقة من خالل مدخل اكتشايف ). (Bernardo, 2011
أما الباحث بيكوك ) ،(Peacock, 1997وأوصى يف دراسته أبن يبدأ احملاضرون ابستخدام املواد األصلية املناسبة
يف فصل تعليم اللغات الثانية ،ألهنا قد تزيد من مستوايت الطلبة والرتكيز يف الفصل ،ومشاركتهم يف النشاط ابستخدام املواد
االصطناعية .من املهم أن خيتار احملاضرون موادا خمتارة للفصل الدراسي ،هذا ألن هذه املادة تشجع وحتفز الطلبة ،لذلك
جيب أن يكون هناك معيار واحد الختيار املواد لتحقيق أتثريها على حتفيز الطلبة .جبانب ذلك ،الفلم الواثئقي العاطفي له
أتثري يف عدم انتباه الطلبة للتعلم ).(Berk, 2009
مشكلة البحث
ما زالت الشكاوى تتكرر وتتنامى من ضعف طلبة املرحلة اجلامعية يف التعرض على املدخالت األصيلة يف تعليم اللغة العربية
ومهاراهتا؛ لذلك تتمثل مشكلة البحث احلايل يف القصور املتعلق بتعلم مهارات الغة العربية من خالل مشاهدة الفلم
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الواثئقي ،من حيث أن األسباب البيئية إحدى أهم العوامل املسببة لصعوابت تعلم اللغة (اهلواري2006 ،م) ،واكتشف
الباحثون يف دراستهم أن االختالط ابلناطقني األصليني ،أو االستماع إىل اخلطاب األصيل من النشرات اإلخبارية من
اإلذاعات العربية (مدكور2006 ،م) ،أو مشاهدة األفالم التلفزيونية (أمحد2011 ،م) ،أو القراءة من النصوص املكتوبة
األصيلة من وسائل اإلعالم املطبوعة )(Peacock, 1997؛ تمعد من األساليب الفعالة لتنمية مهارات الكتابة
)1971

& (Morley

 ،Lawrence,ولكن هذه األساليب الصحيحة يف تعلُّم اللغات األجنبية ما زالت غري مألوفة لدى كثري من املعلمني

والطالب.
واستخدام املدخالت األصيلة سيشجع الطلبة على عملية التعليم والتعلم؛ ألن معظمهم يدرسون اللغة ألجل
االتصال بتلك اللغة يف املوقع اللغوي احلقيقي واشرتاك الطلبة ابملدخالت األصيلة يعد خطوة لتقريبهم إىل الكفاءة يف اللغة
كذلك الثقة ابلنفس يف ممارستها (هباشي2008 ،م) .جبانب ذلك ،هناك توصية إلجراء البحث يف نوع النصوص اإلعالمية
األخرى غري نصوص األخبار يف تنمية املهارات اللغوية لدى الطالب الناطقني بغري العرب ) .(Salah, 2008لذا تناولت
هذه الدراسة ثالثة أسئلة؛ وهي ( )1ما هو جمال الفلم الواثئقي احملبوب من عند الطلبة؟ ( )2ما رأيهم اخلاص عن نصوص
الفلم الطبيعة والبيئة؟ ( )3ما رأيهم اخلاص عن نصوص والفلم العلوم والتكنولوجيا؟.
منهج الدراسة
اعتمادا على الدراسات
اتبع الباحثون املنهج املسحي ابستخدام االستبانة املوجهة إىل الطالب فقد أمعدَّت هذه االستبانة
ً

السابقة من الكتب واألحباث (شيك وآخرون2017 ،م) .قدمت هذه االستبانة األوىل إىل طالب مادة تطبيقات حاسوبية
يف اللغة واألدب ( )ARAB2124بقسم اللغة العربية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي ،من أجل فحص حاجات طالب
اللغة العربية إىل استخدام نصوص األفالم الواثئقية يف تنمية بعض املهارات التعبري الكتايب واجتاهاهتم؛ وأما ابلنسبة لبنود
االستبانة فتكونت من اإلجابة على األسئلة املغلقة ابستخام مقياس ليكرت ( .)5-1بعد إجراء ابلدراسة شبه التجريبية
ملشاهدة الفلم ،وزعت االستبانة الثانية أي استبانة نصوص الفلم الواثئقي إىل الطالب يف شكلها األصلي ابللغة اإلجنليزية،
وذلك بعد استفادت الباحثة من دراسة بيكوك ) (Peacock, 1997بدون التعديل .وتكونت االستبانة من إجابة األسئلة
املغلقة واألسئلة املفتوحة .األسئلة املغلقة (اخرت أي رقم يصور آراءك عن هذا النص عن املالمح اآلتية) ابستخدام مقياس
(.)7-1
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نتائج البحث ومناقشتها
إجابة السؤال األول :ما هو جمال الفلم الواثئقي احملبوب من عند الطلبة؟
جدول 1
معلومات شخصية الطلبة (البياانت الكمية اإلجبارية)
النقاط

اختيار 1

اختيار 2

السنة

األوىل ( 72طالبا) ()%90

الثانية ( 8طالب) ()%10

اجلنسية ماليزي ( 72طالبا) ( )%90غري ماليزي ( 8طالب) ()%10
من استجاابت الطالب ،تلخص الباحثة أن أغلبية الطالب يف السنة األوىل ( )%90يشاركون يف استبانة حتليل حاجات
الطالبة ،والباقون ( )%10هم طالب السنة الثانية .أما من جانب اجلنسية ،أغلبيتهم ماليزيون ( )%90والباقون ()%10
غري ماليزيني.
جدول 2
جمال الفلم الواثئقي احملبوب (البياانت الكمية اإلجبارية)
الرقم

املتوسط احلسايب التقدير

النقاط

1

أفالم الطبيعة والبيئة

4.03

2

أفالم العلوم والتكنولوجيا

3.91

3

أفالم الشؤون العامة

3.48

4

األفالم التارخيية

3.48

5

أفالم القضااي

3.41

6

األفالم اإلثنوجرافية

3.27

7

الدعاية احلكومية

3.03
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ومن استجابة الطالب ،يتبني أن أغلبية األفالم الواثئقية املقرتحة تكون يف مستوى معتدل إال أفالم الطبيعة والبيئة ،وأفالم
العلوم والتكنولوجيا ،جندمها يف تقدير مرتفع ،أي أن الطالب املستجيبني يوافقون على تلك األفالم بدرجة املتوسط احلسايب
ما بني ( .) 3.03 -4.03ويتضح من النتيجة أن أفالم الطبيعة والبيئة حتتل أعلى الدرجات ،مث تليها أفالم العلوم
والتكنولوجيا ( ،)3.91مث أفالم الشؤون العامة واألفالم التارخيية ( ،)3.48مث أتيت بعدمها أفالم القضااي ( ،)3.41مث
بعدها األفالم اإلثنوجرافية ( ،)3.27وأخريا يف أدىن الدرجات هي الدعاية احلكومية.
إجابة السؤال الثاين :ما رأيهم اخلاص عن نصوص الفلم الطبيعة والبيئة؟
جدول 3
حتليل استبانة نصوص املوضوع األول
الدرس األول

عدد الطالب املتوسط احلسايب

 1دون معىن  -ذو معىن

83

5.63

 2غري مقنع – مقنع

83

5.01

 3غري فاتن – فاتن

83

4.90

 4غري ممتع  -ممتع

83

4.72

 5مضجر  -مشوق

83

3.57

 6وتريي  -أخاذ

83

3.39

 7ممل – جذاب

83

3.07

من استجاابت الطالب ،تلخص الباحثة أن الفلم الواثئقي " اهلواء السام ...املسبب الرابع للوفاة يف الصني" ونصوصه يف
مستوى أعلى لنقطة "ذو معىن" ( .)5.63مث أتيت نقطة "مقنع" يف املرتبة الثانية ( .)5.01مث اتليها النقطة الثالثة العالية
"فاتن" ابملتوسط احلسايب ( .)4.90وبعد ذلك أتيت يف الرابعة نقطة "ممتع" ابملتوسط احلسايب ( .)4.72مث يف املرتبة
اخلامسة هي نقطة "مشوق" يف املتوسط احلسايب  ،3.57أما املتوسط احلسايب  3.39فيحتل املكانة السادسة لنقطة "
أخاذ" .والنقطة يف املستوى األدىن هي نقطة "جذاب" وذلك ابملتوسط احلسايب .3.07
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جدول 4
خالصة من الرأي اخلاص عن نصوص املوضوع األول (البياانت الكيفية اإلجبارية)

ما رأيك اخلاص عن نصوص املوضوع األول (اهلواء السام...املسبب الرابع للوفاة يف الصني)؟
1

استفدان من هذه املقاالت وحنصل على املعلومات احلديثة ونعلم كيفية تطوير مهاراتنا يف كتابة
املقاالت.

2

هذا النص جيد وأفضل أن تكون مدة التدريس أطول.

3

هذه الطريقة مملة جدا وحتتاج إىل التحسني .وأن املفردات صعبة ملستوى الطالب وحتتاج إىل مدة
طويلة لفهما.

4

شرح األستاذة سريع جدا وال يستطيع الطالب أن يفهموه جيدا .ويرجى أن يكون الدرس القادم
أكثر منظما.

5

طريقة ممتعة ومفيدة لكتابة املقالة وتطوير أفكارها.

6

أسئلة التدريبات جذابة ومناسبة ملستوى الطالب.

7

مقالة انفعة ونستفيد منها املفردات واملصطلحات والتعابري اجلديدة.

8

املوضوع ممتع ويرجى أن تكون لغته أسهل.

9

هذا النشاط يكون ممتعا مبساعدة من الفيديو من حيث أفادة الطلبة ابلكلمات اجلديدة املتعلقة
ابملوضوع.

 10طريقة التدريس سريعة جدا ومستعجلة وال يستطيع الطالب أن يستفيدوا منها.
 11هذا برانمج ممتاز والشرح من األستاذة جيد.
 12يرجي من إكثار مثل هذه األنشطة يف املستقبل.
 13يرجي أن تشرح األستاذة كيفية كتابة اجلملة السليمة خصوصا للطلبة يف املستوى املبتدئ.
 14هذا النص يساعدين يف معرفة قضااي معاصرة ولكن هناك بعض الكلمات صعبة يل وأحتاج إىل
القاموس ومالحظة دقيقة ألجل فهمها.
 15أحب هذا النص ألن أستطيع أن أستفيد من أفكارها يف كتابة مقاليت.
 16يرجى من حتسني وتطوير طريقة التدريس يف املستقبل.
 17موضوع جذاب ولكن طريقة التدريس سريعة جدا ومملة.
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 18هذه الطريقة تساعد الطلبة لكتابة املقالة بطريقة صحيحة.
 19هناك كلمات الصعبة الكثرية واألسلوب غري مفهومة.
 20هذه املقالة قد أفادتنا من حيث املعلومات اجلديدة املتعلقة ابهلواء السام من االستطالعات
واحلقائق العلمية .كذلك وضحت هذه املقالة عن خماطر اجلو العقيم هذا على صحة اإلنسان
وكيفية التغلب عليها.
 21هذه املقالة ممتعة ورائعة .والفلم يكون أ فضل وأحسن عندما يوفر فيه عنوان فرعي أو اجلملة
األصلية ابلكتابة.
 22يرجى إتيان ابلفلم أجذب من هذا الفلم.
 23النص ممتع و ذو معىن ولكن الفلم غري مشجع.
من استجاابت الطالب ،أن نص املوضوع األول فيه حماسن ومساوئ .فمن حماسنه هي استفاد الطالب املعلومات،
واملفردات ،والتعابري ،والثروة اللغوية من هذا النص .مث من هذه املعلومات واألفكار ،يستطيع الطالب أن يطور مقالتهم
بطريقة صحيحة .يعرض النص القضااي املعاصرة عن اهلواء السام من وجهة نظر االستطالعات واحلقائق العلمية .ومن
مساوئه هي مستوى اللغة املستخدمة فيه عالية وحيتاج الطالب إىل القواميس ألجل فهمه .واالقرتاح منهم ،يرجى أن يكون
شرح األستاذة أحسن يف املستقبل ،ومدة األنشطة الدراسية أطول ،فضال عن يكثر مثل هذه األنشطة يف الدرس.
إجابة السؤال الثالث :ما رأيهم اخلاص عن نصوص والفلم العلوم والتكنولوجيا؟
جدول 5
حتليل استبانة نصوص املوضوع الثاين
الدرس الثاين

عدد الطالب املتوسط احلسايب

 1دون معىن  -ذو معىن

74

5.52

 2غري مقنع – مقنع

74

5.16

 3غري ممتع  -ممتع

74

5.14

 4غري فاتن – فاتن

74

4.94

 5وتريي  -أخاذ

74

3.29
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74

3.18

 7ممل – جذاب

74

2.91
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من استجاابت الطالب ،تلخص الباحثة أن الفلم الواثئقي " معركة السيطرة على اإلنرتنت ابلوالايت املتحدة " ونصوصه
يف مستوى أعلى لنقطة "ذو معىن" ( .)5.52مث أتيت نقطة "مقنع" يف املرتبة الثانية ( .)5.16مث اتليها النقطة الثالثة العالية
"ممتع" ابملتوسط احلسايب ( .)5.14وبعد ذلك أتيت يف الرابعة نقطة "فاتن" ابملتوسط احلسايب ( .)4.94مث يف املكانة
اخلامسة هي نقطة "أخاذ" يف املتوسط احلسايب  ،3.29أما املتوسط احلسايب  3.18حيتل املرتبة السادسة لنقطة "مشوق".
ونقطة يف املستوى األدىن هي نقطة "جذاب" وذلك ابملتوسط احلسايب .2.91
جدول 6
خالصة من الرأي اخلاص عن نصوص املوضوع الثاين (البياانت الكيفية اإلجبارية)

ما رأيك اخلاص عن نصوص املوضوع الثاين (معركة السيطرة على اإلنرتنت ابلوالايت املتحدة)؟
1

أحصل على املفردات ،واملعلومات اجلديدة ،والثروات اللغوية املتنوعة ،وكذلك التعابري الكثرية.

2

عندما أقرأ هذا النص منفردا ،أجد أنه صعب يل ،وعندما أقرأه مع اجلميع ،أجد أنه سهل لنا.

3

التعلم اليوم أفضل من الدرس املاضي ألنه أكثر منظما ،واملعلمة تركز على بناء األفكار
وتسلسلها.

4

نستفيد من هذه القضية مبساعدة وإرشاد من األستاذة.

5

أشعر أن هذا الدرس ممتع ومدة التدريس مناسبة لنا.

6

الدرس هذا اليوم أحسن وأقل السرعة ،وأفهم نصه أفضل من اليوم املاضي ،وأشعر مبشوق للتعلم.

7

شرح األستاذة سريع وأفكاره غري واضحة وال أستطيع أن أفهم كلها.

8

شرح األستاذة أوضح وأحسن من الدرس السابق.

9

أرجو أن هذه طريقة التعلم ستطبق يف الفصل القادم يف تنمية مهارة الكتابة السيما للطالب
اجلدد.

 10هناك احلقائق صعبة لفهمها ولكن موضوع الفلم ممتع للدراسة.
 11هذا النص أسهل من النص السابق ألننا نناقشها يف الفصل معا.
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 12األستاذة تساعدان يف فهم هذه القطعة ونكمل التدريبات فيها .ونستفيد من التدريبات ونستطيع
أن نكتب املقالة ابستخدام مفردات جديدة.
 13هناك تطوير من الدرس السابق واألنشطة تساعدان يف تزويد املفردات.
 14هذه النصوص جذابة وموضوعها رائع ولكن حنتاج إىل قاموس.
 15هناك صعب لفهم هذا الفلم ألن فيها املصطلحات غري املألوفة لدينا.
 16البد أن يكون هذا الفلم أكثر جذااب.
 17التقدمي يف هذا اليوم جيد وسهولة للفهم ،وأقدر  8،5من  10درجات.
 18هذا املوضوع يرتبط ارتباطا قواي مبادتنا

(( ARAB2124

 19النص السابق أسهل وسهولة لفهمه.
 20التدريس يكون أحسن عندما تقدم كل جمموعة من الطالب املعاين واألفكار لكل من فقرات
املقالة.
من استجاابت الطالب ،أن نص املوضوع الثاين فيه حماسن ومساوئ .فمن حماسنه هي هذه النصوص جذابة وموضوعها
رائع وحصل الطالب على املعلومات ،واملفردات ،والتعابري ،والثروة اللغوية من هذا النص .وهم يستفيدون من التدريبات
من النص مث يتطبقوهنا يف مقاالهتم .فضال عن هذا النص يرتبط ارتباطا قواي مبادهتم (تطبيقات حاسوبية يف اللغة واألدب).
ومن مساوئه هي هناك صعب لفهم هذا الفلم ألن فيها املصطلحات غري املألوفة لدى الطالب ،وحيتاجون إىل القواميس
ألجل فهمه .النص السابق أسهل وسهولة لفهمه .واالقرتاح منهم ،يرجى أن يقدم الطالب املعاين واألفكار لكل من فقرات
املقالة حىت يكون التدريس أحسن.
خالصة
أن الدرس املفضل لدى الطلبة هو الدرس األول :اهلواء السام...املسبب الرابع للوفيات يف الصني .أما اجتاهات الطلبة حنو
الدرس األول ،أن هذا الفلم ونصوصه يف مستوى أعلى لنقطة "ذو معىن" ،بينما نقطة "جذاب" يف مستوى أدىن .وكذلك
اجتاهات الطلبة حنو الدرس الثاين ،أن هذا الفلم ونصوصه يف مستوى أعلى لنقطة "ذو معىن" ،بينما نقطة "جذاب" يف
مستوى أدىن .أما بقية النقاط" ،مقنع"" ،ممتع"" ،فاتن"" ،أخاذ" ،و"مشوق" فقد حصلت على املتوسط احلسايب ما بني
األعلى واألدىن.
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