
                         Can we Learn English by watching Movies? 

           At the beginning of the essay and as I am an English teacher in an 

English department , it is worthy to say that I'll demonstrate an 

argumentative question as long as posed by my students :" Can we Learn 

English by watching movies ?" .The answer is "yes" but with some 

conditions that help student to learn English language  with fun 

condition and enjoyable activities.  

         Movies are the most abundant information bank among all media 

forms , they are ideal material for language learning , they can also serve 

as a perfect source for construction with rich background information. 

The movie invokes direct show with language environment to get a 

realistic feeling about the foreign language .Through the movie  actors' 

face  expressions and the pictures around them serve not only as an 

extension of the explanation of the words or expression , but also as live 

examples for the students to imitate and copy in their own life. the new 

information associated with the language phenomena will also make it 

easy to memorize for the human brain , and thus make a perfect  

dictionary tool for language learning. 

          Emphasizing watching English movies is enable students to 

improve their listening skills and develop their control of the English  

language by learning common everyday phrases that are especially 

useful to modern English  communication .students thrive under such 

fun condition and enjoyable activities the incidental acquisition of a 

foreign language by watching  suitable movies. 

         Interestingly the effect of watching movie is strong to understand 

80% or more, depending on student ability of acquisition , that mean 

student couldn't understand 20% of what student watching but can be 

understood by the context. By knowing 80% of  what they are saying in a 

movie ; student can have a good idea about the movie.   

              Additionally , my advice for them was ; if you can  understand 

80% of watching movies , you can keep watching movies. But if someone 

tell you that he had learnt English only from watching movies, that is 

wrong. You can improve your English language but you cannot learn 



from the beginning by just watching movies, keep watching movies as an 

aide beside your basic study.  

 

 هل يمكننا تعلم االنكليزية من خالل مشاهدة األفالم؟                    

في بداية المقال أود أن أفصح عن سؤال جدلي لطالما كان يطرح علي من قبل طالباتي في     

و هو " هل يمكننا تعلم االنكليزية من 0قسم اللغة االنكليزية  وذلك بصفتي تدريسية في هذا القسم

 0؟ الجواب هو "نعم" لكن بشروط قد تساعد الطالب تعلم االنكليزية بمتعةاألفالمخالل مشاهدة 

، فهي مادة مثالية لتعلم  اإلعالمي اإلطارمادة وفيرة بالمعلومات لكن ضمن  األفالمتعتبر     

 باللغةتحفز الشعور الحقيقي  لألفالم المباشرةالمشاهدة 0اللغوية بالمعلوماتاللغة كمصدر غني 

المشاهد والصور التي لين وجوه الممث اترو تعبيا، فمن خالل مشاهدة الفلم مالمح ومحيطه

حيه و واقعية  أمثلةتعتبر  وإنماوفهم الكلمات وحسب  إدراكحولهم كلها ال تخدم في توسيع مدى 

 0للطالب لتقليدها وتطبيقها في الواقع

يملكه من معلومات عن اللغة المعلومات الجديدة التي سوف يكتسبها الطالب ستنسجم مع ما    

سوف يسهل عملية الحفظ في الدماغ وهذا يعتبر قاموس جيد يساعده في تعلم   وذلك بدوره 

  والسيطرة على اللغة اإلصغاءيمكن الطالب من تطوير مهارة  األفالمعلى مشاهدة  التأكيد0اللغه

بهذا يمكن للطالب تحت ظروف مسلية وممتعة من خالل تعلم عبارات عامة مستخدمة يوميا و

 لغته الجديدة. أثراء

% من اللغة ، 00يقارب  الطالب سوف يفهم ما أننقول  أناهتماما بهذا الموضوع يمكننا   

يأخذ  أنبهذا المقدار من الفهم يستطيع الطالب  % الباقية سوف يفهمها من السياق فقط.00وال

 فكرة جيدة عن لغة الفلم.

% من ما تشاهده من الفلم فعليك االستمرار . 00كنت تفهم  إذافي النهاية ، نصيحتي كانت :   

.  خاطئفقط، فهو  األفالمهدة اللغة من خالل مشاتتعلم  أنشخص انه يمكنك  أخبرك إذالكن 

.وأخيرا استمر بمشاهدة األفالم  تعلم اللغة من البداية من خالل مشاهدة األفالم فقط يمكنك ال ألنه

 سية.كمساعد بجانب دراستك األسا

 

 


