
 

  (Video) 1فيديو 

 PBLA:  ما هو المقصود بـِ 

 النص  المشهد

 . م عن طبيعة الحياة هنا في كنـداكما ستتعل   االنجليزيم ّ  عندما تقضي الوقت هنا، فإنك ستتعل االنجليزية مرحبـًا بكم في كنـدا وفي دروس اللغة  1

س، في قاعة الدرس، باستعمالسيقوم  2  . م اللغة، ليشرح لك التقدم الذي تحققه في تعل   PBLA  ، أو تقييم اللغة ملف المدر 

سك ومارست التحدث باللغة أكثر فأكثروستتحسن مهارتك اللغوية كلما تعل   ، االنجليزية م اللغة ومع مرور الوقت، ستتعل   3  .  مت المزيد من مدر 

سك كلمة . وستحصل على ملفك الخاص، لمساعدتك على التعبير عن مدى تقدمك في اللغة. وستكون بحاجة للتعبير عما تعلمته 4 غالف أو موث ق وربما يستعمل مدر 

"binder"   إشارة إلى هذا الملف . 

 ! إلى اللقاء في قاعة الصف. ESL صفوف هذا هو ملفك الخاص الذي ستستعمله في  5
 

  (Video) 2فيديو 

 PBLAمتى تستعمل 

 النص المشهد

 . االنجليزيةوهذا سيساعدك على تحسين لغتك . تدريبك، في قاعة الصف، على االستماع، والحديث، والقراءة، والكتابة سيتم   1

 . ستضع كل ما تعلمته في داخل ملفك 2

 . االنجليزية وسترى، مع مرور الوقت، مدى التحسن في لغتك  3

سك لتحديد المجاالت التي يجب تحقيق المزيد من التقدم فيها وما ستتعل  وستكون قادًرا  4 مه في المرحلة على مراجعة ما تعلمته كما ستكون قادًرا على العمل مع مدر 

 . التالية

 . االنجليزية كما يحتوي ملفك أيضـًا الكثير من المعلومات عن الحياة في كنـدا وتعل م اللغة  5

 .  تهذا الملف هو الستعمالك الشخصي في قاعة الدرس وفي البي 6
 

  (Video) 3فيديو 

 PBLA لماذا نستعمل

 النص  المشهد

س، في قاعة الصف،  1  .  ويمكنك اختيار المواضيع التي ستساعدك في حياتك اليومية هنا في كنـدا. مبسؤالك عما تريد أن تتعل  سيقوم المدر 

 .االنجليزية وسترى مع مرور الوقت مدى التحسن الذي سيطرأ على لغتك  2

 . األمور في حياتك اليومية كالتسوق مثالً ، ستكون قادًرا على القيام بالمزيد من االنجليزيةوكلما تحسنت لغتك  3

 على القيام بها في حياتك؟   االنجليزية فك ر في هذا األمر، ما هي األمور التي سيساعدك تعل م اللغة  4

  . م الذي حققتههذا الملف الخاص بك سيساعدك على أن ترى مدى التقد   5

 



 4فیدیو 
 شھادات باللغة االنجلیزیة

 إعادة تحریر بعض األجزاء المستنسخة للتوضیح.  وقد تمّ  المشاركون في ھذه التسجیالت بالفیدیو یتعلمون اللغة اإلنجلیزیة.

النص 

في قاعة الصف فإن ذلك سیساعدك على تعلّم اللغة االنجلیزیة. لنستمتع إلى بعض ما یقولھ الطالب في ھذا المجال!         PBLAاللغة  عندما تستعمل ملف تقییم 

 الخاص بك؟ )binder( د األوراقمتى تستعمل مجلّ نص السؤال: 

 د أوراقي كل یوم. أستعمل مجلّ 
 عندما أرید أن أتعلم شیئـًا عن كنـدا.

 في البیت، لمراجعة كل أعمالي الدراسیة. 
 متھ في الصف. إذا أردت بعض المساعدة فیما تعلّ 

م الذي حققتھ في ھذا المقرر. عندما أرید أن أرى مقدار التقدّ 
 كل یوم، ألنھ رفیقي في الحیاة. 

د أوراقك؟ ما ھي األشیاء التي تضعھا في مجلّ السؤال:  نصّ 

 .والفروض المدرسیة والواجبات المنزلیةد أوراقي الدروس أضع في مجلّ 
 ث، واالستماع والقراءة. األعمال المطلوبة مني في مجال التحدّ 

 امتحاناتي ومالحظاتي. 
 .   )portfolio(ملفي الخاص 

د أوراقك؟ ما ھي الفائدة أو المساعدة التي تحصل علیھا من استعمال مجلّ السؤال:  نصّ 

 اإلنجلیزیة. ملف أوراقي یساعدني على تعلّم اللغة
 یساعدني على تعلّم عدة أمور عن كنـدا.

ي الجدید. یساعدني على تعلّم عدة أمور عن مجتمعي المحلّ 

د أوراقك؟ لماذا ترغب في استعمال مجلّ السؤال:  نصّ 

 د أوراقي ألنھ یساعدني على ترتیب وتنظیم المواد التعلیمیة الخاصة بي. أحب استعمال مجلّ 
 إنھ یحتوي على معلومات ھامة، ومفیدة، وجدیدة. 

 مثل حالة الطقس والمناخ، واإلسكان، والتعلیم، ونظام الصحة.  ن معلومات مفیدة للغایة عن كنـداإنھ یتضمّ 
 د أوراقي ھو بمثابة دلیلي في رحلة تعلّم اللغة اإلنجلیزیة. مجلّ 
 قھ في اللغة اإلنجلیزیة. ن الذي أحقّ د أوراقي یساعدني على أن أرى مقدار التحسّ مجلّ 

 إنھ یساعد القادمین الجدد على الحصول على فكرة عامة عن كیفیة البدء بحیاة جدیدة ومفعمة بالنشاط في كنـدا.
 د أوراقي علي البدء بحیاة جدیدة في كنـدا. لقد ساعدني مجلّ 

ساعد ھؤالء الطالب. تعال معنا لترى كیف سیساعدك أنت أیضـًا! بانتظارك في قاعة الصف!          PBLAم اللغة إن استعمال ملف تقیی


