فيديو (Video) 1
ما هو المقصود بـِ ELBP :
المشهد

النص

1

مرحبـًا بكم في كنـدا وفي دروس اللغة الفرنسية! عندما تقضي الوقت هنا ،فإنك ستتعلّم الفرنسية ،كما ستتعلم عن طبيعة الحياة هنا في كنـدا.

2

سيقوم المدرس ،في قاعة الدرس ،باستعمال ملف تقييم اللغة ،أو  ، ELBPليشرح لك التقدم الذي تحققه في تعلم اللغة.

3

ومع مرور الوقت ،ستتعلم اللغة الفرنسية ،وستتحسن مهارتك اللغوية كلما تعلمت المزيد من مدرسك ومارست التحدث باللغة أكثر فأكثر.

4

وستكون بحاجة للتعبير عما تعلمته .وستحصل على ملفك الخاص ،لمساعدتك على التعبير عن مدى تقدمك في اللغة .وربما يستعمل مدرسك كلمة غالف أو موثق
" "binderإشارة إلى هذا الملف.

5

هذا هو ملفك الخاص الذي ستستعمله في صفوف  .FLSإلى اللقاء في قاعة الصف!

فيديو (Video) 2
متى تستعمل ELBP
المشهد

النص

1

سيتم تدريبك ،في قاعة الصف ،على االستماع ،والحديث ،والقراءة ،والكتابة .وهذا سيساعدك على تحسين لغتك الفرنسية.

2

ستضع كل ما تعلمته في داخل ملفك.

3

وسترى ،مع مرور الوقت ،مدى التحسن في لغتك الفرنسية.

4

قادرا على العمل مع مدرسك لتحديد المجاالت التي يجب تحقيق المزيد من التقدم فيها وما ستتعلمه في المرحلة
قادرا على مراجعة ما تعلمته كما ستكون ً
وستكون ً
التالية.

5

كما يحتوي ملفك أيضـًا الكثير من المعلومات عن الحياة في كنـدا وتعلم اللغة الفرنسية.

6

هذا الملف هو الستعمالك الشخصي في قاعة الدرس وفي البيت.

فيديو (Video) 3
لماذا نستعمل ELBP
المشهد

النص

1

سيقوم المدرس ،في قاعة الصف ،بسؤالك عما تريد أن تتعلم .ويمكنك اختيار المواضيع التي ستساعدك في حياتك اليومية هنا في كنـدا.

2

وسترى مع مرور الوقت مدى التحسن الذي سيطرأ على لغتك الفرنسية.

3

قادرا على القيام بالمزيد من األمور في حياتك اليومية كالتسوق مثالً.
وكلما تحسنت لغتك الفرنسية ،ستكون ً

4

فكر في هذا األمر ،ما هي األمور التي سيساعدك تعلم اللغة الفرنسية على القيام بها في حياتك؟

5

هذا الملف الخاص بك سيساعدك على أن ترى مدى التقدم الذي حققته.

ﻓﯾدﯾو 4
ﺷﮭﺎدات ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ

اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ ھذه اﻟﺗﺳﺟﯾﻼت ﺑﺎﻟﻔﯾدﯾو ﯾﺗﻌﻠّﻣون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ .وﻗد ﺗ ّم إﻋﺎدة ﺗﺣرﯾر ﺑﻌض اﻷﺟزاء اﻟﻣﺳﺗﻧﺳﺧﺔ ﻟﻠﺗوﺿﯾﺢ.

ﺗﻌﻠﯾق ﺻوﺗﻲ :ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻣﻠف ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻠﻐﺔ  ELBPﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺻف ﻓﺈن ذﻟك ﺳﯾﺳﺎﻋدك ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠّم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ .ﻟﻧﺳﺗﻣﺗﻊ إﻟﻰ ﺑﻌض ﻣﺎ ﯾﻘوﻟﮫ اﻟطﻼب ﻓﻲ ھذا
اﻟﻣﺟﺎل.
ﺗﻌﻠﯾق ﺻوﺗﻲ :ﻣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻣﻠف اﻷوراق ) (portfolioاﻟﺧﺎص ﺑك؟
أﺳﺗﻌﻣل ﻣﻠف أوراﻗﻲ طوال اﻟوﻗت ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺻف.
ﻛل ﯾوم ﻓﻲ اﻟﺻف وﻓﻲ اﻟﺑﯾت.
ﻋﻧدﻣﺎ أرﯾد ﻣراﺟﻌﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﺻف اﻟﺗﻲ ﻗﻣت ﺑﮭﺎ.
داﺋﻣـًﺎ .ﻋﻧدﻣﺎ أرﯾد ﻣﺛﻼً أن أﺳﺎﻋد أﺣد اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وظﯾﻔﺔ.
ﻋﻧدﻣﺎ أرﯾد ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺟﻠﺗﮭﺎ.
ﻋﻧدﻣﺎ أرﯾد أن أﻋرف ﻣﺳﺗوى اﻟﻠﻐﺔ اﻟذي وﺻﻠﺗﮫ.
ﻋﻧدﻣﺎ أرﯾد أن أر ّﺗب ﻣﻼﺣظﺎﺗﻲ ووﺛﺎﺋﻘﻲ.
ﻓﻲ ﺳﯾﺎرﺗﻲ ،أﯾﺿـًﺎ.
ﺗﻌﻠﯾق ﺻوﺗﻲ :ﻣﺎ ھﻲ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻠف أوراﻗك؟
أﺿﻊ دﻓﺗر/ﻛرّاﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻠف أوراﻗﻲ .وأﯾﺿـًﺎ ﺟﻣﯾﻊ أوراق اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ،وﺗﻣﺎرﯾن اﻟﻘواﻋد ،وﺗﻣﺎرﯾن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت.
أﺣﺗﻔظ ﺑﻣﻼﺣظﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻠف أوراﻗﻲ.
ھﻧﺎك أﺟزاء ﺧﺎﺻﺔ ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣﮭﺎرات اﻟﻣﻔﯾدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﻧدﯾﯾن اﻟﺟدد.
اﻣﺗﺣﺎﻧﺎﺗﻲ وﻣﻼﺣظﺎﺗﻲ.
أﺣﺗﻔظ ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻟﺻف وواﺟﺑﺎﺗﻲ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻠف أوراﻗﻲ.
ﺗﻌﻠﯾق ﺻوﺗﻲ :ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻔﺎﺋدة أو اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻠف أوراﻗك؟
ﻣﻠف أوراﻗﻲ ھو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻛﺗﺎب ﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ.
إﻧﮫ ﺳﮭل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ واﻟدراﺳﺔ.
ﻣﻠف أوراﻗﻲ ﯾﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠّم ﻋدة أﻣور ﻋن ﻛﻧـدا.
إﻧﮫ ﯾﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم وﺗرﺗﯾب أوراﻗﻲ ،وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻘدم اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﮫ ،وﺗﻌﻠّم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد.
ﻣﻠف أوراﻗﻲ ﯾﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻋﻠﻰ أن أﺣﺗﻔظ ﺑﺗرﺗﯾب أوراﻗﻲ وﺗﻌﻠّم أﻣورً ا ﺟدﯾدة.
ﻣﻠف أوراﻗﻲ ﯾﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻛﺛﯾرً ا.
ﺗﻌﻠﯾق ﺻوﺗﻲ :ﻟﻣﺎذا ﺗرﻏب ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻠف أوراﻗك؟
أﺣب ﻣﻠف أوراﻗﻲ ﻷﻧﮫ ّ
ﻣﻧظم ﺑﺷﻛل ﺟﯾد.
أرﻏب ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻠف أوراﻗﻲ ﻷﻧﮫ ﯾﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠّم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ.
أﺣبّ ﻣﻠف أوراﻗﻲ ﻷﻧﮫ ﯾﺳﺎﻋدﻧﻲ ﻛﺛﯾرً ا.
ﺗﻌﻠﯾق ﺻوﺗﻲ :إن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻠف ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻠﻐﺔ  ELBPﺳﺎﻋد ھؤﻻء اﻟطﻼب .ﺗﻌﺎل ﻣﻌﻧﺎ ﻟﺗرى ﻛﯾف ﺳﯾﺳﺎﻋدك  ELBPأﻧت أﯾﺿـًﺎ! ﺑﺎﻧﺗظﺎرك ﻗرﯾﺑـًﺎ!

