معهد اللغة اإلنكليزية – تعليم اإلنكليزية كلغة ثانية ESL
رقم الهاتف425-564-3185 :

www.bellevuecollege.edu/isp

المستوى األول
التعبير الكتابي:

نعرّ ف الطالب ببنية الجملة
وأنماط السؤال وصيغ الفعل
الدا ّلة على زمانه وأجزاء الكالم
كما نتيح لهم التمرّ ن عليها.
سيقومون بفروض الكتابة
األكاديمية واإلبداعية بالتركيز
على الجمل فيتعلمون الكتابة
ويمارسونها.

القراءة:

يتعلم الطالب البحث السريع عن
المعلومات المحددة وإيجادها
في النص وتحسين فهمهم لهذا
األخير والربط بين األصوات
والحروف وتجميع المفردات
واستعمال القاموس.

النطق/اإلصغاء:

يتعلم الطالب ويتمرنون على
استعمال النحو في كل الحاالت
في الحياة وإعطاء التوجيهات
واتباعها وطلب التوضيحات
واستعمال المفردات المناسبة.
ويتم التركيز هنا على استعمال
الحد األدنى من األزواج وطبقات
الصوت في الكالم وتصريف
أفعال المضارع والماضي.

المستوى الثاني
التعبير الكتابي:

يتعلم الطالب ويتمرنون على
بنى أصعب للجملة ولزمان
األفعال والشرط وصيغة التفضيل
والحال والظرف واستعمال
الصفات والمقيّدات النحوية مع
األسماء .ير ّكز درس الكتابة هنا
على التنظيم واالنتقال واألمثلة
والتفاصيل وجمل المواضيع.
فيبدأ الطالب بكتابة المقاطع
وتطويرها.

القراءة:

يتعلم الطالب ويتمرنون على
«مسح» النص واستخالص
األفكار الرئيسية فيه وتحديد
مكانها والقيام باستنتاجات
أساسية باالرتكاز على معلومات
معيّنة .فضالً عن ذلك يجمع
مفردات المجهول والمعلوم من
السياق وينمّي مهارات الدرس.

النطق/اإلصغاء:

يتابع الطالب العمل الذي بدأوه
في المستوى األول .يطورون
قدراتهم على التعبير عن أنفسهم
في حاالت رسمية وغير رسمية.
هناك توازن بين الكالم واإلصغاء
خالل الدرس.

المستوى الثالث
التعبير الكتابي:

يتحكم الطالب بأزمنة األفعال
األساسية ضمن جمل ومواقف
أكثر تقدما ً من المستوى المتوسط.
يحددون ويكتبون جمالً مركبة
ومعقدة باستعمال الفعل المجهول
والضمير والشروط .يطبق الطالب
عملية الكتابة على المقاطع فيميزون
األسلوب السردي والوصفي
والتفسيري .ونتوقع منهم دقة أكبر
في اإلعراب والقواعد.

القراءة:

يطور الطالب ويمارسون مهارات
الفهم والتمييز في القراءة بما
فيها االستخالص والمسح وتطوير
المفردات إلخ .يتم التركيز على
تحديد رأي كاتب النص وإعطاء
الرأي فيه .تتضمن مهارات الدراسة
إيجاد مواد في المكتبة وتفسير
الرسوم البيانية والجداول.

النطق/اإلصغاء:

نعرّ ف الطالب بالتقديم الشفهي
ويبدأون بتعلم واستعمال التحليل
والمهارات التنظيمية والتأليفية .يتم
تعليم مهارات أصعب في الطالقة
الشفهية ويتم التمرن عليها مع
يدون الطالب رؤوس األقالم
اللفظّ .
ويمارسون االتصال البصري
ويختصرون النصوص شفهياً.

المستوى الرابع
المهارات المدمجة:

يتحضر الطالب لحصص الشهادة
عبر العمل على القراءة األكاديمية
ومهارات الكتابة .فيمارسون
كتابة المقاالت وإعادة الصياغة
والتلخيص واإلجابة عن األسئلة
باالرتكاز على القراءة .تركز
فروض القراءة على التفكير
النقدي وتتضمن نصوصا ً خيالية
وغير خيالية.

القراءة والتفاعل:

التحضير األكاديمي
للدروس

ير ّفع الطالب مهاراتهم في
القراءة والكتابة والنطق
المرتبطة مباشرة بالدراسة
الجامعية .من المواد التي
تشملها الحصة لدينا التلخيص
والتقديم الشفهي واستعمال

المهارات المدمجة:

يحسّ ن التالميذ قدراتهم على
استكمال المقاالت الرسمية
والملخصات وفروض الكتابة
الموقتة .ويركزون أيضا ً على
تحسين تطوير األفكار وتنظيمها،
وكذلك عرض األطروحات وتدوين
رؤوس األقالم من القراءات
والمناقشات والتحرير وتصحيح
النصوص .يتم التركيز على القراءة
والكتابة األكاديميتين .التفكير النقدي
يسرع من القراءة كما هناك تمارين
لفهم النص وتحسين المفردات.

يتم التركيز على القراءة
والنقاشات المتصلة بها والتفكير
النقدي .تتم قراءة نصوص طويلة
خيالية وغير خيالية وتفسر وتقيّم
وتناقش.

القراءة والتفاعل:

يطور الطالب مهاراتهم بواسطة
ّ
المحاضرات والعرض والقراءات
المعيّنة ،فيمارسون التقديم
الشفهي والتطوير .أما مهارات
اإلصغاء فتتضمن تحديد الحالة
النفسية للنص ونبرته وتوقع
المواضيع إلخ.

استكشاف المواضيع
المعاصرة عبر التواصل
الشفهي:

القراءة/اإلصغاء:

الحصص االختيارية:

يحق لطالب المستوى الرابع أن
يستعيضوا بحصة القراءة أو
التك ّلم/اإلصغاء بحصة اختيارية.
نقدم حصتين اختياريتين كل
فصل وهناك مواضيع مثل:
التواصل والثقافة ،والتحضير
لتعليم اإلنكليزية كلغة أجنبية
والدروس المتقدمة في
القواعد ،والمفردات والعبارات
االصطالحية واإلنكليزية في
األفالم إلخ.

المنهاج االنتقالي
المراجع والتحضير الفعّ ال
لالمتحانات ومهارات الخضوع
لالمتحانات واتخاذ مسؤولية
التعلم .هناك تركيز كبير على
تطوير مهارات التفكير النقدي.

المستوى الخامس

الحصة المكيفة

حصة التخصص

يأخذ التالميذ حصتين أو ثالث
من هذه الحصص وهي مصممة
خصيصا ً لألجانب .وهي تتضمن:
موارد المعلومات أو الفلسفة أو
التواصل والثقافة أو االقتصاد أو
العلوم األساسية.

يختار الطالب حصة توافق
حاجاتهم واهتماماتهم.

يكون التركيز على مواد أصلية
عال .فيقرأ الطالب
على مستوى ٍ
ويفسرون ويقيمون ويناقشون
أعماالً خيالية أو غير خيالية على
مستوى الراشدين أو الجامعيين.

ترمي هذه الحصة إلى تحضير
الطالب ألعمال المنهج الجامعي
وستحسن مهارات األصغاء
األكاديمية لدى الطالب .واألهم
هو التلخيص الشفهي والتحليل
واستخالص المعلومات.

الحصص االختيارية:

يحق لطالب المستوى الخامس أن
يستعيضوا بحصة القراءة أو التك ّلم/
اإلصغاء بحصة اختيارية .نقدم
حصتين اختياريتين كل فصل وهناك
مواضيع مثل :التواصل والثقافة،
والتحضير لتعليم اإلنكليزية كلغة
أجنبية والدروس المتقدمة في
القواعد ،والمفردات والعبارات
االصطالحية واإلنكليزية في
األفالم إلخ.

تعلم اإلنكليزية
تواصل مع العالم
*

حرم آمن وجميل وعصري في بيئة تعليمية وثقافية مشجعة.

*

مدرسين نشيطين ويتمتعون بالخبرة.
قاعات دراسية صغيرة مع ّ

*

تبدأ الدروس المكثفة للغة اإلنكليزية في أشهر يناير وأبريل ويونيو سبتمبر.

*

تقع قرب تجمعات أهم شركات التكنولوجيا األميركية المتقدمة :مايكروسوفت ،أمازون.كوم ،إكسبيديا ،ريل نتووركس،
ستاربكس كوستكو.

*

ص ّنف بين أهم عشرة معاهد تعليمية محلية في الواليات المتحدة بحسب مجلة رولينغستون.

*

نشتهر على الصعيد الوطني بعملنا "البارز واإلبداعي في التعليم الدولي".
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