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 . شبكة تصحيح موضوع اللغة العربية

  

  . معايير ، ومؤشرات التصحيح

  التقدير  :البناء الفكريّ  
  الطفل المعاق:                 عنوان النّص / 1
  
�ُ و>$$�ةُ , �$$� �$$�ل �+$$B !$$ّ�ة واTAM$$�د ��1$$� و�1$$�ول ا���$$�ل إ�$$B ھ�$$8: / 2$$!��Hا �D$$; E$$�

  �A��I: ا�61ارةِ 
  
  فعله,إرتكبه= إقترفه ,يعانون =يكابدون            . شرح الكلمات  /3
  

  ن 1
  
  ن 1.5
  
  
  
  ن 2.5

  :البـــناء الفّنـــّي 
S,$$ى ا��$$�م �$$� ا�I$$cلــذلك , وعنايــة  األطفــال المعــاقون يحتــاجون إلــى مزيــد اهتمــامٍ :    ا��
  .   رعايتهم يجب األخذ بأيديهم وحسنُ 

  

  
  
  ن 1.5

  :البناء اللغـــــــوّي 
  إشكال الجملة وٕاعرابهاـ 

  ـ إستخراج الفعل الماضي
  ـ نوعه
  ـوزنه

  ن 2.5
  ن 1
  ن 1
  ن 1

  :وضعية إدماجية

  التقدير  المؤشرات  المعايير

  المالءمة
  اإلثراء

  توظيف الفعل المضارع والصحيح بأنواعه
02.5  

  االنسجام
  . إثراء الجملة المنتج مالئم لوضعية

  .األفكار مترابطة
  .المعجم اللغوي الموظف ينسجم مع الوضعية

02.5  

  سالمة اللغة
  .بناء الجمل سليم

  .توظيف قواعد اللغة سليم
  .استعماال صحيحا عالمات الوقف مستعملة

02  

  01  .تناول و العرضأصالة ال  اإلبداع و اإلتقان
    

    

    

http://elbassair.net  


