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  :البناء اللغـــــــوّي 
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        ::::وضعية إدماجيةوضعية إدماجيةوضعية إدماجيةوضعية إدماجية

  التقدير  المؤشرات  المعايير

  المالءمة

  .حجاجي/ المنتج سردي

  يعالج الموضوعالمنتج 

  .التدليلالمنتج يحتوي على 

02.5  

  االنسجام

  .المنتج مالئم للوضعية 

  .األفكار مترابطة

  .المعجم اللغوي الموظف ينسجم مع الوضعية

02.5  

  سالمة اللغة

  .سليمبناء الجمل 

  .توظيف قواعد اللغة سليم

  .عالمات الوقف مستعملة استعماال صحيحا
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  01  .تناول و العرضأصالة ال  اإلبداع و اإلتقان

        


