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 المواطن الصالح:                                     نص االنطالق

و غععار علععى  كععل إنسععان كن  كععون موالنععا ذععالحا  وهلععو بعع ن  ععنام بواخبععف  يععر قيععا   و  لعع  فععي عملععف  إن بوسعع     
لااىأ    راااهعا يفماا  فاا  ن يقااوب اواه ااى الااه الوهااى اء ماا  لااوا   ااا  رلم اا ا ي اااا     ماافااالمواطن الصااالح   ولنععف

م جعهأ    صانفا يش غ  ف  مصنفىأ    موظفا يصعف  مو  إ ا رىأ  ينظع ف  ذلك إله المصلحة الفامة ق      ينظع 

 .إله المصلحة الخاصةأ فإ  اظمة الوطن رقوب اله لوااد  انائى

 ف  مسا وااا الققااف   االه مااا  إ     اال  رطلب الفظمة الصناا ة  ر حث ان العخا  االق صا يأ  ر طل  إله     

فم اه هفا   ا  ماواطن  أ الفلم أ رح اج إله ال حلا  ااع ا المساي ل ةأ  اصخاال  فا   ا  م ادا  مان م اا ين الفما 

 .ضم عه  ق  ا اله نفسىأ افد ال قص عأ  خف ء ا   اه ى ف  ح نىأ فعاح او  نجح الوطن
 ا د الكعيم ثاات                                                                                                                  

 ن6: الفهم والتحليل: أوال
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  1 ص  ت قعيش االح عة                              *                                                                                     
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 ن8:توظيف المكتسبات: ثانيا
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 مزيد/ مجع    حعف الزيا ة اءحعف اءصل ة  زنها الكلمة

      ا 

     ركاثع

     ال عشد

  1.                                                                    إله هم  الم  ع المخاطب م  الشك  ال اب(    يكو  مواطنا صالحا) حول  -3

 :........................................................................................................ال حوي 
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        الضمائع

        الفف 

  :ن6 اإلنشاء والتعبير: ثالثا
 .المواطن الصالح الناف  من نظع إله المصلحة الفامة لألمة ق   مصلح ى الخاصة: فسع القولة ال ال ة  رول  ف  مفنااا  

 

 

 


