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                                                    : نص االنطالق
 ا : ـالعص قالــــت 

هي التي   األرضأن  أوالعام يمضي وكأنه شهر ...أترى الشمس هي التي تسرع اليوم في مجراها ...

 في مدارها؟  تسرع

 ولكن الذي يسرع هو تفكيرنا ورغباتنا...... قلت : ما أظن الشمس أو أظن األرض هي التي تسرع

مدينة   إلىالزمن يبطئ بنا ويسرع على قدر وسائلنا وغاياتنا ..باألمس، يوم كنا ننتقل من مدينة  إن

من  أسابيععلى ظهر الدواب ونقطع المسافة القصيرة في األيام والشهور، وننتظر الرسائل ترد بعد 

، والغاية...اليوم والرغبةالتفكير، من حولنا مع بطء الزمن المكان القريب. كان كل شيء كذلك يبطئ 

وقد نفخ عفريت العلم في وسائلنا، فجعلنا نقطع بالطائرات في ساعات ما كنا نقطع في أسابيع 

...تحرك كل شيء تبعا لذلك ...حتى غدت األيام واألعوام، وكأن لها أجنحة هي األخرى تخطفها من 

...وحتى غدت كلمة "السرعة" هي و العدو الذي يطارده البشر الهثين الوجود.. وحتى غدا "الوقت" ه

دستور اليوم، وقانونه، ودينه...دينه الذي له رسله وأنبياؤه من المخترعين الذين يعكفون على تجويد 

السرعة في  إذتحسينا مبهرا ليصلوا به إلى أقصى مدى من السرعة   وتحسين كل آلةاعتكافا كل آلة 

الرغبة والسرعة في الوصول إلى الغاية فال أحد يستطيع اليوم  يــــتوليدا السرعة ف ولدتالوسيلة 

لذلك  الفكر وفي المجتمع وفي االقتصاد وفي الحكم. في  تاــالعيش دون أحداث، ال بد من انقالب

          اإلنسان.ما دام جهاز السرعة قد ركب في روح  سالملن يكون هناك 

 32توفيق الحكيم "عصا الحكيم" ص                                                
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II ن6    : / مجال التطبيق على الدروس اللغوية                                    

  سالم    -أسابيع     ن5.0النص:ما تحته خط في  أشكل – 1

 ن0..5.  :  فيها المفعول به على الفاعل وفق الجدول التالي  النص جملة تقدماستخرج من    -3

 

 حكم التقديم  السبب

 )جائز أم واجب(

 الجملة المفعول به الفاعل

     

 

 2- عد إلى النص واستخرج جملة تتضمن مفعوال مطلقا وبين وظيفته  :  5ن       

 

 وظيفته المفعول المطلق الفعل الجملة

    

       

 ن      5.0:  مفعول به مقدم جوازا على الفاعل  –نائب مفعول مطلق  : ما يلي نبجملتين تتضمناايت  – 4
 

 الجملة  -أ

-.......................................................  

 :نائب مفعول مطلق

.............................................. 

 :وظيفته

.............................................. 

 تقدم فيها المفعول به على الفاعل  الجملة –ب 

-.......................................................  

 المفعول به                

.............................................. 

 :السبب

.............................................. 

 

 ن0..5  :  الجمع المذكر مع الشكل  إلى كل كلمة فيما يلي  ولح -5
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