
 بشِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ 

 مدرسة حلفا الثانوية النموذجية بنني 

 سٝٓاء-  ايصف ايجايح  -    بالغ١ –ايًغ١ ايعسب١ٝ  

 التقديم والتأخري

  قد ٜأتٞ تسنٝب اجل١ًُ عًٞ ْظاَ٘ املعٗٛد ايرٟ حيتفظ فٝ٘ نٌ دزء َٔ &

اجل١ًُ برتتٝب  دٕٚ تكدِٜ أٚ تأخري ، قد ٜكدّ َا حك٘ ايتأخري ٜٚؤخس َا حك٘ 

 . ايتكدِٜ

 َا ايك١ُٝ ايبالغ١ يرتتٝب أحداخ ايكص١ بصٛز٠ خمايف١ ملا حدخ يف ايٛاقع ؟  1ض

 .استجاز٠ اْتباٙ ايكازئ ٚتظٜٛك٘  ٚإَتاع٘  / جقصٝد٠ أٚ طسف١ ؟ 

   :اجلملة املثبتةمن أغراض التقديم يف (أ)

 : ٖٚٛ تٗٝئ١ ايشاَع ايٞ َا ًٜكٞ ايٝ٘ َؤخسا َجٌ  : ايتظٜٛل/ 1

  تظسم ايدْٝا ببٗذتٗا       مشص  ايضخ٢ ٚأبٛ اسخل ٚايكُسثالث١

 يتظٜٛل ايشاَع  (ثالث١)حٝح قدّ املشٓد ايٝ٘

  أضسَت يف ايكًب ْازا اْا أسكُت دشُٞ           ٚال  اْاَٚا:      َجٌ  : ايتخصٝص/ 2

فدٍ ذيو عًٞ ثبٛت ايشكِ ٚإضساّ ايٓاز يف قًب٘  (إْا)حٝح قدّ ايظاعس ايضُري 

 .ٚختصٝص يٓفش٘ ْٚفٞ إٔ ٜهٕٛ ٖٛ فاعٌ ذيو أٚ سبب هلا 

حهِ ايكاضٞ /     حهِ بٗا ايكاضٞ    بساء٠ أخٝو:    َجٌ  : ايتعذٌٝ باملشس٠/ 3

 برباء٠ أخٝو 

 : ٜٚهٕٛ اجل١ًُ بتكدِٜ اجلاز ٚاجملسٚز اٚ ايظسف أٚ املفعٍٛ ب٘ َجٌ  :-  ايكصـــس/4

 ٚضح ايفسم يف املعين بني اجلًُتني ؟.                                        أستذري بو            بو أستذري 

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

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

 ٚضح ايفسم يف املعين بني اجلًُتني ؟.                                      ايتٗٛز ًَٗو            ًَٗو ايتٗٛز

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



 :-من أغراض التقديم يف االستفهام  (ب)

  ايتعذب أٚاإلْهازٚذيو عٓدَا ٜهٕٛ املكدّ حمط  : تك١ٜٛ احلهِ ٚتكسٜسٙ/    5

 : َجٌ املشتفِٗ َٜٓ٘ٚكدّ يف االستفٗاّ 

   ٜشتُس عًٝ٘ ايهرب                  َٚجًو تكبٌ األقٛاٍ فٝ٘     أَجًٞ

ٜتعذب ايظاعس عٔ طسٜل االستفٗاّ َٔ إٔ ٜهٕٛ َجً٘ تكبٌ فٝ٘ ايٛطا١ٜ ٚإٔ 

 (َجًٞ )ٜهٕٛ َجٌ خماطب٘ ٜصدم نٌ َا ٜكاٍ ٚهلرا قدّ 

 :-من أغراض التقديم يف النفي   (ج)

  ْفٞ احلهِ عٔ طٞ ٚاثبات حدٚث٘ َٔ غري املٓفٞ عٓ٘/ 6

  أٚصٝتو باإلسساف باإلسساف                َا أٚصٝتوَا 

 ملخاطب٘ باإلسساف دٕٚ إٔ ٜجبت إذا نإ ٖٓاى  ايٛص١ٝ ْٚفٞ عٔ ْفش٘ايفعٌ يف األٚيٞ قدّ  /أ

 . ٚصٝ٘ َٓ٘ أّ ال 

 ٚيهٓ٘ ْفٞ أْتهٕٛ ٚأثبت ايٛص١ٝ أخس ايفعٌ ٚقدّ اجلاز ٚاجملسٚزاَا يف اجل١ًُ ايجا١ْٝ / ب

 .ايٛص١ٝ ٖٞ اإلسساف 

  ( :نٓا١ٜ عٔ ْشب١)تكدِٜ َجٌ ٚغري ٜكٝد ايهٓا١ٜ  / 7

  (............................................................ايهٓا١ٜ ).                                 ٜعتُد عًَٝ٘جًو/ 1

  (............................................................ايهٓا١ٜ ).                              ٜسٖب ايفكسغريٟ/ 2

  بني الغشض مه التقذمي والتأخري فيما يأيت              مترين

 ................. ...............أشكى أن  يف الىفس                     حاجت متش االيام كما هي ايل اهلل /  1

 .. .          .................................................. كان حليفىا يف ادلباسياث   لفىصا/ 2

         ...........................................................( تاسكي آذلتىا حنهوما )/ 3

 .................................... يزهنب احلضن ادلاء               واخلضشة والىجه احلسه    ثالث/ 4

 ........................................................ مه االجتهاد وشجى              مزيذا/ 5

 ............................................................ اهلل تكزب                  أعلي/ 6

 ................................ ليلي علي أن أصوسها                   ومتخز روبا ذلا أن تشاويا  أمضشوبت/ 7


