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 .ش یوه و روش است  ،به معین ساختار : اسلوب

 . است کردن  کنار زدن و خارج ،مصدر ابب اس تفعال به معین جدا کردن: اس تثناء 

 :برای تشخیص و تعریف اسلوب اس تثناء به مثال های زیر توجه کنید 

ّلا املتاکِسلَ                (1  نَـَجـَح التالمیُذ یف الامتحاِن ا 

 فرد تنبلدانش آ موزان در امتحان موفق شدند جز              

ّلا واحدًا ِمنهُم              ( 2  َخَرَج الالعبوَن ِمَن املَلَعب ا 

 ابزیکنان از ورزشگاه خارج شدند جز یکی از آ هنا              

 .متاکسل را از بقیه دانش آ موزان جدا کردمیفرد :  در مثال اول

 .یک نفر را از بقیه جدا کردمی، مهه خارج شدند جز یک نفر:  در مثال دوم

ن آ  ز گروهی و مجعی جدا و خارج کردمی هرگاه یک خشص ای یک چزی را ا : نتیجه

 .خشص و ای آ ن چزی را اس تثناء کرده امی

            ،خارج کردن یک خشص ای یک چزی از یک حمک لکای :  تعریف اس تثناء

 .حمک لکای می تواند اجنام یک اکر ابشد ای یک رویداد و اتفاق

ّلا  "در زابن عریب برای اس تثناء کردن از لکمۀ   اس تفاده می شود هامن طور که " ا 

 .شودمی هاس تفاد" به غری از  ،به جز "در زابن فاریس برای اس تثناء کردن از لکمۀ 

ءأُسلوب إِستثناالدّرسُ الثّالِث :   
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 اراکن و اجزاء اسلوب اس تثناء

 

 :در مجهل ای که اس تثناء به اکر رفته است سه رکن اصیل وجود دارد 

 

 

 

 

 

 

 

 اراکن اس تثناء دقت کنید :در مثال زیر به 

ّلا    املتاکِسل  نَـَجـَح التالمیُذ یف الامتحاِن    ا 

 

ّلا    واحدًا ِمنهُم  َرَجـَع الالعبوَن مِن الَملَعِب    ا 

 

 

ّلای  (اس تثناء شده) : َتثینی ُمس    -1  که حمک امس بعد از ا 

  .شامل آ ن نشده و از حمک لکی خارج شده است

ابزار و وس یهل ای که اب آ ن اس تثناء  : اداة اس تثناء -2

ّلای  "می کنمی یعین  " ا   

ّلا که  (اس تثناء شده از آ ن: ) منه تثینی ُمس    -3 امس قبل از ا 

و  معموًّل یک امس لکی است و حمک روی آ ن اجنام گرفته است

.از آ ن جدا شده است مس تثینی   

اراکن و اجزاء 

 اس تثناء

منهٰمستثنیٰ  ٰٰاداةٰ 

 استثناء
 مستثنیٰ 

منهٰمستثنیٰ   
اداةٰ

 استثناء
 مستثنیٰ 
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ک ی... بئب فاعل و ان ،فاعل  ،نقش هایی مهچون مبتدا دمانن مس تثینی  : 1نکته 

 .نقش حمسوب می شود

،  فعولم ،منه نقش نیست و می تواند در مجهل نقش هایی چون فاعل  اما مس تثینی 

 .انبئب فاعل داش ته ابشد

ّلا "ثناء به صورت منفی است و قبل ازگاهی اسلوب اس ت  : 2نکته   ادات نفی"ا 

منه مه در مجهل حمذوف  آ مده است و مس تثینی ( لَیَس  ، لَن ، لَم ،ما ،ّل ) مانند

 .است

 (به صورت اتکید  ) در این صورت می توان مجهل را به صورت مثبت و َمَؤکَّد

 .ترمجه کرد

ّلا             مانند  عیَلا ما نَـَجـَح یف الامتحاِن ا 

ّلای   : در مجهل قبل از ا 

 .منفی شده است "ما "  اب (ما نَـَجـَح  )فعل  (1

منه در مجهل حذف شده است         اب دقت در مجهل می بینمی که  مس تثینی ( 2

ّلا فقط فعل  را از آ ن  " عیل " آ مده است و امس لکی که (ما نَـَجـَح  )قبل از ا 

 .وجود ندارد ،اس تثناء و خارج کنمی 
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 :نابراین می توانمی ب 

 .مجهل را اگر چه منفی است مثبت ترمجه کنمی( 1

ّلا  "در ترمجۀ ( 2  .شود  ( اتکید )اس تفاده کنمی ات مجهل ُمَؤکَّد  "فقط  "از لفظ  " ا 

ّلا عیلا            مانند  دموفق شعیل در امتحان فقط        ما نَـَجـَح یف الامتحاِن ا 

 .در این صورت اب اختصاص دادن موفقیت به عیل در امتحان مجهل را ُمَؤکَّد کردمی

 : نتیجه

ّلا "در ترمجۀ  ،ُمَؤکَّد کردن اسلوب اس تثناءبرای   .ی کنمیاس تفاده م "فقط"از لفظ  "ا 

 سؤال؟؟

 منه در مجهل چگونه است؟ راه تشخیص حذف مس تثینی 

ّلا  "به مجلۀ قبل از  ،منه در مجهل  برای تشخیص حذف مس تثینی  ی کنمی توجه م " ا 

                 :مثاًل  .و اب دقت در اراکن مجهل در می ایبمی که اراکن مجهل اکمل نیست 

                           مفعول داش ته ابش می +فاعل +در مجلۀ فعلیه       ابید فعل

                                                     است مفعولای  فاعلاما مجهل فاقد 

                                   خرب داش ته ابش می +ای در مجلۀ امسیه      ابید مبتدا

 :مانند  .می ابشد خربدر حایل که مجهل فاقد 

ّلا هللا      ّلا عیلا                                        ّل تَعُبدوا ا   ما جاَء ا 

 

بتمث تاکید  

بعدٰازٰآنٰفاعلٰنداریمٰفعلٰٰٰٰٰ ٰٰٰٰٰٰٰٰ"واو"فعلٰوٰفاعلٰضمیرٰبارزٰ 

 جملهٰفاقدٰمفعولٰاست
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س پبه عنوان نقش در مجهل حمسوب می شود  مس تثینی هامنطور که قباًل اشاره شد 

 نقش ...مبتدا و  ،انبئب فاعل  ،هامن گونه که فاعل ، حرکت خاص خود را دارد 

 .می شوند و دارای حرکت خاص خود هستند حمسوب

 

 

 

رکت        حاب توجه به  منه در مجهل حمذوف ابشد حرکت مس تثینی  هر گاه مس تثینی 

 .خواهد بود منه  مس تثینی 

شود و      داده می ابشد حرکت آ ن به مس تثینی حمذوف  منه فاعلِ  مس تثینی یعین اگر 

 . خواهد بود (ُُ ٌ  )مرفوع  مس تثینی 

شود اده مید ابشد حرکت آ ن به مس تثینی حمذوف  منه مفعولِ  مس تثینی در صوریت که 

 :مانند  ،خواهد بود ( َُ ً  )منصوب  و مس تثینی 

ّلا عل  ــــــــــــــی  ما جاَء    ا 

 

ای     ّل تعبدوا ّلا الل  ــــــــــــهَ ا 

 

 اعراب مس تثینی 

: منصوب است مانند معموًّل مس تثینی ( : َُ ً  )منصوب ( 1  

ّل   املتاکِسلَ             نَـَجـَح التالمیُذ یف الامتحاِن     ا     

اعرایب به غری از نصب (2  

و منصوب ی  مستثن حرف استثناء  

 فعل        و بعد از آ ن فاعل وجود ندارد

و مجهل فاقد مفعول است         "واو " فاعل مضری ابرز   فعل       

 .بود مرفوع خواهد (عیلا  ) س حرکت مس تثینی پ

 بود

.منصوب خواهد بود ( هَ ـــــاللا  ) س حرکت مس تثینی پ  

 اعراب مس تثینی 
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                                                                     الإعراب :
شه که انسان هامن گو  . و خویما  الإعراب  ه خیت  یینن  ش ک امامد  ر هلا  ا  هامن طور که قبلا 

هر یک  ارای ش ک خایص هستند امامد مه وقیت  ر هلا  قرار خی ... اجامتع و ، ها  ر خاشه 

ع  خی ش ک هایی که اب. اب ش ک های خمید ی و ش نا شده امی اتکنون  .گریشد  ارای ش ک خی شوشد 

 ؟شوشد هر اممه حرف و یر و ن چه حرکیت  اش ته ابشد

 ش ک امامد بر ا اس حراکد و یر و هنا

 جمروراد )ِ ٍ( خنصوابد )َ ا( خرفوعاد )ُ ٌ(

 جمرور  ه حرف جر -1 خفیول -1 خبتدا -1

 خضاف النه -2 خرب افیال انقصه -2 خرب      ر صوریت که امس ابشد -2

  امس حروف خش بهة ابلفیل -3 فاعل -3

  شفی جنس "ل  "امس  -4 انئب فاعل -4

  حال -5 امس افیال انقصه -5

  (3 رس ) خس تثت ی  -6 خرب حروف خش بهة ابلفیل -6

  (4 رس )خفیول خطلق  -7 شفی جنس "ل  "خرب  -7

                                                                                                        

خضاف و خوصوف ش ک شیستند ذلا خی یواشند هر یک از این ش ک ها را  اش ته :  1نکمه همم 

                                                .ابش ند و حرک  و هنا بر ا اس ش ک خمفاود ابشد 

ییت  هر حرکیت که خوصوف  اش ته ابشد صف  مه هامن  ،صف  ات ع خوصوف ا   :  2نکمه همم 

 .ذیر  پحرک  را خی 

 

 
التحلنل الرصیفالإعراب   
3تمکنیل  رس حب    
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 حب  حتلنل رصیف

،  ن ، انم خاشوا گی  ،هامن طور که انسان ها هر یک  ارای ویژگی های خاص یو  خاشند انم 

رای ب .هر کدام  ارای ویژگی خاص یو  هستند (حرف ،امس  ،فیل )امامد مه  ،هستند ... قد و 

ای فیل  ؟تشخنص ویژگی های هر یک از امامد ابید اول خشخص کنا  که هر اممه و ای امس ا  

                                                                                    ؟ای حرف ؟ا  

 ید از تشخنص امس و فیل و حرف  و ن ابید ویژگی های هر یک را خشخص کر  که  ه این 

 .حتلنل رصیف خی گوئا  ویژگی ها 

 حتلنل رصیف امس

ا  ر حتلنل رصیف امس ابید  ه این ویژگی ه. هر  اهل اب بریخ از ویژگی های امس و ش نا شده امی 

 :اشاره کنا  که عباریند از 

 

 

 

                                                              

                                                       

                                                               

                                                              

                                                               

                                                                      

 از شظر عد 
خفر   و ن (1  

نِ ی  ،انِ  :خثت   و ن ( 2  

اد،ینَ  _ونَ  :هلع  و ن  (3  

جنساز شظر   
خذکر  و ن( 1  

خوش   و ن (2  

 جمع مونث مفرد مونث جمع مذکر مفرد مذکر

اشد چهار گروه از امس ها خبت       خبت        

.خیرب هستند امس ها هی    از چهار گروه ابل ریغ      خیرب   

و ان ، و شَ         ضامئر (1   

ذلَک  ، هذا    اشاره    یامس ها (2   

خا ، َخن      ا  تفهام   یامس ها (3  

:ل خوصو  یامس ها( 4  

ّ      ،   نَ یاذّل    ،   یاذّل  ّ     ،    یتال        لیتال

 

      

 

 از شظر
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                               .ابید اشاره شو                            ر حتلنل امس  ه شوع امس مه از شظرنکمه همم : 

 

 

 حتلنل رصیف فیل

ه این ویژگی ها رصیف ابید  امی  ر حب  حتلنل و ی س ا   ندی و هنا و ش نا شدههر  اهل اب اشواع فیل 

 .اشاره کنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از شظر

 خیرفه

 نکره

  و گروه هستند
میمالــــ  ، ـطالب الــ           "  ال " امس  ارای  

الربز  ،  ایران  ، فاطمه امس های عََم            

. ارای ینوین هستند  

امس فاعل  و ن    

امس خفیول  و ن   

امس یفضنل  و ن 

امس خبالغه  و ن  

 امس خاکن  و ن

       شوع فیل

ناز شظر زخا  

خایض  و ن (1  

خضارع  و ن (2  

اخر و هنیی و شفی  و ن( 3  

              از شظر

صو خشصنغه   

غائب  و ن( 1  

خماطب  و ن (2  

خملکم  و ن (3  

از شظر    

 ییدا  حروف

(ثلیث جمر   )جمر   و ن  (1  

(ثلیث خزید  )خزید  و ن  (2  

لزم (1  

خمیدی (2  

خیلوم (1  

جمهول( 2  
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 حتلنل رصیف حرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حروف
.کندمهگی خبت  هستند و حرک  و یر و هنا یغنری منی( 1  

؟غری عاخلهستند ای  عاخلو ای  (2  

حرویف هستند که  ر امس و فیل  ید از یو  هنچ اتثریی شدارشد       : غری عاخلحروف 

  قَد   ،ال  ،فَــ  ،خثل       َو  : هند و یر و هنا را یغنری منی و حرک 

ذلا این حروف  ر امس ای فیل  ید از یو   ،عاخل ییت  معل کننده  : عاخلحروف 

. هنداتثری گذاش ته و حرک  و یر و هنا را یغنری خی  

حروف عاخل 

 عباریند از

لی  -َعن  - یف( : جرّ )حروف جاّر  (1 عیََل  - ِخن   -کَـ  -ِ ـ  -ِلـ  - اإ  

َحیّتی  - ِلَکی -ِلـ  - َک  -لَن  - و ن   : حروف انصبه (2  

ن -( ِلـ  )لم اخر  -مل  -ل هنیی  :حروف جازخه  (3 رشطنه خا ،َخن  ، اإ  

نَّ  : حروف خش بهة ابلفیل( 4 لََیلَّ  -لَنَ   -لکنَّ  - ََکَنَّ  - و نَّ  -اإ  

شفی جنس " ل ( "5  


