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 ساختاری که در آن به وسیله حرف إلّا شخص یا گروهی را از حکمی که به ماقبل داده ایم جدا می کنیم.

 با انفاق)خرج کردن( کم می شود.ز علم جبه :هرچیزی  العِلمَ یَنقُصُ بِاإلنفاقِ إلّا کُلُّ شَیءٍ:             
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 در مثال دوم الطُّالب را مستثنی منه می گیریم نه واو در نَجَحوا را-1

 می تواند هم مثبت باشد هم منفیی استثناء جمله -2

همستثنی من
آید و قبل از إّلا می.کلمه ای که مستثنی از آن جدا شده است•

(کلا شیء.)

اءادات استثن
.حرف إّلا که بوسیله آن مستثنی را جدا می کنیم•

مستثنی
ّلا جدا کلمه ای که بعد از إّلا آمده و از حکم کلِی جمله قبل از إ•

(العلم.)می شود

الطُّالبُ نَجَحوا إلّا حامداً

.دانش آموزان به جز حامد موفق شدند

مستثنی منه:الطّالب

ادات استثناء:إلّا

مستثنی:حامد

حَفظتُ سورةَ الواقِعَة إلّا عَشرَة آیاتٍ

سوره واقعه به جز ده آیه را حفظ کردم

مستثنی منه:سورة الواقِعَة

ادات استثناء:إلّا

مستثنی  :عَشرةآیات
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مستثنی منه در آن حَصر به معنای اختصاص دادن چیزی به کسی یا موضوعی است. و به جمله ای گوییم که 

 محذوف است.

إلّا  است. در اینصورتحصر و اختصاص در زبان عربی به چند شکل می آید که یکی از آنها حصر 

 در معنای استثناء نیست.

 

را «ط یا تنهافق»ترجمه کرد.به این شکل که به جای إلّا جمله حصر را میتوان به صورت 

 در ترجمه می آوریم.

 

ِل الّرجلُ إّّل  لَم ُیَقبِّ
َولََده

مثال

.مرد فقط پسرش را بوسید.مرد به جز پسرش را نبوسید

ال تُثمِرُ هذه الشّجرة إلّا بعدَ عشرِ سنواتٍ

این درخت فقط بعد از ده سال میوه می 
.دهد

این درخت میوه نمی دهد مگر بعد از  
.ده سال

 تعریــف
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د صد ( ندارهییا ن یا سؤالیبنابر این هر جمله ای که نفی)یا نهی(. یا سؤالی .)می آیدفقط در  -1

ه مانند مثال زیر که منفی بود امّا هر جمله ای که نفی دارد لزوماً حصر نیست. در صد استثناء بوده و حصر نمی باشد.

 کتابی جز کتاب عربی را نخواندم.«:ما قرأتُ کتاباً إلّا کتابَ العربیّة » امّا حصر ندارد:

همانطور که می بینید با در حصر معموال جمله ی قبل از إلّا از نظر معنا کامل نیست. مثال -2

 از به مفعول داریم که معنا را کامل کند.در اینجا نی« من ندیدم....»، ترجمه ناقص می شود. « إلّا جمیالً»حذف 

فر ترجمه چنین میشود:به آیات خداوند ک« إلّا القومُ الفاسِقونَ» با حذفیا در 

 در اینجا جمله فاعل نداشته و از اینرو معنایش ناقص است و با آمدن مستثنی کامل میشود. نمی ورزند.که

 ءآناعراب رفع در  واست  منصوبوجوباً است ، زیرا مستثنی  بود حتماً اگر« إلّا » اسم بعد از  -3

  وجود ندارد.

و کامل باشد آن را  اگر جمله معنادار حذف می کنیمرا راه دیگر برای شناخت حصر چنین است که نفی و إلّا  -4

 حصر می کیریم وگرنه مستثنا است. 

 
. چون «افراد پرتالش موفق شدند«: »نَجَحَ النّشیطونَ»پس از حذف نفی و إلّا چنین می شود:« ما نجَحَ إلّا النّشیطونَ»

 ترجمه جمله کامل است پس حصر است. 

دانش «:» رَسَبَ تلمیذٌ حامداً» جمله با حذف نفی و إلّا چنین می شود:« ما رَسَبَ تلمیذٌ إلّا حامداً»امّا در مثالِ: 

 این جمله ترجمه دقیق و کاملی ندارد پس حصر نمی باشد.« شد حامد مردود آموزی

 

 .استثنائیه اشتباه نگیرید «إلّا»را با « أن+ال = ألّا » مراقب باشید ترکیب 

 در مثال مذکور اصال حصر و استثناء وجود ندارد. از تو می خواهم که دروغ نگویی.«: أریدُ مِنکَ ألّا تکذِبَ»
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 «      مساعدةً مثمرةً يَادوال یال أقدر علی القیام بهذا العمل الخطیر إلّا أن یساعدنِ»-1

 !ادر به انجام این کار مهم نیستم مگر اینکه والدینم به نحوی ثمر بخش به من کمک کنند(من ق1

 !(زمانی به انجام دادن این عمل با ارزش اقدام می کنم که از والدینم مساعدتی تأثیرگذار داشته باشم2

 !اری موثری نکنند نمی توانم آن را به خوبی انجام دهم(اگر پدر و مادر مرا در اقدام به این کار پر خطر ی3

 !(فقط در صورتی می توانم این کاررا خوب انجام دهم که پدر و مادرم مرا به گونه ای ثمر بخش یاری نمایند4

 «:لن أتضرّع معتذِرة إلّا إلی ربّی، ألنّی قد آمنتُ بأنّه هوالغفّار المتفضِّل علینا!» -2

ام که فقط اوست که نسبت به ما بسیار عذرخواهانه التماس خواهم کرد، زیرا من ایمان آورده فقط به پروردگارم( 1

 آمرزنده و کریم است!

کنم، زیرا ایمان دارم اوست که در مورد ما هم آمرزنده و هم من جز به پروردگار خویش با تضرّع عذرخواهی نمی(2

 مهربان است!

 آمرزد!بخشد و مینمایم! زیرا ایمان دارم اوست که ما را قطعاً میمی فقط نسبت به خدا با عذرخواهی التماس(3

 آمرزد!بخشد و میکنم، زیرا یقین دارم که فقط او بسیار ما را میجز از خدای خود عذرخواهی نمی(4

 «کیف تتفاخر بالمال و األسرة، و ما هم إلّا أمانات ال بدّ من أنّنا سنترکهم غداً أو بعد غد!» -3

 را باید ترک گفت! امانت هاکه امروز یا فردا این کنی، درحالیه سبب بر مال و فرزندان خود افتخار میبه چ (1

هایی هستند که امروز یا فردا ها امانتکه آنکنی، و حال اینچگونه است که فقط به مال و فرزندان افتخار می (2

 ترکشان خواهیم گفت!

هایی هستند که فردا یا امانتها فقط که آنی، و حال اینفروشچگونه به خاطر مال و خانواده فخر می (3

 ها را ترک خواهیم کرد!فردا ناچار آنپس
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هایی هستند که فردا یا ها امانتکه اینفروشی، درحالیات فخر میبه چه علت به سبب مال و خانواده (4

 فردا ناچار ما را ترک خواهند کرد!پس

 :محذوفاًمنه عیّن المستثنی -4

 ( ما کان المدیر قد قبل جمیع الموظفین إلّا واحداً منهم!1    

 ضدّ الظلم و الظالمین فی العالم إلّا المؤمنون! یُجاهد( ال2    

 ( لم یتأمّل أغلب الناس حول خلقتهم إلّا العقالء منهم!3    

 ت الّام أعمال أوالدها الیوم إلّا لعبهم الکثیر!شاهد( ما 4    

 منه محذوفاً:المستثنیعیّن  -5

 ( اعتمد الناس علی نفوسهم فی الدّنیا إلّا الخائفین منها!2 ( ما أنفقت جدّی طول حیاتها إلّا ما فی یدها!1    

 ( ما سمعت خبراً من التلفاز إلّا األخبار االقتصادیة!4 ( وهب ألبسته فقیراً قدمرّ بدار إلّا واحداً منها!3    

 مرفوعاً: لیسعیّن المستثنی منه  _6

 ( ما کان الضّیوف من أصدقائی إلّا واحداً منهم!1    

 لِّقن هناک أشیاء إلّا مظلّاتکنّ!عَتُ( یا تلمیذاتی؛ ال 2    

 ( رجعنا من هذه الرحلة الطویلة إلی بلدنا إلّا أخی األکبر!3    

 ( أصبحن مثالیّات فی األخالق و الدرس إلّا واحدة منهنّ! 4    

 عبارةٍ یوجد الحصُر؟فی أيّ  _7

 الخفاش! ا( الیتمتّع بهذه القدرةِ حیوان إل2ّ( کلّ شیءٍ یرخص إذا کثر إلّا األدب!               1     

                                                             ( أیّها النّاس التَطلبوا فی حیاتکم شیئاً إلّا  الحسنات!                       4اهلل هناک إلّا جماعتینِ!          ( لم یُشاهد رسول3ُ    

 محذوفاً: لیسعیّن المستثنی منه  _8

 ( ما کتبت التّمرینات إلّا واحدة من التّلمیذات!2( ما کان عند باب البیت إلّا أخی!                            1    
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 ( الیسرّنی إلّا نجاحک!4( ال اُشاهد أفراد األسراة إلّا أبی!                            3    

                   هاالمستثنی منه:                                           یف حذفعیّن العبارة التی -9

 .واحدة منهنّإلّاذات ینَجحت التلم (2        ن.                                یس أحدٌ علی حقّ إلّا الصادقیل (1

 المجدّون. إلّانال العزّة یَال  (4             ن منهم.                         یالمتکاسل إلّانجح الطالب یَ (3

                   ه المستثنی منه:                                                               یعیّن ما ف -10

 .ناجحاً إلّاس المجدُّ فی دروسه یل (2اهلل.                                       إلّاالشدائد  ساعدنا عندیُال (1

 ن منکم.یالمتکاسل إلّال العلم یتنجحون فی سب (4                       الثناء.            إلّال عنک فی المدرسة یق ما (3

 ما فیه الحصر:عیّن  -11

 المؤمنون باهلل. أمرٌالیُدرکه إلّا هذا (2             إلی اهلل                        عملٌ إلّاالدعاء ما کان لنا (1

 الینجح الطاّلب فی االمتحان إلّا المجدّینَ منهم. (4                    التمرین االخیر.            (کتبتُ تمارینی کلّها إلّا3

                         :                                                          محذوفاًعیّن المستثنی منه  =12

 الصعوبات إلّا الضعفاء منهم!الحیاة الیستسلمون أمام  رّمُ شاهدواالّذین  (1

 لن ینجح الطّالب فی دروسهم إلّا الدّؤوبین فی أعمالهم ودروسهم! (2

 ما تعرّف علی حقیقة الحیاة إلّا صاحب االخالق الحسنة! (3

 التکاسل إلّا قلیالً منهم! ال یُحبّونَقد شعرت بأنّ الناس  (4

 :                                                                               محذوفاًعیّن المستثنی منه -13

 ( إعتمد النّاس علی نفوسهم فی الدّنیا إلّا الخائفین منها!2     ته إلّا ما فی یده!           ی طول حیاعطی جدّ( ما أ1

 ( ما سمعت خبراً من التّلفاز إلّا األخبار اإلقتصادیّة!4     ( وهب ألبسته فقیراً قد مرّ بداره إلّا واحداً منها!         3

 :                                                                               محذوفاًعیِّن المستثنی منه  -14
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 ضیفین کریمین من أقوامنا! ( لم أُشاهد فی الضّیافة إلّا2( لم یرکب المسافرون فی السّیّارة إلّا إثنین منهم!      1

 ( لن یفوزَ الطاّلب فی دروسهم إلّا المجتهدین منهم!4إلّا قلیالً منهم!               األطفال یحبّونَالنّاس  إنّ( 3

                            :                                             ما فیه الحصرعیّن -15

 مانزل الرّاکبون من السّیارة إلّا إثنین منهم. (2                             المدیر إلّا محبّوه.لم یأت إلی استقبال  (1

ما کان فی  ما کتب المعلّم سؤاالت االمتحان إلّا (4               الیحبّ صدیقی األلوان العدیدة إلّا اللّون األزرق. (3

 الکتاب.


