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 کنیم.ایم جدا میشخص یا گروهی را از حکمی که به ماقبل داده« إلّا » ساختاری که در آن به وسیله حرف

 شود.خرج کردن( کم میانفاق )یزی به جز علم با هرچ العِلمَ: یَنقُصُ بِاإلنفاقِ إلّا کُلُّ شَیءٍ:             

 دانش آموزان به جز حامد موفق شدند.:      الطُّالبُ نَجَحوا إلّا حامداً

 حامد:مستثنی   إلّا:ادات استثناء  الطاّلب:مستثنی منه      

 .سوره واقعه به جز ده آیه را حفظ کردم: حَفظتُ سورةَ الواقِعَة إلّا عَشرَة آیاتٍ

  عَشرةآیات:مستثنی               إلّا:ادات استثناء        سورة الواقِعَة:مستثنی منه

 

                                                      عیّن أسلوب االستثناء:

 ( الینتفع من العلوم الّا العلماء المجدّون!2( ماتعرّف علی حقیقة الحیاة إلّا صاحب األخالق الحسنة!       1

(ءکلّ شی. )می آید« إلّا»و قبل از .کلمه ای که مستثنی از آن جدا شده است•نهممستثنی

.که بوسیله آن مستثنی را جدا می کنیم«إلّا »حرف •اءاستثنادات

مستثنی
و . آمده و از حکم کلیِ جمله قبل از إلّا جدا می شود«إلّا » کلمه ای که بعد از•

(العلم. )منصوب است

 دوازدهم  3قواعد درس 

 شترک و انسانیم

 اسلوب استثناء

 تست
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 ( ماسمعت خبراً من التلقاز الّا االخبار االقتصادیة!4الّا هذا الفالح النشیط!               ( لم یغرس االشجار المثمرة3

 4پاسخ صحیح:گزینه ی 

وجود « مستثنی منه»گزینه ی اوّل  3در جمله موجود باشد. در « مستثنی منه»زمانی اسلوب استثنا داریم که 

 می باشد بنابراین أسلوب استثنا وجود دارد. « خبراً»کلمه ی   4ندارد. امّا در گزینه ی 

 ترجمه ی عبارت چنین است:خبری جز اخبار اقتصادی از تلویزیون نشنیدم.

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

 .خواهم که دروغ نگویی. در مثال مذکور استثناء وجود ندارداز تو می «:أریدُ مِنکَ ألّا تکذِبَ»

 

 با تغییر( 59)سراسری تجربی                                                               سلوب االستثناء: أمن لیس عیّن ما

 !طّریقالّا تتّبع هذا ال کأرجو ( ما2نواعَ الفاکهة الّا أناناسَ!                        أ( اشتریتُ 1

 ( ما طالعتُ لیلة االمتحانِ کتاباً الّا کتابَ العربیة!4ادون صیداً الّا المبادرین مع الفجر!      الصیّ صید( الی3

 2پاسخ صحیح:گزینه ی 

می باشد و حرف « ال»و « أن»در واقع مرکّب از « الّا» 2معموالً بر سر فعل نمی آید. در گزینه ی « إلّا»دقّت کنید 

واهم خدر این گزینه حرف استثنا نیست:آنچه از تو می« الّا»استثنا نیست.از ترجمه ی عبارت نیز میتوان فهمید که 

 این است که جز این راه را پیروی نکنی.

 

 

 تعریــف

 اسلوب حصر

 تست
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 مستثنی منه در آن محذوفای گوییم که و به جمله به معنای اختصاص دادن چیزی به کسی یا موضوعی است؛ حَصر

 است.

ورت إلّا صاست. در اینها حصر آید که یکی از آنحصر و اختصاص در زبان عربی به چند شکل می

 در معنای استثناء نیست.

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

 آوریم.را در ترجمه می

 

 

 (59تجربی ) : !«عیش معها إلّا التفکُّـرال قـوّةَ تَـقـدر أن تُنـقـذَنا من خرافاتٍ نَ»عیّن ترجمة الصّحیحة:

 !هیج نیرویی که بتواند زندگی ما را از خرافه هایی که به آن زنده ایم ، برهاند، جز اندیشه نیست (1

 !مائیمـجز تفکّر، قدرتی نیست که قادر باشد ما را نجات بدهد از اینکه با خرافات زندگی ن (2

وَلَدَهإلّاالرّجلُیُقَبِّلِلَم

مثال

.بوسیدراپسرشفقطمرد.نبوسیدراپسرشجزبهمرد

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

 تست
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 !فقط قدرت اندیشیدن است که می تواند ما را از خرافه هایی نجات دهد که با آن زنده ایم (3

 !ستنیرویی که می تواند ما را از خرافاتی که با آن زندگی می کنیم ، رها سازد ، فقط تفکّر ا (4

 4پاسخ صحیح:گزینه ی 

 
د یا نهی( ندارد ص )یا سؤالی ینفای که این هر جمله بنابر یا نهی(. )یا سؤالی .آیدفقط در جمالت منفی میحصر  -1

مانند مثال زیر که منفی بوده ؛ ای که نفی دارد لزوماً حصر نیستباشد. امّا هر جملهدر صد استثناء بوده و حصر نمی

 ی جز کتاب عربی را نخواندم.کتاب :«ما قرأتُ کتاباً إلّا کتابَ العربیّة» :استثناستامّا 

بینید با که می همانطور «ما رَأَیتُ إلّا جَمیالً»مثال  در حصر معموال جمله ی قبل از إلّا از نظر معنا کامل نیست؛-2

 ل داریم که معنا را کامل کند.در اینجا نیاز به مفعو« من ندیدم....»شود. ، ترجمه ناقص می«إلّا جمیالً»حذف 

داوند کفر به آیات خ ترجمه چنین میشود:« إلّا القومُ الفاسِقونَ» با حذف« ال یَکفُر بِآیاتِ اهللِ إلّا القومُ الفاسِقونَ»یا در 

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

است و اعراب رفع در آنء وجود  منصوبوجوباً است، زیرا مستثنی  حصراگر مرفوع بود حتماً « إلّا»اسم بعد از  -3

  ندارد.

باشد آن را معنادار و کامل اگر جمله  کنیمنفی و إلّا را حذف میراه دیگر برای شناخت حصر چنین است که  -4

 است.  استثناءگیریم وگرنه می حصر

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

 ترجمه جمله کامل است پس حصر است. 

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

 باشد.این جمله ترجمه دقیق و کاملی ندارد پس حصر نمی« ود شد حامدآموزی مرد
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 (59)سراسری هنر                                                                         : محذوفاعیِّن المستثنی منه 

 ! منهم إثنین إلّا الباکر صباح عملهم األسرة هذه أفراد یبدأ (2      ( أعطی الـمحسن طعامه إلی الفقیر إلّا قلیالً منه!   1

 !الحکمة إلّا العالم هذا خلقة فی اإلنسان یجِد ( ال4( نجح التاّلمیذ فی دروسهم إلّا الّذین لم یدرسوا جیّداً!    3 

  مسیح خواه( استاد)طرّاح:                                      انسانیمشترک و دوازدهم  3تستهای درس 

 ها:توضیحَ الکلمةُ ال تطابقعیِّن ما  -1

 فی مجال الجرایدِ و الصُّحف! یعملمَن هو  ( صَحَفیّ:1

 األوضاعُ و األحوالُ الشّخصیّة أو االجتماعیّة أو الجویّة! ( ظُروف:2

 مَن یُشعِرُ بِوَجَع اآلخرین ! ( واثِق:3

 قَلَّ حجمُه! ( ضاقَ:4

 ین:أیّ جملة ال تشتمل علی المتضادّ-2

 کثُرَ إلّا األدب إذا کَثُرَ غاَل !( کلّ شیء یَرخُصُ إذا 1

 ( أجاب الصّحابِیّ:هُم جماعة یدعون اهلل و یسألونه !2

 ( أسرَعَ الصّبِیّ نحوَ والدِه لکن أخته وصلت متأخّراً!3

 ( اجتمع النّاس حول النّبیّ و بعد الصّالة انفضّوا !4

 )انسانی( ی التّرتیب؟ما هُو الصّحیح للتّوضیحات التّالیة عل -3

 ) قَدَّمَ رأیاً و فکرةً / الولد قبل سنّ الشّباب / جعله مُختاراً بین شیئین أو أکثر (

 (اقتراح / أمرَد / خَیَّر2َ    ( اقتراح/ أمرَد / اِختار1َ

 (  أعتَقَ/ یافع / اِختار4َ    ( أعتَقَ/ یافع / خَیَّر3َ

 )تست(
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: «الثّانویّة لکن ما اعتمد إلّا علی نفسهما استطاع العقّاد أن یدرسَ المرحلة »انتخب الصّحیح فی التّرجمة:-4

 عقّاد..............

 نتوانست که در مرحله ی متوسّطه درس بخواند امّا بر خودش اعتماد نداشت. (1

 قادر به ادامه تحصیل در مرحله ی متوسّطه نبود ولی بر کسی جز خودش اعتماد نکرد. (2

 ط بر خودش تکیه کرد.نتوانست در مرحله ی متوسّطه تحصیل کند اما فق (3

 .هنگامی که نتوانست در مرحله ی متوسّطه تحصیل کند به کسی جز خودش تکیه نکرد (4

 )انسانی( «عندما کانت تحضن الشّیماءُ النّبیَّ)ص( و تالعبُه،تدعو اهلل أن تراه یافعاً و أمرداً»عیّن التّرجمة الصّحیحة:-9

( هنگامی که شیماء پیامبر)ص( را در آغوش گرفت و با او بازی کرد،از خداوند خواست که او را نوجوان کم سن و 1

 ! سال ببیند

( شیماء هنگامی که با رسول خدا)ص( بازی می کرد و او را در آغوش می کشید،دعا می کرد که او نوجوانی کم 2

 سن و سال شود!

کرد از خداوند میخواست که او را نوجوانی  ( هنگامی که شیما پیامبر)ص( را در آغوش می گرفت و با او بازی می3

 کم سن و سال ببیند !

یامبر)ص( را در آغوش گرفت و با او بازی می کرد، خداوند را خواند که او را نوجوان کم سن و ( وقتی که شیماء پ4

 سال ببیند !

ول رس«: اِنزَعجَ رسولُ اهلل)ص( حین رأی رجالً لَم یُقَبِّل إلّا ابنه لِأنّه کان یُفَرِّقُ بینهما»عیّن التّرجمة الصّحیحة:-6

 خدا)ص(....

 گذاشت!فرزندش فرق می( هنگامی که دید که آن مرد فقط پسرش را می بوسید ناراحت شد ؛چون بین دو 1

 ( وقتی مردی را دید که نمی بوسد به جز پسرش را ، ناراحت شد ؛چرا که بین آنها فرق گذاشته بود !2

 ( هنگامی که مردی را دید که فقط پسرش را بوسید ناراحت شد چون او بین آنها فرق می گذاشت!3
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 ود؛چرا که بین آنها تفاوت قائل شده است! شبوسد ناراحت می( هرگاه مردی را ببیند که فقط پسرش را می4

 انسانی():عیّن الخطأ فِی التّرجمة-7

 أکرَمَ أنوشروانُ فلّاحاً عجوزاً : چه شریف است انوشیروان نسبت به کشاورز پیر !( ما 1

 دهد !(  تلک الشّجرة ال تُثمِرُ إلّا بعد سبعة شهورٍ: آن درخت فقط بعد از هفت ماه میوه می2

 ( ما أسرَع إعطاء أنوشروان إلیه: چه سریع است بخشش انوشیروان به او !3

 انفضّوا مِن حولک: اگر سنگدل باشی مردم از اطرافت پراکنده می شوند! ( إن تَکُن غلیظ القلب4

 رجمة األفعال:عیّن الصّحیح فی ت -9

 فریقَ کرة القدم : تشویق نخواهند کرد! لَم یُشَجِّعوا( 1

 عذر مرا بپذیر !یا اهلل :  أعتذرُک( 2

 الذنوب: کوچک نشمار! ال تُصَغِّرُ( 3

 باإلیمان: وانمود نکنید! ال تتظاهروا( 4

 «اینان دانش فرا می گیرند و نادانان را دانا می کنند»للتعریب: -5

 ( هؤالء یُعَلِّمونَ و یتفقّهونَ الجاهِلینَ!1

 ( هُم یَتَعَلَّمونَ و یُفَقِّهونَ الجهالء !2

 ( هؤالء یَتَعَلَّمُونَ و یَصیرُ الجاهِلونَ علماء!3

 ( هُم یُعَلِّمونَ و یُفَقِّهونَ الجهالء !4

 «غاَل کَثُرَ إذا فَإنَّهُکَثُرَ إلَّا األَدَبَ؛  کُلُّ شَیءٍ یَرْخُصُ إذا »من مفهوم العبارة التّالیة: األبعد عیّن  -01

 النّاس إلی صالحِ األدب أکثرُ مِنه إلی الفضّة و الذّهب ! نَّ احتیاجإ( 1

  ( األدبُ کَمالُ الرّجل !2



 

8 
 

 تواضعه !إِذَا زَادَ عِلْمُ الرَّجُلِ زَادَ أَدَبُهُ وَ تَضَاعَفَ ( 3

 ! کَثَمَنُازدادَ کَ دَبُأکَ وَ عِلْمُ فإن ازدادَاِنَّ العِلمَ وَاالَدَبَ ثَمَنُ نَفْسِکَ  (4

 عیّن المستثنی منه محذوفاً:-11

 ( إنّها ال تُثمِرُ عادةً إلّا بعد عشر سنواتٍ ! 1

 ( أَ لَیسَ للتّلمیذِ عملٌ إلّا الدّراسة؟!2

 ینجحَ الطّلّابُ إلّا المجتهدینَ مِنهُم!( لَن 3

 ( ما دافعوا عن الوطن إلّا الّذینَ یحبّونه !4

 )انسانی(: اسمٌ لفعل ناقصعیّن العبارة الّتی فیه المستثنی منه -21

 ( کأنّه ال یقرأ کتاباً  إلّا کتاب األدعیة!1

                                  !إلی اهلل  إلّاالدعاء فی الحرم النبّوی عملٌ لنا( لیسَ 2

 لمدیر قد دعا الموظّفین إلی الضیافة إلّا واحداً منهم!( کان ا3

 ( مادام عندی أسرارٌ  الیعلمُها إلّا اهلل !4

 عیِّن ما لیس فیه أسلوب الحصر:-13

1) ُا قلیالًإلّ یلَاللّ مِق! 

 !ما اعتمَدَ العقّادُ إلّا علی نَفسِه (2

3) تَقُولُوا عَلَ  اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّوَال ! 

 أضافَ هذا الکتاب إلّا معرفتی إلی أنواع السّمک!ما  (4

:عیّن الخطأ فِی ضبط الکلمات-41  

 إیران! ملوکِ ( کان أنوشِروانُ أحد1َ
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 !( أخذَ الرّجُلُ یدَ ابنَه و قَبَّلَها 2

 ( مَرَّتِ األیّامَ و کان رسولُ اهللُ یَکبُرُ !3

 ( کانَ لِرسول اهلل أختٌ مِن الرّضاعَة ! 4

 « سالمةأو العودةِ  مُعَزَّزَة اإلقامةِها بین خَیَّرَ»عیّن الصّحیح عمّا تحته خطّ: -91

 فاعله جملة فعلیّةمع /فعل و زمال-ثالثی مزید من باب تفعیل-( خَیَّرَ :فعل ماض1

 إلیه و مجرورمضاف /معرّف بـ أل-باب إفعالمصدر -( اإلقامةِ: اسم مفرد مؤّنث2

 /حال و منصوب نکرة-)من مصدر تعزیز(  اسم فاعل -( مُعَزَّزَة:اسم مفرد مؤنّث3

 فة للعودةص/  نکرة-من ثالثی مجرّد اسم فاعل-( سالمة:اسم مؤنّث4

 3پاسخ صحیح:گزینه  -1

 چنین است.:کسی که درد دیگران را احساس می کند. 3واثق به معنای مطمئن است در حالیکه ترجمه گزینه 

 ترجمه سایر گزینه ها:

 روزنامه نگار:کسی که در زمینه مجالت و روزنامه ها کار می کند.-1

 شرایط: اوضاع و احوال شخصی یا اجتماعی یا آب و هوا-2

 تنگ شد:حجمش کم شد. -4

 3پاسخ صحیح:گزینه  -2

متضاد « انفضّوا»و « اجتمع» 4، و در گزینه «یسألون»و « أجابَ» 2، در گزینه «غال»و « یرخص» 1در گزینه 

به « متأخّرة»و « شتافت»نمیتواند متضادّ باشد چون أسرع به معنای  3در گزینه « متأخّرة»و « أسرع»هستند.امّا 

 «أسرع»می باشد نه « مبکّرة»است که متضادّش « دیر»معنای 
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 2پاسخ صحیح:گزینه  -3

:پیشنهاد=اِقتراح/پسر بچه قبل از سنّ بلوغ:نوجوان=أمرد/او را بین دو چیز یا بیشتر مختار ی فکر و نظر ارائه 

 صحیح است. 2کرد:اختیار  داد=خَیَّرَ بنابراین گزینه 

 3پاسخ صحیح:گزینه   -4

 (2و1ردّ گزینه «)ماد داشتنتاع»نه « تکیه کردن»در اینجا به معنای« اعتمد علی»

 به صورت اسمیّه معنا شده است.« قادر نبود» 2در ترجمه گزینه ولی فعل ماضی منفی است. « ما استطاع»

 اضافه ترجمه شده است.« کسی»و « هنگامی که» 4در گزینه 

 3پاسخ صحیح:گزینه   -9

 (4و1مضارع استمراری است.)ردّ گزینه « کانت تحضن» 

 ت.به درستی ترجمه شده اس 3باشد که فقط در گزینه می« از خداوند می خواست» به معنای « تدعو اهلل» 

 ترجمه نشده است. 2در گزینه «تراه»عالوه بر اینها

 3پاسخ صحیح: گزینه -6

 فقط پسرش را بوسید.-2جز پسرش را نبوسید.-1گردد:حصر است و به دو صورت ترجمه می« لَم یُقَبِّل إلّا ابنه» 

عد است که بمعادل ماضی ساده است و جمله وصفیه ای « لَم یُقَبِّل» این نکته در گزینه ها رعایت شده است.امّافعل 

ی آن در سه ترجمه شود بنابراین ترجمه « ماضی ساده یا ماضی بعید»از فعل ماضی آمده ،پس باید به صورت 

 غلط می باشد.  4و 2و1گزینه 

 به اشتباه ترجمه شده است. 4و 2معادل ماضی استمراری بوده و در گزینه « کان یُفَرِّقُ» 

در تعجّب هیچگاه فاعل فعل ماضی منفی است و نه فعل تعجّب 1در گزینه « ما أکرَمَ»       1پاسخ صحیح: گزینه  -7

یر ز پانوشروان کشاور»عبارت چنین است: به صورت اسم ظاهر نمی آید و اسم بعد از آن حتما منصوب است.ترجمه

 «را گرامی نداشت
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 4پاسخ صحیح: گزینه  -9

 شود:تشویق نکردند.معادل ماضی ساده یا نقلی منفی ترجمه می« یُشَجِّعوالَم » 

 یعنی:از تو عذر می خواهم.«أعتذرُک» 

با توجّه به اینکه آخر فعل ساکن نگرفته است مضارع منفی است و نه نهی.ترجمه آن چنین است:کوچک « ال تُصَغِّرُ» 

 شماری.نمی

 شده است. فعل نهی بوده و به درستی ترجمه 4گزینه 

 2پاسخ: گزینه  -5

 صحیح است. 2می شود بنابر این گزینه « یُفَقِّهونَ «: » دانا می کنند»و « یَتَعَلَّمونَ»گیرند : فرا می

 غلط سایر گزینه ها:

 (4و1به معنای آموزش می دهند است نه فرا می گیرند.)ردّ گزینه « یُعَلِّمونَ» 

 (1است نه دانا می کنند.)ردّگزینه  شوندنیز به معنای میفهمند و دانا می« یتفقّهونَ» 

نیز به معنای این است که:نادانان دانا می شوند. و تعریب صحیحی برای دانا می  3در گزینه «یَصیرُ الجاهِلونَ علماء» 

 کنند نمی باشد.

 3پاسخ: گزینه  -10

که اشاره به این دارد که هرچه علم فردی بیشتر  3در تمام گزینه ها به ارزش و قیمت ادب اشاره دارد به جز گزینه 

 شود ادب و تواضع او نیز بیشتر می شود. در واقع اشاره به رابطه علم و ادب دارد نه ارزش و بهای ادب.

در « واو»و « الطّلّاب»و « عمل»مستثنی منه به ترتیب عبارتند از  4و  3و  2در گزینه های     1پاسخ: گزینه  -11

کامل  قبل از إلّا ر اینجا جملهدافعوا )چون مستثنی به صورت ضمیر در کتاب نیامده اینگونه توجیه می کنیم که د

 قبل از إلّا نفی نداریم پس نمیتواند حصر باشد. است یا به عبارتی چون در جمله



 

12 
 

ه ی جملترجمهیا به عبارت دیگر با برداشتن نفی و إلّا  ستثنی منه نداریم،محصر وجود دارد چون  1امّا در گزینه 

 ماه میوه می دهد. 11آن معموالً بعد از « إنّها تُثمِرُ عادةً بعد عشر سنواتٍ» درست است: 

 3پاسخ: گزینه -12

 اسم افعال ناقصه باشد. منه، در این سؤال جمله ای را خواسته که در آن مستثنی

 است که اسم لیس بوده و جواب تست می باشد.« عمل» 3مستثنی منه در گزینه 

 بالفعل است.از حر.ف مشبهة « کأنَّ»اصال فعل ناقصه وجود ندارد.بلکه  1در گزینه 

 است که اسم کان نمی باشد.« الموظّفین«مستثنی منه  2در گزینه 

بنابراین مستثنی منه ندارد که بخواهیم در مورد نقشش صحبت  ،دارد نه استثناءاصال حصر وجود نیز  4در گزینه 

 کنیم.

 1پاسخ: گزینه  -31

 مستثنی منه ندارد.منفی بوده و جمله در جایی وجود دارد که  حصر 

 بنابر این حصر نیست.است.« اللّیل»دارد که مستثنی منه :ثانیاً  .وجود ندارد« نفی»در این جمله  :اوّال 1در گزینه 

 2پاسخ: گزینه  -14

 صحیح است.« ابنِه»پس شود. مضاف إلیه است و باید مجرور 2در گزینه « ابنه»

 2پاسخ: گزینه  -19

 غلط سایر گزینه ها:

 متعدّی است نه الزم« خیّر»فعل ( 1

  مفعول است نه اسم فاعلاسم « مُعَزَّزَة( » 3

 فتصحال است نه « سالمة( » 4


