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به عبارتی ابتدا حکمی استفاده می کنیم . « اسلوب استثناء »هرگاه بخواهیم کسی یا چیزی را از حکم قبلی جدا کنیم از 

 را خارج می کنیم .  یكل کلی را بیان می کنیم سپس بوسيله كلاميت همچون ) إال ، غريو... ( يك قسمت از حكم

 بنابراين در این گونه جمالت  سه قسمت وجود دارد: 

 كه چيزي را از آن مستثني مي كنند. یيك عبارت كل

 منه در آن قرار دارد ( ی) مستثن

 ادات استثناء

 ( إاّل ) 

 خارج مي شود یيك قسمت كه از حكم كل

 ( ی) مستثن

 اسلوب استثناء دارای  سه رکن است که عبارتند از : 

مستثنی :اسمی است که بوسیله ی یکی از ادات استثناء از حکم ما قبلش جدا شده است و بال فاصله بعد از حرف  -1

 استثناءآورده می شود .

 ، َغیر ، ِسوی ، حاشا ، َعدا ، َخال  ( ااِّل ادات استثناء : که عبارتند از : )  -2

 ) برای دانش آموزان فقط إاّل به عنوان ادات استثنا معرفی می کنیم .(  

مستثنی منه نقش قرار دارد .) « اال ّ » مستثنی منه : و آن اسمی است که مستثنی از آن جدا شده و غالبا قبل از  -3

 نیست و نقش های دیگری می پذیرد.(

 (       مانند : َذَهَب الطُّالُب ااِلّ َسعیداً .   )  الطُّالُب : مستثنی منه           اال ّ : ادات استثناء       سعیدا ً : مستثنی . 

 مستثنای تام : 

      .تذکر: برای دانش آموزان اسم تام را ذکر منی کنیم 

 آن در جمله ذکر شده است این مستثنی از نظر اعراب منصوب می باشد . است که مستثنی منهِ  اییستثنم 

 . محمداً  إاّل فی االمتحاِن  الطاّلبنََجح           مانند :

                          ↓                        ↓       ↓ 
 نصوبم و مستثنی    /   ادات استثنا         /  مستثنی منه ) فاعل(                        

 به نکات زیر توجه کنید : 

 : مطابق آموزش کتب جدید  مضاف را به همراه مضاٌف الیه آن مستثنی منه می گیریم . ) درک این مطلب برای دانش آموزان راحت تر است .(  1نکته 

 مثال : 

 . هرچیزی جز ادب ارزان می شود هرگاه زیاد شود. األدبیرخُص إذا کَُُثَ إال  کلُّ شیء  

  ↓                                ↓ 
 مستثنی و منصوب                      مستثنی منه

 در جمالتی که مرجع ضمیر وجود دارد هامن مرجع را مستثنی منه می گیریم . ) این نکته نیز مطابق آموزش کتب جدید التألیف است . ( :  2نکته 

 مثال : 

 منهم . واحدةا إلی املدرسِة األ و ذهب التالمیذُ 

     ↓                          ↓ 
 مستثنی و منصوب             ) مرجع ضمیر (

 ) فاعل(منهمستثنی 
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 اسلوب حرص : 

 منه آن حذف شده و در جمله وجود ندارد.  است که مستثنی اسمی

 گرييم و جمله را تركيب  ی)إال را در نظر من یيعنبعد از)إال(تابع رشايط جمله است، یاعراب مستثندر این صورت 

در جمله  اسلوب حرص دهيم. آن میكه داشته باشد، اعراب هامن نقش را به  یكنيم، كلمه بعد از ) إال ( هر نقش یم

 های منفی و استفهامی یافت می شود . و برای حرص و اختصار بکار می رود .

 می کنیم.معموال جمالت منفی را به صورت مثبت و با استفاده از کلامتی چون فقط و تنها ترجمه  در چنین جمالتی

 نکته :

 بهرتین راه برای شناخت محذوف بودن مستثنی منه : 

 نگاه کنیم اگر کلمه ای از ارکان اصلی جمله مثل فاعل ، نایب فاعل ، مفعول ویا خرب در جمله اّل إ به عبارت قبل از   -1 

 نباشد ، مستثنی محذوف است .

. اگر ترجمه شام ) قبل و بعد بت ترجمه کنید و بصورت مث« إّلا »بدون در نظر گرفنت « إّلا »جمله را با کلمۀ بعد از  -2

  از إّلا ( جملۀ کاملی باشد ، مستثنی منه حذف است در غیر اینصورت مستثنی کامل می باشد .

 مثال : 

 . االحسانإال  االحسان جزاءُ هل 

      ↓        ↓               ↓ 

 اعراب خربو مرفوع با مستثنی               م الیه          مبتدا   

 ترجمه می کنیم .  بدون در نظر گرفنت هل و إاّل جمله را به صورت مثبت  ***

 پاداش نیکی ، نیکی است.)ترجمۀ هر دو جزء با هم معنی می دهد پس اسلوب حرص است.( 

 :  2مثال 

 ال یَفوز الناس إال املجدین منهم .

 ه می کنیم .ترجم بدون در نظر گرفنت هل و إاّل جمله را به صورت مثبت 

 .  اسلوب حرص نیستدارای پس این جمله (  معنی جمله دارای اشکال استمردم تالشگران پیروز می شوند . )

 مثال های بیشرت برای جمالت دارای اسلوب حرص: 

 . الحق  التَُقل إال 

               ↓ 
 منصوب به اعراب مفعول       

  . شاعرینَ إال  تُمما کن

        ↓          ↓ 
     منصوب با یا به اعراب خرب کانمستثنی و          اسم کان      
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 . الصاِدُق   لتِّلمیذُ اإال     مُ یُحرتَ ال 

     ↓            ↓           ↓ 
 صفت        مستثنی و       مضارع مجهول 

 مرفوع به اعراب                        

    نایب فاعل                           

 به این مثال ها نیز توجه کنید :

وَن .) املجدون : مستثنی و مرفوع به اعراب فاعل محذوف (  ) اسلوب حرص (  َهل یَنَجُح ااِلّ املُِجدُّ

 ) اسلوب حرص ( ما َحََضَ إال خالٌد. ) خالٌد، اعراب فاعل دارد و مرفوع است. ( 

، اعراب نائب فاعل دارد و مرفوع است. ( ال يُقاُل إال . ) الحقُّ  ) اسلوب حرص ( الحقُّ

دَق   ) اسلوب حرص () الصدق : مستثنی و منصوب به اعراب خرب لیس محذوف (  .لَیَس َوعُدَک االّ الصِّ

 ) اسلوب حرص ( ال تعبُْد إال اللَه. ) اللَه، اعراب مفعول به دارد و منصوب است. (

 ) اسلوب حرص ( التَواُضُع ) التواضع : مستثنی و مرفوع به اعراب خرب محذوف ( َما االَدُب اال 

، اعراب خرب ليَس دارد و منصوب است. ( . ) الحق   ) اسلوب حرص ( ليَس القصُد إال الحق 

 ) اسلوب حرص (االنساُن ال یَطَْمِِئُّ قلُبُه االّ ِبِذکِر اللِه ) ذکر : مستثنی و مجرور به حرف جر ( 

 : نکات

 مستثنی و مستثنی منه منی توانند فعل یا حرف باشند بلکه همواره یک اسم هستند .  -1

 غالبا مستثنی منه  قبل از االّ و مستثنی بعد از االّ می آید .   -2

 مستثنی منه دارای یک مفهوم کلی است و بر بیش از یک نفر داللت می کند .  -3

 ارکان جمله قبل از االّ ناقص است . و با کلمه ی بعد از االّ کامل می شود .  اسلوب حرصدر  -4

 در جمالت منفی یا استفهامی وجود دارد .  اسلوب حرص -5

 مترین عملکردی برای دانش آموز 

ب تشخیص مستثنی و مستثنی منه دراسلو از اینگونه مترین ها فقط در کالس درس می توان استفاده کرد. تذکر مهم : 

بنابراین در آزمون ها  از این مورد سؤال طرح نشود.  ولی می توان سؤال داد که  حرص از اهداف کتاب درسی نیست

 جمالت دارای اسلوت حرص و اسلوب استثناء را مشخص کنید.

 تَرِجم العبارات التّالَيَة ا.  

 َميِّز أُسلوَب الَحرِص ِمن أُسلوب االِستثناء ب.

 ج. عیّن مستثنی و مستثنی منه 

 یَنُقُص کُلُّ شیء  ِباالنفاِق االّ العلَم .   -1

 کُلُّ َشیء  هالٌِک اال َوجَهُه . -2
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یَن ِمنُهم . -3  الیَُفوُز الناُس االّ املُِجدِّ

 .اَد یُت اِمتحاَن جمیعِ الدروِس االّ اللغَة العربیَة  -4

 کلُّ شیء  یَرُخُص اِذا کَُُثَ االّ االدَب   -5

 االنساَن لَِفی ُخرس  االّ الذیَن آمنوا و َعِملوا الصالحاِت .اِن   -6

 اَستَِشیُر الناَس اال الجاِهلینَ  -7

 ما قََرأُت االّ درَس اللغِة العربیةِ .           -8

 .التَعبُُدوا االّ اللهَ  -9 

 .ما کنتُم االّ الخاِشعیَن  - 10

 هل جزاُء االحساِن االّ االحساُن . -11 

   .التَطْلُْب االّ الَحَسناِت  -12

 :یترجمه مستثن

 برای ترجمه با اسلوب استثناء باید به نکات زیر توجه کرد .  

 (مله  را به صورت روان ترجمه می کنیم .) فعل جمله مانند زبان فارسی در آخر جمله قرار می گیرد .جدر استثناء  -1

 يصوُم املؤمنوَن إال املريَض. 

 گريند بجز افراد بيامر. ) ترجمه نادرست ( یمؤمنان روزه م

 گريند. ) ترجمه درست ( یمؤمنان، بجز افراد بيامر، روزه م

 ی کنیم . ماز کلامتی مانند : )غیر از ، مگر ، جز ، بجز ، به استثنای ( استفاده « االّ »برای ترجمه ی  -2

 ه ببهرت است وجود دارد و این گونه جمالت را نوعی حرص و اختصاص با ادات نفی  دارای اسلوب حرصدرجمالت  -3

 صورت مثبت و مؤکد ترجمه کرد . 

 جز این دانش آموز برنخاست . یا  ) تنها این دانش آموز برخاست . ( ما قاَم االّ هذا الطالُب  مانند : 

 روش تدریس : 

از همه دانش آموزان بجز یک نفر انجام کاری را بخواهیم . مثال به دانش آموزان بگوییم همه به جز مستثنی :  -1

را باال بربند . در این زمان روی تابلو بنویسید همۀ دانش آموزان جز ) حامد یا مریم (  دستهایکی از آنها 

 را باال برده اند . دستها

 

 

 

 

 را به جز حامد به همه نسبت داده ایم . (  دست ها) حکم باال بردن إاّل حامداً . ُهم یأیدفع التاّلمیُذ َر 
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را باال بربد و از خود دانش  دستشمخالف حالت قبلی را از دانش آموزان بخواهیم .فقط حامد اسلوب حرص :  -2

 آموزان بخواهیم جمالتی مثبت و منفی برای چیزی که مشاهده می کنند بیان کنند . 

با استفاده ار فعل هایی مثل ) جلس ، کتب ، خرج و ... ( می توان مثال های کاربردی زیادی را در کالس درس 

 اجرا کرد . 
 

 

 

 

 عمومی  –نکات مربوط به منت درس سوم 

رُس الثاالث  الدا

 الِعلُم َصيٌد َو الِکتابَُة قَيٌد.  

 «قَيِّدوا الِعلَم ِبالِکتابَِة.» فَـ 

) توجه داشته باشید که این دوعبارت ، قسمتی از دو نوشنت بند؛ پس دانش را با نوشنت به بند آوريد. دانش شکار است و

 حدیث متفاوت است.(

 ) با کمی تغییر ( ِبترََصُّف  

 جمالت دارای أسلوب حرص : 

   1-.  () مستثنی منه محذوف است و تقدیر آن ألَحد  می باشد. کاِلُهام ال يَکوُن إالّ لِِطفل  أو َمريض 

 توضیح برای دانش آموز برای درک بهرت مطلب : 

هر دو طرف با هم یک ترجمۀ کامل و معنی دار و به صورت مثبت ترجمه کنیداگر معنی « إاّل »طرف جمله را بدون دو 

 تشکیل دهد جمله دارای اسلوب حرص است .

 ترجمۀ جمله به شیوۀ فوق : هر دو برای کودک یا مریض می باشد . جزء ماقبل إاّل با ما بعد آن ترجمۀ کاملی تشکیل 

 می دهد بنابراین جملۀ فوق دارای اسلوب حرص است.

ي ةَ  -2        .فَکاَن الَعّقاُد ال يََری الَجامَل إال  الُحرِّ

 .ال نُشاِهُد يف َحياتِِه إال  الن شاطَ  -3

 .ما َدرََس الَعّقاُد إالّ يِف املَرَحلَِة االِبتدائي ةِ  -4

 فاََم اعتََمَد الَعّقاُد إالّ َعلَی نَفِسِه. -5

 *** متام جمالت فوق دارای اسلوب حرص می باشند . 
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 اِخترَِب نفَسَک: تَرِجم العبارات التّالَيَة ثُم  َميِّز أُسلوَب الَحرِص ِمن أُسلوب االِستثناء.

 جملۀ زیر دارای اسلوب حرص نیست.تذکر : 

 .لَيلََة االِمِتحاِن کِتاباً إالّ کِتاَب الَعَربي ةِ ما طالَعُت 

 )محذوف نیست (مستثنی منه                              

، بلکه جمله ای دارای اسلوب حرص است توضیح : منفی بودن جمله تنها دلیل کافی برای محصور بودن آن نیست

 . منه در آن محذوف شده باشد که مستثنی

 ترجمه کنیم ، معنی جمله اشتباه و بی معنی می شود . « إاّل »اگر دوطرف جمله را بدون در نظر گرفنت 

 مطالعه کردم . کتاب عربی+  شب امتحان کتابی

 جزء اول                جزء دوم   

 بنابراین جملۀ فوق با وجود منفی بودن دارای اسلوب حرص نیست. 

 نکات دیگر : 

 لـ )حرف جر در ابتدای جمله ( + اسم نکره = داشتم ، داشتی ، ........: ) هر فکری غذایی دارد.( لُِکلِّ ِفکر  طَعاٌم  -1

 ... = أن + فعل مضارع = مضارع التزامی ) که بتواند بیابد...( اإلنساُن العاِقُل يَستَطيُع أن يَِجدَ  -2

 : محدود سازی ، الت هدید: ارعاب ، هشدار دادن الت حديدَ  -3

 .  اذا : ادات رشط ،    کاَن : فعل رشط      تَستَطیُع : جواب رشط .....ذا کاَن لََک ِفکٌر قاِدٌر، تَستَطيُع ا -4

 کاَن + لـِ = داشنت  

 ترجمۀ جمله : هر گاه فکری توانا داشته باشی ، می توانی ............

 .     کُتُباً ُمَکر رَةً  ُهناکَ  َو ال أظُنُّ أن   -5

 هناک )ابتدای جملۀ اسمیه( + اسم نکره = وجود دارد.

 أوصاَف الُکتّاِب اآلَخريَن. ال تُشِبهُ أنَا واثٌِق أن  کُل  کاتِب  قَد َوَصَف ناِبليون ِبأوصاف    -6 

 جملۀ وصفیه )فعل مضارع(                                                               

 فعل ماضی           اسم نکره                                 

 قدوصف + ال تُشبه = ماضی استمراری منفی 

 یسندگان دیگر شبیه منی شد. هر نویسنده ای ناپلئون را با ویژگی هایی وصف کرده است که به ویژگی های نو

 )سودی رااز آن خارج نکند(  .فائَدة  بِ ِمنُه ال يَخُرُج ثُم  کِتاب  يَجتَِهُد  القاِرئُ يف ِقراَءتِِه ثُم  رُب  فَ  

  َخَرَج بـ : فعل متعدی ) خارج کرد(    َخَرَج : فعل الزم                  

 رُب  + فعل مضارع = مضارع التزامی یا اخباری -7

، کاَن َجديراً ِبالِعنايَِة َو الت قديِر.إذا فِ  -8  َوَجدَت ذلَِک يف کِتاب 

  ادات رشط     فعل رشط                    جواب رشط
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