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  «الد رُس الث  الث   »       «عجائُب األشجار» 

ِ و النَّوی ...   َ فاِلُق الَحب   إنَّ ّللا 

 «بی گمان خداوند شکافنده دانه و هسته است ... »                                       

H 
 «حصر و اختصاص » ـ « استثناء »              

 جملة قبل از إالّ کامل است.استثناء :   ادات                                                                                                    

   حرفی است که به دو منظور بکار می رود :إالّ  : 

 جملة قبل از إاّل ناقص است.ادات حصر و اختصاص :                                                                                                                                      

 خارج کردن چیزی یا کسی از حکم کلی جمله را گویند.استثناء :  -1

ـَــً ( که بعد از  : مستثنی بجز »گویند و شود.  ـ  ) إالّ ( را از ادات استثناء میآید و از حکم کلّی جمله استثناء میمی إالّاسمی است منصوب ) 

 ترجمه می شود.  «مگریا 

 شود.آمده و مستثنی از آن جدا می إالّاسمی است که در جمله ی قبل از  مستثنی منه :

است، )إالّ( ادات استثناء زیرا  از حکم کلّی جمله استثناء شده«  مستثنَی » فاطمه » . ) در این عبارت ، تذهب التلمیذاتُ إلی المکتبة إالّ فاطمةَ مثال :

 زیرا  اسمی است که مستثنی از آن جدا شده . ،«مستثنی منه»تُ و التّلمیذا

  ترجمه : دانش آموزان به کتابخانه می روند بجز فاطمه!
 نکات : 

اء اگر جمله ی قبل از ) إالّ ( کامل باشد ، یعنی تمام ارکان الزمة جمله در عبارتِ قبل از ) إاّل ( وجود داشته باشد ، إالّ ادات استثن  -1              

 آید .منصوب می شود و نقش به حساب میو مستثنَی  اسم پس از آن و است

 : نتایج مسابقات اعالم شد جز یکی از آن ها! منها.  واحدةًاُعلِنَت نتائجُ المسابقاتِ إالّ     مثال :            

مستثنی «  واحدةً » بنا بر این  ارکان اصلی را دارد،)إالّ( اُعلِنَت : فعل مجهول و  نتائجُ : نائب فاعل و مرفوع ، پس جمله ی قبل از  به ارکانِ جمله دقت کن :         

 استثناء شده است. ( «نتائج»از  «واحدةً»و منصوب است . ) ضمن اینکه 

 تواند قرار گیرد :  در تست کنکور مستثنی بیشتر دو چیز مد نظر طراحان سؤال می تذکر مهم :

 تشخیص مستثنَی منه و  خواستن نقش آن . ب (استثناء بودن جمله و تشخیص آن از حصر.               الف(          
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 عیّن االمُستَثنَی و المُستثنَی مِنهُ :     ( : 1) اِختَبِر نَفسکَ

 یات : مُستَثنَی منهُ  کرَیات : مستَثنَی و )جمیع( ذِ کرَ، إالّ ذکریات الحرب المفروضة !  الذِّ جمیع ذکریاتهمثال : تکَّلمَ أبی عن        

 پدرم در بارة همه خاطراتش صحبت کرد جز خاطرات جنگ تحمیلی !ترجمه :        

 : .........................                  ................................ !منهُمِ لینَالطاّلب إالّ المتکاسِ ( یَنجح1

                                    ...................................................................................................................................ترجمه : 

 ................................     ................................... ( قبل المدیر کلّ الموظّفین إالّ شابَّینِ یمدحانِ نفسهما !2

      .............................................................................................................................................................ترجمه :  

 ...........( ال سبب فی نجاح اإلنسان إالّ السّعیَ.          ...................................                     .....................3

 ...............................................................................................................................................................  ترجمه :

 :)إاّل( ادات استِثناء است حتماً زیر  در موارد

 حتماً ادات استثناء است .  «إالّ»اگر جمله ی قبل از ) إالّ (  مثبت باشد) سؤالی یا منفی نباشد( ،   -1

  یّیِن منهم!ندِإالّ جُ ونَلُقاتِالمُ دَجاهَمثال : 

 جملة مثبت   استثناء  مُستثنی        

 استثناء است . بیاید، إالّ حتماً ادات« مِن + ضمیر » اگر بعد از مستثنی ، حرفِ جرِّ  -2

آمده « مِنهم» ادات استثناء است. زیرا بعد از إالّ  «إالّ»( حتماً المجاهدینَ مستثنی و المجاهدین)« . مِنهُمال یَفوزُ النّاسُ فی حیاتهم إالّ المجاهدین »    

 گردد( .میاست.) ضمیرِکُم به مستثنی منه بر

بیاید ، « ـ جمیع ـ بعض النّاس، کلّ» باشد، إالّ حتماً ادات استثناء است. وکلمات « شیء، أشیاء، أحد، » اگر در جمله ی قبل از )إالّ(کلمات -3

                                             باشد.                                                                                        ادات استثناء می «إالّ»غالباً 

 .)إصالحَ و خیاالً ( مستثنی و شیئاً مستثنی منهُ می باشد.عارضاً لیست الدنیا شیئاً إالّ خیاالً لن نُرید شیئاً إالّ إصالحَ المجتمع.مثال : 

  د، إالّ حتماً ادات استثناء است،  آمده باش« إالّ » اگر از لفظ مستثنی مفرد یا مثنی یا جمعش در جمله ی قبل از  -4

 )مانند :  حقیقة؛ حقایق/ طالّب؛ طالب /  بلد؛ بالد / زمیل؛ زمیالت / ....(  االقتصادیّة! األخبارَهذا الیوم إالّ  خبراًماسمعت مثال: 

 و یا همگروه لفظ مستثنی در جمله قبل از إالّ باشد ) مانند : طعام و خُبز ( 
                   خالصة مواردِ  
                                                        جملة قبل از إالّ مثبت باشد.                                                                                                    -1                     اسلوب استثناء   

                                                                                        وجود مِنهم، منّا، مِنکم ، .... بعد از إالّ  یا ) مِن + بینَ + ضمیر (                                                           -2                         یعنی       

                                                                           وجود شَیء، أشیاء، أحَد، النّاس قبل از إالّ                                                                                     -3               جملهمستثنی منه در 

 هم لفظ و هم گروه مستثنَی در جملة قبل از إالّ   -4                  است!ذکر شده     
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 حصر و اختصاص :   -2
 حتماً برای حصر و اختصاص است.« إالّ»قبل از ) إالّ ( ناقص باشد یعنی یک نقشی در جمله ذکر نشود ،  گر جملةا

باشد. و اگر مفعول از جملة آید ، محصور و فاعل می (  میمثالً اگر فاعل از جمله ی قبل از ) إالّ (  حذف شده باشد  ، اسمی که بعد از  ) إالّ 

 باشد. و ...آید ، محصور و مفعول میقبل از)إالّ (  حذف شده باشد  ، اسمی که بعد از  ) إالّ (  می

 در ترجمه جمالت اسلوب حصر و اختصاص از دو روش استفاده می کنیم : 

 فقط خدا را بپرستید.                                  

 التَعبُدوا إالّ اللّهَ              جز خدا را نپرستید .  

 «تنها یا فقط»آورد، دقت کنید که این لفظ  «إالّ»در جای  «فقط یا تنها»در اسلوب حصر می توان جمله را مثبت ترجمه کرد و یک لفظ            

 صدای پرندگان شنیده می شود. فقطاز باغ                                  قبل از محصور ترجمه شود.   «إالّ»در جای 

 صدای پرندگان شنیده نمی شود. جزاز باغ              :  الیُسمَع من الحدیقة إالّ أصواتٌ ! : 1مثال                                              

        باشد. محصور و نائب فاعل می« أصواتٌ » فعلِ مجهول است ، پس « یُسمَع »  توضیح :           

 اسرار را در قلبم حفظ مکنم!  فقط               الأحفِظُ فی قلبی إالّ االسرارَ. :  : 2مثال                         

 اسرار در قلبم حفظ نمی کنم!  جز                                                                       

 باشد. محصور و مفعول می« األسرارَ » فعلِ و فاعل است ، پس « أحفِظُ»  توضیح :        

 این قضیه فقط راز پیچیده ای است!             إالّ سِرّاً غامضاً ! :  القضیّةلم تکن هذه  : 3مثال

 این قضیه جز راز پیچیده ای نیست !                                                                                                                      

 آزارد!در فصل تابستان فقط هوای گرم مرا می                              محصور و خبر است.توضیح : سرَّاً :        
 در فصل تابستان جز هوای گرم مرا اذیت نمی کند!              واءُ الحارُّ ! إالّ الهَ یفِالصَّ ی فی فصلِینِال یُؤذِ : 4مثال

در                          باشد. فاعل و محصور می« الهواءُ » مفعول آن است ، و جمله قبل از ) إالّ (  فاعل ندارد . پس « ی » فعلِ و « یُؤذِی»  توضیح :

 باشد.حصر و اختصاص جملة قبل از ) إالّ (  حتماً سؤالی یا منفی می

 « باشد. آغاز شود ، اسلوب حصر می« هل » با « إالّ » اگر جمله ی قبل از » حصر  :  «  =  إالّ » و «  هل  **

 شروع شد.  «هل»جمله با« بر است.اإلحسانُ محصور و خ:»هل جَزاءُ اإلحسانِ إالّ اإلحسانُ »      

از جمله ،  می توان نقشِ محصوری که بعد از إالّ آمده را   «إالّ» به همراهاستفهام وادات نفی  باشد ،  با حذف کردناگر إالّ برای حصر  **

 کَ عطفُ ینیُساعدُ« : هل و إالّ » تشخیص داد .   مثال :   هل یُساعدنی إالّ عطفک؟! جمله بدون 

  فعل   مفعول    فاعل                                                                                                                                            

 !(فاعل و محصور است : ترجمه : فقط لطف تو مرا یاری می کند! ) مرا یاری نمی کند جز لطف تو« عطفُ » پس 

معنی کرد و جمله را به صورت مثبت ترجمه نمود . دقت کن « فقط یا تنها » نتیجه : برای ترجمة حصر می توان  ادات نفی و ) إالّ (  را    مهم : 

 حتماً در جای ) إالّ (  ترجمه شود .« فقط» که لفظِ 

 ) إالّ ( :  دانش آموزان در کالس جز معلم را ندیدند   ترجمه با                 «. الطالب ما شاهدوا فی الصف إالّ المعلِّمَ  » مثال :      

 معلم را دیدند . فقطترجمه بدون ) إالّ ( :  دانش آموزان در کالس                                                                            
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 نگاه تستی :

نگاه اوّل شما به این باشد که جمله قبل از إالّ مثبت است یا منفی یا سؤالی، اگر سؤالی یا منفی بود ببینید از نظر  در تستهای این مبحث          

 معنی و نقش جمله قبل از إالّ کامل است یا ناقص ! 

    مثبت = اسلوب استثناء     / منفی کامل = اسلوب استثناء     / منفی ناقص = اسلوب حصر و اختصاص    

  تست :

 «95هنر»                                                                                                    ) تغییر صورت سؤال(عیّن الحصر و االختصاص :   -1

 ( ال یجد اإلنسان فی خلقة هذا العالم إالّ الحکمة!2         ( أعطی المحسن طعامه إلی الفقیر إالّ قلیالً منه!1
 ( یبدأ أفراد هذی االُسرة عملهم صباح الباکر إالّ اثنین منهم!4          ( نجح التاّلمیذ فی دروسهم إالّ اّلذین لم یدرسوا جیّدًا!3

 «95تجربی  »                                                                                          ) تغییر صورت سؤال(من اُسلوب االختصاص : ما لیسعیّن  -2

 ( ما نال مناه االّ من ترک الحرص!2                      ( الینقص صیدًا االّ المبادرون مع الفجر!1
 االّ تّتبع هذا المنهج! ( ما أرجوه4          ( ال یغتنم قدر صفو الماء إالّ الظّمآن!3

 

                                                           عیّن ما فیه المستثنی منه:                           ـ3

 ما وصفت الطبیبة لی إالّ االستراحة الکافیة !     ( 2  ( الیُساعدنا عند الشّدائد إالّ اهلل.                               1

 ( تنجحون فی سبیل العلم إالّ المتکاسلین منکم.4  ( ما قیل عنک فی المدرسة إالّ الثناء.                        3
 

                                       عیّن المستثنی منه َیختلفُ مِن حیث المَحلّ اإلعرابیِّ : -4

 ( یا تلمیذاتی؛ ال تُعلِّقن هناک أشیاء إالّ مظالّتکنّ!   2     ( رجعنا من هذه الرحلة الطویلة إلی بلدنا إالّ أخی األکبر!1

 ما وَضع الغربیّون العلوم إالّ بعض العلوم الحدیثة!( 4       ( ما شاهدنا وَرَقَةً علی الجدار إالّ إعالناً عن االمتحانات!3    
 

      عیّن الصّحیح عَن التَّرجمة :                     -5

اند مقابل سختیها تسلیم  فقط ضعیفانی که تلخی زندگی را چشیدهفاء منهم ! : عَوا مرّ الحیاة الیستسلمون أمام الصعوبات إالّ الضُّقُوَّذَ( الّذین ت1َ

 می شوند.

 درسهایشان موفق می شوند. فقط دانش آموزان فعّال در کارها و: !فی أعمالهم و دروسهم ینَؤوبِ( لن ینجح الطّالّب فی دروسهم إالّ الد2َّ

 است. فقط صاحب اخالق پسندیده با حقیقت زندگی آشنا شده( ما تعرّفَ علی حقیقة الحیاة إالّ صاحب األخالق الحسنة !: 3

 ه ام که فقط کمی از مردم از تنبلی رنج نمی برند.ساس کردحا( قد شعرت بأنّ النّاس یعانون التکاسل إالّ قلیالً منهم ! 4

 تستها : پاسخ تشریحی

 ( :2گزینه) -1

، پس حتما اسلوب استثنا می باشند، استمثبت  «إالّ»جملة قبل از  (4و3و1)گزینه های  در با یک نگاه ساده پاسخ مشخص می شود :           

( : جمله قبل از إالّ هم منفی است و 2اما گزینه )  مِنهُ و مِنهُم آمده و نشانة استثنا بودن جمله هستند. «إالّ»بعد از  (4و1)ضمن اینکه در جمالت 

هم ناقص است یعنی مفعول ندارد و مفعول جمله رفته بعد از إالّ، پس إالّ اسلوب حصر است. ترجمه : انسان در خلقت این جهان فقط حکمت 

 را می یابد.



 
38 

 

 ( :4گزینه) -2

نوشته شده است . راه مهمی که فهم این موضوع را ساده می  «أالّ»هست که به صورت  (أن + ال)( إالّ وجود ندارد بلکه 4) در گزینة            

 کند، وجود فعل مضارع بعد از أالّ و از طرفی ترجمة عبارت است : آنچه از تو خواهش دارم این است که از این روش پیروی کنی!

             جملة قبل از إالّ فاعل ندارد، پس حصر است : فقط شتاب کنندگان به هنگام سپیده دم موفق به شکار می شوند.  -1 .  دیگرگزینه های 

ارزش گوارایی  -3جملة قبل از إالّ فاعل ندارد، پس حصر است : فقط کسی که حرص و طمع را رها کرده است به آرزوهایش می رسد.  -2

 غنیمت می شمارد. آب را فقط تشنه 

 

 ( :4گزینة) -3

 « مِنکُم»( فقط مثبت آمده، پس حتما اسلوب استثناء می باشد. ) ضمن اینکه آخر جمله 4اگر دقت کنید جمله قبل از إالّ در گزینه )           

 آمده که نشانة اسلوب استثناء است. (

( : فقط خداوند هنگام سختی ها به ما کمک می کند.) الّلهُ : فاعل ناقصنیامده است )جمله منفی است و قبل از إالّ فاعل  -1گزینه های دیگر : 

     جمله منفی است و قبل از إالّ مفعول نیامده است )ناقص( : پزشک برای من فقط استراحت کافی را تجویز نمود. -2               و محصور(

جمله منفی است و قبل از إالّ نائب فاعل نیامده است . قیلَ فعل مجهول است و نائب فاعل می خواهد.  -3     : مفعول و محصور(  االِستراحَةَ) 

 ) جملة قبل از إالّ ناقص ( : در مدرسه دربارة تو فقط خوبی و ستایش گفته شده است. ) الثَّناءُ : نائب فاعل و محصور( 

 

                                                                                                                                                                                                         ( :                                   1گزینه) -4

گزینه دیگر فرق کند، پس هر چهار گزینه اسلوب استثناء هستند و فقط باید مستثنی سؤال نقش مستثنی مِنهی را می خواهد که با سه .           

                                                                  مستثنی منه فاعل و در بقیه گزینه ها مفعول است.(                                                                                 (1منه پیدا کنیم و نقشش را تشخیص دهیم. ) در گزینه )

إعالناً : مستثنی، از  -3: چتر (   مِظَلَّةأشیاءَ: مستثنی منه و مفعول است.)  -2که فاعل است، استثنا شده است.« نا»أخی از ضمیر  -1 گزینه ها :

 بَعضَ العُلومِ از العُلومَ که مفعول و مستثنی منه است استثنا شده است.  -4وَرَقةً که مفعول است، استثنا شده است. 

                                                        ( :                                                                                                  3گزینه) -5

آمده ، پس نمی « مِنهُم( »4و1و به صورت حصر ترجمه شده اند در حالی که در پایان جمله )« فقط»اگر دقت کنید تمام جمالت با          . 

استثنا شده است، پس با فقط معنی « الطّالّب»از « لَّدَّؤُوبینَا»( هم اسلوب استثنا هست زیرا 2معنی شوند. گزینه)« فقط»تواند حصر باشد که با 

( جمله قبل از إالّ منفی و ناقص است و فاعل جمله 3در گزینه)  .نمی شود.ضمن اینکه فعل جمله آیندة منفی است. ) موفق نخواهند شد (

 ترجمه شود.« فقط یا تنها»رفته بعد از إالّ، پس اسلوب حصر است و می تواند با 

 

 

 


