
 دبیر : عابدی خواه            ی      اضیو ر یدوازدهم تجرب یعرب  3درس قواعد              

 اُسلوب حرص( اُسلوب اِستثناء و )                   

           + ُمستثنی إّل  + ِمنه یُمستثن  : ارکان اسلوب اِستثناء             

  .می آید و ُمستثنی از آن جدا می شود «إّل  قبل از »اسمی است که ِمنه:  یُمستثن  

 . : ادات ) حرف ( استثناء إّل 

 .( جدا شده از حکم ما قبل) :یعنی دیآ یم «إّل  »از  بعدکه  یاسم: یُمستثن  

 پس به طور کلی باید گفت :  

یعنی در  باشداولً مثبت جمله،  است که  یهنگاممعموالً :  استثناء اُسلوب ❖

منه  یستثنمُ همیشه ثانیاً نباشد  و...( س  ی  ، ل ما، ل، ل مابتدای جمله حروف نفی ) 

  .است ن  ی -ً - حتام منصوب یصورت اعراب مستثن نیکه در ا شود بیانقبل از إّل 

 مثال :

 ؛هر  مصاد ّل ا الکتاب   قرأ تُ  ✓

ِة إلّ کُلُّ ع نٍي  ✓    أعنُي؛ ث الث  باکي ٌة ي وم  القيام 

د   ✓ ج  عون  إلّ امل الئک ُة  ﴿ ف س    إبليس  ُکلُُّهم أجم 

 ا )یعنی  در ابتدای آنه اولً  مثبت هستند چون  اسلوب استثناءاین عبارات همه  ❖

 .در عبارات وجود دارد  ثانیاً مستثنی منهوجود ندارد (...   حروف نفی ما و ل و



 اسلوب استثناء ممکن است که جمله منفی باشد] البته در :  نکته بسیار مهم  ❖

..... اگر  ُمستثنی منه در جمله ذکر شده یا نهکه در این صورت باید دید که آیا 

 :مثال ُمستثنی منه در جمله باشد پس اسلوب استثناء است[

در این عبارت جمله قبل  .العربیة کتاب  اّل  کتاباً ل یلة  الِ متحاِن  ما طالعُت  ✓

: پس اسلوب ) کتاباً ( و ُمستثنی منه هم ذکر شده ) ما ( از إِّل منفی است 

 استثناء ست.

در این عبارت جمله قبل از إّل منفی : الح ق  إلّ  ک الماً  ت ُقل ل قييا صدي ✓

: پس اسلوب استثناء (  ک الماً ) و ُمستثنی منه هم ذکر شده ( ل) است 

 است.

 : ُمستثنی ِمنه نقش نیست و متناسب با نقشی که دارد اعراب می پذیرد.1نکته ❖

 حاِمداً    إّل   الِمتحانِ  ۀِ صال   یفالزُّم الُء ح َض   

  یمستثن        ادات استثناء      ( :فاعلمنه یمستثن)

وا ف الزُّم الءُ    حاِمداً.   إّل    الِمتحانِ  ۀِ صال   یًحَض 

 .یمستثن      ادات استثناء                ( : مبتدامنه یمستثن)

 

 



به یک صورت و نداریم  » فقط یا تنها «در ترجمه اسلوب استثنا لفظ  : 2نکته  ❖

 :می شود. مثال ترجمه

 :  اِشرتیُت أنواَع الفاِکَهة االا أناناس ✓

 : انواع میوه را به جز آناناس خریدم .     ترجمه صحیح  ❖

 . آناناس را خریدمفقط : از میان انواع میوه ها ترجمه غلط    ❖

 العربیة:  کتاَب االا  کتاباً ما طالعُت  ✓

       .ی مطالعه نکردمکتابی به جز کتاب عرب :ترجمه صحیح ❖

  مطالعه کردم.کتاب عربی را  فقط :ترجمه غلط     ❖

 :  إالا الَحَق  کَالماً   التَُقل قي يا صدي ✓

 ای دوست من سخنی به جز حق نگو.: ترجمه صحیح ❖

 ای دوست من فقط حق را بگو.:  ترجمه غلط  ❖

 اُسلوب استثناء است: ری* موارد ز                                   

 یمستثن ،دنیایب «  شخصاً  شیئاً، واحداً، أحداً، جمیع، کُّل،»   إّل  هر وقت قبل از: 1نکته

 . باشدیممنه 

.   إّل    ِباإلنفاقِ  نُقُص ی   ءٍ یش   کُلُّ  ✓  الِعلم 

  یمستثن     ادات استثناء (   مبتدا: منه یمستثن)             



، ب عضها، ب عضهم»   إّل   بعد از: هر وقت 2نکته  ) من / ب عض +  .دنیایب « ِمنُهم، ِمنها، ِمنُهنَّ

  ضمیر (

 !ِمنُهمإّل املُجدِّ ين  الناُس لي فوُز  ✓

یٰار ةِ  يف املُسافرون لیرک ُب  ✓  ! ِمنُهم إثننيِّ  إلٰ السَّ

فلِة إل بعُض  مل: عبارت :    نکته مهم ➢  اسلوب استثناء نیست   !الطلبةِ  يأِت إلٰی ٰهِذِه الح 

 وجود ندارد. هم است و مستثنی منه منفی چون طبق الگوی بال نیست و از طرفی  جمله

 ادامه توضیح می دهیم.ست که در اُسلوب ح رص ااین عبارت 

 .دیایو بعد از آن مفردش ب دیایاسم جمع ب  إّل   قبل از وقت: هر 3نکته ➢

روس   قرأتُ  رس  إّل  الدُّ  .ر  یاألخ الدَّ

 مستثنی       ) : مفعولمنه یمستثن(  

هامن اسم تکرار شود بازهم  إّل بعد از باشد و  مفرد و نکرهاسم  إّل قبل از : اگر  4نکته

جمع دللت اسلوب استثناء است چون اسم نکره در زبان عربی افاده جمع می کند ) بر 

 دارد( .

 .العربیة کتاب  اّل  کتاباً ما طالعُت 

 اسلوب استثناءوجود داشته باشد در جمله  مستثنی منهو جمله منفی : هرگاه  5نکته 

 العربیة. کتاب  اّل  کتاباً طالعُت ما  است.            

 



 ( َحرص با إالا )اُسلوب َحرص   ❖

 .دیآیاختصاص و ح رص م یبلکه برا د؛یآ یاستثناء من یدر اُسلوب حرص برا إالا 

 .یموضوع ای یبه کس یز یاختصاص دادِن چ یعنی: حرص

 باشد س  ی  ، ل ما، ل، ل مبه   یمنفجمله  از إّل  شیپاست که  ی: هنگامحرص اُسلوب ❖

 زین مثبت و موکَّدعبارت را به صورت  میتوان یمد و باش نشده ذکر ِمنه یمستثنو 

 مثال: .میترجمه کن

مستثنی -2است  منفیجمله  -1چون  (:اسلوب حرص است)  فاز  إّل الّصاِدُق. ما ✓

 تنها راستگو موفّق شد. -2       جز راستگو موفّق نشد  یکس-1 .منه ندارد

 .میرا به شخص راستگو منحرص کرده و از دروغگو سلب کردها تیبال موفقّ  ی جمله در

ِفظ  الق ص ما . ✓ -2است  منفیجمله  -1چون  (:اسلوب حرص است)  إّل کاِظٌم. ۀ  د  یح 

تنها کاظم  -2   را حفظ نکرد  دهیجز کاظم قص یکس-1 .ستثنی منه نداردم

  را حفظ کرد. دهیقص

را بر رس  « فقط یا تنها »: در ترجمه اسلوب حرص لفظ نکته بسیار مهم)  ➢

 (  تنها کاظموارد می کنیم :  إّل اسم بعد از 

دتُ ما -2است  یمنف جمله -1) اسلوب حرص است چون )  .کاِظامً إّل  ۀِ امل کت ب   یفِ  شاه 

جز  یدر کتابخانه، کس -2    .دمیرا د تنها کاظمدر کتابخانه،  -1 . منه ندارد یستثنم

 .دمیند کاظم



 پس به طور کلی نتیجه می گیریم که : ➢

همه جمالت منفی ) اسلوب حرص ( نیستند بلکه در صورتی ح رص محسوب می  ✓

شوند که در جمله ُمستثنی ِمنه وجود نداشته باشد اگر در جمله ُمستثنی ِمنه آمده 

 باشد در هر رشایطی چه جمله مثبت باشد و چه منفی اسلوب استثناء خواهد بود. 

چون هرچند  ( اُسلوب استثناء  العربیة. )اّل کتاب  کتاباً طالعُت ل یلة  الِمتحاِن  ما ✓

 وجود دارد. قبل از إّل نه مِ  یستثنمُ  است ولیمنفی جمله 

 منفیجمله  -1چون   (َحرص  اُسلوب. ) طالعُت ل یلة  الِمتحاِن اّل کتاب  العربیة ما ✓

 جود ندارد .و نه مِ ُمستثنی  -2است 

قبل از   جملهچون هرچند  ( اُسلوب استثناء ) .إلّ الح ق  ک الماً  ت ُقل ل يا صديقي ✓

 وجود دارد. قبل از إّل نه مِ  یستثنمُ  است ولیمنفی  إّل 

:  ليا صديقي  ✓ ق   -2است  منفیجمله  -1چون   (َحرص  اُسلوب) ت ُقل إلّ الح 

 ُمستثنی ِمنه وجود ندارد.

نوب   اللهُ  ی غِفرُ  ✓ ک   إّل  الذُّ  ( استثناءاُسلوب  ) .ِباللهِ  الِّشِّ

ومُ  إّل  اللهِ  ِمرن وحِ  لی یأُس  ✓    (َحرص  اُسلوب)  .الکاِفرون   الق 

یءٍ  کُلُّ  ✓ ٌٌ  ش   ( اُسلوب استثناء )  ...و جه هُ  إّل  هالِک

 


