
  2003عوض اهللا           الطبعة الثانیة اْلُلَمُع اْلَبھیَّة  في قواعد اللغة العربیة          محمد محمود 
============================================================== 

 381

  االستثناء-12
 في اللغة من الثني بمعنى العطف ألن المستثنى معطوف علیھ بإخراجھ : االستثناء-1

 عن حكم المستثنى منھ، وھو في من الحكم، أو بمعنى الصرف ألنھ مصروف
حضر (اصطالح النحاة اإلخراج بإال أو إحدى أخواتھا لما كان داخال أو كالداخل مثل 

فعلیا أخرج من الحكم وھو الحضور بإال بعد أن كان داخال ألنھ أحد ) القوُم إال َعِلیا
اجھ من أول وھو داخل في مفھوم لفظ القوم لغة،  وإن كان في النیة إخر. أفراد القوم

األمر قبل أن ننطق الجملة، والذي یكون كالداخل فیما قبلھ ھو ما یأتي في االستثناء 
 .وسیأتي توضیحھ) حضر القوُم إال سیارًة(المنقطع مثل 

 بعض كتب النحو ورد فیھا عنوان الموضوع ھكذا االستثناء على اعتبار أن -2
 . سالیب اللغة العربیةاالستثناء وھو اإلخراج كما عرف سابقا أسلوب من أ

وبعضھا تورد الموضوع تحت عنوان المستثنى على اعتبار أن المستثنى منصوب وأنھ 
وقد اخترنا األسلوب األول ألن االستثناء یشمل . كالمفعول بھ، وأن فعلھ المقدر أستثني

 .المستثنى وبقیة أركان االستثناء
 :عة أجزاء یتكون أسلوب االستثناء من أرب: أركان االستثناء-3
 . المستثنى وھو االسم الذي یذكر بعد إال خارجا من حكم ما قبلھا-1
 . المستثنى منھ وھو االسم العام الذي ینسب لھ الحكم في الجملة-2
 أداة االستثناء وھي التي تفید اإلخراج من الحكم وھي إال أو إحدى أخواتھا وھي -3

 :وھي أربعة أقسام. ، وحاشاغیر، وسوى، وسواء، ولیس، وال یكون، وخال، وعدا
 . حروف مثل إال-1
 . أسماء مثل غیر وِسوى وَسواء-2
 . أفعال مثل لیس وال یكون-3
 أفعال أو حروف مثل عدا وخال وحاشا فقد تكون أفعاال وقد تكون حروفا وإذا سبقت -4

 ما عدا وخال فإنھما یتعین أن یكونا فعلین وأما خال فال تسبقھا ما، وسیأتي توضیحھا
 .وبیان عمل كل منھا

 .وھو المعنى الذي ینسب للمستثنى منھ، ویخرج منھ المستثنى:  الحكم-4
 حكم االستثناء بإال النصب، وقد یكون لھ حكم آخر غیر النصب : حكم االستثناء بإال-4

وھو اإلتباع، أو اإلعراب بحسب العوامل وذلك بحسب أنواع االستثناء التي سیأتي 
 تفصیلھا

 :الستثناء بإال وحكم كل نوع أنواع ا-5
 المستثنى بإال الذي یقع بعد تمام الكالم الموجب یجب نصبھ سواء أكان االستثناء -1

مررُت (و) رأیُت القوَم إال زیًدا(و) قام القوُم إال زیًدا(متصال أو منقطعا مثال المتصل 
نظرُت (و) لقوَم إال َجَمالرأیُت ا(و) قام القوُم إال َجَمال(ومثال المنقطع ) بالقوِم إال زیًدا

. فزیدا في أمثلة المتصل وجمال في أمثلة المنقطع مستثنى منصوب) إلى القوِم إال َجَمال
 :وعامل النصب في المستثنى اختلف فیھ النحاة على أربعة أقوال

 أن الناصب لھ الفعل الواقع في الكالم السابق على إال بواسطتھا،  ویكون عمل :األول
ة ما قبلھا إلى ما بعدھا، كحرف الجر الذي یعدي الفعل إلى االسم، وھذه إال ھو تعدی

 .وھذا القول ذھب إلیھ أكثر النحاة. التعدیة بالنظر إلى المعنى ال إلى اللفظ
 . أن الناصب لھ ھو إال نفسھا، وإلى ھذا الرأي ذھب جمع من النحاة:الثاني
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 .فسھ ال بواسطة إال أن الناصب لھ ھو الفعل الواقع قبل إال بن:الثالث
 . أن الناصب لھ فعل محذوف تدل علیھ إال وتقدیره أستثني:الرابع

ومما یرد على الرأیین األول والثالث ویضعفھما أن الكالم المتقدم على إال قد ال یكون 
،  ویمكن أن )القوُم إخوُتَك إال زیدا(فیھ فعل أو شبھھ لیعمل النصب في المستثنى مثل 

ھ في ھذا المثال وما أشبھھ یلزم تأویل ما قبل إال بما یصلح لعمل یجاب عن ذلك بأن
وھذا . النصب فتؤول كلمة إخوتك بالمنتسبین لك فكأنھ قیل القوم منتسبون لك إال زیدا

التأویل تكلف ال داعي لھ؛ فیكون الرأیان الثاني والرابع ھما األقوى في تحدید عامل 
 .دیره أستثنينصب المستثنى وھو إال أو فعل محذوف تق

 المستثنى بإال الذي یقع بعد تمام الكالم الذي لیس بموجب وھو المشتمل على النفي -2
أو شبھھ، والمراد بشبھ النفي النھي واالستفھام إما أن یكون االستثناء فیھ متصال أو 
منقطعا والمقصود بالمتصل ھو أن یكون المستثنى بعضا مما قبلھ، والمقصود بالمنقطع 

 .ن المستثنى بعضا مما قبلھأال یكو
 فإن كان االستثناء متصال جاز إتباع المستثنى لما قبلھ في اإلعراب وجاز نصبھ على -أ

فبكر بدل من أحد مرفوع، )  ما قام أحٌد إال َبْكٌر(االستثناء، والمختار اإلتباع مثل 
ھل قام أحٌد إال (ویجوز إال بكرا، و) ال َیُقْم أحٌد إال بكٌر(ویجوز نصبھ إال بكرا، ومثل 

وبكرا في ھذا المثال بدل من أحدا ) ما رأیُت أحدا إال بكرا(وإال بكرا، ومثل ) بكٌر
فبكرا في ) ھل ضربَت أحدا إال بكرا؟(، و)ال تضِرْب أحدا إال بكرا(منصوب مثلھ، و

ھذه األمثلة منصوب على أنھ بدل من أحدا وھو المختار، ویجوز أن یكون منصوبا 
ھل (و) ال َتْنُظْر ألحٍد إال بكٍر(و) ما نظرُت إلى أحٍد إال بكٍر(ومثل . ءعلى االستثنا

 ).إال بكرا(ویجوز في األمثلة الثالثة أن یقال ) نظرَت ألحٍد إال بكٍر؟
  یكون النصب ھو المختار مع االستثناء المتصل بعد الكالم المنفي في ثالثة :ملحوظة
 :مواضع
فالنصب ) ما زارني إال ھشاما أحٌد(لمستثنى منھ مثل أن یتقدم المستثنى على ا:  األول

ومنھ . على االستثناء ھنا أرجح من الرفع على البدلیة لئال یلزم تقدم التابع على المتبوع
 :قول الشاعر الكمیت

 )ومالَي إال مذھَب الحقِّ مذھُب  وما ِلَي إال آَل أحمَد شیعٌة(
لم َیُزرني أحٌد في ( فاصل طویل مثل أن یفصل بین المستثنى والمستثنى منھ: الثاني

وإنما اختیر النصب ھنا ألن اإلتباع إنما ) مرِضي َمَع انقضاِء زمٍن طویٍل إال خالدا
.                        یختار للتشاكل بین التابع والمتبوع، والتشاكل ال یظھر مع طول الفصل بینھما

نجَح (صب المستثنى مثل أن یقول قائل أن یكون الكالم جوابا لكالم یجب فیھ ن: الثالث
والنصب ھو المختار ھنا لیتم بھ التشاكل ) ما نجحوا إال علیا(فیقال لھ ) التالمیُذ إال َعِلیا

 .بین الكالم األول وجوابھ
ما قام ( وإن كان االستثناء منقطعا وجب نصب المستثنى عند جمھور العرب مثل -ب

وبنو تمیم یجیزون اإلتباع فیقال على لغة بني تمیم . تباعوال یجوز اإل) القوُم إال َجَمال
 ).ما مررُت بالقوِم إال جمٍل(و) ما رأیُت القوَم إال جمال(و) ما قام القوُم إال جمٌل(
 المستثنى بإال الذي یقع بعد كالم غیر تام أي لیس المستثنى منھ مذكورا فیھ یعطى -3

) ما رأیُت إال ھشاما(ھشام فاعل، و)  ھشاٌمما قام إال(ما یستحقھ لو لم توجد إال مثل 
ویسمى ھذا االستثناء . ھشام مجرور بإلى) ما نظرُت إال إلى ھشاٍم(ھشاما مفعول بھ، و
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مفرغا ألن ما قبل إال قد تفرغ لطلب ما بعدھا، ویكون االستثناء من اسم عام محذوف 
ھذا االستثناء المفرغ إال وال یكون . ویكون تقدیر ما قام إال ھشام ما قام أحد إال ھشام
 :بعد نفي أو شبھھ وھو النھي واالستفھام وأمثلة ذلك

ما (واحدة خبر، ) وما أمُرنا إال واحدٌة(رسول خبر، ) وما محمٌد إال رسوٌل( بعد النفي -
ما كان (یوما مفعول فیھ، ) إن لبثُتْم إال یوما(جدال مفعول ألجلھ، ) ضربوه لك إال َجَدال

 .خائفین حال)  إال خائفینلھم أن یدخلوھا
وال تجادلوا أھل الكتاب (الحق مفعول بھ، ) وال تقولوا على اِهللا إال الحقَّ( بعد النھي -

 .التي في محل جر بالباء) إال بالتي ھي أحسن
 .القوم نائب فاعل) فھل ُیْھَلُك إال القوُم الفاسقون( بعد االستفھام -

وما ورد من مثل .  فال یجوز أن یقال قام إال ھشاموال یقع االستثناء المفرغ بعد اإلیجاب
ألن معنى یأبى ال ) ویأَبى اُهللا إال أن ُیِتَم نوَره(ذلك فیكون المعنى فیھ على النفي مثل 

 .یرید، وأن یتم نوره في تأویل مصدر مفعول بھ
 یصح التفریغ بعد إال لجمیع المعموالت إال المصدر المؤكد فال یقال ما :ملحوظة
إال ضربا حیث یكون النفي أوال واإلثبات ثانیا وھو تناقض، ویجوز في ضربت 

إن نظنُّ إال (ومنھ قولھ تعالى ) ما ضربُت إال ضربا خفیفا(المصدر المبین للنوع فیقال 
وكذلك ال یصح التفریغ للحال المؤكدة،  وال للمفعول معھ فال . أي إال ظنا ضعیفا) َظًنا

 .یقال ما سرت إال والنیل
إذا تكررت إال بقصد التأكید لم تؤثر في الثاني الذي دخلت علیھ : كرار إال للتأكید ت-4

شیئا ولم تفد إال تأكید األولى ویقال في ھذه الحالة إنھا ملغاة، ویكون ذلك في البدل وفي 
فأخیك بدل من حامد، ولم ) ما مررُت بأحٍد إال حامٍد إال أخیك(فمثال البدل . العطف

) ما مررُت بأحٍد إال حامٍد أخیك(ئا أي لم تفد استثناء مستقال، وكأنھ قیل تؤثر فیھ إال شی
والتقدیر ) حضر الدارسون إال محمدا وإال علیا(ومثال العطف . وتكرار إال للتوكید

ھل (األصلي حضر الدارسون إال محمدا وعلیا وكررت إال توكیدا ومنھ قول الشاعر 
 ) الشمِس ثم غیاُبھاوإال طلوُع  الدھُر إال لیلٌة ونھاُرھا

وقد جاء تكرارھا في البدل والعطف في . واألصل وطلوع الشمس وكررت إال توكیدا
 :قول من قال

 )إال َرسیُمُھ وإال َرَمُلْھ  ما لك من َشْیِخَك إال َعَمُلْھ(
واألصل إال عملھ رسیمھ ورملھ فرسیمھ بدل من عملھ ورملھ معطوف على رسیمھ 

والرسیم والرمل ضربان من السیر، وقیل الرسیم ھو السعي . وكررت ال فیھما توكیدا
 .بین الصفا والمروة، والرمل ھو في الطواف حول الكعبة

 المستثنى بغیر وسوى وسواء یكون مجرورا باإلضافة فھذه األدوات أسماء وتكون -5
مضافة لألسماء التي بعدھا، ویكون إعرابھا ھي كإعراب االسم الواقع بعد إال مثل 

فغیر منصوب على االستثناء وھشام مضاف إلیھ مجرور ) ضر القوُم غیَر ھشاٍمح(
بإتباع غیر ) ما حضر أحٌد غیُر ھشاٍم(ویقال ) حضر القوُم إال ھشاما(وذلك مثل قولنا 

ما قاَم أحٌد (ویقال ) ما حضر أحٌد إال ھشاٌم وإال ھشاما(بالنصب كما یقال ) غیَر ھشاٍم(و
باإلتباع عند بني تمیم كما ) غیُر جمٍل(د جمھور العرب وبنصب غیر عن) غیَر جمٍل

برفع غیر وجوبا ) ما حضر غیُر ھشاٍم(ویقال ) ما قام أحٌد إال جمال وإال جمٌل(یقال 
 ). ما حضر إال ھشاٌم(كما یقال 
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  ھناك كلمة بمعنى غیر وتفید االستثناء وھي كلمة بَید وھي تختلف عن غیر :ملحوظة
، وال یستثنى بھا إال في االنقطاع، وال تضاف إال إلى أن وصلتھا، في أنھا ال تقع صفة

فالن كثیر (وال تقطع عن اإلضافة وال تقع مرفوعة وال مجرورة بل منصوبة مثل 
وھذا ) أنا أفصُح من نطق بالضاِد بیَد أني من قریٍش(ومثل حدیث ) المال بید أنھ بخیل

 .تأكید للمدح بما یشبھ الندم
وھناك من ) ِسَوى(ي نطقھا لغات أشھرھا كسر السین والقصر ومثل غیر سوى وف

أو یكسر ) َسواء(ومنھم من یفتح سینھا ویمد ) ُسوى(العرب من یضم سینھا ویقصر 
وھناك حاالت ال یستثنى بھا . وال یستثنى بھا في جمیع الحاالت). ِسواء(سینھا ویمد 

 :فیھا وھي ما یأتي
 .أي مستو طریقنا وطریقك إلیھ) كانا ُسوىم( إذا كانت ُسوى بمعنى وسط مثل -1
 ).فألُقوه في َسواِء الجحیِم( إذا كانت سواء بمعنى وسط مثل -2
 .أي تام) ھذا درھٌم سواٌء( إذا كانت سواء بمعنى تام مثل -3
 .أي مستوون) فُھْم فیھ سواٌء( إذا كانت سواء بمعنى مستو مثل -4

 
لیھ، وفي إعرابھا كإعراب االسم الذي وسوى مثل غیر في إعراب ما بعدھا مضافا إ

ومنھم من ذھب إلى أنھا تعرب دائما ظرفا . وھذا مذھب كثیر من النحاة.  یقع بعد إال
عندھم ) جاء الذي ِسواك(مكانیا أو زمانیا وأن ما ورد غیر ذلك ضرورة شعریة فمعنى 

فیة ألن والحق أنھا لیست ظرفا مالزما للظر. جاء الذي استقر في مكانك عوضا عنك
 :فمن أمثلة ورودھا مرفوعة. ما ورد في كالم العرب نثرا ونظما یخالف ذلك

 )فِسواَك بائُعھا وأنَت المشتِري  وإذا ُتباُع كریمٌة أو ُتْشَتَرى(
فسوى فاعل ) ولم یبَق ِسَوى الُعدواِن ِدنَّاُھْم كما دانوا(فسواك مرفوع باالبتداء ومثل 

 :غیر الظرفیة قولھومن ورودھا منصوبة على . مرفوع
 )وإنَّ ِسواك من ُیَؤمُِّلُھ َیْشَقى  َلَدْیَك كفیٌل بالُمَنى لُمَؤمِِّل(

: ومن ورودھا مجرورة قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم. فسواك اسم إن منصوب
ما أنتم في ِسواُكْم (وقولھ ) دعوُت ربي أن ال ُیَسلَِّط على ُأمَّتي عدوا من ِسَوى أنُفِسھا(

ِم إال كالشعرِة البیضاِء في الثوِر األسوِد أو كالشعرِة السوداِء في الثوِر من األم
 ).األبیِض

ویكون ) قام القوُم ال یكوُن َعِلیا(و) قام القوُم لیس َعِلیا( یستثنى بلیس وبال یكون مثل -6
المستثنى بعد لیس منصوبا على أنھ خبر لیس، وكذلك المستثنى بعد ال یكون یأتي 

 على أنھ خبر ال یكون، واسم كل منھما ضمیر مستتر وجوبا والمشھور أنھ منصوبا
عائد على البعض المفھوم من القوم، والتقدیر قام القوم ولیس بعضھم علیا، وقام القوم 
وال یكون بعضھم علیا، وقیل إن الضمیر یعود على الوصف أو المصدر المفھومین من 

وم لیس ھو القائم علیا، وقام القوم ال یكون ھو القائم الفعل السابق فیكون التقدیر قام الق
علیا، أو قام القوم لیس ھو أي قیامھم قیام علي، وقام القوم ال یكون ھو أي قیامھم قیام 

 .علي، وقیل إنھ یتصید من الكالم ما یمكن عود الضمیر إلیھ
  وأن تكون ویشترط في یكون لتفید االستثناء أن تكون بلفظ المضارع من مادة الكون،

 .مسبوقة بأداة النفي ال دون أي أداة نفي أخرى
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قام القوُم خال ( یستثنى بخال وعدا ویكون ما بعدھما منصوبا على أنھ مفعول بھ مثل -7
فحسینا مفعول بھ منصوب في كل من المثالین، والفاعل ) قام القوُم عدا ُحَسْیًنا(و) ُحَسْیًنا

لمفھوم من القوم، والتقدیر خال بعضھم حسینا، ضمیر مستتر وجوبا یعود على البعض ا
 .وعدا بعضھم حسینا

وخال وعدا في ھذه الحالة فعالن جامدان لوقوعھما موقع إال، وھما في ھذا االستعمال 
متعدیان، وأصل الفعل خال الزم مثل خال المنزل من أھلھ، ولكنھ في االستثناء یتضمن 

د قبل االستثناء، یقال عدا فالن طوره أي معنى جاوز لینصب ما بعده، والفعل عدا متع
 .جاوزه، ومعناه في االستثناء كذلك جاوز

 :وقد ورد في اللغة استعمال خال وعدا كحرفي جر فیجر ما بعدھما ومنھ بعد خال
 )أُعدُّ ِعیالي ُشعبًة من ِعیالكا  خال اِهللا ال أرجو ِسواَك وإنما(

 :ومنھ بعد عدا
 عواكَف قد خضعن إلى الُنسوِر  ٍجتركنا في الحضیِض بناِت ُعو(

 )عدا الشمطاِء والطفِل الصغیِر   َأَبْحنا َحیَُّھْم قتال وأْسرا
قام القوُم ما خال (وقد تسبق ما كال من خال أو عدا وحینئذ یجب نصب ما بعدھما مثل 

، وما مصدریة وصلتھا خال وعدا وفاعلھما ضمیر مستتر یعود )ما عدا خالدا(و ) خالدا
بعض كما تقدم ،  ویكون ما بعدھما مفعوال بھ،  وقد أجاز قلیل من النحاة الجر على ال

وموضع ما . بعد دخول ما علیھما على جعل ما زائدة وجعل خال وعدا حرفي جر
المصدریة وصلتھا النصب على الظرفیة والتقدیر قاموا وقت مجاوزتھم خالدا، وقیل 

 . في قاموا غیر محمدإنھ منصوب على االستثناء كما تنصب كلمة غیر
وإذا كان ما بعد خال وعدا منصوبا فھما فعالن، وإذا كان مجرورا فھما حرفان وال 

 .خالف في ذلك
ویجوز نصبھ ) قام القوُم حاشا علٍي( یستثنى بحاشا ویكون ما بعدھا مجرورا مثل -1:8

مد وھي في حالة الجر حرف جر وفي حالة النصب ھي فعل جا) حاشا َعِلیا(فیقال 
لالستثناء ویكون فاعلھا ضمیرا مستترا یعود على البعض المفھوم من القوم كما مر في 

ولذلك التزم . والجر بھا ھو الكثیر الراجح. خال وعدا والتقدیر حاشا بعضھم علیا
سیبویھ وأكثر البصریین حرفیتھا ولم یجیزوا النصب بھا، والصحیح جواز النصب بھا 

 وإن كان قلیال ومنھ
 )على الَبریَِّة باإلسالِم والدیِن   ُقَرْیًشا فإنَّ اَهللا َفضََّلُھْمحاشا (

 وال تأتي ما قبل حاشا، وما جاء من ذلك فھو شاذ مثل
 )فإنا نحن أفضُلھم ِفعاال   رأیُت الناَس ما حاشا قریشا(

 في حاشا االستثنائیة لغتان أخریان وھما حاش وحشا، وقیل إن االستثنائیة ھي -2:8
 .وأما حاش وحشا فتستعمالن في غیر االستثنائیةحاشا، 

 : تستعمل حاشا على ثالثة أوجھ-3:8
 . وتكون حرف جر أو فعال. أن تكون استثنائیة وقد سبق الكالم علیھا: األول
وھي ) حاَش هللا(أن تكون تنزیھیة أي تدل على تنزیھ ما بعدھا من نقص مثل : الثاني

 ولكن من النحاة من قال إنھا فعل وقال إن التقدیر لیست حرفا في ھذه الحالة بال خالف،
قلن : (وھذا المعنى یتأتى مع قولھ تعالى. جانب یوسف المعصیة ألجل هللا) حاَش ِهللا(في 

، )وقلن حاَش ِهللا ما ھذا بشرا(، وال یتأتى في قولھ )حاَش ِهللا ما علمنا علیھ من سوٍء
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لمصدر، وقد قرأ ابن مسعود والصحیح أنھا اسم مرادف للتنزیھ منصوب انتصاب ا
باإلضافة مثل معاذ اهللا وسبحان اهللا، وقرأ أبو السمال حاشا هللا أي تنزیھا ) حاَش اِهللا(

 .هللا، ومن ال ینونھا یعتبرھا مبنیة لشبھھا بحاشا الحرفیة
وقد اعتبرھا بعض النحاة مصدرا أو اسم مصدر بمعنى براءة اهللا، واعتبرھا بعضھم 

هللا على رأیھم برئ اهللا والالم زائدة في الفاعل كما ھي زائدة في اسم فعل ومعنى حاش 
 .ھیھات ھیھات لما توعدون

: أن تكون فعال متعدیا متصرفا، یقال حاشیتھ بمعنى أستثنیھ ومنھ الحدیث: الثالث
وما نافیة، ولیس المعنى على االستثناء وفي ) أسامُة أحبُّ الناِس إليَّ ما حاشا فاطمَة(

: ومما جاءت فیھ متصرفة قول الشاعر. اني ما حاشا فاطمة وال غیرھاروایة الطبر
 ).وال ُأحاِشي من األقواِم من أحِد  وال َأَرى فاعال في الناِس ُیشبُھُھ(
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 تطبیق
)1( 

فیما یأتي جمل فیھا استثناء، بین في كل منھا المستثنى والمستثنى منھ وأداة االستثناء 
 :والحكم الذي أخرج منھ المستثنى

 )كل شيء ھالك إال وجھھ (-1
 )فأنجیناه وأھلھ إال امرأتھ كانت من الغابرین (-2
 وتھون غیر شماتة الحساد  كل المصائب قد تمر على الفتى -3
 وكل نعیم ال محالة زائل   أال كل شيء ما خال اهللا باطل-4
 معلل بسواء الحق مكذوب   وكل من ظن أن الموت مخطئھ-5
 حاشا الشیطان وأبا األصبع  ن یسمع  اللھم اغفر لي ولم-6
 بكل الذي یحوى ندیمي مولع   تمل الندامى ما عداني وإنني-7
 . لیس لي من ألوذ بھ عند الشدائد سوى اهللا العلي القدیر-8
 . أدى الطالب واجباتھم كاملة ال یكون خالدا-9

 . احرص على كل ما ینفعك في دنیاك وآخرتك لیس المتاع الزائل-10
)2( 

 :ن فیما یأتي الحكم اإلعرابي ألداة االستثناء وما بعدھا واذكر السبب فیھبی
 )وال یلتفت منكم أحد إال امرأتك (-2 )وما تنفقون إال ابتغاء وجھ اهللا (-1
 وتھون األرض إال موضعا   قد یھون العمر إال ساعة-3
 )وما كنا مھلكي القرى إال وأھلھا ظالمون (-4
 . لیس لك إال أخاك نصیر-6  . وعمال لیس الجھاد إال عزیمة-5
 شربھ ما خال دم العنقود   كل شيء من الدماء حرام-7
 وأنت القاطع البر الوصول   وما للسیف إال القطع فعل-8
ما بقي : یا رسول اهللا: ذبحنا شاة فتصدقنا بھا، فقلت: ( قالت عائشة رضي اهللا عنھا-9

 )كلھا بقي إال كتفھا: إال كتفھا، قال
 لم یكن غیر أن أراك رجائي  ا رجاء العیون في كل أرض ی-10

)3( 
 :أكمل الجمل اآلتیة بذكر مستثنى مناسب

 .0000 ال أرى المقصر إال -2 .0000 یغفر اهللا الذنوب إال -1
 .0000 ما على الرسول إال -4 .0000 ما الحیاة الدنیا إال -3
 .0000 تكلم بما شئت حاشا -6 .0000 ال یصل إلى حقھ إال -5
 .0000 یدخل مكة كل من أراد ما عدا -8 ..… ال یعلي قدر المرء سوى -7
 .0000 ینال الطالب الجوائز القیمة لیس -9

 .0000 یغتر كثیر من الناس بالدنیا ال یكون -10
)4( 

 :ھات ما یأتي في جمل من عندك
 . مستثنى منقطعا في جملة تامة موجبة-1
 .یة مستثنى منقطعا في جملة تامة منف-2
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 . مستثنى بغیر-3
 . استثناء مفرغا وأداتھ ملغاة-4
 . مستثنى تكررت فیھ إال-5
 . مستثنى أداتھ ما خال-6

)5( 
 :أعرب ما یأتي

 )یا أیھا المزمل قم اللیل إال قلیال (-1
 )یا أیھا الذین آمنوا اتقوا اهللا حق تقاتھ وال تموتن إال وأنتم مسلمون (-2
الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا إن اإلنسان لفي خسر إال  (-3

 )بالصبر
 . ال تلق دھرك إال غیر مكترث-4
 
 


