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مرعلٌنا من المنصوبات خبر) كان واخواتها(  ، واسم )إن وأخواتها (، وسنقوم بعرض مجموعة من 

 المنصوبات

 تشمل:المفاعٌل الخمسة ،والحال ،والتمٌٌز، والمستثنى ،والمنادى. 

  

 
 

 مفهوم االستثناء :

 إخراج اسم )المستثنى(ٌقع بعد أداة استثناء من الحكم أو المعنى المفهوم للجملة قبل األداة .   

 فالمستثنى اسم ٌذكر بعد أداة من أدوات االستثناء ومخالفا ما قبل األداة فً الحكم  .    

 برأ القاضً المتهمٌن إال متهماً .  مثل  :  

أي هو  ،تهما " هو الذي أخرج من الحكم السابق لألداة وهو البراءة فاالسم الواقع بعد أداة االستثناء  " م

 المستثنى من حكم البراءة . 

 مَم ٌتكون أسلوب االستثناء ؟ 

 الُمستثَنى )متهماً(             ٌتكون من :      الُمستثَنى منه)المتهمٌن(        أداة االستثناء)إال(   

 الذي ٌقع قبل  أداة االستثناء وٌجوز  حذفه من الجملةالُمستثَنى منه :   وهو االسم    -ٔ

]ما عدا ،  ،فعل]عدا ، خال ، حاشا[ ، فعل أو حرف ]غٌر ، سوى[   اسم  ]إال [، حرف أداة االستثناء : -ٕ

  ما خال[

 الُمستثَنى : االسم الواقع  بعد أداة االستثناء . -ٖ

 أنواع جمل االستثناء :

 داة نفً  فٌها .جملة مثبتة : أي ال أ  - ٔ

 لٌس [  .  -ما    - ال  -لن   -جملة منفٌة : أي تبدأ بأداة نفً ]لم   - ٕ

 جملة تامة : أي ما كان المستثنى منه مذكوراً فً الجملة ولٌس محذوفاً .  - ٖ
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جملة ناقصة : وهً التً ال ٌذكر فٌها المستثنى منه  ، والمعنى لٌس تاماً )غٌر مكتمل( قبل أداة   - ٗ

 االستثناء 

 : ما أنواع أسالٌب االستثناء ؟ ٕس

 أنواع أسالٌب االستثناء :

 تام منفً                        ناقص منفً                           تام مثبت  

 

 

 له ثالثة أحكام وهً : 

 مثل : انصرف الضٌوف إال ضٌفاً . ،ٌجب نصبه إذا كان الكالم تاماً ُمثبتاً   - ٔ

 ضٌفاً: مستثنى منصوب وعالمة نصبه  الفتحة .  إال : أداة استثناء حرف مبنً على السكون . 

ا فٌجوز نصبه على االستثناء أو اتباعه للمستثنى منه فً إعرابه على أنه بدل   - ٕ ًٌّ  ،إذا كان الكالم تاماً منف

 ، المحافظُ ولون إال المحافَظ َئمثل : لم ٌحضر المس

 ولون "ئأو بدل مرفوع من " المس ،ٌعرب المحافظ على أنه مستثنى منصوب 

ا ناقًصا   - ٖ ًٌّ وتكون )إال( فً هذه الحالة ُملغاة ال ، ٌعرب على حسب موقعه فً الجملة إذا كان الكالم منف

 :مثل ،عمل لها 

 رسول : خبر مرفوع بالضمة . -      وما محمد إال رسول .    -

 طالب  : فاعل مرفوع بالضمة . -         لم ٌنجح إال طالب . -

 ملحوظة مهمة

 .غالباً إذا كان المستثنى منه مجرور اً، والجملة منفٌة فالمستثنى ٌعرب حسب موقعه فً الجملة  -

 فاعل    مثل : ما حضر من الوزراء إال ) وزٌٌر( .

 مفعول به     لم أشاهد من المبارٌات إال ) مباراًة(        

و هناك طرٌقة بسٌطة ، نه ناقص منفً فً المثالٌن السابقٌن قد ٌتخٌل الطالب أن الكالم تام منفً مع أ

 لمعرفة هل الكالم تام منفً ؟ أم ناقص منفً ؟

هً : حذف إال و ما بعدها ، فإذا تم معنى الجملة فً ذهنك فالكالم إذن تام منفً ، أما إذا لم ٌتم فالكالم 

  -مثــل: ناقص منفً ، و ما بعد إال ٌعرب حسب موقعه فً الجملة .

 ن المسلسالت إال مسلسال = لم أشاهد شٌئا من المسلسالت.لم أشاهد شٌئا م -ٔ
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تم معنى الكالم قبل أداة االستثناء فالكالم تام منفى وٌعرب ما بعد)إال( مستثنى أو بدال )مسلسال(: مستثنى 

 منصوب أو بدل منصوب. 

 لم أشاهد من المسلسالت إال مسلسال. لم أشاهد من المسلسالت. -ٕ

الجار والمجرور(  –االستثناء  –أي نحذف )النفً ،  لم ٌتم معنى الكالم فٌعرب ما بعد )إال( حسب الموقع 

 فتصبح العبارة لم أشاهد مسلسال. فنعرب)مسلسال(: مفعول به منصوب.

 

 

 سوى { ٌجب جره باإلضافة ]أي ٌعرب مضافاً إلٌه [  -المستثنى بــ  } غٌر 

 مضاف إلٌه مجرور  )مصباح(:                 ٌح الشارع سوى مصباحٍ مثل :  أضاءت مصاب

 )غٌر وسوى( ٌأخذان حكم المستثنى بإال فً أحواله الثالثة : تذكر أن 

 فإن كان الكالم تاماً مثبتاً وجب نصبهما  - ٔ

 أحمد )سوى( مثل :  فهم الطالب القاعدة غٌرَ 

 الفتحة وهو مضاف غٌر)سوى(       : مستثنى منصوب وعالمة نصبه

 مضاف إلٌه مجرور :         أحمد 

ا جاز نصبهما أو إعرابهما بدالً  - ٕ ًٌّ ا منف  وإن كان الكالم تاّمً

 طالب .  )سوى(مثل : ما نجح الطالب غٌَر  ]غٌُر[ أو 

 : مستثنى منصوب أو  بدل مرفوع)سوى(غٌَر   ]غٌُر[   أو 

ا أعربتا  - ٖ ًٌّ  حسب موقعهما فً الجملة إذا كان الكالم ناقًصا منف

 غٌَر ] سوى [ : مفعول به منصوب . مثل : ما أعطٌت غٌَر ]سوى[ المحتاج . 

 الفرق بٌن )غٌر ( و )سوى( أن سوى إعرابها مقدر ألنها اسم مقصور تذكر:

 مهم فً االمتحانات 

الواقع بعدها.. )ما  ضع ) غٌر أو سوى ( بدالً من )إال( فً المثال التالً مع ضبط )غٌر أو سوى( واالسم -

 نال الجائزة إال المتفوقون ( .

لإلجابة عن هذا السؤال تذكر أنه بعد حذف )إال( ووضع )غٌر أو سوى( بدالً منها أن االسم الذي ٌقع *  

سوى( هو نفس إعراب المستثنى الواقع بعد  -بعدهما ٌعرب مضاف إلٌه مجرور فقط وٌكون إعراب )غٌر 

 تالً :) ما نال الجائزة غٌُر المتفوقٌن ( .إال.. وٌكون المثال كال
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 تعرب إما حروف جر وما بعدها اسم مجرور، أو أفعال  ماضٌة وما بعدها مفعول بهحاشا {:  -خال  -*} عدا 

 طالباً       أومثل : حضر الطالب جمٌعاً عدا طالٍب         

 طالٍب  : اسم مجرور  -  عدا  : حرف جر مبنً   :عدا طالٍب  -

 طالباً  : مفعول به   -  عدا طالباً :  عدا فعل ماٍض   جامد مبنً على الفتح المقدر ، وفاعله ضمٌر مستتر -

 ٌعربان فعالن ماضٌان ، وما بعدهما مفعول به منصوب  ما خال{ :   -* }ما عدا 

 ل به منصوب .قاعدًة : مفعو  مثل :  قرأت جمٌع قواعد النحو ماعدا قاعدًة .

 ال ٌدخل علٌها ما أبدا.* )حاشا( 

 ( https://dardery.site/archives/3772للرذسية اإللكرشوني والرؤكذ من اإلجاتاخ اضغط على الشاتط  ) 

 تـــدريـــب

 حذد نوع أعلوب االعرثناء في الجمل الراليح – 1ط

 اكتسب الفنٌون واألدباء. إال القلٌل مراكزهم،  -ٔ 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ْشهِد السائحون من معالِم الحَضارِة المصرٌة إال ُكلَّ باهٍر ُمْعِجبٍ  -ٕ ٌَ  لم 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 .لم ٌكن لهم حدٌٌث َعْن مْصَر إال الثناء الجمٌل  -ٖ 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ٌُنكُر عَظَمَة مْصَر إال مكابرٌ   -4  .قال أحد المدُعوٌَن: ال 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ْشُعُروَن { -٘ ٌَ ْخَدُعوَن إاِلَّ أَنفَُسُهْم َوَما  ٌَ  قال تعالى : }َوَما 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

َم إِْسَرائٌِلُ َعلَى  -ٙ َعاِم َكاَن ِحال لَِبنًِ إِْسَرائٌِلَ إاِل َما َحرَّ  َنْفِسِه {قال تعالى : } ُكلُّ الطَّ

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

َساِء إاِل َما َقْد َسلََف. { -7  قال تعالى :  }َوال َتْنِكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُكْم ِمَن النِّ

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ُر إاِلَّ أُولُو اأْلَْلَباِب {قال  -8 كَّ ذَّ ٌَ  تعالى : }َوَما 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ْنُهْم { -9 ا َفَعلُوهُ إاِلَّ َقلٌِلٌ مِّ  قال تعالى : } مَّ

  ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

  

https://dardery.site/archives/3772
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 قال تعالى : ) فشربوا منه إال قلٌال منهم ( -ٓٔ

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ما ٌعرف الفضل من الناس إال المنصفون -ٔٔ

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ومااااااااا اااااااااا  ااااااااازا ال ااااااااو    ال  حمامااااااااح     -11

  

 .دعااااااااااادت عاااااااااااا   حاااااااااااش  ذشحاااااااااااح  وذشن ماااااااااااا   

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

ااااااااااااان       -11 اااااااااااااي ذ  ف    اااااااااااااذ   ال  ع  ساُل المج   ال يُااااااااااااذ 

  

 ل مااااااااااااا ي  ااااااااااااُ  علااااااااااااى الغاااااااااااااداخ ف   اااااااااااااُ . 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         منفًتام ׄ           تام مثبت ׄ  

اااااااااااااا مرُ ُ    -11  ُكاااااااااااااالس جااااااااااااااشي   ذُشجااااااااااااااى ع 

  

  ال  فااااااااااااااااااااااااا ادا  دارااااااااااااااااااااااااا ُ عيناااااااااااااااااااااااااااا. 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 أتناااااااااااااُء عاااااااااااا   كااااااااااااُل رنااااااااااااة  المااااااااااااش          -11

  

 مغفاااااااااااااااااااااااوُس. ال الغااااااااااااااااااااااا ايح  تيااااااااااااااااااااااان    

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 لااااااا  يرشكاااااااوا ألاااااااشا  عليااااااا  فاااااااي الاااااااو ى       -11

  

اااااااااااااااااااااااشتال   .  اُ  علاااااااااااااااااااااااى ع  مااااااااااااااااااااااااء    ال  د 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 قاااااااااااااااذ ي اااااااااااااااو  ال ماااااااااااااااش  ال عااااااااااااااااعح  -11

  

 وذ ااااااااااااااااااااااااااااااااو  االس   ال موضاااااااااااااااااااااااااااااااا ا. 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 وسب محغاااااااااود ف ااااااااال ماااااااااا لااااااااا  حغاااااااااة   -11

  

  ال صااااااااااااااااااااانا   جاءذااااااااااااااااااااا  مااااااااااااااااااااان االدب. 

 

   منفًناقص ׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 

 فمااااااااا وجااااااااذخ ت ااااااااا  ااااااااي ا ألااااااااور تاااااااا    -11

  

  ال الثماااااااااااااااااااااااا  و ال موقاااااااااااااااااااااااذ النااااااااااااااااااااااااس. 

 

   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 وكيااااااااا يااااااااذاسة المااااااااشء حاعااااااااذ ن مااااااااح  -12

  

  را كااااااااااااااااااااا  ال يشضااااااااااااااااااااي   ال صوال ااااااااااااااااااااا. 

 

   ناقص منفًׄ               مثبتناقص ׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3772للرذسية اإللكرشوني والرؤكذ من اإلجاتاخ اضغط على الشاتط  ) 

 

https://dardery.site/archives/3772
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 ذخيش اإلعشاب الصحي  لما ذحر  خط في الجمل الراليح – 1ط

ْعَلُم َتأِْوٌَلُه إاِلَّ  -ٔ ٌَ ُ قال تعالى :}َوَما 
 { َللاَّ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

اِر َولَْن َتِجَد لَُهْم َنِصًٌراإاِل  -ٕ ْرِك األْسَفِل ِمَن النَّ  َتاُبوا َوأَْصلَُحوا { الَِّذٌنَ قال تعالى :} إِنَّ اْلُمَنافِقٌَِن فًِ الدَّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ٌُِضلُّوَن إاِل  -ٖ ْشُعُروَن { أَْنفَُسُهمْ قال تعالى :}َوَما  ٌَ  َوَما 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

اُر إاِل  -ٗ َنا النَّ اًماقال تعالى :} َوَقالُوا لَْن َتَمسَّ ٌَّ  َمْعُدوَدًة { أَ

   مفعول بهׄ               ظرفׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

لٌَِن { أََساِطٌرُ قال تعالى : } إِْن َهَذا إاِل  -٘  األَوَّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 أََبٰى َواْسَتْكَبَر{ إِْبلٌِسَ قال تعالى :}َفَسَجُدوا إاِلَّ  -ٙ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

َ قال تعالى :}َوإِْذ أََخْذَنا ِمٌَثاَق َبنًِ إِْسَرائٌِلَ اَل َتْعُبُدوَن إاِلَّ  -7
 { َللاَّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ْكفُُر بَِها إاِلَّ  -8 ٌَ َنات َوَما  ٌِّ اٍت َب ٌَ َك آ ٌْ  {اْلَفاِسقُونَ قال تعالى :}َولََقْد أَنَزْلَنا إِلَ

  فاعلׄ             مفعول بهׄ           مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

َة إاِلَّ  -9 ْدُخلَ اْلَجنَّ ٌَ  َكاَن ُهوًدا أَْو َنَصاَرٰى{ َمنقال تعالى :}َوَقالُوا َلن 

   مفعول بهׄ               فاعلׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ا َفَعلُوهُ إاِلَّ  -ٓٔ ْنُهْم { َقلٌِلٌ قال تعالى :} مَّ  مِّ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ               بدلׄ           مستثنى ׄ  

ٌد إاِل  -ٔٔ ُسلُ { َرُسولٌ قال تعالى :} َوَما ُمَحمَّ  َقْد َخلَْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ْقُتلَ ُمْؤِمًنا إاِلَّ  -ٕٔ ٌَ  قال تعالى :} َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن أَن 
 { َخَطأً 

   حالׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ُسوِل إاِلَّ  -ٖٔ ا َعَلى الرَّ  { اْلَباَلغُ قال تعالى :} مَّ

   مبتدأ مؤخرׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ُمبٌٌِن { ِسْحرٌ قال تعالى :} لََقالَ الَِّذٌَن َكَفُروا إِْن َهَذا إاِل  -ٗٔ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ا إاِلَّ  -٘ٔ ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ  َولَْهٌو{ لَِعبٌ قال تعالى :} َوَما اْلَح

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  
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ِرٌنَ قال تعالى :} َوَما ُنْرِسلُ اْلُمْرَسلٌَِن إاِلَّ  -ٙٔ  َوُمنِذِرٌَن { ُمَبشِّ

 حالׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 { ُوْسَعَهاقال تعالى :} ال ُنَكلُِّف َنْفًسا إاِل  -7ٔ

  ثان مفعول بهׄ               خبرׄ          أو بدلمستثنى ׄ           مستثنى ׄ  

ِ إاِل  -8ٔ أَْمُن َمْكَر َللاَّ ٌَ ِ َفال   اْلَخاِسُروَن { اْلَقْومُ قال تعالى :} أََفأَِمُنوا َمْكَر َللاَّ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

اُس إاِلَّ  -9ٔ ةً قال تعالى :} َوَما َكاَن النَّ  َواِحَدًة َفاْخَتلَفُوا { أُمَّ

   مفعول بهׄ        خبركانׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

بُِع أَْكَثُرُهْم إاِل  -ٕٓ تَّ ٌَ اقال تعالى :} َوَما   { َظًنّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ْلَبُثوا إاِل  -ٕٔ ٌَ ْحُشُرُهْم َكأَْن لَْم  ٌَ ْوَم  ٌَ َهاِر { َساَعةً قال تعالى :} َو  ِمَن النَّ

   مفعول بهׄ               ظرفׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 َما اْسَتَطْعُت { اإْلِْصاَلحَ قال تعالى :} إِْن أُِرٌُد إاِلَّ  -ٕٕ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ا َتأُْكلُوَن { َقلٌِالقال تعالى :} َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروهُ فًِ ُسْنُبلِِه إاِل  -ٖٕ  ِممَّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ               بدلׄ           مستثنى ׄ  

ِ إاِلَّ  -ٕٗ ْوِح َللاَّ أَُس ِمن رَّ ٌْ ٌَ ُه اَل   اْلَكافُِروَن { اْلَقْومُ قال تعالى :} إِنَّ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ِهْم { ِرَجااًل قال تعالى :} َوَما أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك إاِلَّ  -ٕ٘ ٌْ  نُّوِحً إِلَ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ا فًِ اْْلِخَرِة إاِلَّ  -ٕٙ ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ  . {َمَتاعٌ قال تعالى :} َوَما اْلَح

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

َك أاَل َتْعُبُدوا إاِل  -7ٕ اهُ قال تعالى :} َوَقَضى َربُّ ٌَّ  { إِ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

بُِعوَن إاِل  -8ٕ الُِموَن إِْن َتتَّ قُولُ الظَّ ٌَ  َمْسُحوًرا { َرُجالقال تعالى :} إِْذ 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

اِت إاِلَّ  -9ٕ ٌَ  { َتْخِوًٌفاقال تعالى :} َوَما ُنْرِسلُ بِاْْل

   ظرفׄ            مفعول ألجلهׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

َن اْلِعْلِم إاِلَّ  -ٖٓ  { َقلٌِاًل قال تعالى :} َوَما أُوتٌُِتم مِّ

  ثان مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  
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َطانُ قال تعالى :} َوَما أَْنَسانٌُِه إاِل  -ٖٔ ٌْ  أَْن أَْذُكَرهُ { الشَّ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ْحَمِن َفاَل َتْسَمُع إاِلَّ  -ٕٖ  {َهْمساً قال تعالى :}َوَخَشَعت اأْلَْصَواُت لِلرَّ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 لَُّهْم { َكبٌِراً قال تعالى :}َفَجَعلَُهْم ُجَذاذاً إاِلَّ  -ٖٖ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 .منهم{ قلٌالتولوا إال  قال تعالى : }فلما ُكتب علٌهم القتال -ٖٗ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 .امنوا ...( الذٌنقال تعالى : ) لقد خلقنا االنسان فً أحسن تقوٌم ثم رددناه اسفل سافلٌن إال  -ٖ٘

   مفعول بهׄ               خبرׄ         مستثنى أو بدل بدلׄ           مستثنى ׄ  

 .( المتقٌنقال تعالى : ) األخالء ٌومئذ بعضهم لبعض عدٌو إال  -ٖٙ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

اولاااااااااااااااااااا  أس  ود ااااااااااااااااااااا   ال     -11  خااااااااااااااااااااذاع 

  

 ديااااااااااااااااااااااااان     ال  نفاق اااااااااااااااااااااااااا.ولااااااااااااااااااااااااا  أس   

 

  ثان مفعول بهׄ               حالׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ودي اااااااااااحوماااااااااااا الماااااااااااا  وا الاااااااااااو   ال    -11

  

 وال تاااااااااااااااذ يوماااااااااااااااا أ  ذاااااااااااااااشد الودا ااااااااااااااا .. 

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 م ا اااااااااشواااااااااال نحااااااااان فاااااااااي ا ياااااااااا   ال   -11

  

 نقضاااااااااااااااي ديوناااااااااااااااا أو ناااااااااااااااشد عوادياااااااااااااااا 

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 لكاااااااااااااااااال داء دواء يغاااااااااااااااااار ة تاااااااااااااااااا     -12

  

 أعيااااااااااااااد ماااااااااااااان يااااااااااااااذاوي ا الحماقااااااااااااااح ال  

 

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3772للرذسية اإللكرشوني والرؤكذ من اإلجاتاخ اضغط على الشاتط  ) 

 

 حذد نوع أعلوب االعرثناء في الجمل الراليح – 1ط

 .تصدأ كلُّ المعادن غٌر الذهب   (ٔ
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 سمعت القصٌدة غٌر بٌتٌن.  (ٕ
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ          تام مثبت ׄ     

 ال ٌسعى أحد فً طلب الفضٌلة سوى العاقل . (ٖ
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  
 

https://dardery.site/archives/3772
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 ال أعرُف مذهبا سَوى مذهِب الحق.  (ٗ
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ال تثق بأحد غٌَر األمٌن.    (٘
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 لم ٌنفْعنً سَوى الصدِق.  (ٙ
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           مثبتتام  ׄ  

  .ال تقلْ غٌَر الحق  (7
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

 ال تتصلْ بغٌِر األخٌار.  (8
   منفًناقص ׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  

  
 ولاااااااااا  يغر ااااااااااش سأياااااااااا   يااااااااااش نفغاااااااااا    -1

  
 ولااااااااا  ياااااااااش   ال  قاااااااااا   الغااااااااايا صااااااااااحثا. 

 
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  
 ودعت كاااااااااااال  صااااااااااااوخ   يااااااااااااش  صااااااااااااوذي   -12

  
 أنااااااااا الصااااااااادُ المحكااااااااي  وا خااااااااش ُ الصااااااااذ  

 
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  
 وكاااااااااااالس مصاااااااااااايثاخ الضمااااااااااااا  وجااااااااااااذذ ا -11

  
 عاااااااااو  فشقاااااااااح ا حثااااااااااب ايناااااااااح الخ اااااااااة. 

 
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  
 كاااااااُل المصاااااااا ة قاااااااذ ذماااااااُش علاااااااى الفراااااااى   -11

  
 وذ اااااااااااااااو   يااااااااااااااااش   اااااااااااااااماذح  الحغاااااااااااااااااد 

 
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  
 ال يناااااااااااضُ  المجاااااااااااذ  ال  فاااااااااااي مناصلناااااااااااا   -11

  
 كاااااااالنو  لاااااااايظ لاااااااا  مااااااااؤو  عااااااااو  المقاااااااال. 

 
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  
 ماااااااااا ساعناااااااااا الاااااااااذجى  ااااااااايء  عاااااااااو    -11

  
 الشقثااااااااااااااااء. اااااااااااااااث  النجاااااااااااااااو  تاااااااااااااااؤعين  

 
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  
 فلقااااااااااذ ضااااااااااشتد الااااااااااث د فلاااااااااا  نجااااااااااذ   -11

  
 .ةأحاااااااااااذا  عاااااااااااواال  لاااااااااااى المكااااااااااااس  ذنغااااااااااا 

 
   ناقص منفًׄ               ناقص مثبتׄ         تام منفًׄ           تام مثبت ׄ  
 

 ( https://dardery.site/archives/3772للرذسية اإللكرشوني والرؤكذ من اإلجاتاخ اضغط على الشاتط  ) 

 

 

 

 

 

 

https://dardery.site/archives/3772


  

 

العربي النحو في تايلوس   

 ذايلوط 11

 ذايلوط

 للتواصل واتس 01156008819

 في الجمل الراليح لكلمح " يش " أو  "عو "ذخيش اإلعشاب الصحي   – 1ط 

 سالم . سوىالركاب  ا منما نج -ٔ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

نقُص باإلنفاق  -ٕ ٌَ رَ كل شىء  ٌْ  الِعلِم. َغ

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

رُ ال ٌأبى الكَرامة  -ٖ   ٌْ  لئٌٍم.   َغ

   فاعلׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ُخلٍُق.   بَغٌرِ ال قٌمة للِعْلِم  -ٗ 

   اسم مجرورׄ       مضاف إلٌهׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

باق  -٘    باُحون إلى نهاٌِة السِّ باحٍ  سوىوَصلَ السَّ  .سَّ

   بهمفعول ׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ِة بطٍل عربىًّ  ِسَوىما َقَرأُت  -ٙ  قصَّ

   مفعول بهׄ               فاعلׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 أخً بغٌرال أثق  -7

   اسم مجرورׄ       مضاف إلٌهׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 مهمٍل ال غٌر أحدا  ما ضربت -8

   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 قارٍئ  رغٌلٌس فً المكتبة  -9

   مفعول بهׄ        اسم لٌسׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 

ال الياااااااااو   تا ااااااااالُ    -12  ال كااااااااالس عااااااااام    ياااااااااش 

  
 مضااااااااااااي  ُ  عااااااااااااواال  وكاااااااااااالس مااااااااااااذي   فااااااااااااي  

 
   اسم مجرورׄ       مضاف إلٌهׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ولاااااااااااي أمااااااااااال  وحياااااااااااذ  لغاااااااااااُد ألناااااااااااي   -11

  
 وااااااااااااو عااااااااااا لي. عاااااااااااوا علاااااااااااى  ااااااااااايء   

 
   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ال يناااااااااااضُ  المجاااااااااااُذ  ال  فاااااااااااي مناصلناااااااااااا   -11

  
. عااااااااو كاااااااالنو   لاااااااايظ لاااااااا  مااااااااؤو     المقاااااااال 

 
   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

ااااااااااااااااان ل ثاااااااااااااااااذ  أرلااااااااااااااااا  ماااااااااااااااااوال ُ   -11  م 

  
 .عاااااااااااااااوا ماااااااااااااااا لااااااااااااااا   ااااااااااااااااف    ليااااااااااااااا    

 
   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  
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 ومااااااااا أعاااااااافي  ال  علااااااااى القااااااااشب ماااااااانك ُ    -11

  
 تآعاااااااااااا   عاااااااااااوا ولغاااااااااااُد علاااااااااااى  ااااااااااايء   

 
   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 أال  ذاااااااش  ل ااااااا  عاااااااو وال عياااااااة  فاااااااي     -11

  
 . ا تم رضااااااااااااا    ضااااااااااااايف ا يجاااااااااااااوُع وال جااااااااااااااس 

 
   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 عااااااواك ُ ولاااااا  ألاااااا   صااااااحث ا فااااااي الحياااااااج     -11

  
 .  يلاااااااااز  ل ااااااااا  أ  يحف.اااااااااوا الغاااااااااش  و ال  اااااااااذ 

 
   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 أ اااااكو الناااااو  ول ااااا  مااااان عثشذاااااي عجاااااة     -11

  
 الكلاااااااال   عااااااااو كاااااااازاال كنااااااااُد ومااااااااا أ ااااااااكو  

 
   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

  ياااااااش فماااااااا لاااااااي  ااااااافي  عناااااااذ حغااااااان     -11

  
 وال عاااااااااااااااااااااثة  ال الرمغااااااااااااااااااااا  تاااااااااااااااااااااالود. 

 
   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 عاااااااااااؤلر  أ ال  ذغاااااااااااؤ  النااااااااااااط حاجاااااااااااح   -11

  
 عفااااااااو  مااااااااا دمااااااااد ذشجااااااااى وذغااااااااؤ  عااااااااو  

 
   مفعول بهׄ               خبرׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ااااااااااااااااااااااز  ستوعناااااااااااااااااااااا الضاااااااااااااااااااااااشج   -12

  
 .تغااااااااااااااااااوانالاااااااااااااااااان ذضداااااااااااااااااااي أتااااااااااااااااااذا   

 
   اسم مجرورׄ       مضاف إلٌهׄ          مستثنى أو بدلׄ           مستثنى ׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3772للرذسية اإللكرشوني والرؤكذ من اإلجاتاخ اضغط على الشاتط  ) 

 ض  ) يش( مكا  ) ال( م  ضث  ا وضثط ما ت ذاا : – 1ط 

 ضع )غٌر( مكان )إال( مع ضبطها وضبط ما بعدها ........ما ٌعرف الفضل من الناس إال المنصفون .  -ٔ  

 نٌالمنصف غٌرُ  ما ٌعرف الفضل من الناسׄ    نٌالمنصف عٌرَ ما ٌعرف الفضل من الناس ׄ  

 األولى والثانٌةׄ    ونالمنصف غٌرُ  ما ٌعرف الفضل من الناسׄ  

 ضع )غٌر( مكان )إال( مع ضبطها وضبط ما بعدها ......... .رٌنالقراءة تفٌد التالمٌذ إال المقص  -ٕ  

 ٌنالقراءة تفٌد التالمٌذ غٌَر المقصرׄ     رونالمقص غٌرَ القراءة تفٌد التالمٌذ ׄ  

 األولى والثانٌة ׄ     رٌنالمقص غٌرُ القراءة تفٌد التالمٌذ ׄ  

ًَ  ٌا: )  البنه الزبٌر بن مصعب قال -ٖ ( غٌر( مكان )إالضع ) ........( . غٌري حاجةً  لهم ما القومَ  فإنّ  انجُ  بن

  وغٌر ما ٌلزم

ًَ  ٌاׄ   ًَ  ٌاׄ     إالي حاجةً  لهم ما القومَ  فإنّ  انجُ  بن  إال أنا حاجةً  لهم ما القومَ  فإنّ  انجُ  بن

ًَ  ٌاׄ    الثانٌة والثالثةׄ    إال إٌاي حاجةً  لهم ما القومَ  فإنّ  انجُ  بن

https://dardery.site/archives/3772
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 وغٌر ما ٌلزم( سوى( مكان )إالضع ) ......... ال أرٌد سواك  معلما -ٗ

 معلما  إال إٌاكال أرٌد ׄ        معلما  إال أنتال أرٌد ׄ  

  معلماإال ك ال أرٌد ׄ        إال المعلم أنتال أرٌد ׄ  

 ضع )غٌر( مكان )إال( مع ضبطها وضبط ما بعدها ........ال قٌمة للعلم إال بالخلق . .  -٘ 

 بالخلق غٌرَ ال قٌمة للعلم ׄ        بالخلق غٌرُ ال قٌمة للعلم ׄ  

 الخلقِ بغٌِر ال قٌمة للعلم ׄ        بالخلق غٌرِ ال قٌمة للعلم ׄ  

 قبل )عدا ( فٌالجملة السابقة وغٌر ما ٌلزمحضر الضٌوف أجمعون عدا أخٌك ... ضع ما(  -ٙ

 حضر الضٌوف أجمعون ماعدا أخاكׄ      حضر الضٌوف أجمعون ماعدا أخٌكׄ  

 .الثانٌة األولى وׄ      حضر الضٌوف أجمعون ماعدا أخوكׄ  

 ) أكمل(………… عدا ما التجار أوقر  -7

 الثانٌة والثالثةׄ    الطماعׄ      الطماعَ    ׄ      الطماعُ ׄ  

  ) أكمل(……… خال سالمٌن الفدائٌون عاد - 8

 الثانٌة والثالثةׄ    بكر أباׄ      بكر أبىׄ      بكر أبوׄ  

 ) أكمل(… سوى............. المذٌعٌن من ٌرسب لم - 9

 والثالثة األولى ׄ    أخٌكׄ      أخاكׄ       أخوكׄ  

 أخوك فً المثالٌنما حضر إال أخوك.....إعراب كلمة  -ما حضر من الطالب إال أخوك   -ٓٔ

 فاعل -بدل ׄ    فاعل مستثنىׄ    مستثنى –بدل ׄ     فاعل -فاعلׄ  

 ( https://dardery.site/archives/3772للرذسية اإللكرشوني والرؤكذ من اإلجاتاخ اضغط على الشاتط  ) 
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