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 اإلستثناء



البرنامج البيداغوجي

يتضمن درس االستثناء للسنة الثانية اعدادي ما يلي :

هو استخراج ما بعد " إال " أو إحدى أخواتها من حكم ما قبله، فالمخرج يسمى " مستثنى " و المخرج منه يسمى " مستثنى منه " وإال

" أداة استثناء " .

اذا كان المستثنى منه مذكورا و الكالم تاما غير منفي، وجب نصب المستثنى .

اذا كان المستثنى منه مذكورا و الكالم منفيا، جاز نصب المستثنى أو إتباعه للمستثنى منه على أنه بدل.

اذا كان المستثنى منه غير مذكورا و الكالم منفيا، أعرب المستثنى بإال حسب موقعه في التركيب كما لو كانت إال غير موجودة.

من أدوات االستثناء أيضا " غير و سوى " و حكمهما في اإلعراب كحكم االسم الواقع بعد إال، و المستثنى بعدهما يجر باإلضافة.

يستثنى ب" عدا، خال، حاشا " فينصب االسم بعدهما مفعوال به على أنها أفعال، أو يجر على أنها أحرف جر. و ينصب المستثنى بعد "

خال " و " عدا" المسبوقتين ب "ما".

ال يستثنى إال من معرفة أو نكرة أو نكرة مفيدة ، فال يقال : جاء قوم إال رجال منهم.

ال تدخل ما على حاشا.

استثناء الشيء من غير جنسه ال معنى له.

تحديد الظاهرة اللغوية ومالحظتها

حضر التالميذ إال زيد.

الوصف والتحليل

تعريف االستثناء

إذا تأملنا المثال أعاله نجد أن:

«زيد» لم يحضر كباقي التالميذ فخرج بذلك من حكم حضورهم، ويسمى مستثنى.

«التالميذ» تم استثناء زيد منهم في تحقيق فعل الحضور، ويسمى مستثنى منه.

«إال» أداة استثناء استعملت الستثناء زيد من التالميذ، ويسمى أداة استثناء.

استنتاج: االستثناء هو اخراج اسم من حكم ما قبله بواسطة أداة تسمى أداة االستثناء، وجملة االستثناء تتكون من ثالثة عناصر:

المستثنى.

المستثنى منه.

أداة االستثناء.

االستثناء ب «إال» وحكمه
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حكمهالمستثنىأداة االستثناءالمستثنى منهجملة االستثناء

وجوب النصبالعائدينإالالناسرجع الناس إال العائدين من السهرة.

الرفع حسب موقعه في الجملةثوبإالغير مذكورال يستر جسمها إال ثوب ممزق.

جواز الرفع أو النصبعليا / عليإالالتالميذلم يحضر التالميذ إال عليا / علي.

استنتاج: المستثنى ب «إال» يكون حكمه كما يلي:

وجوب النصب إذا كان الكالم مثبتا والمستثنى منه مذكورا.

الرفع حسب موقعه في الجملة إذا كان الكالم منفيا والمستثنى منه غير مذكور.

يجوز أن ينصب أو يتبع المستثنى منه على البدلية إذا كان الكالم منفيا أو المستثنى منه مذكورا.

االستثناء بــ «غير» و «سوى» وحكمه

حكمها وبعدهاأداتهاالمستثنى منهجملة االستثناء

وجوب النصب واالسم بعدها مجرور.غيرالتالميذقام التالميذ غير زيد.

الرفع حسب موقعه في الجملة واالسم بعدها مجرور.غيرالتالميذما قام التالميذ غير زيد.

جواز الرفع على البدلية أو النصب واالسم بعدها مجرور.سوىالتالميذقام التالميذ سوى زيد.

وجوب النصب واالسم بعدها مجرور.سوىالتالميذما قام التالميذ سوى زيد.

الرفع حسب موقعه في الجملة واالسم بعدها مجرور.سوىالتالميذما قام التالميذ سوى زيد.

جواز الرفع على البدلية أو النصب واالسم بعدها مجرور.سوىالتالميذما قام التالميذ سوى زيد.

استنتاج: يستثنى بــ «غير» و«سوى» فيكون لهما حكم كحكم المستثنى الواقع بعد «إال»، ويجر المستثنى بعدهما باإلضافة.

االستثناء بــ «خال» و «عدا» و «حاشا» و «ما عدا» و «ما خال»

حكمهالمستثنىأداتهاالمستثنى منهجملة االستثناء

جواز الرفع أو النصبسعيدًا / سعيدعداالتالميذحضر التالميذ عدا سعيدًا أو سعيد.

وجوب النصبخالدما عداالتالميذحضر التالميذ ما عدا خالد.

جواز الرفع أو النصب.علي / علياخالالتالميذنجح التالميذ خال علي / عليا.

وجوب النصبعلياما خالالتالميذنجح التالميذ ما خال عليا.

جواز الرفع أو النصبخالد / خالداحاشاالتالميذتغيب التالميذ حاشا خالد / خالدا.

استنتاج: يستثنى بـ «خال» و «عدا» و «حاشا» فينصب االسم بعدهما مفعوال به على أنها أفعال، أو يجر على أنها أحرف جر، وإذا

كانت «خال» و «عدا» مسبوقتين بــ «ما» ، فإن االسم بعدهما ينصب وجوبا على أنه مستثنى.

مالحظة:

ال تدخل «ما» على «حاشا»

ال ُيستثنى إال من معرفة أو نكرة مفيدة.

الملخص

المستثنى هو اسم يذكر بعد أداة استثناء مخالفا ما قبلها في الحكم، مثل: ربح التجار إال خالدًا

أركان االستثناء
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كما في المثال ثالثة: مستثنى منه (التجار)، ومستثنى (خالد)، وأداة االستثناء (إال)

حكم المستثنى بإال

1) يجب نصبه إن وقع في كالم مثبت ذكر فيه المستثنى منه، مثال:

أثمرِت األشجار إال شجرًة.

طار الحمام إال واحدًة.

2) يأتي منصوبا على االستثناء أو بدال تابعا للمبدل منه إذا كان الكالم منفيا والمستثنى منه مذكورا، مثال:

لم تتفتح األزهار إال البنفسَج.

لم تتفتح األزهاُر إال البنفسُج.

3) يجب أن يكون ما بعد إال حسب التركيب كما لو كانت إال غير موجودة إن كان الكالم منفيا والمستثنى منه غير مذكور، مثال:

ال تسود الشعوب إال باألخالقِ.

ال يسدي النصيحة إال المخلصون.

المستثنى بغير وسوى

يكون المستثنى بغير وسوى مجرورا باإلضافة.

. إذا كان الكالم تاما مثبتا تكون "غير" منصوبة على االستثناء، مثال: سلمت على القادمين غيَر واحِدِ

إذا كان الكالم تاما ومنفيا تنصب "غير" على االستثناء أو تعرب بدال من المستثنى منه، مثال: ما رأيت أحدا غيَر والدي.

. إذا كان الكالم منفيا والمستثنى منه محذوفا تعرب غير وسوى بحسب موقعهما في الجملة، مثال: لم يفترس الذئب غيَر شاِةِ
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