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  جلسه صفر  حامد قدیمی  ١٤٠٠کنکور  -نکتـــه و تـــست عــربــی 

  صفحه

  »اسلوب حصر يا اختصاص –اسلوب استثناء «

  

  شود.در اين مبحث يك اسم از يك گروه كلي جدا مي 
  

  هايم را دوست دارم إلّا اين پيراهن راتمام لباس           ها آمدند إلّا قديمي همه معلم

  

  

  هذه القميص إلّااحب كل مالبسي       إلّا قديميجاء كلّ المعلمين 

  

  

 نه  /    إلّا : حرف استثناء  /   جزء جدا شده كه بعد از إلّا مياد : مستثنيگروه كلي : مستثني م
  

يعني ممكنه مستثني منه از جمله حذف  مستثني منه ركن متغير است ولي إلّا و مستثني اركان ثابت هستند، ⇐⇐⇐⇐

  بشه ولي إلّا و مستثني هميشه هستند.
  

  

   جاء كل الّضيوف إّلا علياً      )(اسلوب استثناء+ الّا + مستثني  مستثني منه مذكور            

 انواع

  ما جاء إّلا علي     اسلوب حصريا اختصاص)ثني منه محذوف + الّا + مستثني (مست            

  

  )م(كتاب را جز منابعش خواند قرأت الكتاب إلّا مصادره              .شوداسلوب استثناء: طبق لغات ترجمه مي              

   هاييمال و خانواده نيستند جز امانت      شود.طبق لغات ترجمه مي )1                          ترجمه

         ليس المال و االهلون الّا ودائع              اسلوب حصر                 

  واده فقط امانت هستندمال و خان   فقط / تنها ... آخر ترجمه مثبت   )2                                    

  

  



 

 
2  

  جلسه صفر  حامد قدیمی  ١٤٠٠کنکور  -نکتـــه و تـــست عــربــی 

  صفحه

  سلوب استثناء و حصر و تشخيص آنهاهاي اروش حل تست
  

 استفاده از نكات سرعتي:) 1

    : استثناءقبل از الّا جمله مثبت باشد

  ورث األوالد أمواالً عن جدهم إّلا الحديقة

    : استثناءستثني (منـ + ضمير متصل) باشدبعد از م

  اً منهاقرأت جميع الكتب إّلا واحد

    : استثناءمستثني كلمه (بعضـ + ضمير) باشد
  ما إندفع المجاهدون إّلا بعضهم

  : استثناء ري باشد و در تعداد متفاوت باشندمستثني كلمه تكرا

  ما سمعت خبراً في التلفاز إّلا االخبار االقتصادية

        : حصرمستثني مرفوع باشد

  ما نجح في االمتحان اّلا المجدون 
  

  جايي نكته زير رو ديدي بدون كه غلطه: راگ ⇐⇐⇐⇐

    .اشد اسلوب استثناء داريم غلط استدار و ... باسم تنوين »كل، بعض، جميع، شيء«اال كلمات اگر قبل از  

  ال يعلم كل شيء اّلا اهللا 

  

  :بررسي وجود مستثني منه) 2

   .است ، اسلوب استثناء و اگر نباشد اسلوب حصر: اگر مستثني منه باشدمعني
  

   .اگر كامل باشد اسلوب استثناء است -                                   

  ال يحب قديمي احدا اال تالميذه      تركيب جمله قبل از الّا

  .اگر ناقص باشد اسلوب حصر است -                                   

         ليست الحياة إّلا مرحلة مملوءة بالمصائب 

  ما قيل عنك في المدرسه اال الثناء / اهدت في المجلس اال جماعتين/  ما حضر في المدرسه اال الطالبان المجتهدانما ش
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  جلسه صفر  حامد قدیمی  ١٤٠٠نکور ک -نکتـــه و تـــست عــربــی 

  صفحه

  براي تركيب كردن جمله قبل از الّا از موارد زير استفاده كن:

  

  هل جزاء االحسان الّا االحسان             مبتدا مرفوع + خبر مرفوع -

 جمله اسميه

  ما عليك الّا المطالعة             مبتداي مؤخّر خبر مقدم + -

  

  ما جاء الطالب الّا واحداً منهم              فعل الزم + فاعل مرفوع -

  ما شاهدت الّا معلماً      فعل متعدي + فاعل مرفوع + مفعول به منصوب -

  منصوبفعل متعدي دو مفعولي + فاعل مرفوع + مفعول به منصوب + مفعول به  -   جمله فعليه

  ال يكّلف اهللا نفساً إلّا وسعها                                                             

  ما كُتب الĤّ المقالة           فعل مجهول + نائب فاعل مرفوع -

  
  .كندجمله را ناقص نمي » تفعل للمخاطب، أفعل، نفعل«هاي نبودن فاعل در صيغه ⇐⇐⇐⇐

                          فلماً إلّا هذه االفالمال نشاهد  

  
     

  افعال ناقصه                   
     

  حرف مشبهة بالفعل + اسم منصوب + خبر مرفوع  

   إنّ االنسان لفي خسر اّلا الذين                                                  الفعل ـحروف مشبهة ب  

  منصوب حرف مشبهة بالفعل + خبر مقدم + اسم مؤخّر  

  ال اله الّا اهللا                        الي نفي جنس + اسم منصوب + خبر مرفوع       

  واسخــن

   ما كان الطّالب حاضرين اّلا حامدا      م مرفوع + خبر منصوب   افعال ناقصه + اس
  ما كان في الغرفة اّلا كتاب      افعال ناقصه + خبر مقدم + اسم مؤخّر مرفوع 
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  جلسه صفر  حامد قدیمی  ١٤٠٠نکور ک -نکتـــه و تـــست عــربــی 

  صفحه

  اين مبحث سه مدل تستي دارد: 

  تعيين اسلوب استثناء يا اسلوب حصر :مدل اول تستی

  

  

  

  

  

  

  :) عين المستثني منه المحذوف1
  ر ال يدركه إلّا المومنون باهللاهذا ام )2      ما كان لنا عمل إلّا الدعاء الي اهللا  )1
  ال ينجح الطلّاب في االمتحان الّا المجدين منهم )4    اريني كلها الّا التمرين االخيركتبت تم )3

  
  
   :عين ما فيه الحصر )2

  ال تفيد لشفاء بعض المرضي إلّا االستراحة )2  ي فصل الصيف الّا الهواء الحارإنّي أعاني مشكلة ف )1
  ليس لجهالة االنسان دواء إلّا علماً يعمل به )4  زّقاق صوت إلّا أصوات السياراتي الال يسمع ف )3

  
  
  :عين المستثني مختلفا )3

  ما كتب المعلم سواالت االمتحان اال ما كان في الكتاب )2  لوان العديدة الّا اللون االزرقال يحب صديقي اال )1
  ما نزل الرّاكبون من السيارة إلّا اثنين منهم )4    لم يأت إلي استقبال المدير الّا محبوه )3
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  جلسه صفر  حامد قدیمی  ١٤٠٠نکور ک -نکتـــه و تـــست عــربــی 

  صفحه

  را تشخيص دهيم. تعيين مستثني منه و نقش آن كه بايد با معني آن تستی:دوم مدل       

  

  :»ما شاهد الّنبي في المسجد الّا جماعتين«عين المستثني منه في  )4
  جماعتين )4    المسجد )3    العبارةليس في  )2    النّبي  )1
  

  
  :عين المستثني منه مختلفاً في االعراب )5

  لم يذهب العمال إلي عملهم يوم أمس إلّا هذا العامل ) 2    لم تشتر االم طعاماً ألوالدها إلّا الخبز ) 1
  ما وجدت وجهاً في هذه الصورة اال هذا الوجه  ) 4    ورث األوالد أمواالً عن جدهم إلّا الحديقة ) 3
  
  

   ترجمه مدل سوم تستی:
  
  
  :»فقط«بمعني » إّلا«عين حرف  )6

  ينمو في تراب هذه القري ما غرس الفلّاحون إلّا شجرة البرتقال )2  )كلّ وعاء يضيق بما جعل فيه إلّا وعاء العلم   1
  إلّا عمالً نقدر عليههؤالء االصدقاء ماانتظرونا  )4  كتب الّطالب ما أمرَ به االستاذُ إلّا جماعةً منهم )3

  
  
  :عين الخطاء في مرادف العبارات) 7

  ينقص كلّ شيء باالنفاق و لكن ال ينقص العلم باالنفاق = ينقُص كلّ شيء باالنفاق إلّا العلم )1
  علَي أن ال أتدّخل في موضوعٍ ال يرتبط بي = أتدّخل في كل موضوع إلّا موضوعاً اليرتبط بي )2
  يقول العادل الكالم الحق فقط = ال يقول العادل إلّا كالم الحق  )3
  يعلم أحد زمالئي اللغة الفرنسية فقط =  يعلم زمالئي اللغة الفرنسية إلّا واحداً منهم )4
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  جلسه صفر  حامد قدیمی  ١٤٠٠نکور ک -نکتـــه و تـــست عــربــی 

  صفحه

مكان باشد حتما بايد از معناي جمله تشخيص دهيم كه استثناء است  ،ر مستثني جارو مجرور يا قيد زماناگ ⇐⇐⇐⇐

  يا حصر:

  ال تسقط ورقة من شجرة إّلا بإذن اهللا       ترفع صوتك إلّا أمام الظالم ال

  

  

  

  لم يعتمد هذا الشّاب احد اال علي نفسه      ال تنصح المقصر إلّا بالتلّطف 

  

  

  

  

  ال تنبض دقات قلي ألحد إّلا لتالميذي
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  جلسه صفر  حامد قدیمی  ١٤٠٠نکور ک -نکتـــه و تـــست عــربــی 

  صفحه

  »مفـاعـيـل « 

  

  معلم مقالةًكتب ال       :آيدبعد از فعل متعدي مي :به ) مفعول1ٌ

   .: مصدر منصوب هم ريشه فعل جمله است) مفعول مطلق2

  شاهد النبي لعبهم مشاهدةَ الحكم    اذكروا اهللا ذكراً كثيراً     نزّل اهللا القرآن تنزيالً
  

 :    انواع مفعول مطلق

  صفت مفرد                                            

  (فعل بعد از نكره) جمله صفتفعل ... مصدر ... بالفاصله    .1

 معموال اسم ال دار)مضاف اليه (                                            

  

   عجيباً إخباراًإنَّ القرآنَ أخبرَ العالمين عن ظاهرة ظلمة البحر      اًـــمبين اًــفتحا لك ـــا فتحنـإّن
  صفتنوعي                                                                                              صفت              نوعي                                  

  

  الفقراء عيشةيعيش البخيل في الدنيا      المتقين احسانَانتم تحسنون الناس 

  م اليه نوعي                              م اليه                                   نوعي                                     
  

  قرأ صديقي آيات من القرآن قراءةً أثَّر في قلبي            ي ـزول عّنــاً ال يـا هللا ايمانـآمنت ب
  

  

  صفت مفرد                                  

  صفت جمله    فعل ... مصدر ... بدون .2

  مضاف اليه                                         

  ضربت الطفل ضربةً و ذهبت    جرح غواص جرحاً     ادعو ربي أن يعفو ذنبي عفواً  
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  جلسه صفر  حامد قدیمی  ١٤٠٠نکور ک -نکتـــه و تـــست عــربــی 

  صفحه

  ، مسلما، بدون ترديد .... ) دارد.تأكيد كننده (قطعا مفعول مطلق تأكيدي معني ���� :1نکته  

  )نزّل اهللا القرآن تنزيالً (قطعا خدواند ....
  ) دارد.همچون –مانند –(مثل مضاف اليه است معني مفعول مطلق نوعي كه به همراه ����

  )شاهد النبي لعبهم مشاهدة الحكم (مانند داور ...
  .شودمعني نميدر ترجمه مفعول مطلق نوعي كه به همراه صفت است  ����

  به زيبايي صبر كن) (اصبر صبراً جميالً 
  

  عول مطلق استفاده شود.اگر فعل ثالثي مزيد باشد بايد مصدر همان باب به عنوان مف :2نکته 

  )توكيالً / توكّالًومن يتوّكل علي اهللا ......... (: المعين الصحيح

  

  گيرد.نمي» ال « مفعول مطلق هرگز  :3نکته 

  )مجالسةً / المجالسةجالَس صديقي العلماء ............... (عين الصحيح: 

  

  :زنهاي مشتق زير باشندنبايد بر و مفعول مطلق مصدر است يعني جامد است و :4نکته 

  »مفاعاة –به جز مفاعلَة   فاعل / مفعول / فَعيل / فَعول / فَعل / فَعالن / مـُ «

  عين الصحيح:  

  )ا ......... (جاهداً / اجتهاداًتجتهد الطالبة في دروسه -

  )...........  (احساناً / محسناًأحسنت الي الفقراء  -

  

  گيرد.كه در اين حالت تنوين نمي ........ شده باشدخواهد مگر اينكه .....مي مطلق هميشه تنوين نصب :5نکته 

  »گيردكه مضاف شده است و فتحه ميفهميم فعول مطلق اسم ..... دار باشد مياگر بعد از م«                  

  )مجاهدةً /جاهدةَ المتوكلين (معين الصحيح: هم يجاهدون في سبيل اهللا ............ 
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  جلسه صفر  حامد قدیمی  ١٤٠٠نکور ک -نکتـــه و تـــست عــربــی 

  صفحه

  اين مبحث سه مدل تستي دارد: 

   انواع مفعول مطلق مدل اول تستی:

  

  :جاء لبيان كيفية وقوع الفعل» صبراً«عين  )1
    اً أكثر من صبر االمهات الكثيرلم أشاهد صبر )1
  إنّه صبر علي المصيبة و كان صبره صبراً محموداً )2
      اذا كان صبرك صبراً جميالً يوفقك اهللا  )3
  ستطعت أن تصبر صبراً كثيراً علي المصائب يجزيك اهللاذا ا )4
  
  

  

  »لف بعضهم عن بعض اختالفاً كبيراً.يخت«في » إختالفا«تخب االعراب لـ إن )2
  ) مفعول مطلق نوعي4      ) صفت3      حال )2  مفعول مطلق تاكيدي )1

  

  
  

   :) عين اسماً لرفع الّشك3
  في الدروس  ما شاهدنا تنافساً كتنافس هؤالء التلميذات) 1
  شاهدت التلميذات في حفظ الدروس تنافساً عجيباً ) 2
      قد أنعم اهللا علي االنسان إنعاماً و لو كان كفوراً ) 3
  قد أنعم اهللا علي البشر إنعاماً وافراً لعلّه يستقيم ) 4
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  جلسه صفر  حامد قدیمی  ١٤٠٠نکور ک -نکتـــه و تـــست عــربــی 

  صفحه

  اي كه مناسب مفعول مطلق باشد.ي پر كردن كلمهجاي خالي برا تستی: مدل دوم

  ، هم ريشه بودن كلمه مورد نظر با فعل جمله را بررسي كنيم.بدون ال بودن، بايد جامد بودن در اين حالت

  

  
  »......لعب في مباراة كرة القدم  إّنه«عين الخطاء في بيان نوع الفعل في  )4

  لعبة دقيقة )4    لعب الفائزين )3    العباً متحيراً  )2    لعب االطفال  )1
  

  

  

  

   عول مطلقترجمه مف تستی: مدل سوم

  
  

 ) عين الخطأ:5

  .: تو به صداقت، بسيار تمايل پيدا كردي) رغبت في الصدق رغبةٌ كثيرة1

  .كندجاهدة: مومن در راه خدا تالش مياهللا م سبيل ) يجاهد المؤمن في2
 .كند همچون توكل مومنان: دوستم بر پروردگارش توكل ميل صديقي علي ربه توّكل المؤمنين) يتوّك3

  .رسد و من هر روز آرزوي آن را دارم: انسان كوشا به آرزوهايش حتما ميه بلوغاً و أنا كلَّ يوم أتمنّاهبلغ المجتهد آمال) ي4
  

 


