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 به نام خدا

 اسلوب استثناءء و حصر

 دوازدهم یترجمه مربوط به درس سوم کتاب عربو قواعد 

 نام دارد و ساختار دوم حصر استثناءساختار اول اسلوب  :دیشو یدرس شما با دو ساختار آشنا م نیدر ا

 استثناء 

که در جمله  یخبر ایکه در جمله اعلام شده  یرا از حکم یزیچ ای یکس میخواه یهمانطور که از نامش مشخص است م استثناءدر ساختار 

 .میکن استثناء ،گفته شده است

 .یرا در آزمون گذشته صد زدم به جز عرب میمن همه درس ها :به عنوان مثال

استثناء  یاز آن درس عرب اما دیاصادر کرده یحکم آنها درباره و یدداد خبر ها درس همه در گذشته آزمون در زدن صد از جمله شما نیدر ا

 .شده است

ه است گون نیا استثناءکه گفته شد ارکان ساختار  یو بر اساس مثال یوجود دارد اما در دستور زبان فارس یعرب زباندر  زیساختار ن نیمعادل ا

 ه درس هاهم یعنی :منه یمستثن. ۱

 (به جز)همان کلمه  یعنی :استثناء ادات. 2

 یعربدرس همان  یعنی ی:مستثن ۳

 داتابه کلمه و کلمات بعد از  ازیارکان جمله ن ای ییو به لحاظ معنا تکامل اس استثناء اداتجمله قبل از  استثناءکه در ساختار  دیدقت کن

 یم.ندار استثناء

 .شود ینشان داده م (االّ)حرف  لهیبه وس استثناء اداتتفاوت که  نیبا اد؛ سه رکن وجود دار برای اسلوب استثناء نیز همین یدر زبان عرب

 العربیة االّ الامتحان یوم الجمعة دروس فی نجحتُ

 نکته: -

 .راضمیر قرار داد نه خود  منه مستثنیرا به عنوان  ریمرجع ضم دیبا ،باشد ریضم کی نهم استثناءاگر  یکه در زبان عرب دیدقت کن

 حصر 

 از حکم و یزیچ ای یآوردن کس رونیجدا کردن و ب یر براصتفاوت که در ساختار ح نیشود با ا یساخته م( االّ)  لهیبه وس زیاسلوب حصر ن 

 .شود یذکر م یژگیو ایصفت  کیدر  یزیچ ای یمنحصر کردن کس یبرابلکه  ؛دیآ یخبر داده شده نم

 صد نزد، بجز من! در عربی آزمون گذشتهکس  چیه: مثال عنوانبه 

 .میامنحصر کرده ه )صد زدن در عربی( را در )من(جمل نیادر 

 . میبده نشان را بودن ثناءاست میخواهیانحصار رخ بدهد بلکه تنها م میخواه ینم استثناءاست که در  نیا استثناءتفاوت آن با جمله 

 (شود مگر دانش یکم م خششبا انفاق و ب یزیهر چ) مییگویبه عنوان مثال م
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 نیمستثرا از آن  (دانش)و  میصادر کرد یحکم ای میاکرده استثناءحکم  کیبلکه آن را از  میکن منحصر یزیدانش را در چ میخواهنمیدر واقع 

 .میاکرده

 .میکرده ا (دانش)را منحصر به  (انسان یداشته ها)جمله  نیدر ا (ماند مگر دانش یانسان نم یبرا زیچ چیه) مییگو یم یاما وقت

 روش تشخیص -

 صورت است که نیو حصر به ا استثناء بولاس صیتشخ گرید روش

قل منت( االّ)شود بلکه به بعد از   یدر آن ذکر نم همن مستثنیو  دیآ یم یجمله به صورت منف (االّ)معمولاً قبل از   صر:ح اسلوبدر  -

 ؛ شودیم

 یمنتقل م (االّ )به بعد از  نهم مستثنیر صح تاراما در ساخ .کامل است( االّ) آن قبل از  یتمام ارکان جمله و معنا: ستثناءسلوب اادر  -

 .شود

 .ستین یشگیهم روش دوم نیالبته ا

 حصر:ترجمه ساختار  -

 :میبه دو صورت عمل بکن میتوانیم حصر ساختار ترجمهدر 

 .میذکر کن (تنها) ای (فقط) دیجمله را به صورت مثبت و همراه با ق. ۱

 .میکن استفاده (بجز)به صورت  باشد اما از ترجمه یبه صورت منف نکهیا ای. 2

کاظم / در کتابخانه بجز  به جز دمیرا ند یدر کتابخانه کس( 2کاظم را دیدم .    در کتابخانه فقط( ۱کاظم:  الّ: ما شاهدت فی المکتبة امانند

 کاظم کسی را ندیدم.
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