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I - تحديد الظاهرة اللغوية ومالحظتها:  
o حضر التالميذ إال زيد..  

II  - الوصف والتحليل:  
  :تعريف االستثناء -  1

  :إذا تأملنا المثال أعاله نجد أن
  ).مستثنى منه(لم يحضر كباقي التالميذ فخرج بذلك من حكم حضورهم، ويسمى » زيد« �
  .حضور، ويسمى مستثنى منهتم استثناء زيد منهم في تحقيق فعل ال» التالميذ« �
  .أداة استثناء استعملت الستثناء زيد من التالميذ، ويسمى أداة استثناء» إال« �
  :استنتاج

  :وجملة االستثناء تتكون من ثالثة عناصر ،االستثناء هو اخراج اسم من حكم ما قبله بواسطة أداة تسمى أداة االستثناء
  .المستثنى .1
  .المستثنى منه .2
  .أداة االستثناء .3

  :وحكمه» إال«االستثناء ب  -  2
  حكمه  المستثنى  أداة االستثناء  المستثنى منه  جملة االستثناء

  وجوب النصب  العائدين  إال  الناس  .رجع الناس إال العائدين من السهرة
  الرفع حسب موقعه في الجملة  ثوب  إال  غير مذكور  .ال يستر جسمها إال ثوب ممزق

  جواز الرفع أو النصب  علي/ عليا   إال  التالميذ  .علي/ لم يحضر التالميذ إال عليا 
  :استنتاج

  :ما يليكيكون حكمه  » إال«ـــ المستثنى ب
  .وجوب النصب إذا كان الكالم مثبتا والمستثنى منه مذكورا �
  .الرفع حسب موقعه في الجملة إذا كان الكالم منفيا والمستثنى منه غير مذكور �
  .ى البدلية إذا كان الكالم منفيا أو المستثنى منه مذكورايجوز أن ينصب أو يتبع المستثنى منه عل �

  :وحكمه» سوى«و» غير«االستثناء بـــ  -  3
  حكمها وبعدها  أداتها  المستثنى منه  جملة االستثناء

  .وجوب النصب واالسم بعدها مجرور  غير  التالميذ  .قام التالميذ غير زيد
  .ب موقعه في الجملة واالسم بعدها مجرورالرفع حس  غير  التالميذ  .ما قام التالميذ غير زيد
  .جواز الرفع على البدلية أو النصب واالسم بعدها مجرور  سوى  التالميذ  .قام التالميذ سوى زيد

  .وجوب النصب واالسم بعدها مجرور  سوى  التالميذ  .ما قام التالميذ سوى زيد
  .الجملة واالسم بعدها مجرورالرفع حسب موقعه في   سوى  التالميذ  .ما قام التالميذ سوى زيد
  .جواز الرفع على البدلية أو النصب واالسم بعدها مجرور  سوى  التالميذ  .ما قام التالميذ سوى زيد
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  :استنتاج
  .، ويجر المستثنى بعدهما باإلضافة»إال«فيكون لهما حكم كحكم المستثنى الواقع بعد » سوى«و» غير«يستثنى بـــ 

  :»ما خال«و» ما عدا«و» حاشا«و» عدا«و» خال«االستثناء بـــ  -  4
  حكمه  المستثنى  أداتها  المستثنى منه  جملة االستثناء

  .جواز الرفع أو النصب  سعيدٍ / سعيداً   عدا  التالميذ  .ضر التالميذ عدا سعيداً أو سعيدٍ 
  .وجوب النصب  خالد  ما عدا  التالميذ  .حضر التالميذ ما عدا خالد

  .جواز الرفع أو النصب  عليا/ علي   خال  التالميذ  .ياعل/ علي / نجح التالميذ خال 
  .وجوب النصب  عليا  ما خال  التالميذ  .نجح التالميذ ما خال عليا
  .جواز الرفع أو النصب  خالدا/ خالد   حاشا  التالميذ  .خالدا/ تغيب التالميذ حاشا خالد 

  :استنتاج
ال به على أنها أفعال، أو يجر على أنها أحرف جر، وإذا كانت فينصب االسم بعدهما مفعو » حاشا«و» خال«و» عدا«يستثنى بــ 

  .، فإن االسم بعدهما ينصب وجوبا على أنه مستثنى»ما«مسبوقتين بـــ » خال«و» عدا«
  :مالحظة
  .»حاشا«على » ما«ال تدخل  �
  .ال ُيستثنى إال من معرفة أو نكرة مفيدة �


