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 الوحدة الثانية 

 االستثناءأنواع 

 

منفيتام  تام مثبت  
 

 ناقص/ مفرغ منقطع

جميع عناصر 

االستثناء 

موجودة ولم 

 يسبق بنقي 

حكم المستثنى 

 النصب دائما

جميع عناصر 

االستثناء موجودة 

 وسبق بنقي 

حكم المستثنى 

النصب أو بدل من 

 المستثنى منه 

جميع عناصر 

االستثناء موجودة 

المستثنى ليس من 

جنس المستثنى 

 منه 

حكم المستثنى 

 النصب 

يحذف المستثنى 

منه ويكون 

 مسبوق بنفي 

اإلعراب يعرب 

حسب الموقع 

 رفعا ونصبا وجرا 

 أركان االستثناء

 

 المستثنى االداة  المستثنى منه الحكم

 االستثناء أسلوب يتضمن إخراج ما بعد أداة االستثناء من حكم ما قبلها

 

 محمدا اال الطالب حضر



 

2 
 

نوع االستثناء في الجملة ) حضر الطالب اال خالدا (-1  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

الجملة ) ما حضر الطالب اال خالدا ( نوع االستثناء في-2  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(ما وصل الطالب اال كتبهم نوع االستثناء في الجملة ) -3  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(انت اال رسولنوع االستثناء في الجملة ) ما -4  

ناقص-4منقطع     -3منفي      تام  -2تام مثبت    -1  

(قرأت كتبي اال النحو نوع االستثناء في الجملة ) ما -5  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(وصل المدعوون اال واحدا نوع االستثناء في الجملة ) -6  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(وصل المدعوون اال واحدانوع االستثناء في الجملة ) ما -7  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(رأيت الطالب اال المدير نوع االستثناء في الجملة ) -8  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(فاز اال المجتهد نوع االستثناء في الجملة ) ما -9  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(يدخل الطالب الى قاعة االمتحان اال هواتفهم نوع االستثناء في الجملة ) -10  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  
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(ليس في المكان شيء اال بقايا الطعام نوع االستثناء في الجملة ) -11  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(ينجح الطالب في االمتحان اال المتكاسل نوع االستثناء في الجملة ) -12  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(كل نفس بما كسبت رهينة نوع االستثناء في الجملة ) -13  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(فما حصدتم فذروه في سنبله اال قليال مما تأكلوننوع االستثناء في الجملة ) -14  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(أحترم الناس اال ذا الوجهين نوع االستثناء في الجملة ) -15  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(وما المال واألهلون اال ودائع     وال بّد يةما أن ترد الودائعلة ) نوع االستثناء في الجم-16  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(ما شاهدت ليلة امس اال برنامجا وثائقيا نوع االستثناء في الجملة ) -17  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(كان في المكتبة عند وصولنا اال سناء نوع االستثناء في الجملة ) ما -18  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(وصل العمال اال أدواتهم نوع االستثناء في الجملة ) -19  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(من المسافرين اال مسافرين  تأخرنوع االستثناء في الجملة ) ما -20  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  
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(تأخر من المسافرين أحد اال مسافرين نوع االستثناء في الجملة ) ما -21  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(ال ينكر للجميل انسان اال الجاحدنوع االستثناء في الجملة ) -22  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(تأخر اال مسافران نوع االستثناء في الجملة ) ما -23  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(زرت األماكن االثرية في االدن اال أم قيسنوع االستثناء في الجملة ) -24  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(أحترم التجار المستثمرين اال المحتكر نوع االستثناء في الجملة ) -25  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(أحب اال المنسفنوع االستثناء في الجملة ) ما -26  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(لكل دواء يستطيب به    اال الحماقة أعيت من يداويهانوع االستثناء في الجملة ) -27  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(نامت األعين اال مقلة        تسكب الدمع وترعى مضجعكنوع االستثناء في الجملة ) -28  

صناق-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(ما كانت االيام اال دوال بين الناسنوع االستثناء في الجملة ) -29  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(غادر الحاضرون القاعة اال محمدا نوع االستثناء في الجملة ) -30  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  
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(حضر المدعوون الحفلة اال محمدا نوع االستثناء في الجملة ) ما -31  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(حضر الحفلة اال محمد نوع االستثناء في الجملة ) ما -32  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(بيت اال محمداال أحد في النوع االستثناء في الجملة ) -33  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا الدم فسجدوا اال ابليس نوع االستثناء في الجملة ) -34  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(كل أعضاء الفريق موجودون اال عليانوع االستثناء في الجملة ) -35  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(وصلت النا اال قلمها نوع االستثناء في الجملة ) -36  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(ال يزرع الفالح اال االشجار المثمرةنوع االستثناء في الجملة ) -37  

ناقص-4   منقطع  -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(أحب من الناس اال الصادق نوع االستثناء في الجملة ) ما -38  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(شاهدت اال فاطمةنوع االستثناء في الجملة ) ما -39  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(الكتب اال واحدقرأت نوع االستثناء في الجملة ) ما -40  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  
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(عادت االغنام الى الحظيرة اال الكلبنوع االستثناء في الجملة ) -41  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(ال يعجبني اال الصالحنوع االستثناء في الجملة ) -42  

ناقص-4منقطع     -3منفي      تام  -2تام مثبت    -1  

(لم يحضر االجتماع اال ليث نوع االستثناء في الجملة ) -43  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(وصل المسافرون اال حقائبهمنوع االستثناء في الجملة )-44  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

(ما انت اال نذيرفي الجملة )  نوع االستثناء-45  

ناقص-4منقطع     -3تام منفي       -2تام مثبت    -1  

ناقص هي  ءالجملة التي احتوت على استثنا-46  

ما وصل المسافرون اال حقائبهم   -2وصل المسافرون اال حقائبهم    -1  

قرأت كتبي اال الحاسوب -4   ما وصل اال المجتهد          -3    

تام مثبت هي  ءالتي احتوت على استثنا الجملة-47  

ما وصل المسافرون اال حقائبهم   -2وصل المسافرون اال حقائبهم    -1  

قرأت كتبي اال الحاسوب -4   ما وصل اال المجتهد          -3    

تام منفي هي  ءالجملة التي احتوت على استثنا-48  

ما وصل المسافرون اال حقائبهم   -2وصل المسافرون اال حقائبهم    -1  

قرأت كتبي اال الحاسوب -4   ما وصل اال المجتهد          -3    
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منقطع هي  ءالجملة التي احتوت على استثنا-49  

ما وصل المسافرون اال حقائبهم   -2وصل المسافرون اال حقائبهم    -1  

قرأت كتبي اال الحاسوب -4   ما وصل اال المجتهد          -3    

ناقص هي  ءالجملة التي احتوت على استثنا-50  

   أقالمهماال  الطالب ما وصل  -2   عادت االغنام الى الحظيرة اال الكلب  -1

ما انت اال نذير -4سلمت على الطالبات اال رشا           -3    

منقطع هي  ءالجملة التي احتوت على استثنا-51  

ما وصل الطالب  اال خالد   -2عادت االغنام الى الحظيرة اال الكلب     -1  

ما انت اال نذير -4سلمت على الطالبات اال رشا           -3    

تام مثبت هي  ءالجملة التي احتوت على استثنا-52  

ما وصل الطالب  اال أقالمهم   -2عادت االغنام الى الحظيرة اال الكلب     -1  

ما انت اال نذير -4على الطالبات اال رشا          سلمت  -3    

تام منفي هي  ءالجملة التي احتوت على استثنا-53  

ما وصل الطالب  اال خالد   -2عادت االغنام الى الحظيرة اال الكلب     -1  

ما انت اال نذير -4سلمت على الطالبات اال رشا           -3    

الحركة الصحيحة على فاطمة في جملة ) سلمت على الطالبات اال فاطمة( -54  

سكون -4كسرة           -3فتحة        -2ضمة       -1  

الحركة الصحيحة على الكلب في جملة ) عادت االغنام اال الكلب ( -55  

سكون-4كسرة           -3فتحة        -2ضمة       -1  
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لكلب( في جملة ) عادت االغنام اال الكلب ( الحكم االعرابي ) ا-56  

واجب الجر -4واجب الرفع             -3جائز النصب         -2واجب النصب        -1  

الحكم االعرابي ) خالد( في جملة ) ما وصل الطالب اال خالد ( -57  

واجب الجر -4واجب الرفع أو النصب       -3جائز النصب        -2واجب النصب       -1  

الحكم االعرابي )أقالمهم( في جملة ) ما وصل الطالب اال اقالمهم ( -58  

واجب الجر -4واجب الرفع             -3جائز النصب         -2واجب النصب        -1  

الحركة الصحيحة على النشيط في جملة ) ما سافر اال النشيط ( -59  

سكون -4     كسرة      -3فتحة        -2ضمة       -1  

الحركة الصحيحة على النشيط في جملة ) ما سافر أحد اال النشيط ( -60  

سكون -4كسرة           -3فتحة        -2ضمة       -1  

 

 

 

 

 

 

الحركة الصحيحة على غير في جملة ) ال يتنكر للجميل انسان غير الجاحد( -61  

2+1-4كسرة           -3فتحة        -2ضمة       -1  

الحركة الصحيحة على غير في جملة ) قرأت مها ديوان الشعر غير ثالث قصائد( -62   

سكون -4كسرة           -3فتحة        -2ضمة       -1  

 أحكام املستثىن ب ) غري أو سوى (

غري أو سوى من أدوات االستثناء ويعربان اعراب االسم الواقع بعد ) اال( وأما 
 ما بعدها يكون مضافا اليه 
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الحركة الصحيحة على غير في جملة ) كل الذخائر غير تقوى    ذي الجالل إلى نفاد( -63  

سكون -4كسرة           -3فتحة        -2ضمة       -1  

الحركة الصحيحة على غير في جملة )ما  تفتح غير النرجس( -64  

سكون -4كسرة           -3فتحة        -2ضمة       -1  

الحركة الصحيحة على الجاحد في جملة ) ال يتنكر للجميل انسان غير الجاحد( -65  

 +1-4كسرة           -3فتحة        -2ضمة       -1

الحركة الصحيحة على النرجس في جملة )ما  تفتح غير النرجس( -66  

سكون -4كسرة           -3فتحة        -2ضمة       -1  

الحركة الصحيحة على النرجس في جملة )تفتحت االزهار سوى النرجس( -67  

سكون -4كسرة           -3فتحة        -2ضمة       -1  

الحركة الصحيحة على المثمرة في جملة )تفتحت ازهار االشجار سوى المثمرة( -68  

سكون -4كسرة           -3فتحة        -2ضمة       -1  

ة على قلبك في جملة )فليس هناك سوى قلبك يحتضن الحب( الحركة الصحيح-69  

سكون -4كسرة           -3فتحة        -2ضمة       -1  

الحركة الصحيحة على الجاحد في جملة )ال يتنكر للجميل انسان سوى الجاحد( -70  

سكون -4كسرة           -3فتحة        -2ضمة       -1  
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المحتكر( الحركة الصحيحة على المحتكر في جملة )أحترم التجار المستثمرين حاشا -71  

  3+2-4كسرة           -3فتحة        -2ضمة       -1

المحتكر في جملة )أحترم التجار المستثمرين حاشا المحتكر(   لكلمة االعراب-72  

  2+1-4مستثنى منصوب           -3اسم مجرور         -2مفعول به منصوب       -1

االثرية في االردن ما عدا أم قيس( االعراب لكلمة ما عدا  في جملة )زرت االماكن -73  

  2+1-4أداة استثناء               -3جرف جر         -2فعل ماض        -1

إحدى الجمل التالية صحيحة -74  

لن يكّرم في الحفل سوى المتميزين . -1  

لن يكّرم في الحف سوى المتميزون .  -2  

إحدى الجمل التالية صحيحة -74  

حضر المدعوون االجتماع ما خال زيادا  -3االجتماع ما خال زياُد.    حضر المدعوون -1  

حضر المدعوون االجتماع ما خال زياٌد.  -2  

عدا وما خال  وعدا وخال حاشا (أحكام املستثىن ب ) ما   

إما مفعول به أو اسم جمروريعرب ما بعدها  ما عدا وما خال  وعدا وخال حاشا  

تعرب إما فعل ماض أو حرف جر اذا جتردت من  ما عدا وما خال  وعدا وخال حاشا
 ما
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إحدى الجمل التالية صحيحة -75  

أورقت االشجار ما عدا شجرةُ  -3أورقت االشجار ما عدا شجرةَ.    -1  

. أورقت االشجار ما عدا شجرة   -2  

( شجار ما عدا شجرة ألثمرت اأفي جملة ) جرةشالحركة الصحيحة على -76  

تنوين ضم -4          تنوين كسر  -3فتحة        -2ضمة       -1  

( حضر المدعوون االحتفال عدا خالد في جملة ) خالدالحركة الصحيحة على -77  

تنوين ضم -4          تنوين كسر  -3فتحة        -2ضمة       -1  

(  محمد حاشالن يكرم في جملة )محمد الحركة الصحيحة على -78  

تنوين ضم -4           فتحتنوين  -3فتحة        -2ضمة       -1  

( االثرية في االردن ما عدا أم قيسزرت االماكن في جملة )م أ الحركة الصحيحة على-79  

تنوين ضم -4          تنوين كسر  -3فتحة        -2ضمة       -1  

( قلبك يحتضن الحب ما خالفليس هناك في جملة ) جرةشالحركة الصحيحة على -80  

تنوين ضم -4          تنوين كسر  -3فتحة        -2ضمة       -1  

 

 

 

 

الوحدة انتهت   

  حدههلل والكمال 

الرجاء التواصل على الرقم  ي مالحظة على املكثفأن وجدت إالطالب عزيزي 
0777255754  


