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  ِكتاب
 األساليب النحوية شرح

  لشرحِ حنوي تطبيقي مميز  ِكتاب  
 أسلوًبا حنوًيا بطريقة تطبيقية أبسلوب يسري 31لدراسة 
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 األسلوب الثاين:
 أسلوب االستثناء

 خريطة النحو العريب. -1
 حاشا. –خال  –عدا  -2

 أنواع ملَّا. -3
4- .  ِإالَّ

 سوى. –غري  -5
هذه املادة العلمية مأخوذة من كتاب شرح األساليب النحوية للمحاضر دمحم 

مكاوي، وهذا الكتاب من املادة العلمية من دورة شرح األساليب النحوية لدراسة 
 أسلوًبا يف النحو العريب. 31
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 خريطة النحو العريب
 حرف فعل اسم 

 9األمساء معربة إال كل 
 أمساء فهي مبنية

 80كل احلروف عددها   أمر مضارع ماض  
 نوًعا 40حرفًا بـ 

أمساء اإلشارة  – الضمائر
 –األمساء املوصولة  –

أمساء  – أمساء الشرط
بعض  – االستفهام
األعداد  –الظروف 

  –املركبة 
 –األمساء املنتهية بويه 

 أمساء األفعال

  

 
 ةاألمساء املعرب

 جمرورات منصوابت مرفوعات
  أشباه املفاعيل 
  احلال  
  التمييز 
  االستثناء 
  النداء 
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 أدوات االستثناء
ما ال يكون إال 

 امسًا
ما ال يكون إال 

 حرًفا
مشرتك بني 

 االسم واحلرف
مشرتك بني الفعل 

 واحلرف
 حاشا -خال  –عدا  ملَّا ِإالَّ  سوى –غري 
 4 - 3 – 3 4ْمماا = لا  4ِإْلالا =   3 -  3

 
 
 ف:( املشرتك بني الفعل واحلر 1)

 (حاشا –خال  –عدا )
بشرط واحد فقط إذا  حروف اجلر، وقد تكون من األفعالاألصل فيها أهنا من 

. وإذا سبقت )عدا( بـ )ما( املصدرية فتكون )عدا( فعًلا اسم جمرورجاء بعدها 
 وليس حرفاا.

 حرف جر فعل ماض  
. األفعال األصل أهنا من  إذا جاء بعدها اسم  جمرور 

 صفحة   عداقرأُت الكتاب  صفحةا  عداقرأُت الكتاَب 
: فعل ماض  مبين على السكون (قرأت  )

 التصاله بتاء الضمري. 
: ضمري ًبرز متصل مبين على (التاء)

 الضم يف حمل رفع فاعل. 
: مفعول به منصوب وعًلمة (الكتاب)

: فعل ماض  مبين على السكون (قرأت  ) 
 التصاله بتاء الضمري. 

: ضمري ًبرز متصل مبين على (التاء)
  حمل رفع فاعل. الضم يف

: مفعول به منصوب وعًلمة (الكتاب)
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 نصبه الفتحة الظاهرة. 
: فعل ماض  مبين على الفتح (عدا)

املقدر على األلف للتعذر. كمثل )رأى( 
 يف إعرابه. 

. (هو)ضمري مسترت وجوًبا  والفاعل
: مفعول به منصوب وعًلمة (صفحة)

 نصبه الفتحة الظاهرة.   

 نصبه الفتحة الظاهرة. 
: حرف جر مبين على السكون ال (عدا)

حمل له من اإلعراب. كمثل )على( يف 
 إعرابه. 

اسم جمرور حبرف اجلر )عدا( : (صفحة)
 وعًلمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.

 
 قرأت  الكتاب عدا صفحة  

 صفحة   عداقرأُت الكتاب  صفحةا  اعدقرأُت الكتاب 
 حرف جر  فعل ماض  

 
 

 وإذا سبقت )عدا( بـ )ما( املصدرية فتكون )عدا( فعاًل وليس حرًفا.
 صفحةً  عداقرأت  الكتابا ما 

 حرف مصدري مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  :(ما)
ثل إعراب فعل ماض  مبين على الفتح املقدر على األلف للتعذر. كم :(عدا)

 . (هو)ضمري مسترت وجوًبا تقديره  والفاعل)رأى(. 
 : مفعول به منصوب وعًلمة نصبه الفتحة الظاهرة.  (صفحة)
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 إذا مل ت سبق عدا مبا املصدرية إذا سبقت عدا مبا املصدرية

ويكون بعدها  فإهنا دائًما تكون فعاًل 
 مفعول به.

إذا مل أيِت بعدها اسم  فعاًل فقد تكون 
إذا جاء بعدها  حرًفا. وقد تكون جمرور

 اسم جمرور
 مىت تكون )عدا( فعاًل ماضًيا قواًل واحًدا ؟

 إذا س بقت بـ )ما( املصدرية
 مىت تكون )عدا( فعاًل ومىت تكون حرفًا يف نفس الوقِت ؟

 إذا مل ت سبق بـ )ما( املصدرية

 
 زيد (/ جاءا القوم  عدا زيًدا )

ا مفعول به(. –ل مسترت وجوًبا الفاع –)فعل ماض   :عدا زيًدا  زيدا
 .(اسم جمرور حبرف اجلر )عدا( –)حرف جر  :عدا زيد  

 (جاءا القوم  ما عدا زيًدا)
 حرف مصدري مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  :(ما)
 فعل ماض  مبين على الفتح املقدر على األلف للتعذر.  :(عدا)

 . (هو)ضمري مسترت وجوًبا تقديره  الفاعل
 مفعول به منصوب وعًلمة نصبه الفتحة الظاهرة. :(زيًدا)

 ، يف حمل نصب حال  واملصدر املؤول من ما املصدرية والفعل بعدها )عدا(  -3
 .(جاء القوم جماوزين زيًدا)

. يف حمل نصب على الظرفية الزمانيةملصدرية والفعل )عدا(  املصدر املؤول من ما ا -2
 ا(.)جاء القوم  وقتا جماوزهتم زيدً 
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املصدر املؤول من ما املصدرية والفعل بعدها )عدا( يف حمل نصب حال  قاعدة:

 أو يف حمل نصب على الظرفية الزمانية.
حاشا( من األفعال فإن  –خال  –يف كل نص   يف الدنيا إذا اعتربان )عدا 

. وما أييت بعد عدا الفعلية البد وأن (هو)الفاعل يكون مسترتًا وجواًب تقديره 
. ي نص  .(طالبةً  عداجاءت الطالبات ما ) .(طالًبا عداجاء الطالب ما )با

 
 }وأن تصوموا خرٌي لكم{

 حرف مصدري ونصب مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  :(أن)
 فعل مضارع منصوب بـ )أن(. :(تصوموا)

 .واملصدر املؤول من أن والفعل يف حمل رفع مبتدأ وتقديره )وصومكم(
 كالمها(. ]جيوز الوجهاِن[  –صفحة   –عدا )صفحًة  قرأت  الكتاب
 ]صفحًة[كًلمها(.   –صفحة   – صفحةً ) عدا ماقرأُت الكتاب 
 ]فعل[.كًلمها(.   –حرف  –صفحةا )فعل  عداقرأُت الكتاب 
 ]حرف[.كًلمها(.   –حرف  –صفحة  )فعل  عداقرأُت الكتاب 
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 حرف فعل
 اسم جمرور إذا جاء بعدها  األصل أهنا من األفعال

 صفحة   عداقرأت  الكتاب  صفحةً عدا قرأت  الكتابا 
مبين على الفتح املقدر  ماض  : فعل اعد

 على األلف للتعذر.
: فعل ماض  مبين على الفتح املقدر رأى

 على األلف للتعذر.

جر مبين على السكون ال  حرف: اعد
 حمل له من اإلعراب. 

: حرف جر مبين على السكون ال على
 من اإلعراب.  حمل له

 الفاعل ضمري مسترت وجوابً 
مفعول به منصوب وعًلمة صفحة: 

 نصبه الفتحة الظاهرة.

اسم جمرور حبرف اجلر )عدا( صفحة : 
 وعًلمة جره الكسرة الظاهرة.

أما إن سبقت عدا بـ )ما( املصدرية فإهنا تكون فعاًل دائًما وما بعدها يكون 
 مفعواًل به.

 حًة.صف عداقرأت  الكتاب ما 
 حرف مصدري مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  :(ما)
 مبين على الفتح املقدر على األلف للتعذر. ماض  فعل  :(عدا)

. والفاعل  ضمري مسترت وجوًبا
 مفعول به منصوب وعًلمة نصبه الفتحة الظاهرة.  :(صفحة)
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 (مسعت  األخبار عدا خرب)
 بار عدا خرب  مسعت  األخ مسعت  األخبار عدا خربًا

: فعل ماض  مبين على السكون (مسع)
 التصاله بتاء الضمري. 

: ضمري ًبرز متصل مبين على (التاء)
 الضم يف حمل رفع فاعل. 

: مفعول به منصوب وعًلمة (األخبار)
 نصبه الفتحة الظاهرة. 

: فعل ماض  مبين على الفتح (عدا)
 املقدر على األلف للتعذر. 

. ضمري مسترت وج الفاعل  وًبا
: مفعول به منصوب وعًلمة (خربًا)

 نصبه الفتحة الظاهرة.

: حرف جر مبين على السكون ال (عدا)
 حمل له من اإلعراب. 

: اسم جمرور حبرف اجلر )عدا( (خرب)
 وعًلمة جره الكسرة الظاهرة. 

 
 (.مسعت  األخبار ما عدا خربًا)

 ب.حرف مصدري مبين على السكون ال حمل له من اإلعرا :(ما)
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 :واحلرفاملشرتك بني االسم  (2)
 ملَـّــــــا )لاْمماا(

 حرف اسم

 ماض  إذا جاء بعدها فعل 
إذا جاء بعدها فعل 

 مضارع

فعٌل إذا مل أيِت بعدها 
= إذا جاء بعدها  أصاًل 

 مجلة امسية
1 2 3 

 احلصرية النافية احلينية
 ِإالَّ  مل حنيا 

اسم شرط غري جازم مبين 
 حمل على السكون يف

نصب ظرف زمان وهو 
مضاف واجلملة بعده 

تكون يف حمل جر  مضاف 
 إليه

 وهذا الظرف يتعلق جبوابه.
 

 + فعل ماض   ملَّا

حرف نفي وجزم وقلب 
مبين على السكون ال 
 حمل له من اإلعراب.

 
 + فعل مضارع ملَّا

َها  لامَّاُكلُّ نـَْفس  |   ِإنْ } َعَليـْ
 َحاِفظ {

 ا حافظعليه ِإالَّ كلُّ نفس    ما
 كلُّ نفس  عليها حافظ

ِإنْ } َمَتاُع اْْلََياِة  لامَّاُكلُّ َذِلَك |   وا
نـَْيا{  الدُّ

 متاع اْلياِة الدنيا ِإالَّ كلُّ ذلك   وما
 كلُّ ذلك متاُع اْلياِة الدنيا

ِإنْ } يع  َلَديـَْنا  لامَّاُكلٌّ |   وا مجَِ
 حُمَْضُروَن{

 مجيع  لدينا حمضرون ِإالَّ كلٌّ   وما
 ع  لدينا حمضرونكلٌّ مجي

 كلُّ الناس مجيع  لدينا حمضرون
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 )اسم مبعىن حنَي(   + فعل ماض   ملَّا
 )حرف نفي مبعىن ملَْ(   + فعل مضارع  ملَّا
(.  + ليس بعدها فعل  ملَّا  )حرف حصر مبعىن ِإالا
 

 
 

 الفعل املضارع
 ليس معناه احلاضر، إمنا معناه املشابه لالسم

 مشابه.معىن كلمة )مضارع( = 
 ضارع الشيُء الشيَء = شاهبه

 الفعل املضارع شبيه مباذا ؟ يشبه االسم يف أربعِة أشياء. 
 .اإلعراب والبناء منها:

 
 اإلعراب البناء

ا   املاضي مبين دائما
  األمر مبين دائماا

 معرب يف بقية اْلاالت املضارع مبين يف حالتني
 معرب يف بقية اْلاالت االسم مبين يف حاالت

  حروف املعاين مبنية دائماا
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 (اـــملَّ )
 ك لَّما لامَّا لاماا ملا  ِلما

حرف  الالم
: اسم ماجر. 

موصول أو 
 حرف مصدري

حرف  الالم
 جر.

: اسم ماا
 استفهام.

: على لا 
حسب 
 السياق

: على ما
حسب 
 السياق

 اسم مبعىن حني
 حرف مبعىن مل
 حرف مبعىن ِإالا 

 كلا + ما
اسم شرط 
 غري جازم

 

 
 

 الفعل املضارع
 املستقبل احلاضر املاضي

 ملْ أكتْب درًسا
 ملَّا أكتْب درًسا

 أكتُب )اآلن(

 سأكتبُ 
 سوف أكتبُ 

 أن أكتبَ 
 لن أكتبَ 
 كي أكتبَ 
 إذن أكتبَ 

 حبروف استقبال  حبريف قلب
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 حرف اسم

 إذا جاء بعدها فعل مضارع إذا جاء بعدها فعل ماض  
 إذا مل أيِت بعدها فعل من

األساس. سيأيت بعدها مجلة 
 امسية

اسم شرط غري جازم مبين 
على السكون يف حمل 

نصب على الظرفية متعلق 
جبوابه وهو مضاف وما 
 بعده يكون مضافاا إليه

حرف نفي وجزم وقلب 
مبين على السكون ال حمل 

 له من اإلعراب. 

حرف حصر مبين على 
السكون ال حمل له من 

 اإلعراب

1 2 3 
 ِإالَّ  ملاْ  حنيا 

جِلَاُلوَت  بـاراز وا والامَّا}
َوُجُنوِدِه قَاُلوا َربـاَنا أَْفرِْغ 

َنا َصبـْرا   {اَعَليـْ

}ُقْل مَلْ تـُْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا 
اإِلميَاُن  ياْدخ لِ  والامَّاَأْسَلْمَنا 

 يف قـُُلوِبُكْم{

َها  لامَّاُكلُّ نـَْفس    ِإنْ } َعَليـْ
 {َحاِفظ  

يع  َلَديـَْنا  الامَّ ُكلٌّ   واِإنْ } مجَِ
 {حُمَْضُرونَ 

َمَتاُع اْْلََياِة  لامَّاُكلُّ َذِلَك   واِإنْ }
نـَْيا  {الدُّ

   ملَّاِإْن +   
 ِإالَّ ِإْن + 

 )ِإْن حرف نفي(
( حرفان للحصر. – ملَّا)  ِإالا
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 ملَّا = ِإالَّ = حرف حصر.
َها َحاِفظ   لامَّاُكلُّ نـَْفس    ِإنْ }  {َعَليـْ

 ين على السكون ال حمل له من اإلعراب. إن: حرف نفي مب
 : حرف حصر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ملَّا
ِإنْ } يع  َلَديـَْنا حُمَْضُرونَ  لامَّاُكلٌّ   وا  {مجَِ
ِإنْ } نـَْيا لامَّاُكلُّ َذِلَك   وا  {َمَتاُع اْْلََياِة الدُّ

 ال يوجد  يف الفصِل |          إال طالٌب.
 على زمان حدوث الفعل. : يدلظرف زمان

 : نفي حدوث الفعل بعده.نفي
 : حتول زمن املضارع من اْلاضر إىل املاضي. قلب
: حتذف اْلركة من هناية الفعل املضارع صحيح اآلخر )مل أكتْب(، أو حنذف جزم

 حرف العلة أو حنذف النون.
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(3 ) )  ما ال يكون إال حرفًا )ِإالَّ
 حصر –ِإالَّ = استثناء 

 حرف حصر حرف استثناء
 يف أسلوب حصر يف أسلوب استثناء

( اتمة ِإالَّ إذا ُسبقت بنفي واجلملة قبل ) إذا مل ُتسبق بنفي
 املعىن

إذا سبقت بنفي 
 ) واجلملة قبل )ِإالا

 انقصة املعىن
 ِإالَّ جاء الطًلُب 

ا  حممدا
جاء الطًلُب  ما

ا إالَّ   حممدا
جاء الطًلُب  ما

 حممد   إالَّ 
 

  بدل مستثىن 
  حرف حصر حرف استثناء

 
بداية اجلملة 

 قبل ِإالَّ 
  ما بعد ِإالَّ  ِإالَّ  اجلملة قبل ِإالَّ 

 طالًبا ِإالَّ  جاء الطًلبُ  -

مستثىن منصوب 
وجوًبا وعًلمة 
نصبه الفتحة 

 الظاهرة.
مثبتة = ال يوجد 

   حرف استثناء اتمة املعىن  حرف نفي
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  ا / طالبٌ طالبً  ِإالَّ  جاء الطالب   ما 

 حرف استثناء  اتمة املعىن  نفي 
 حرف حصر

 طالباا )مستثىن(
 طالب  )بدل(

مستثىن منصوب 
 جوازاا

بدل مرفوع 
 وعًلمة 

  طالبٌ  ِإالَّ  جاء  ما 

 حرف حصر انقصة املعىن  نفي 

يعرب على 
حسب موقعه 
يف اجلملة بعد 
 نزل النفي وإالا 

 

  طالبٌ   جاء  
( حرف استثناءإذا كان إعراب ما ب ( مستثىن؛ فإن )ِإالا  عد )ِإالا

( حرف حصر . ( غري مستثىن؛ فإن )ِإالا  إذا كان إعراب ما بعد )ِإالا

 
إال  حضر من الطالبِ ما 

 طالب  
إال  حضر الطالب  ما 

 طالباا
 إال طالباا حضر الطالب

 ىن مجلة مثبتة اتمة املع مجلة منفية اتمة املعىن مجلة منفية انقصة املعىن
: حرف استثناء حضر طالب  من الطًلِب  : حرف استثناء  ِإالا  ِإالا

 إال: حرف حصر 
 طالباا: مستثىن منصوب وجوًبا  طالباا: مستثىن منصوب جوازاا طالب: فاعل مرفوع

: حرف حصر    ِإالا
: بدل من )الطًلب(    طالب 
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 اثلثًا: ِإالَّ 
 حرف استثناء حرف حصر

إذا ُسبقت جبملة اتمة : يف احلالة الثانية
( بدالا من  منفية ونعرب ما بعد )ِإالا

 املبدل منه.
: إذا ُسبقت جبملة يف احلالة الثالثة

 انقصة منفية.

يف اْلالة األوىل: إذا ُسبقت جبملة اتمة 
 مثبتة.

يف اْلالة الثانية: إذا ُسبقت جبملة اتمة 
( مستثىن  منفية ونعرب ما بعد )ِإالا

 منصوًبا جوازاا.
 

 حاالت ما بعد ِإالَّ 

مستثىن منصوب جوازًا  مستثىن منصوب وجوابً 
 أو بدل من املبدل منه –

على حسب موقعها يف 
 اجلملة.

 
 مستثىن منصوب وجوابً  ِإالَّ  مجلة اتمة  مثبتة

 طالًبا ِإالَّ  جاء الطالب  

 مجلة اتمة منفي
 ِإالَّ )استثناء(
 ِإالَّ )حصر(

 مستثىن منصوب جوازًا
 من املبدل منه بدل

 الطالب  جاء  ما
 ِإالَّ )استثناء(
 ِإالَّ )حصر(

 طالًبا )مستثىن(
 طالٌب. )بدل(
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 ما رأى الدرسا | ِإال حممدٌ 

 رأى الدرسا  حممدٌ 
 : حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ما

 : فعل ماض  مبين على الفتح املقدر على األلف للتعذر. رأى
 ل به منصوب وعًلمة نصبه الفتحة الظاهرة. : مفعو الدرسا 

 حممد : فاعل مرفوع وعًلمة رفعه الضمة الظاهرة. 
 الدرَس  حممدٌ رأى 

( يعرب على حسب موقعه يف اجلملة.  )انقصة منفية( = ما بعد )ِإالَّ
( تكون حرفًا للحصر وليست لالستثناء وجيوز االستغناء عنها وعن النفي  )ِإالَّ

 أصاًل. 
 صفحةً  إالمٌد ذاكر حمما 

 )مجلة انقصة منفية( ِإالَّ 
 ذاكر حممٌد صفحةً 

 : حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. ما
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 : فعل ماض  مبين على الفتح الظاهر. ذاكر
 : فاعل مرفوع وعًلمة رفعه الضمة الظاهرة. دمحم

 صفحة: مفعول به منصوب وعًلمة نصبه الفتحة الظاهرة. 
 ب  إال طالًبا )طالٌب(.ما جاء الطال

 بدل( –اتمة منفية = )مستثىن 
 : حرف نفي مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.ما

 جاء: فعل ماض  مبين على الفتح الظاهر. 
 الطًلب: فاعل مرفوع وعًلمة رفعه الضمة الظاهرة. 

: حرف استثناء مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.   ِإالا
 ثىن منصوب جوازاا وعًلمة نصبه الفتحة الظاهرة. طالباا: مست
: حرف   مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  حصرإالا

 :  مرفوع وعًلمة رفعه الضمة الظاهرة.   بدلطالب 
 ما بعد ِإالَّ 

 مستثىن منصوب وجوًبا 
 –مستثىن منصوب جوازاا 
 بدل من املستثىن منه

يعرب على حسب موقعه 
 يف اجلملة

(   إذا كان اجلملة قبل )ِإالا
 اتمة مثبتة

إذا كانت اجلملة قبل  
( اتمة منفية  )ِإالا

إذا كانت اجلملة قبل  
( انقصة منفية  )ِإالا

 جاء الطًلُب إال طالباا
ما جاء الطًلُب إال 

 طالباا
 إال طالب  

 إالجاء من الطًلِب  ما
.  طالب 

 جاء طالب  من الطًلب.
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 أركان االستثناء:
 املستثىن ِإالَّ  منه املستثىن 

مستثىن منصوب  ِإالَّ  مجلة اتمَّة م ثبتة
 وجوابً 

 

 
 جاء الطالب إال طالًبا

 جاء: فعل ماض  مبين على الفتح الظاهر. 
 الطًلب: فاعل مرفوع وعًلمة رفعه الضمة الظاهرة.

 إال: حرف استثناء مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. 
 جوًبا وعًلمة نصبه الفتحة الظاهرة. طالباا: مستثىن منصوب و 
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 املستثىن ِإالَّ  املستثىن منه 
مستثىن منصوب  ِإالَّ  مجلة اتمَّة منفية

بدل من  –جوازًا 
 املبدل منه

 طالًبا  إال  جاء الطالب   ما
 طالبٌ 

  ِإالَّ   
على حسب  ِإالَّ  مجلة انقصة منفية

 موقعه يف اجلملة
 بٌ طال إال  جاء من الطالبِ  ما
 فاعل مرفوع   
 جاء طالٌب من الطالِب. 

 
 بعد إال إال قبل إال

 مستثىن منصوب وجوًبا  إال اتمة مثبتة

 إال اتمة منفية
 مستثىن منصوب جوازاا
 بدل من املستثىن منه

 يعرب على حسب موقعه يف اجلملة إال انقصة منفية
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 تطبيقات
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 {ِإالَّ ِإْبِليسا فاساجاد وا } -1
 حرف استثناء مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. : (ِإالَّ )
 مستثىن منصوب وجوًبا وعًلمة نصبه الفتحة الظاهرة.  :(إبليس)
 

 {ِإالَّ أاماينَّ ال يـاْعلام ونا اْلِكتابا } -2
 حرف استثناء وحصر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. : (ِإالَّ )
  وعًلمة نصبه الفتحة الظاهرة. مستثىن منصوب جوازاا: (أماينَّ )

 بدل من املبدل منه )الكتاب( منصوب وعًلمة نصبه الفتحة الظاهرة.
 

 {ِإالَّ اّللَّا ال تـاْعب د ونا } -3
 : حرف حصر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. (ِإالَّ )
 : اسم اجلًلل منصوب على التعظيم وعًلمة نصبه الفتحة الظاهرة.(هللا)
 

 {ِإالَّ قاِلياًل ت ْم تـاوالَّيْـ } -4
 حرف استثناء مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. : (ِإالَّ )
 مستثىن منصوب وجوًبا وعًلمة نصبه الفتحة الظاهرة. :(قلياًل )

 
 {ِإالَّ األاْشقاىال يْصالهاا } -5

 حرف حصر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. : (ِإالَّ )
 مة رفعه الضمة املقدرة على آخره للتعذر. فاعل مرفوع وعًل :(األشقى)
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م  } -6 لِ ما النَّاسا ثاالثاةا أاَّيَّ  {ِإالَّ راْمًزاقالا آيـات كا أان ال ت كا
 : حرف استثناء وحصر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. (إالَّ )
 : مستثىن منصوب جوازاا وعًلمة نصبه الفتحة الظاهرة. (رمًزا)

 ه )ثًلثة( منصوب وعًلمة نصبه الفتحة الظاهرة.أو بدل من املبدل من
 

 {ِإالَّ اْلفااِسِقنيا ماا ي ِضلُّ ِبِه } -7
 حرف حصر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. : (ِإالَّ )
مفعول به منصوب وعًلمة نصبه الياء نيابة عن الفتحة ألنه مجع مذكر : (الفاسقني)

 سامل.
 {ه مْ ِإالَّ أانف سا واماا َياْداع ونا } -8

  حرف حصر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.: (إالَّ )
 مفعول به منصوب وعًلمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف. : (أنفس)
 ضمري ًبرز متصل مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه.: (هم)

 {آمان وا ِإالَّ الَِّذينا ( 2ِإنَّ اإِلنساانا لاِفي خ ْسر  )} -9
 استثناء مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.حرف : (إالَّ )
 اسم موصول مبين على الفتح يف حمل نصب مستثىن.: (الذين)

 {عالَّْمتـاناا ِإالَّ مااالا ِعْلما لاناا } -11
  حرف انف  للجنس مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.: (ال)
 مبين على الفتح يف حمل نصب. (ال)اسم : (علم)

 تقديره كلمة موجود )ال علما موجود لنا(. وخربه حمذوف
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 : الًلم حرف جر مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب. (لنا)
 :ضمري ًبرز متصل مبين على السكون يف حمل جر اسم جمرور حبرف اجلر الًلم. (ان)

 من اجلار واجملرور يتعلق بـ )اخلرب احملذوف(.  وشبه اجلملة
  على السكون ال حمل له من اإلعراب. : حرف استثناء وحصر مبين(إال)
: اسم موصول مبين على السكون يف حمل نصب مستثىن أو يف حمل نصب بدل (ما)

 .من املبدل منه
 {ِإالَّ اْلفااِسق ونا واماا ياْكف ر  ِِباا } -11

 : حرف حصر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. (ِإالَّ )
 لواو نيابة عن الضمة ألنه مجع مذكر سامل. : فاعل مرفوع وعًلمة رفعه ا(الفاسقون)
 

 {كاانا ه وًدا أاْو ناصااراى  ِإالَّ مانْ واقاال وا لاْن ياْدخ لا اجلْانَّةا } -12
 حرف حصر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. : (ِإالَّ )
  اسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.: (مانْ )
 

 
 

 {ِإالَّ ِخْزيٌ ل  ذاِلكا ِمْنك ْم فاماا جازااء  ماْن يـاْفعا } -13
 جزاء من يفعل ذلك منكم خزيٌ 

  حرف حصر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.: (ِإالَّ )
  خرب مرفوع وعًلمة رفعه الضمة الظاهرة.: (خزي)
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 سوى –رابًعا: غري 
 من الكلمات اليت تلزُم اإلضافة، يعين دائماا أييت (سوى –غري ) القاعدة األوىل:

 سوى( كلمات نكرة وغري منونة. –بعدها مضاف إليه ما دامت )غري 
 الكلمة املنونة ال أييت بعدها مضاف إليه أبًدا.

 مضاف إليه مضاف 
 غري

 ما بعدمها يعرب مضافاا إليه
 سوى

 شروط لإلضافة: 
 اسم نكرة غري منون

 نكرة وليست مبعرفة. )الغري( -3
 جاء غرُي طالب  

 للشرب املاء غري الصالِ 
 غري منونة. )جاء غري (  -2

 

 طالب   جاَء غريُ 
 الصاِل للشرب املاء غريُ 

 
( حباالته. –)غري  القاعدة الثانية:  سوى( أيخذاِن إعراب ما بعد )ِإالا
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 مضاف إليه غريا  مجلة اتمة مثبتة
  مستثىن منصوب وجوًبا  

 طالب   غريا  جاء الطالب  

 جاء: فعل ماض  
 ب: فاعلالطال

مستثىن منصوب وجواًب 
وعالمة نصبه الفتحة 
 الظاهرة، وهو مضاف.

مضاف إليه جمرور 
وعالمة جره الكسرة 

 الظاهرة.
 مضاف إليه غري مجلة اتمة منفية

 –مستثىن منصوب جوازاا  
 بدل من املبدل منه

 

 طالب   غري   –غريا  ما جاء الطالب  
 مضاف إليه غري مجلة انقصة منفية

على حسب موقعه يعرب  
 يف اجلملة

 

. غري   ما جاء منا الطالِب   طالب 
.  ما جاءا غري  طالب  من الطالب 

 اْهِدانا الصِ رااطا اْلم ْستاِقيما ِصرااطا الَِّذينا أانـْعاْمتا عالاْيِهْم غارْيِ اْلماْغض وِب عالاْيِهْم واال الضَّالِ نيا 
 بدل )للذين(  –الذين: )غري( صفة )للذين( 

 : بدل من الضمري )هم( (غري)
 

 


