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             ) منقولة ( بنائية ورقة عمل   أسلوب االستثناء  الصف : الثاني عشر   
=============================================================  

  المستثنى منه    و      أداة االستثناء     و المستثنىيتألف أسلوب االستثناء من ثالثة عناصر هي :     •

 حدد عناصر أسلوب االستثناء في الجمل اآلتية :  •

 ..........................المستثنى  .................األداة  .............................المستثنى منه        حضر الطالب إال واحداً 

 ..........................المستثنى  .................األداة  .............................المستثنى منه        فاز الالعبون عدا العباً 
============================================ 

 أدوات االستثناء هي : إال ، عدا / خال / غير / سوى  •

 االستثناء ب ] إالّ [ يكون على ثالثة أنواع :  •

 استثناء تام مثبت ] غير منفي[ 1-

 نفي استثناء تام م 2-

 استثناء ناقص منفي  3-

 ميز نوع االستثناء بإال في الجمل اآلتية :  •

 ..............................................................  حضر الطالب إلى المدرسة إالّ طالباً  1-
 ..............................................................   فاز الالعبون بالمسابقة إال العباً  2-

 .............................................................. الطالب في البطولة إال طالباً / طالب  من لن يشترك  3-

 ..............................................................   المدربين إال مدرباً  من ما رأيت   4-

 ..............................................................    ما خسر إال فريق   5-

-6  ً   ..............................................................    ما صافحت  إال طالبا

============================================ 

  مستثنى منصوبيعرب المستثنى بعد ] إال [ في نوع االستثناء التام المثبت بأنه       •

 حسب موقعه من الجملةأو  مستثنى منصوببأنه  [ في نوع االستثناء التام المنفييعرب المستثنى بعد]إال •

  حسب موقعه من الجملةيعرب المستثنى بعد ] إال [ في نوع االستثناء الناقص المنفي  •

•  

 أعرب ما تحته خط في الجمل اآلتية :
 ..............................................................   طالباً حضر الطالب إلى المدرسة إالّ  -1 •

ً فاز الالعبون بالمسابقة إال  -2  ..............................................................    العبا

ً الطالب في البطولة إال من لن يشترك  -3   .............................................................. طالب  /  طالبا
      .............................................................. 

 ..............................................................   مدرباً المدربين إال من ما رأيت   -4

 ..............................................................    فريق  ما خسر إال  -5

ً ما صافحت  إال  -            6   ..............................................................    طالبا
  ..............................................................  ما أكلت من الطعام إال خبزاً / خبزاً  7- 
                  ..............................................................  
 ============================================ 

 من أدوات االستثناء ] عدا ، خال [  •

 مفعوالً به منصوباً أو اسماً مجروراً  المستثنى بعد ] عدا وخال [ يكون •

 تعرب ] عدا ، خال [ فعال ماضياً                        أو حرف مجرورا •

 المستثنى بعد ] ماعدا  و  ما خال [ يكون مفعوالً به منصوباً  •

 إذا دخلت ] ما [ تعرب بأنها ما المصدرية و ] عدا ، خال [ فعل ماض  •

 أعرب ما تحته خط في الجمل اآلتية : •

 ..............................................................  طائرة  /  طائرةً  عداأقلعت الطائرات  -1            
       ..............................................................  
       ..............................................................  

  ..............................................................    طائرةً  ما عداأقلعت الطائرات  -2            
       ..............................................................  

ً  خالشاهد المتفرجون العرَض  -3               .............................................................. متفرج  /  متفرجا
       .............................................................. 

ً  ما خالشاهد المتفرجون العرَض  -4               ..............................................................   متفرجا
 دوات االستثناء ] سوى [ من أ •

 يعرب ] سوى [ حرف جر •



 المستثنى بعد ] سوى يكون [  مجروراً  •

 أعرب ما تحته خط في الجمل اآلتية : •

 ..............................................................   واحدة  مباراةلم أشاهد من المباريات سوى  -1
 ..............................................................   المهملينلم يفشل في االمتحان أحد سوى  -2
 ..............................................................    النشيطما فاز في الفريق سوى  -3

============================================= 

 من أدوات االستثناء ] غير [  •

 تعرب غير إعراب االسم الوقع بعد إال  •

ً    تذكر بني أن االستثناء بـ ] إال [ له ثالثة أنواع : تام مثبت  •  المستثنى يكون مستثنى منصوبا

 المستثنى يكون مستثنى منصوباً أو حسب موقعه    وتام منفي                                                                 
 المستثنى يكون ] حسب موقعه من الجملة [ وناقص منفي                                                                 

 بأنه مضاف إليه مجرور يعرب االسم بعد ] غير [ •

 
 أعرب ما تحته خط في الجمل اآلتية : •

 ..............................................................     غيُر النشيطلم يفز في المباراة  -1
       .............................................................. 

 ..............................................................   غير ُ / غيَر  المجتهدال يدخل المسابقة من الطالب  -2
       ..............................................................  
       ..............................................................  

 ..............................................................    غيَر المهمليننجح طالب المدرسة  -3
       ..............................................................   

  ..............................................................      غيُر طائرةما أقلعت  -4
       ..............................................................  

  ..............................................................      غيُر المفيدال ينفع  -5
       .............................................................. 

=============================================       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


