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 2من  1الصفحة 
 

 الحدود 
 تعريف الحد  

 : هو المكون الذي ٌحٌل على الذوات المشاركة فً الواقعة. الحد  
 أقسام الحدود 

 ن :ُتقسم الحدود قسمٌ
 ـ حدود موضوعات : أوًل 

. وتشمل : فهً ضرورٌة فً تحقق الواقعةتدل على الذوات الرئٌسة المشاركة فً الواقعة، 
 المنفذ والمتقبل والمستقبل وغٌرها.

: تدل على الظروف المحٌطة بالواقعة ، وتضاف إلى اإلطار الحملً بعد  ـ حدود لواحق ثانًيا
 المحمول وحدود الموضوعات. ومنها : الزمان والمكان والعلة واألداة وغٌرها. 

 أوًلـ حدود موضوعات :
أوهً وظٌفة داللٌة ُتسند إلى الذات المراقبة للعمل. سند إلٌه العمل ، : هو الحّد الذي ٌُ  ذالمنفـ 1

 أو تشٌر إلى الذات التً قامت بتحقٌق الواقعة.
 أمثلة :
 الورود. البستانيٌقطف 

 أمها أّن الجو لطٌف  زينبأخبرت 
 كرة. أخوكاشترى 
 سرًٌعا. الرياضيونركض 

 خصائص المنفذ
 بخصائص ، منها :المنفذ ٌتسم 

 ـ ذات عاقلة تراقب الواقعة ، ولها الحرٌة فً إنجاز العمل أو تركه.1
 ـ تقع بعد العمل.2
 ـ تسند إلٌه الوظٌفة التركٌبٌة الفاعل.3
 ـ ال تسند إلٌه الوظٌفة التركٌبٌة المفعول.4
 أمثلتها :: وظٌفة داللٌة ُتسند إلى الذات التً تتقبل الواقعة ، ومن  تقبلالمـ 2

 .كتاًباأهدى األستاذ الطالب 
 .ماءً شرب الظمآن 

 .ماًل وهب الكرٌم الفقٌر 
 خصائص المتقبل

ٌظهر من األمثلة التً ذكرت فً نظرٌة النحو الوظٌفً عند المتوكل أّن المتقبل له خصائص 
 منها :

 ـ ٌشٌر إلى ذات غٌر عاقل.1
 ـ ٌقع بعد المنفذ. مثل : 2

 .الدارهدم السٌل 
 .رسالةالصدٌق كتب 

 ـ ٌكون منصوًبا فً الغالب، وهو ٌقابل المفعول به فً النحو العربً. وٌشمل :3
 .عصيًراأ ـ المفعول الواحد للفعل المتعدي إلى مفعول واحد كما فً : شرب محمد 

 . نقوًداب ـ المفعول الثانً للفعل المتعدي إلى مفعولٌن مثل : منح الرجل أخاه 
ٌُنقل شًء إلى ملكٌتها.: وظٌفة  ـ المستقبل3  داللٌة ُتسند إلى الذات التً 
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 أمثلة :
 كتاًبا. زيًداأعطى محمد 

 مااًل. أخاهمنح علً 
 حلة.  الصديقٌهب الرجل 

 خصائص المستقبل
 ٌمتاز المستقبل بخصائص واردة فً االستعمال منها :

 ـ ٌشٌر إلى ذات عاقلة.1
 ـ ٌقابل المفعول به األول فً النحو العربً.2
 ـ ٌؤتً قبل المتقبل فً الغالب.3

 ثانًيا ـ الحدود اللواحق : 
هً الوظائف الداللٌة التً تشٌر إلى الظروف المحٌطة بالواقعة، وتلحق الجملة بعد المحمول 

 ، منها : متعددةوحدود الموضوعات. وهً تشمل مجموعة 
 .لزيدكتاًبا اشترى محمد لحّد المستفٌد من الواقعة مثل : : ا ـ المستفيد1

وٌمتاز المستفٌد بكونه ٌشٌر إلى عاقل بحسب أمثلة المتوكل. وبدخول الالم علٌه. وٌرادف 
. فالمستقبل من حدود الموضوعات، وهو من الحدّ المستقبل فً المعنى، وٌختلف عنه فً نوع 

 الحدود اللواحق.  
 ل :على األداة المستعملة فً تحقٌق الواقعة مث : حّد الحق ٌدلّ  ـ األداة2

 .بالقلمكتبُت 
 .بالمجهرنظرت 

 .بالطائرةسافر محمد 
  : حّد ٌدّل على مكان الواقعة ، مثل : ـ المكان3

 في الحديقةالمسافر جلس 
 الحكم. قربالالعب شاهدت 
 ٌدٌكبين الكتاب 

 ٌدّل على زمان الواقعة، مثل : دّ ح : ـ الزمان4
 .مساءً أزورك 

 .في الليلالنجوم تطلع 
 .غًداأخً سٌعود 

 حّد ٌفٌد توكٌد الواقعة أو بٌان هٌؤتها، أو بٌان عدد مراتها، أمثلة ::  ـ الحدث5
 (توكٌد الواقعة ).صبًراالشجاع فً المعركة صبر 
 ة الواقعة(بٌان هٌؤ) .الحكيم م  تكل  األستاذ تكلّم 
 الواقعة( عدد مرات بٌان ).نظراتفً المسؤلة الباحث نظر 

 : حّد ٌدّل على المصاحب فً الواقعة ، مثل : ـ المصاحب6
 .النهرالرجل وسار /  .محمدأخوك وخرج 
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