عُاويٍ تحوث انتدريسييٍ نقسى انًكتثاخ
عُواَه انوظيفي اسى انثحج

خ

اسى انتدريسي

-1

هٍثن هذود ًْري هدر،

فٍ االنتفاخ في انقراءاخ
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انًستخهص
أسلْب االلتفاخ هي أسالٍة الثالغةح الؼبتٍةح ّالآبيًٍةح الوؼبّفةح ذ اةاى لِةاا اوسةلْب
دظَ الْافب فً الآباءاخ السثغ ّقد لْدظ تأى يٌاخ سْرج الثآبج قد تٌْع فٍِةا أسةلْب االلتفةاخ
فً الآةباءاخ السةثغ لةاا فآةد ػةالح الثذةا ُةاٍ الظةاُبج اوسةلْتٍح ّار ،االالتِةا ّقةد ةتن
الثذا تدراسح ذدصائٍح هختصبج .
Al-Iltifat is one of the Arabic on Qura'nic rhetorical styles. This style has
been mentioned abundantly in the seven Qura'nic recitings. It is worth noting that
verses of Al-Baqarah various types of this styles concerning the seven Qura'nic
recitings . Hense, this research tackled this phenomena and indications. Finally,
the research dealt with a brief statistical study.
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هدر،

أحر فقه انهغح نهخعانثي في كتاب َيم
االرب في يخهخاخ انعرب نهخهيهي

2011

هجلح التآًٌ
ع  22هح
10

احد منيا فقد تناول أثر فقو
شيدت الثقافة العربية كثي ار من األبحاث في الدراسات المغوية المقارنة  ،وىذا و ُ
المغة لمثعالبي( 763-683ىـ) ـ وىو مؤلف في القرن الرابع اليجري تناول أسرار العربيو  ،وجوامعيا ،
ولطائفيا  ،وخصائصيا  ،ويقع في ثالثين بابا ضمنيا مايقارب ستمئة فصل ذكر فيو كل ما يتعمق باالسم
والصفو في اإلنسان وسواه معا بال تفريق أو تمييز ـ في كتاب نيل األرب في مثمثات العرب

لمخميمي(4595-4537ىـ)  ،وىو مؤلف منظوم في المثمث المغوي ضمنو ( )<;8لفظة في المثمث المختمف

المعنى و( )665لفظة في المثمث المتفق المعنى  ،يشرح بعض معاني ألفاظو في الحاشية .
Arab culture witnessed many researches in linguistic comparative studies. This
research is one of them . It dealt with the effect the book Fuqeh Al-laugha for Al
Thaalebi(350-430h) ,written in the fourth Hijre century falts into (30 ) division
which included( 600 )chapter , contain everything about the name and subject for
human and else without any distinguish . In the book Nail Al-Erab fi muthallathat AlArab for Al-Khalely(1204-1262h) ,in tha linguistic Traing included ( 985 )word in
different meaning and ( 332 ) in the agreed of triangle, explain some of the words in
the margin .

 -6ميثم محمد نوري

مدرس

المثنيات في المغة وأثر المغات فييا

534:

مجمة التقني ع  8مج
63

الوستخلص
للوثٌٍاخ صْر هتؼداج هٌِا تغٍب دباح فاء الكلوح هغ ثثاخ الوؼٌى اوا فً الآبح تفتخ الآاف
ّضوِا أّ تغٍب دباح ػٍي الكلوح هغ ثثاخ الوؼٌى اوا فً الوذصٌاخ تفتح الصاا ّاسبُا
أّ تغٍب دباح فاء الكلوح هغ ذ تالف الوؼٌى اوا فً تْر تفتخ الثاء ّضوِا أّ تغٍب دباح ػٍي
الكلوح هغ ذ تالف الوؼٌى .
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هدر،

أثب اللِجاخ فً ضثط
صٍغ االفؼال

2012
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انًستخهص
تُاول انثحج تغير حركح عيٍ انفعم أو فائه تحركتيٍ فقظ  ،فقد يكوٌ انتغير عهى حركح عيٍ انفعم انًاضي يع
إتدال عيٍ انًضارع انًسُد انى ضًير انًخاطة ،أو تغير حركح عيٍ انفعم انًاضي يع إتدال اليه ،أو إتدال الو
انفعم انًاضي وانًضارع أو تغير حركح عيٍ انفعم انًاضي انًتصم تضًير انًتكهى ،أو تغير حركح عيٍ انفعم
انًاضي وانًضارع ،أو قد يكوٌ انتغير في حركح عيٍ انفعم انًاضي فقظ

