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ABSTRACT

The subject of this thesis is "The Linguisti
Explanation in Ma`any Al-Qoraan by Al-Akhfash
Alawassat" This thesis deals with the explanation of the
phonetical ,morphological and grammatical
reasons
mentioned by Al-Akhfash and discusses it linguistically
and explains what changes had happened to it with the
comparison of his reasons with those of the ancients and
modernists as well as the agreement and disagreement of
his views with them.
Focus has also been given to the Qoranic recitations and
the reciters` points of view towards it .
This study includes a preface , three chapters and a
conclusion .
The first chapter deals with the phonetical explanation
:a study of the phenomenon of and methods of achieving
and facilitating it and the phenomenon of similarity by
clarifying the reason of diphthong ,curvature, and kinetic
continuity ,as well as the reason behind the stoppage
phenomenon in its different types.
The second chapter ,the morphological explanation :is a
study of the reason behind the phenomenon of
feminization ,masculinisation , pluralisation as well as
other morphological reasons.
The third chapter , the grammatical explanation :is a
study of the reason behind the inflectional and formative
nouns and verbs and the reason for the elevation ,
abrogative and nomination and other subjects.In the end ,
the most important conclusions that have been reached
through this research are displayed at the conclusion.
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