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الدالة علي العهد أو الكماؿ، وكاف ادلبتدأ إسم إشارة، كما مثلنا لذلك قبال بقولو 
 .علي قراءة من جعل الكتاب خربا (ذِلَك الِكَتاب  ): تعايل 

 

 اإلقتراحات . ب

 ومن خالصة الباقية فاقًتاحات من الباحثة 
السكتة و تطبيقاهتا يف تريد الباحثة للقارئ أف يستمر عن ىذا البحث يعٍت  -1

  pause و السكتة stop ةالوقف: الفواصل ىياآليات القرآنية خاصة ىي يف 
وكلها ذات خطر وباؿ يف صحة األداء الصويت . واإلسًتاحة أو أخذ النفس

 .وذبويد، ويف التحليل النحوي والداليل للًتاكيب

 . تريد الباحثة للقارئ ليكثر وليشرح عن علم األصوات أيضا -2

قد إنتهت كتابة ىذا البحث بعوف اهلل وتوفيق ، أف ىذا البحث البسيط بعيد عن 
لذ ترجو الباحثة  من سادة . الكماؿ و التماـ دلا فيو من األخطاء و النقصاف 
عسي أف تكوف ذلذا البحث . القراءة األعزاء  تصويبا علي ما يبدو من األخطاء

 . فوائد عديدة تننفع هبا احملبو اللغة العربية
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