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Abstract 

 

Predicate relations in Holy Quranic Readings in terms of 

Structuralism and preference  

The aim of this study is to compare between the 

linguistic structures and to show the optimal structure among 

the ‘mutawâtir’ readings (readings transmitted by so many 

trustworthy persons as to be beyond doubt) through an 

analytical descriptive study. Actually, the importance of this 

study lies in the fact that Holy Quranic readings are different 

from other peculiar readings in the linguistic subject due to 

the effect of both religious and linguistic aspects. By and 

large, this study includes an introduction to readings 

definition, also it clarifies predicate and its various types. 

Then, Appling the optimality theory on both the active and 

passive sentence. In conclusion, the findings of this study 

show that the Holy Quran encompasses most of the 

syntactical structures as well as its uses in Arab speaking, yet 

the Holy Quran prefers some syntactical structures according 

to the structural preference concept.  
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- 

- 

 َّخت حت جت هب ٱُّ
 ٱٱَّىن نن منٱُّٱ

ٱَّ مثزث رث يت ىت  نت مت زت رت ُّٱ 
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َّزت رت يب  ىب نب مب زب ربُّ

  مت خت حت جت هب ُّٱ
َّ مج حج مث هت

َّ  ىت نت مت ُّٱ

 رت ُّٱَّ يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زثُّٱ
 َّ مت  زت
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 ىه  مه  ُّٱ

 رث ُّٱ َّ ييىي مي خي حي جي يه

 َّ  ري ٰى ين ىن ُّٱ َّ مث زث

 َّ مل يك  ىك مك لك ُّٱ َّ حص مس خس حس ُّٱ

 ٰى ين ىن نن ٹٱٹٱُّٱ َّٱجخ مح جح مج ُّٱ

ٱَّزي ري
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  حن ٱٹٱُّٱٱٱَّزن رن ممٱٹٱُّٱ
ٱٱٱَّ ىن من خن
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 جس مخ جخ مح جح  مج حجٱُّٱ
 ٱٱٱَّحض جض مص خص حص  مس خس حس
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 َّ مظ حطٱُّ

 جميل ىل مل خل ُّٱ
ٱَّحن جن  يم ىم مم خم حم
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ٱَّجه ين  ىن منُّ
 ٱٱٱٱٱٱٱٱَّ ىم مم خم حمُّ

ٱٱَّ ىل مل خل ُّٱ

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ ٰى ين  ىننن من زن رن مم ُّٱ

ٱٱٱٱٱٱٱَّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ
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 ٱٱٱٱَّ ىم مم خم ُّٱ

ٱٱٱَّ مم ام يل ىل مل  يك ُّٱ

ٱٱٱَّ ري ُّٱٱ
 َّ ىئ نئ مئَُّّ ىت نت متٹٱٹٱُّ

َّ ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ
َّ ىت نت متُّ
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 ىم ُّٱٱ
  َّٱىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم
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 جن مم خم حم جم هل ٱٹٱُّٱ
   َّمن خن  حن
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َّ  خك حك جك مق حق مف خف حف جفمغ جغ  مع جع مظ ُّٱ
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 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث ُّٱٱ
 َّ يل ىل مل يك  ىك

 ُّ ُّٱ
 َّ رئ ّٰ ِّ
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 جم يل ىل مل خل ُّٱٱ

 ىه مه جه  ينىن من خن حن جن يم ىم مم  خم حم

 رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حيجي يه

 يت ىت نت  متزت رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ

 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث

 يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل

 َّ  خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ
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  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱٱ
 َّ هب مب خب حب

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حيُّٱ
 َّنئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ
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َّ مك لك خك حك جك مق  حق مف ُّٱ

 َّ حف جف مغ جغ مع ُّٱٱ

  َّحم جم يل ىل مل خلُّ
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 يي ىي ني ُّٱ
 َّ يي ىي مي خي حي ُّٱَّ هئ مئ خئ حئجئ

َّ لك خك حك ُّٱٱ
 يث ىث نث ُّٱ

 َّ يف  ىف

َّحف جف مغ جغ مع ُّٱ
 خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱ

  َّمظ حط مض

 َّرب يئ ىئ نئ مئزئ رئ  ّٰ ُِّّ
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َّ ىث  نث مث ُّٱ

 جنُّ
 َّٱجي يه ىه مه جه ين ىن من  خن حن

 مئزئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي  خي  ُّٱٱ
َّ جي يهُّٱٱ َّ ٰىٰر ٰذ  ُّٱ َّ زب رب يئ ىئ نئ

 ٱَّىث  نث مث زث رث يت ىت ُّٱ
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َّ ىل مل يك ىك ُّٱٱٱ

 َّرت يب ىب نب مبٱُّ
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