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کد پستی8174673441 :

rall@res.ui.ac.ir

مجله بحوث فی اللغه العرهیب و آدابها
علمی-ژپوهشی
صاحب امتياز :معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه اصفهان
سال نهم ،شماره چهاردهم ،بهار و تابستان 1395
شمــــاره استــاندارد بيـنالمللــی چاپی2008 - 6466 :
شماره استاندارد بينالمللی الكترونيك2322 –4649x :

فهرست



دراسة اآلراء النحویة الخالفیة بین ابن مالک و ابن الناظم (بالتركیز علی أافیة ابن مالک و شرحها البن

1 - 14

الناظم)
رسول دهیان ضاد* حسین تك تبار فیروزسائی و ابراهیم عبدالرزاق



الرابط فی الجمل االسمیة
رضا شکرانی



15 - 24

*

آلیات االقناع فی قصیدۀ «التصالح»

25 - 38

*

روح اهلل صیادی نجاد و مهوش حسن پور




انفعل فی الجملة الشرطیة و ما یقابله فی العربیه
سمیه کاظمی نجف آبادی* منصوره زرکوب و سید محمدرضا ابن الرسول

دراسة آراء عبدالقاهر الجرجانی مقارنة مع بعض اللسانیین المحدثین
فاطمه کاظمی و محمد هادی مرادی



39 - 58

*

سیبویه بین التعقید و الوظیفیة (االستثناء دراسة)
*

سالل مرامی و مجید قاسمی

59 - 74

75 - 88

