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Abstract 

Parallel structures in the sentence sentence in the Holy Quran 

By Sayed Mohamed Ahmed Karim 

     This research aims to study the models of parallel structures in the 

interrogative sentence in the Qur'an, so as to highlight the phenomenon in 

the Holy Qur'an and confirmed the fact that parallel functions beyond 

simple verbal side, hitting deeper semantic level which affects building text: 

language and the order.  

Taking the concept of parallel compositions starting research, then 

moved on to study the interrogative form in the Qur'an. 
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The search ended that parallel structures with the interrogative 

sentence pointing out presence in the Qur'an, it achieved a measure of 

rhythm in the Qur'anic texts and parallel compositions were part 

semantically and grammatically linked Quranic texts studied.
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