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 األول الفصل

 البحث أساسيات

 مقدمة . أ

وعليها درج يف . إف اللغة ىي اجلانب اجلواىري األصيل يف اإلنساف بل ىي اإلنساف هبا
و قاؿ ابن جٍت اللغة . 1حضورىا وعلي لساهنا حياة وحركة ويف غياهبا موت و سكوف

وأما تعريف اآلخر   .2(33/1اخلصائص )ىي أصوات يعربهبا كل قـو عن أعراضهم 
وىذه ادلنظمة تشمل علي عدد من . اللغة ىي منظمة عرفية للرمز إيل نشاط اجملتمع

 3األنظمية

الدرس الصوت عند علماء التجويد بوضع قواعد التجويد وتعليمها للقراءة ليتوارثوىا 
جيالً بعد جيل ليس كتابة فحسبو بل بتطبيقها عملياً، ورغم تقديرنا دلا بذؿ يف ىذا 

وذلك ألف الدارسُت ادلعاصرين أكثر دراية . اجملاؿ إال أننا ضلتاج إيل قفزة يف علم التجويد
جبسم اإلنساف وجهازه الصويت ، فيطلبوف تعريفاً دقيقاً للخصائص األصواتية من حيث 

    4.سلارج األصوات وكيفية إخراجها و أكوستية األصوات العربية

وقد ذكر سابقاً أف الدرس الصوت ىو الدرس الذي يتعلق بالصوت، منها الصوت 
القْرآف الكرمي وفيو حبوث كثَتة منها درس النظاـ الصويت للغة العربية وفيو حبثاف 
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 و الفونيمات فوؽ ( segmental phonemes)الفونيمات القطعية 
 وأنواع من الفونيمات فوؽ ( supra-segmental phonemes)القطعية

، الوقفة أو intonation، التنغيم stress، النرب syllableالقطعية ىي كادلقطع 
 .length ، الطوؿ  أو ادلد  juctureادلفصل  

الفواصل الصوتية مصطلح نطقو ضلن علي رلموعة من الظواىر الصوتية اليت تشكل  
تلوينا موسيقيا خاصا بادلنطوؽ، ػلدد طبيعة الًتكيب - كالنرب و التنغيم-ظواىر أخري

  واإلسًتاحة أو pause و السكتة stop ةالوقف: ىذه الفواصل ىي. وما ىيئة وداللة
وكلها ذات خطر وباؿ يف صحة األداء الصويت وذبويد، ويف التحليل . أخذ النفس

 . 5النحوي والداليل للًتاكيب

وىي يف حقيقة األمر ال تعٍت . والسكتة يف إصطالحنا أخف من الوقفة وأدين منها زمنا
 .6إال رلرد تغيَت مسَتة النطق بتغيَت نغماتو 

، دليال علي rising toneوالقاعدة أف تأيت السكتة الكاملة مصاحبة بنغمة صاعدة 
: فاصلة واصلة وىذه ىي الفاصلة  [،  ]عدـ سباـ الكالـ، ورمزىا يف الكتابة الفاصلة 

ؽلكن  (خبالؼ الوقفة )و السكتة . ىي فاصلة نطقا واصلة للسابق بالالحق بناء و معناه
 7إعماذلا، كما غلوز إعلاذلا، ولكن إعماذلا أويل 
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 يف القرآف اجمليد، ىو جانب مهم يف أداء التالوة، وىو يوضح كيف السكتةإّف دراسة 
وأين غلب أف ينتهي القارئ القرآف، دبا يتفق مع وجوه التفسَت واستقامة ادلعٌت وصحة 
اللغة وما تقتضيو علومها من ضلو وصرؼ ولغة، حىت يستتم القارئ الغرض كّلو من 

قراءتو، فال ؼلرج على وجو مناسب من التفسَت وادلعٌت من جهة، وال ؼلالف وجوه اللغة 
وسبل أدائها من جهة أخرى، وهبذا يتحقق الغرض الذي من أجلو يُقرأ القرآف، أال وىو 

 .الفهم واإلدراؾ

إف القرآف ىو كالـ اهلل ادلعجز، والبد علي كل القارئ أف ػلسن قراءتو  إما يف ذبويده، 
 .  وكذلك كيف تطبيق السكتة مهم قراءة القراف ألنو يسهل لفهم معناه

بالنسبة ايل ىذه ادلسألة تريد الباحثة اف تقـو بالبحث فيما يتعلق شؤوف تطبيق السكتة 
تريد الباحثة حبثو اجلامعي فيما . يف األيات القرآنية لكونو امرا مهما يف قراءة القراف الكرمي

 .يتعلق بشؤوف السكتة يف ضوء علم األصوات و تطبيقاهتا يف اآليات القرآنية

 البحث أسئلة. ب

 : اليت سوؼ رباوؿ الباحثة اإلجابة فهي البحث أسئلةأما 

 ما ىي خصائص السكتة يف ضوء علم األصوات ؟ .1

 كيف تطبيق السكتة يف اآليات القرآنية ؟ .2
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 البحث أىداف. ج

  :يلي ما فهي ربقيقها إىل حثباؿ ىذا سعىت اليت أىداؼ أما

 دلعرفة خصائص السكتة يف ضوء علم األصوات .1

 دلعرفة كيف تطبيق السكتة يف األيات القرآنية .2

 البحث أىمة. د

 : يلي شلا البحث ىذا أعلية تأيت

 أمبيل سوناف جامعة للجامعة ،لزيادة مراجع و خزائن العلـو يف مكتبة  .1
يف ضوء علم األصوات و تطبيقاهتا يف   السكتة سورابايا عناحلكومية اإلسالمية

 األيات القرآنية

السكتة يف ضوء علم األصوات و تطبيقاهتا يف للباحثة ،لًتقية فهم الباحثة عن  .2
 األيات القرآنية

 اإلسالمية أمبيل سوناف جامعة للقراءة ،دلساعدهتم و خاصة طالب يف  .3
السكتة يف ضوء علم األصوات و تطبيقاهتا يف األيات  سورابايا عن احلكومية
 .القرآنية
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 المصطلحات توضيح  .ىـ
وىي يف حقيقة األمر ال تعٍت . والسكتة يف إصطالحنا أخف من الوقفة وأدين منها زمنا

 .8إال رلرد تغيَت مسَتة النطق بتغيَت نغماتو 
و أما تعريف األخر ىو علم .ت كالـ األصواىو الدرس العلمية : علم األصوات 

األصوات اللغوية من ناحية وصف سلارخها و كيفية حدوثها وصفاهتا ادلختلفة اليت 
كما يدرس القوانُت اليت زبضع ذلا ىذه األصوات يف تأثَتىا . يتميزىا صوت من صوت

 .بعضها ببعض عند تركيبها يف الكلمات أو اجلملة

 تحديد البحث. و

 ىذا البحث عن الباحثة فحدده موضوعا و إطارا يتسع ال و ألجلو وضع حبثة يركز لكي

 .السكتة يف ضوء علم األصوات و تطبيقاهتا يف األيات القرآنية

 السابقة الدراسات .ز

 ادلوضوع ربت البحث أوؿ ىو البحث ىذا بأف ،سابقة دراسة البحث ىذا يف كوفت ال
 علم دراسة يف  " السكتة يف ضوء علم األصوات و تطبيقاهتا يف اآليات القرآنية"

 يف دراسة تبحث اليت مردية ايكا ىي أفكارا منها يستيفد دراسة سبقت فقد. األصوات
 العالية إىل الفصحي العربية اللغة أصوات نطق ربوؿ " ادلوضوع ربت األصوات علم
 العربية اللغة أصوات نطق ربوؿ عن تناوؿ البحث ذلك أف. ـ2007 سنة ، "دبصر
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السكتة يف ضوء علم  عن تبحث رسالة وجدت ما ولكن دبصر، العالية إىل الفصحي
 .األصوات و تطبيقاهتا يف األيات القرآنية 

 البحث ىيكل. ح

 : التايل اذليكل على اكتمالو عند البحث ىذا سيكوف

 البحث أساسيات : األول الفصل

  مقدمة 

  البحث أسئلة 

  البحث أىدؼ 

  البحث أعلية 

  ادلصطلحات توضيح 

  البحث حدود 

  السابقة الدراسات 

  البحث ىيكل 

 النظري اإلطار : الثاني الفصل

 السكتة  : األول المبحث

 السكتة  تعريف .1
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 عالمة السكتة .2

 أنواع السكتة .3

 علم األصوات: لثاني ا المبحث    

 علم األصواتتعريف  .1

 تاألصوا علمفروع  .2

 النظاـ الصويت .3

 البحث منهجية:    الفصل الثالث 

 نوعو و البحث مدخل .1

 مصادرىا و البحث بيانات .2

 البيانات مجع أدوات .3

 البيانات مجع طريقة .4

 البيانات ربليل .5

 البيانات تصديق .6

 البحث إجراءات .7

 مناقشتها و تحليلها و البيانات عرض: الفصل الرابع 

 يف ضوء علم األصوات السكتة  عنالبيانات عرض .1

  عن علم األصواتالبيانات عرض .2
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و ربليل السكتة يف ضوء علم األصوات و تطبيقاهتا يف األيات  اناتيالب عرض .3
 القرآنية

 الخاتمة : الخامس الفصل

 النتائج .1

 اإلقًتاحات و التوصيات .2

 المراجع

 المالحق

 

 

  


