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 السكتة دراسة من أمثلة  السابقة  نعرؼ عن مواقع و تطبيق السكتة يف اآليات القرآنية،  إف
يف القرآف اجمليد، ىو جانب مهم يف أداء التالوة، وىو يوضح كيف 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 

 و تطبيق السكتة يف األيات .الغرض الذي من أجلو يُقرأ القرآف، أال وىو الفهم واإلدراؾ
 .القرآنية لكونو امرا مهما يف قراءة القراف الكرمي

 لخامسا الفصل

 الخاتمة
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السكتة في ضوء علم األصوات و " اعتمادا علي الدراسة فيما سبق دلوضوع البحث 
 :فتعرض الباحثة اخلالصة التالية " تطبيقاتها في اآليات القرآنية 

 الخالصة . أ
 : خصائص السكتة يف ضوء علم األصوات كما يلي  -1

تلك ىي النماذج اليت . أف السكتة تقع  يف النطق الصحيح يف ظلاذج معينة من الًتاكيب
تنتظم طرفُت يكوناف وحدة متكاملة، وال يستغٍت أحدعلا عن اآلخر، وفقا ذليئات 

وىذه  [،  ]رمزىا يف الكتابة الفاصلة وعالمة السكتة ىي . تركيبهما وداللة ادلنطوؽ كلو
و . ىي فاصلة نطقا واصلة للسابق بالالحق بناء و معناه: فاصلة واصلة ىي الفاصلة 

 .ؽلكن إعماذلا، كما غلوز إعلاذلا، ولكن إعماذلا أويل (خبالؼ الوقفة )السكتة 

 بعد تطبيق السكتة يف اآليات القرآنية فالنتيجة ىي أف السكتة تقع يف اجلملة  -2
ربط مجلة اجلواب الشرط واجلواب، و : حيث تكوف السكتة بُت طرفيها :  الشرطية

قد،  ،  نافية كانت أو ناىيةالما، لن، كلما،  " ػ ببالفاء بعد أدوات الشرط مقًتف 
ربدث . ،و إذا وقع اجلواب مجلة إمسية أو طلبية (السُت و سوؼ )أو بالتنفيس 

، وذلك بعد ((بل ))وأداة االضراب  ((لكن))سكتة أيضا قبل أداة االستدراؾ 
مسعت ما يقولوف ، ولكٍت غَت : ضلو . الكالـ مستدرؾ عليو أو مضروب عنو

ىناؾ إمكانية لسكتة . تقع السكتة أيضا بُت ادلنعوت و النعت ادلقطوع. متأكد
خفيفة بُت ادلبتدأ و اخلرب إذا كاف معرفتُت، وخباصة إذا كاف اخلرب زللي بأداة التعريف 
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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

 

 قائمة المراجع

  المصادر -1

 القرآف الكرمي


