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 " 3الوحدة "

 السكت والقطع 

 
 أوال: السكت 

 .زمنًا يسيًرا من غير تنفسقَْطُع الصوت على الكلمة القرآنية  : -

-  : 

 ، وهي: أربعة مواضع عند حفص في وصلا  وجوب السكت 

ا{ بالكهف.عوًجا"السكت على ألف  -١ ا # قَي ِما  " في قوله تعالى: }َولَْم يَْجعَْل لَهُ ِعَوجا

 " في قوله تعالى: }ِمْن َمْرقَِدنَا َهذَا{ بـ"يس".مرقدنا" السَّْكت على ألف -٢

 { بالقيامة.َمْن َراق  "من" في قوله تعالى: }َوقِيَل  ْكت على نونالسَّ  -٣

 { بالمطففين.  بَْل َرانَ "بل" في قوله تعالى: }َكلَّ  السَّكت على الم -٤

 في موضعين: .. جواز السكت 

 ، وهو أحد األوجه الثلثة لوصل السوتين.  بين سورتي األنفال والتوبةالسَّكت  -١

من قوله تعالى: }َما أَْغنَى َعن ِي َماِليَْه # َهلََك َعن ِي  اء في "ماليه"الهالسكت على  -٢

 والسكت هو المقدَّم.، وصلا فيجوز لحفص السكت وعدمه ُسْلَطانِيَْه{ بالحاقة ، 

 " على الكلمة المطلوب السكت عليها .سوضع " : -

 ثانيا: القطع

 إلى أمر خارجي ال علقة له بها. قطع القراءة رأًسا واالنصراف عنها : -

ال يكون قطع القراءة إال في أواخر السور أو على رءوس اآلي على األقل؛ ألن رءوس اآليات :  -

 ستعيذ.في نفسها مقاطع، فإذا عاد إليها مرة ثانية استحب له أن ي

 

 

 السكت هو قَْطُع الصوت على الكلمة القرآنية زمنًا يسيًرا من غير تنفس مقداره حركتان. □

 لحفص أربع سكتات واجبة ، وسكتتان جائزتان .  □

 عالمة السكت في المصحف هو وضع حرف "س" فوق موضعها.  □

 القطع هو قطع القراءة رأًسا واالنصراف عنها إلى أمر خارجي ال عالقة له بها. □

 ن قطع القراءة إال في أواخر السور أو على رءوس اآلي على األقل.ال يكو   □

 تذكَّــر
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 إختبر معلوماتك! 

 

 أكمل العبارات التالية بما يناسبها :  -أ

 ………… . و مقداره…….. من غير ……………………… السكت هو  -١

 ……. .و ……… و …….. و …….. لحفص وجوب السكت على أربع كلمات وهي  -٢

 ……………… . و ……………………. في موضعين وهما  يجوز لحفص السكت -٣

 ………… . .............................................………………………هو  القطع -٤

 

 ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية مع تصحيح الخطأ : -ب

 ………………...…………)    ( يجوز لحفص وصل )عوجا( بما بعدها -١

 ………………...…………)    ( هلك( روى حفص السكت في )ماليه # -٢

 ………………...…………)    ( يجوز القطع في وسط اآلية               -٢

 

 
  



 
 

 

 


