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 /   دان سكيما سوءالن
  مغحفظدان  ممباخ 

 5تيغكنت 
2011 

 فرتام: ترمن بهاضني
 

 برايكوت 2سوءالنفيليه ساتو درفد ارهن: 
 مغيكوت سوسونن ترمن برايكوت: اول  يدرسيال باخ . 1

.i  بياتي / حسيين 
.ii سيكة 

.iii كةجهر 

.iv فنوتوف بياتي 

 
 ترمن دباوه. سوسونن مغيكوت اول  يسيال باخ در. 2

.i  بياتي / حسيين 
.ii حجاز 

.iii سيكة 

.iv فنوتوف بياتي 

 

مغيكوت سورة برداسركن سوكنت فالجرن  2دري مان اندا دكهندقي ممباخ . 3
 .دباوه ن ترمنسوسون

.i  بياتي / حسيين 
.ii حجاز 

.iii ركةجه 

.iv بياتي فنوتوف 
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 : كدوا بهاضني
 

 برايكوت. سوءالن 2فيليه ساتو درفد سيت  ارهن:
 .باخاءنخالون دكهندقي ممباخ كسموا واجه    

 

160 
 

 مغيكوت رواية هشام  باضي امام ابن عامر. سيال باخ .1
سكيما جوافن:

 

                    

                  

 3

      3  فد

 نافع. مغيكوت رواية ورش باضي امامسيال باخ2
سكيما جوافن:

 

                                  

         

       نقل-     3

      (2 )3 حركة

3حركة( 4) 

3حركة( 6) 
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 امام نافع.ورش باضي مغيكوت رواية سيال باخ3
سكيما جوافن:

 

                                   

                                  

                      

  4 نقل

  4 نقل

   ( 6مد منفصل )3 حركة

  ( 2البدل )4 حركة

4 حركة( 4البدل )  

4 حركة( 6البدل )  

  ( 6صلة ميم مجع دان إشباع )6 حركة

  4
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 .باضي امام نافع مغيكوت رواية ورشسيال باخ4
سكيما جوافن:

 

                                

                                     

                               

       3

           3

     3
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2 60

 سورة العصر مغيكوت رواية ورش باضي امام نافع. سيال باخ .1
سكيما جوافن:



                   

     

           3

      ( : 2البدل )3 حركة

3 حركة( 4)البدل :  

3 حركة( 6)البدل :  

 

 سورة اهلمزة مغيكوت رواية السوسى باضي امام ابو عمرو. سيال باخ .2
سكيما جوافن:

 

                                   

                                    

                 

    3

         3 مد صلة طويلة فدقصر

       3 مد منفصل فدقصر

    3

        َتطَِّلْع  كبري( ) 3

 



 7 

 امام نافع.ورش باضي سورة الزلزلة مغيكوت رواية  سيال باخ .3
سكيما جوافن:

 

                                 

                                  

                                

           3 ُزْلِزَلِت  –نقل

         3  –نقل

        نقل-    3

    3 تقليل

3 فتحة

           3 ِلُيَرَوْعمَلُهْم –نقل

     3  ترقيق

 باضي امام نافع. قالونمغيكوت روايةسيال باخ4
سكيما جوافن:



                 

                    

      3

      3 فد

      3 فد

      3
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3 60

هشام باضي امام باخاءنمغيكوت سيال باخ. 1
سكيما جوافن:



               

                 

 

       3

 
 
 

 .امام نافع باضي مغيكوت رواية سيال باخ2
سكيما جوافن:

 

                                  

         

        نقل-     2

      ( 2البدل )4 حركة

 4 حركة( 4البدل ) 

 4 حركة( 6دل )الب 
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 باضي امام نافع.مغيكوت رواية ورشسيال باخ3
سكيما جوافن:

 

                                           

                               

        6 2

      2فد

     2

  2

  2 فد

     62

2
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 مغيكوت رواية ورش باضي امام نافع.16سيال باخ4
سكيما جوافن:











       2

    2تنفا

22

42

62

   62

  62

  2

   62

  2

 2تنفا

       2

2

   62

   64
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4 60

باخاءنمغيكوتسيال باخ1
سكيما جوافن:







      2 دغن إمالة سهاج

   2

 

 باضي امام محزة.مغيكوت رواية سيال باخ2
سكيما جوافن:

 

                                   

                                    

                 

    2 تشديد امليم

       2 )َما َلوََّعدََّدة( –دغوغ  تنفا

         2 حركة( 6مد صلة طويلة ) فدإشباع

        2 مد منفصل فدإشباع

    2

  6 سكتة دان نقل همزة كدوا

6 نقل دان نقل همزة كدوا
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 مغيكوت رواية ورش باضي امام نافع.14سيال باخ3
سكيما جوافن:

 

                                    

مركة 2 تقليل 
مركة 2 تقليل 

مركة 2 تقليل 
3 حركة( دان ترقيق  2البدل )  ،نقل

3 حركة( دان ترقيق  4البدل ) نقل، 

3 حركة( دان ترقيق  6البدل ) نقل، 

   مركة 2 ترقيق 
  ،3 حركة( دان تقليل 2البدل ) نقل

3 حركة( دان تقليل 4البدل ) نقل، 

3 حركة( دان تقليل 6البدل ) نقل، 

 باضي امام نافع. لونقامغيكوت رواية سيال باخ4
سكيما جوافن:



                 

                    

      2 مركة 
      2 مركة 

 مركة 2 
     2 مركة 
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 كتيض : حفظن بهاضني

1

سيال باخ دري اول سورة   .1
 

  :جوافن

 

                            

                                 

                            

                               

                         

               

16



 14 

 .باخاءنروسكن ساي دان ت باخاءنسيال اولغ    .2

          

             

 

:جوافن

          

             

            

      

         

46
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.باخاءن، دان تروسكن ساي باخاءنسيال سامبوغ 3
 

        

:جوافن

          

          

            

          

   

7888
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2

 .يسول سورة اسيال باخ دري . 1
 

 :جوافن



        

           

          

          

          

  

110
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 .باخاءنساي دان تروسكن  باخاءناولغ سيال  2

     

 :جوافن

           

             

       

             

            

   

 1116



 18 

.ساي باخاءنمسبوغ سيال  .3

             

        

 :جوافن

              

                  

               

            

811سورة

 

 

 

 

 

 

متت


