
خاصنءخااب
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بن ابي داود األسدي بن سليمان بن نام فنوه بلياو اياله  .

هجرة١٨٠فد تاهون هجرة  دان ٩٠فد تاهوندالهريكن .

تله مغمبيل باخاءن القرءان سخارا تروس دريامام 
بلياو امت تركنل دغن. ضوروث امام عاصم سخارا تلقي دان 

اين تله منجاديكن. القرءانثكـتـليتيان دان كتفاتن باخاءن دان 
اوليه فارا علماء دان قراءرواية باخاءنث ساغت مشهور دان 

.فد زامنث



إمام قراءة برسرتا فراوي
نافع.1 المدني

- قالون

- ورش

ابن كثير المكى.2

- البزى

- قنبل

أبو عمرو البصري.3

- الدورى

- السوسي

ابن عامر الشامي.4

- هشام

- ابن ذكوان

عاصم الكوفي.5

- شعبة

- حفص

حمزة الكوفي.6

- خلف

- خالد

الكسائي الكوفي.7

- أبو الحارث

- الدوري

NEXT



خاصءنخاباديفينيسي  :

باخاءن يغ دباخ اوليه رواية الءين٢واجه 
فد ساتو اتو دوا متفتدباخ اوليه رواية  .



باخاءن يغ تيدق مغيكوت قاعده اصل دامل باخاءن
.رواية حفص



NEXT



نءباخا ينءدري رواية ال

NEXT



. :

ن خوندوغ يأيت بوثى سبوتن يغ لبيه مرييف باريس باوهءباخا .

.باخاءن اين باثق تردافت دامل قراءة امام محزة دان الكسائي

41: سورة هود 

NEXT
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التسهيل .٢ :

باضيباخاءن موده يأيت بوثي سبوتن انتارا همزة دان 
بوثي سبوتن انتارا همزة دان ياء باضي باريس. باريس دأتس

ن قراءة امام ءبوثي تسهيل باثق تردافت دامل باخا. باوه . 

  ْ  ْ

NEXT

٤٤:  سورة  فصلت 



النقل .٣ :

باخاءن فينده يأيت مميندهكن باريس همزة كفد 
باخاءن نقل باثق تردافت دامل باخاءن.  ماتي سبلومث
 .رواية ورش

  ْ

11: سورة الحجرات 

NEXT

../../QIRAAT-T5/surah%20at-tin.ppt#2. Slide 2


صلة الهاء . 4 :

ها دغن قدر دوا حركة سفرتىممنجغكن بوثي 
باخاءن اين باثق تردافت دامل رواية. مد صلة قصرية

 .ابن 

َم الِقَيــَمِة َوَيخلُد   ُمَهـا َناِفيــهِ ُيَضـَعف  لـَُه الَعــَذاُب َيو 

69: سورة الفرقان 

NEXT



السـكته . 5 :

ممربهنتيكن باخاءن سكتيك دغن قدر دوا حركة تنفا
يغ سامدان مثمبوغ مسوال باخاءن دغن ترفوتوس 

قيـّـَماِعـَوَجا َولم َيجَعل لُه  *

َهــذاَمرقِدَنــاَمن َبعثــَنا ِمن  *

َراقَمنَوقيــَل  *

َراَن َعلـَى قلوبهمَبلكال  *

س

س

س

س

 ّْ

 ّْ

 ّْ

 ّْ
1: سورة الكهف 

52: سورة يس 

27: سورة القيامة 

14: سورة المطففين 
NEXT



ن يغ تيدق مغيكوتءباخا
قاعده اصل

NEXT



،دباخا دغن اتأمنـامغيكوت قاعده اصل كلمة
كلمة ترسبوت دباختتايف مغيكوت رواية 

مع امشام والرومدغن  .

١. 

فدياءيت دغوغ سرتا دإشارتكن كفد باريس :  امشام  *
نون دان تروس بولتكن دوا بيبريباريس  .

ياءيت دثاتاكن ستغه اتو سفرتيض حركة فد :  الروم  *
                                                           .نون

11: سورة يوسف 
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٢.      

مغيكوت قاعده اصل دباخ دغن مد اصلي تتايف مغيكوت
وصل دانكتيك( تنفا مد)دباخ دغن قصررواية 

وقفكتيكدباخ دغن مد اصلي  .

NEXT



تردافت برباف كلمة يغ سام حكومث دغن كلمة

* 

* 

* 

* 

* 

* 
14

NEXT



٣. 

دباخ دغن مغيكوت قاعده توليسن
سني، كرانممباخاث دغن صاد تتايف رواية 

صادسني دأتس ايت دتوليس  .

245: سورة البقرة 
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٤. 

دباخإبتداء كلمة اكتيكمغيكوت قاعده اصل 
كتيض يأيت تاء برباريسسبب دغن باريس 

كلمة ترسبوت دباخ، تتايف مغيكوت رواية 
همزة دتوكر كفد دغن باريس كسرة دان 

 .ياء  

NEXT



١ ٢١بنيواٱاصلث .

٢ . ٢١:  حجر -ٱمضيوا اصلث    

٣ . ٦: صاد -ٱمشيوااصلث    

٤ . ٧١: يونس -ٱقضيوااصلث     

٥ . ٦٤: طه-ٱئتيوااصلث     ٱئتوا       

NEXT

دباريسكنمكيغ منداتغ برباريس كتيضافبيال  *
.همزة وصل دغن باريس كسرة

خونتوه :  



باخاءن يغ تيدق مغيكوت قاعده اصل

يغممباخ .6
: 

صـ

,
صـ

صـ

, اا

F


