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 /   دان سكيما سوءالن
  مغحفظممباخ دان  

 3تيغكنت 
2011

 

 : ترمن فرتامبهاضني 
 برايكوت 2سوءالنفيليه ساتو درفد :  ارهن

 

 ترمن برايكوت: سوسوننمغيكوت  الواقعةسورة اول دري اندا دكهندقي ممباخ . 1

i. بياتي / حسيين 
ii. نهواند 

iii. رست 

iv. بياتي فنوتوف 

 

 :مغيكوت سوسونن ترمن برايكوت الصفسورة سيال باخ دري اول . 2
i. بياتي / حسيين 

ii. صبا 

iii. حجاز 

iv. بياتي فنوتوف 

 

 :مغيكوت سوسونن ترمن برايكوت سورة اإلنسانسيال باخ دري اول . 3
i. بياتي / حسيين 

ii. حجاز 

iii. نهواند 

iv. ي فنوتوفبيات 
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 قراءات:  كدوابهاضني 
 .خاءنباخالون دكهندقي ممباخ كسموا واجه  برايكوت. سوءالن 2فيليه ساتو درفد سيت :ارهن 

 
 

160 
 

مغيكوتباخ1
 سكيما جوافن:

                                  

                                  

           
    دباخ دغن    2 مركه 

         مركه 2 حركة 2كبري  دباخ دغن 
 مركه 3 حركة 4كبري  دباخ دغن 
 مركه 2 حركة 6كبري  دباخ دغن 

 مركه 2 دباخ دغن الصاد 
 مركه 2 دباخ دغن الصاد 

     مركه 2 سكون ميم 
     مركه 2 سكون ميم 
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مغيكوتباخ2
 سكيما جوافن:



            

       ( َحَن دباخ دغن نقل.) مركه 4 د 

مغيكوتباخ3
 سكيما جوافن:



                  

         

    مركه 3 حركة (. 2) دباخ دغن قصر 
   مركه 3 حركة (. 2) دباخ دغن قصر مد 

     مركه 3 حركة (. 2) دباخ دغن قصر مد 
   مركه 2 صلة ميم مجع 

   مركه 3 حركة (. 2) دباخ دغن قصر مد 
    مركه 3 حركة (. 2) دباخ دغن قصر مد 

     مركه 3 حركة (. 2) دباخ دغن قصر مد 
   مركه 2 صلة ميم مجع 

    مركه 3   حركة (. 2) دباخ دغن قصر مد 
    مركه 2ميم اجلمع دباخ دغن صلة 
    مركه 2دباخ دغن صلة ميم اجلمع 
      مركه 3 دباخ دغن 
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مغيكوتباخ4
 سكيما جوافن:

 

                                           

                 

        مركه 3 )عليُهم( – اهلاء دباخ دغن 
       مركه 3 دباخ دغن حتقيق همزه 

 مركه 3 َنَاابيل()طرَي – دباخ دغن نقل
  مركه 3 كتيكدباخ دغن ابدال 
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260 
 

 

 مغيكوتباخ1

 سكيما جوافن:
                                  

                                  

           
  دباخ دغن  4

  5دباخ دغن

 5دباخ دغن

     ( دباخ دغن صلة ميم اجلمع    )5

   ( دباخ دغن صلة ميم اجلمع    ) 5

 

 

مغيكوتباخ2
 سكيما جوافن:

 

                              

      63دباخ دغن

 دباخ دغن
1  

2  

3 

3
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مغيكوتباخ 3
 سكيما جوافن:



                    

     

  63دباخ دغن

   3دباخ تنفا دغوغ فد

 63دباخ دغن

 3فدباخ دغند

  3فددباخ دغن

  دباخ دغن 3

مغيكوتباخ4
 سكيما جوافن:



                      

     

   دباخ دغن نقل(  3

  دباخ دغن نقل(  ( 3

  ( دباخ دغن نقل   ) 3
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360 
 

مغيكوتباخ1
 سكيما جوافن:

                                  

                                  

           
  دباخ دغن   4

  4دغندباخ دغن

 4دغندباخ دغن

      دباخ دغن (   )3

    دباخ دغن (   .) 3
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مغيكوتباخ2
 سكيما جوافن:



               

               

   :دباخ دغن دوا واجه 
1

2

3 

 3

 3دباخ دغن

   3 حركة 6مد متصل دباخ دغن إشااع

   كتيكواجه  تيضدباخ دغن 
 قصر. -1
 توسط. -2

 إشااع. -3

3 

3

3
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مغيكوتباخ3
 سكيما جوافن:

 

                                        

               

  23دباخ دغن

   دباخ دغن3 

  23دباخ دغن

  دباخ دغن3

  دباخ دغن 3 

 

 

مغيكوتباخ4
 سكيما جوافن:

 

                                 

  دباخ دغن
1   

2  

3 

3
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460 
 

مغيكوتباخ1
 سكيما جوافن:

                                 

                                  

           
  3دباخ دغن

 3 دباخ دغن الصاد

  3 دباخ دغن الصاد

   3دباخ تنفا

   3دباخ تنفا

درفدمغيكوتباخ1
ن:سكيما جواف



                      

     

  4 حتقيق

  4 حتقيق

   4 حتقيق 
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 مغيكوتباخ3

سكيما جوافن:
 

                                    

            
   ( 4مد متصل دباخ دغن توسط )4 حركة 
    4 
        ( كتيكدباخ دغن صلة هاء ) 4 وصل 

 

 

 مغيكوتباخ4

سكيما جوافن:
 

                                

                                
      دباخ دغن تسهيل اتو 

 دباخ دغن إبدال اهلمزة مع املد
3 

 3 
      3 الالم دباخ دغن 

   ( 6مد متصل دباخ دغن إشباع )3 حركة 

    ( 2البدل )4 حركة

4 حركة( 4البدل ) 

4 حركة( 6البدل ) 
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 حفظن:  ضيكتبهاضني 
 سوءالن برايكوت. 2فيليه ساتو درفد سيتارهن : 

 

  .الصفسورة  دري اول سيال باخ. 1
 سكيما جوافن :

 

               

         

            

              

                 

                  

             

 ( 6 – 1:    الصف )
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 .باخاءنساي دان تروسكن  باخاءن سامبوغسيال . 2
 

               

 سكيما جوافن :

              

           

            

           

              

   

 (26 – 10:  ةواقع)سورة ال 
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 .باخاءندان تروسكن  ساي باخاءناولغ  سيال. 3

       

 سكيما جوافن :

               

                 

             

               

           

        

 (26 – 8:  )سورة  
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 .اجلمعةسورة  دري اول سيال باخ1
 سكيما جوافن :

 

                

               

                

              

            

            

       

16
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 .باخاءنساي دان تروسكن  باخاءن سامبوغسيال . 2

       …

 سكيما جوافن :

        

              

           

           

            

                   

2244
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.باخاءندان تروسكن  ساي باخاءناولغ  . سيال3

             

 سكيما جوافن :

              

           

             

           

             

     

 ( 412األعلى سورة ) 
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3

  .وحنسورة  دري اول سيال باخ. 1
 سكيما جوافن :

 

            

              

         

           

            

          

     

 ( 11 – 1:    نوح )
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 .باخاءنساي دان تروسكن  باخاءن غاولسيال . 2

                  

    

 سكيما جوافن :

                  

           

              

             

 (11 – 2:  اجلمعة)سورة  
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 .باخاءنسكن دان ترو ساي باخاءناولغ  . سيال3

       

 
 سكيما جوافن :

               

                 

             

               

           

        

 (26 – 8:  )سورة  
 

 متت 


