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  لۀبلَاوکراوةکانى


www.ba8.org  

i islam_kurd_ba8@yahoo.com 

 07701517378 
   كةالر – كوردستان –عيراق 

 هۀمیشۀ لۀگۀلَمان بن بؤ بۀرهۀمى نويَ
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  :احلمد هللا وكفى ، والصالة والسالم على رسوله املصطفى ، وآله وصحبه اتىب ، أما بعد 







ــد جتوي
جتويــد

يلًاترآنَ تلِ الْقُرترو )  ٤: املزمـل( 
ترتيل


قراء


وان خوَيندنةوةى قورئانـؤ جـِرَيطايةكى ئاسان ب


نظــري

ــل جربي
 َآنلَقَّى الْقُرلَت كإِنو

) ٦: النمل ( من لَدنْ حكيمٍ عليمٍ


ي القاصرحسب علم


  آلـه  وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا وشـفيعنا حممـد و
وصحبه وسلم
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 ـإِنَّ احلَم    عنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحِهللا ن ـدهي نا منالمأَع ئَاتيس نما وفُِسنرِ أَنورن شذً بِاِهللا ماُهللا ـو هد
ـ  ـه إِالّ اُهللا وحـال إِلَه ، وأَشهد أَنْ ـه ومن يضللْ فَال هادي لَ    ـفَال مضلَّ لَ   ه ، وأَشـهد أَنَّ  ـده ال شـرِيك لَ

 ولُهسرو هدبداً عمحم. .. دعا بأَم



 )البخاري رواه( خريكم من تعلم القرآن وعلمه   




مذكرة يفالتجويد
حممد نبهان حسن

   امللخص املفيـد يف علـم
ـ التسهيل يف جتويد الترتيلحممد أمحد معبد  التجويد د أمح

خورشيد رؤوف 


دارا جبــار. م



ضمة
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 وعلمه القرآن تعلم من خريكم  )البخاري رواه 

(
اجتمع ما يف قوم ـ تعاىل ـ اهللا بيوت من بيت 
 اهللا وذكـرهم  ، املالئكة وحفتهم ، الرمحة وغشيتهم السكينة عليهم نزلت إال بينهم ويتدارسونه اهللا كتاب يتلون
 )مـسلم  رواه(   عنـده  فيمن




يوم يأيت فإنه ؛ القرآن اقرءوا 
 )مسلم رواه( ألصحابه شفيعا القيامة


حـسنة  فله اهللا كتاب من حرفا قرأ من ، 

( حرفـا  ومـيم  ، اـحرف والم ، اـحرف ألف : ولكن ، رفـح الـم  : أقول ال أمثاهلا بعشر واحلسنة
 )٦٤٦٩ : برقم الصغري اجلامع صحيح


 الـم ألف

ميمالم
الـربرة  الكـرام  السفرة مع بالقرآن املاهر 
 ) عليه متفق( أجران له شاق عليه وهو فيه عويتتعت القرآن يقرأ والذي
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١-          

   ــــــــ َونلْوي

    ــــــــ والْوت

  ــــــــ أَكَابِر

  ــــــــ ورِيو

  ــــــــ ـهلَـئوم

      ــــــــ اهللا ـيـيلإِنَّ و

 ــــــــ ـنـجِين

 ــــــــ  جِيَءو

     ـــــــــدبِـأَي

    ــــــــ اجِدسالْم 

ــــــــ اةدبِالْغ
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عمل



 









                   ) ٩٨: النحل 

 (،






التوبة
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:

 ِجِيمالر طَانيالش نم ـوذُ بِاللّهأَع    ِنمحالـر مِ اللّـهبِس
الرحيمِ

ال    ـأَع طَانيالش نم الـوذُ بِاللّه مِ اللّهجِيمِ بِسنِـرمحـ ـ الر ـ ـرحيمِ قُ ـلْ ه  اللَّـه و
ـأَحد

:
ال  ـأَع طَانيالش نم جِيمِـوذُ بِاللّهر   مِ اللّـهبِس

الرحمنِ الرحيمِ
ِجِيمالر طَانيالش نم وذُ بِاللّهأَعِيمحنِ الرمحالر مِ اللّهبِسدأَح اللَّه وقُلْ ه

    ِجِيمالر طَانيالش نم وذُ بِاللّهأَع   ِيمحنِ الـرمحالر مِ اللّهبِس


 ِجِيمالر طَانيالش نم ـوذُ بِاللّهيمِ أَعحنِ الرمحالر مِ اللّهبِسدأَح اللَّه وقُلْ ه


    ِجِيمالر طَانيالش نم وذُ بِاللّهأَع  ِمبِـس

اللّه الرحمنِ الرحيمِ
ال    ـأَع طَانيالش نم جِيمِـوذُ بِاللّهرال مِ اللّهيمِ قُـبِسحنِ الرمحـرـلْ ه  اللَّـه و

ـأَحد





 ...................ِرَيطايةكى ئاسان بؤ جوان خوَيندنةوةى قورئان   


org.8ba.www 

 

  
   

  
  



  
  




:  
  ِيمحنِ الـرمحالـر مِ اللّهبِس


 ِاسالن بوذُ بِريمِ قُلْ أَعحنِ الرمحالر مِ اللّهبِس دسإِذَا ح داسح رن شمو

:  
 ِنمحالر مِ اللّهبِس

الرحيمِ
دسإِذَا ح دـاسح رن شموحنِ الرمحالر مِ اللّهيمِبِسِاسالن بوذُ بِرقُلْ أَع


   ـ رحمنِ الـرحيمِ ـبِسمِ اللّـه ال


دسإِذَا ح داسح رن شموحالر مِ اللّهاسِ بِسالن بوذُ بِريمِ قُلْ أَعحنِ الرم
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ِيمحنِ الرمحالر مِ اللّهبِس
  ـنمو

ح رالـش مِ اللّهبِس دسإِذَا ح ديمِـاسحنِ الرمحرـقُلْ أَعالن باسِ ـوذُ بِر














 

                        

 


                     

 

          ْۜ          







 ...................ِرَيطايةكى ئاسان بؤ جوان خوَيندنةوةى قورئان   


org.8ba.www 

 







ًـُـٍـ 


 )م عن ،لن ، نْ ، أنْ ، إن( 










 
 
 
 










 ...................ِرَيطايةكى ئاسان بؤ جوان خوَيندنةوةى قورئان   


org.8ba.www 

  
   


)ًـُـٍـ 
)(

 )اسرِِخري غَازه حلماََ عاك هخي أَ( 


 

    
  

                                                        









     

    ٌ 
    ٍ 
    ٍ 
    ٍ 
    ً 
    “ 

)إظهار ( اإلظهار احللقيارـإظهتَيبينى
حلق 

   

ًـ

ُـ

ٍـ 

  ء   
     هـ
     ع
     ح
     خ
    غ
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ِراهَينان و شيكارةكةى
 ثرسيار                 

                    

ووَالم

يةكةم    


دووةم       




سَىيةم    




   و ئةركى خوَيندكارِراهَينان
ثرسيار

                                       

                                    

                                  

                 

ثرسيار
 _______________________ووَالم






 ...................ِرَيطايةكى ئاسان بؤ جوان خوَيندنةوةى قورئان   


org.8ba.www 

 
 




ًـُـٍـ 








       y






ًـُـٍـ 












     

     
  ًـ   
  

  ُـ    

  
 ـٍ   
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ًـُـٍـ 


 
 
    

   ٍ 

   ً 




ٍ
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ًـُـٍـ 

ًـُـٍــــ 



 

 
    

   ٌ 
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ًـُـٍـ 




 

    

   ٍ 

   ٍ 






                               

                                   

                            


تَيبينى
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ِراهَينان و شيكارةكةى
 ثرسيار                         

                                                

                                                  

                                                       

                  
  :ووَالم 

  : يةكةم 
:دووةم   




     



 : سَىيةم    


   





  ِراهَينان و ئةركى خوَيندكار 

ثرسيار
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ثرسيار
_____________________ووَالم







 


ًـُـٍـ 








   +







 

     

     
  ًـ   
  

  ُـ    

  
 ـٍ   
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   ٌ 





ٌ
                                  

                         


  ِراهَينان و شيكارةكةى 

ــيار   : ثرس                    

                         
  : ووَالم 

ــةم    :يةك  



: دووةم      

  
  ئةركى خوَيندكارِراهَينان 

ثرسيار
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ًـُـٍـ 

ًـُـ ـٍـ 









 

      
     ً 
     ٍّ 

     ً 

     ٌ 

     ٍ 

     ٌ 

     ٌ 

     ً 

     ً 
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     ً 

     ً 
     ً 

     ٍ 

     ً 

     ً 
  

                                      

                                       

                                                   

  
  نان و شيكارةكةى ِراهَي

: ثرسيار                              

                                        

          
  :ووَالم 

: يةكةم   

     
      
  
  : دووةم 

: ةم  يسَى  
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  ِراهَينان و ئةركى خوَيندكار
: ثرسيار 

                            

                                                 

         
: ثرسيار 
________________________ووَالم




  )( ِراهَينانى طشتى لةسةر 
: ثرسيار 

                                    

                                               
                                         
                                                

ثرسيار
__________________________________________ووَالم
ثرسيار
_______________________________________ووَالم
ثرسيار
____________________________________________ووَالم
ثرسيار    
___________________________ووَالم

ارثرسي
____________________________ووَالم
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تَيبينى
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           م     م   َّ  

م+م    ٌّم
مِّم 
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 تَيبينــى
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  ةكةىِراهَينان و شيكار
: ثرسيار                   

                                         

                    
  : ووَالم 

: يةكةم      



: دووةم    


        

    



:  سَىيةم       
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  ِراهَينان و ئةركى خوَيندكار 
:ثرسيار 

                           

                                
                     

: ثرسيار 
_________________________________: ووَالم 
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تَيبينــى
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ط م ثُبلْ صماََ رحت فُزضنِاذ ف         معد عظَوَء سنز رلرِيفََا  شلْكَرِم  
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  ِراهَينان و شكارةكةى
 :ثرسيار                   

              
 : ميةكة :ووَالم      

          


:دووةم    
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   ِراهَينان و ئةركى خوَيندكار 
:ثرسيار 

                                      

                                                    

                                                        

      
: ثرسيار 
______________: ووَالم 
: ثرسيار 
___________________________________: ووَالم 
 :ثرسيار 
___________________: ووَالم 
: ثرسيار 
__________________________: ووَالم 




  











 ...................ِرَيطايةكى ئاسان بؤ جوان خوَيندنةوةى قورئان   


org.8ba.www 

                                        

    ٤٩ : سورة ھود





  




  ـ مةددى بنةِرةتى١  
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ء ↷ ء
ء ↷ ء
ء ↷ ء

 





ٱ





 
 
 



ً
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ً





ً














 
 





ـُِــ ـُِـ +   ـهِ     +   ـَ ـَ  ـ

  :تَيبينى 
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) ٧ :رة الزمر   سو( 


ئاطاداركردنةوة 









)  ــان ــورة الفرق ) ٦٩ :س




ـ مةددى الوةكى ٢  
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 ) ٥١ :يونس ( ) ٩١ :يونس( 
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  ئةركى خوَيندكارِراهَينان و 
 :ثرسيار 

                       

                                  

                                 

                                    

                                    

                                    

                                   

            

  ثرسيار : 

_________________________________________: وَالم و

: ثرسيار  

______________________________: ووَالم 
: ثرسيار 
_______________ :ووَالم 
: ثرسيار   

_______________________: ووَالم 
: ثرسيار   

_______________________________________________: ووَالم 
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°
 ) ٥٠: العنكبوت( 


                                   


  
  

 ) ٣٨ :سورة الكهف( 
               





 ) ١٠: األحزاب  (
                           

      



 ) ٦٦ :األحزاب( 
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 ) ٦٧ :األحزاب( 
                    




 ) ٤ :اإلنسان (  

                  





 ) ١٥ :اإلنسان( 
                      





  : ئاطاداركردنةوة 






تَيبينى 
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  ِراهَينان و ئةركى خوَيندكار 

: ثرسيار  
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  ِراهَينان و ئةركى خوَيندكار 

: ر ثرسيا
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