
 
 

١  
  

 
 

  :لنا بني البقرة وآل عمران ثالثة أوجه* 
١ (   .  
٢ ( .  
٣ ( .  

 
)              .(  

  :ولنا مع هذا الوجه مع نهاية السورة والبسملة ثالثة أوجه*
   ١ (:  

   فصل      : ومثاله    وصل     وقف     

     .   

٢ ( 
   فصل       :ومثاله    فصل     وقف    

       .  

٣ ( 
   وصل       :ومثاله    وصل     وقف    

       .   

    مع إشباع المد وصـل          ( 
  :هاية السورة والبسملة ثالثة أوجهولنا مع هذا الوجه مع ن*
١( : 

   فصل       :ومثاله    وصل      وصل

    مع اإلشباع       .  
٢(    

 مع وصل     فصل      فصل      :ومثاله

    اإلشباع       . 



 
 

٢  
  

٣(  
   وصل      :ومثاله    وصل      وصل

    مع اإلشباع       .  

    مع القصر وصل          (.  

  :ولنا مع هذا الوجه مع نهاية السورة والبسملة ثالثة أوجه* 
١( : 

   فصل       :ومثاله     وصـل       وصـل

    بالقصر       .  
٢(  
   فصل       :ومثاله     فـصل       وصـل

    بالقصر       .   
٣ (  
   وصل      :ومثاله   وصل    وصل بالقصر   

          .                                    

 





 
 

٣  
  

 
   -:لنا عند بداية سورة آل عمران ثالثة أوجه ومع كل وجه أربعة أوجه* 

)              .(  
   -:ولنا مع هذا الوجه أربعة أوجه*
  

وصل  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم        وصل      وقف        

  .   

 
  فصلأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم       فصل    وقف         

  .   
   

 فصللشيطان الرجيم أعوذ باهللا من ا       وصل     وقـف         

  .   

   
  وصلأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      فصل    وقف        

  . 

   مع إشباع المد وصـل          ( 

  :ولنا مع هذا  الوجه أربعة أوجه*
 

  وصـلأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      وصل    مع اإلشباع وصل     

     .  
 

 فصلذ باهللا من الشيطان الرجيم أعو      فصل    وصل مع اإلشباع      

    .  

 



 
 

٤  
  

  فصلأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      وصل    وصل مع اإلشباع      

    .  
 

  وصلأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      فصل    وصل مع اإلشباع      

    .  

   مع القصر وصل          (.  

  :ة أوجهولنا  مع هذا الوجه أربع*
 

 وصلأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      وصل    وصل مع القصر      

    .  

 
 فصلوذ باهللا من الشطيان الرجيم أع      فصل    وصل مع القصر      

    .  
  

  فصلأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      وصل    وصل مع القصر      

    .  

  
  وصلأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      فصل    وصل مع القصر      

    .  

 
 

 
 

  مجع وإعداد
  أبو معاذ ظافر بن حسن آل جبعان

  )آل مستنري( تندحة ـمخيس مشيط 
  ٠٥٠٤٧٤٥٥٦٦:حممول


