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أ .فاروق بن جودة باتي

إعداد :

تلميحات لمعرفة عدد آيات السور







 






 القدر الفيل املسد الفلق

٥ آيات 
@ بعدد حروفها@ بعدد حروفها@ بعدد حروفها@ بعدد حروفها

ــا ــه ــات ــة فـــي عــــدد آي ــس ــاك ــع ــت ــم الـــســـور ال

لقمان٤٣٣٤الرعد

الزخرفمريم ٩٨٨٩

فاطر ، قسبأ  ٥٤٤٥

الغاشيةالنجم  ٦٢٢٦

االنشقاقإبراهيم ، القلم ، الحاقة ٥٢٢٥

الواقعةالعنكبوت ٦٩٩٦

محمديس  ٨٣٣٨

عبسالحشر  ٢٤٤٢

النازعاتالنور  ٦٤٤٦

الجاثيةا¢حزاب ٧٣٣٧

ا¢حقاف الشورى  ٥٣٣٥

ا¦نسانالممتحنة  ١٣٣١
الليل ١٢٢١الطالق ، التحريم اإلسراء يوسف

١١١ آية 

الزمر األنفال

٧٥ آية 
ص القصص

٨٨ آية
الذاريات الروم

٦٠ آية 
الرحمن الحج

٧٨ آية 

 سبأ فصلت

٥٤ آية
 فاطر ق

٤٥ آية 
الحاقة القلم  إبراهيم

٥٢ آية

العادياتاملنافقون الضحىالجمعة القارعة

١١ آية 
التين البينة الزلزلة التكاثر الشرح

٨ آيات 

االنفطار العلق األىلع

١٩ آية
التحريم الطالق

١٢ آية
الحجرات  التغابن

١٨ آية

السجدة الفجر امللك

٣٠ آية 
النبأ  القيامة

٤٠ آية 
 الفتح التكوير الحديد

٢٩ آية

الكافرون الناس

٦ آيات
الفاتحة املاعون 

٧ آيات 
@ بعدد حروفها@ بعدد حروفها

 املزمل البلد

٢٠ آية 
 الجن نوح

٢٨ آية 
 املجادلة البروج

عدد أجزاء القرآن الكريم ٢٢ آية 

٣٠ جزًءا. الشهر ٣٠ يوًما.

يف القرآن الكريم

.٢ = ٦٠ x ٦٠ حزًبا: ٣٠ 

النصرالكوثر العصر

٣ آيات
اإلخالص  قريش

٤ آيات 
@ بعدد حروفها

السور المتوافقة 
في عدد آياتها

 سورتين
 ٣ سور

 ٤ سور
 ٥ سور

للتواصل :

bati@mail.net.sa


