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 أرقام قرآنية
 

 عدد سور القرآن 334

 حرف يوجد في القرآن 330714

 كلمة توجد في القرآن 77833

 آية توجد في القرآن 6236

 جزء يوجد في القرآن 30

 حزب يوجد في القرآن  60

12 

حم "منها واجبة وذلك في سور ( )سور في القرآن تحتوي على سجدة، 

مستحبة في سور االعراف ( )والنجم والعلق و" حم السجدة"و" فصلت

لّنمل واالنشقاق والّرعد واالسراء وا -سجدتان -والنحل ومريم والحّج
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.والفرقان وص  

5717 

في حالة " "جل وعال، ورد في القرآن الكريم، " اهلل"لفظ الجاللة 

في حالة الجر" "في حالة النصب و ""الرفع و  

 نبي ذكروا في القرآن الكريم 25

 روايات للقرآن 7

 سورة مكية 87

 سورة مدنية 57

المباركة، وسورة النمل " التوبة"بالبسملة سوى سورة  كل السور تبدأ
 المباركة فيها بسملتان

7
 –يوسف  –هود  –يونس )عدد السور التي تحمل أسماء أنبياء وهي 

(نوح –محمد  –إبراهيم   

 

آية واقصرها سورة الكوثر " "اطول السور سورة البقرة المباركة بـ

آيات" "بـ  

 
هي السورة الوحيدة التي تحتوي على كسرة  -االخالص -سورة التوحيد

.واحدة، هذا بغير البسملة  

 

هي اول سورة فيما سورة الناس آخر سورة وفقًا : سورة الحمد المباركة
ففي هذه . .للترتيب المعروف في المصاحف الشريفة، الوفقًا لنزول الّسور
فيما  ،"ص"الحالة ستكون العلق اول السور النازلة على صدر نبينا محمد

 كانت سورة النصر آخره

 
فيها " التاء"تتوسط كلمات القرآن الكريم، وحرف " وليتلّطف"كلمة 

.يتوسط حروفه  

 

لكل سورة في القرآن الكريم اسم خاص بها، ولبعض السور اكثر من اسم 

 -الفاتحة: اسمًا منها" "المباركة لها اكثر من " الحمد"حتى ان سورة 
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.الشافية وغير ذلك -الكافية -الوافية -الكنز -انيالسبع المث -ام الكتاب  

 

وقيل . .في السورة المسماة بهذا االسم" يس: "اقصر االيات هي
الثانية والثمانون بعد : في سورة الرحمان، لكن اطول اية هي" مدهامتان"

.المائتين من سورة البقرة  

.تسع وعشرون سورة تبدأ بالحروف المقطعة 59  

2 .الفاتحة واالنعام والكهف وسبأ وفاطر: وهي....." الحمد لـ"سور تبدأ بـ  

7
االسراء : وهي" سبحان -يسبح -سبح"سور تبدأ بتسبيح الخالق جل وعال 

.واالعلى والتغابن والجمعة والصف والحشر والحديد  

1 .االحزاب، والطالق، والتحريم: وهي" يااّيها النبي"ثالث سور تبدأ بـ  

5
المزمل، : وهما" ياايها المدّثر"و" ياايها المزّمل"سورتان تبدءان بـ

.والمدثر  

1
المائدة، والحجرات، : وهي" ياايها الذين امنوا"ثالث سور تبدأ بـ

.والممتحنة  

2
الجن، والكافرون، والتوحيد، واالخالص، والفلق، : وهي" قل"سور تبدأ بـ

.والناس  

5 .، والحجالنساء: وهما" يا ايهاالناس"سورتان تبدءان بـ  

4 .الفتح، ونوح، والقدر، والكوثر: هي" إّنا"اربع سور تبْدان بـ  

32

الذاريات، والطور، والنجم، : عدد السورة التي تبدأ بصيغة القسم وهي
والمرسالت، والنازعات، والبروج، والطارق، والفجر، والشمس، والليل، 
.والضحى، والتين، والعاديات، والعصر، والصافات  

    
 

 


