
 

 

 « قرآن کریم جزء سی ام شناسنامه سوره های» 

 نام های دیگر سوره تعدادآیات شماره صفحه مکی،مدنی ترتیب نزول نام سوره ردیف

 08 275  مکی 78 النَّباء 87
      (40)آیة ،تساوءُل،مُعَصرات)ابرهای فشرده(عَمَّ

                              )از آیة اول( عَمَّ یتساءَلون
 ه ختم می شود.د*اکثر آیات سوره به الف ممدو

 04 275 مکی 74 النَّازعات 87
          نازعات )از جا کندن به شدت( خواتم سوره: 

                                     ، اول سوره  الف ممدوده

 سورهپایان الف ممدوده ، ة،ی الف مقصوره

 05 272 50 مکی 50 عَبَسَ 78
آیة اول  درهم کشد(عَبَس)چهره 
                السَّفَرَة)سفیران(  آیة دومأعمَی)نابینا(

 42از آیه 

 57 274 8 مکی 8 التَّکویر 74
پیچیده تکویر)درهم پیچیدن( ، کُوِّرت)درهم 

  درهم پیچیده شدن خورشیداز آیة اول،شده(
 *جزء سور اشراط الساعة یکی از نشانه های قیامت

 47 278 75 مکی 75 النفطار 75
 از آیة اول انفطارت)شکافته شدن(

إنفَطَرَت)شکافته شد( * جزء سور اشراط 
 الساعه

 74 مکی 74 المطفّفِین 75
 آخرین سوره مکی

278 54 
،تطفیف  مطفِّفّین)کم گذاران ـ کم فروشان(

)کم فروشی(، ازآیة ابتدایی سوره ،                     
 شوند.به)ن،م(ختم می  همة آیات سوره

 52 277 75 مکی 75 االنشقاق 70
إنشقاق)شکافتن(، اِنشقَّت)شکافت(                  

 ازآیه ابتدایی سوره 

 بُرُوج)بُرج ها(         از آیة ابتدایی سوره 55 278 58 مکی 58 البُرُوج 72

 48 274 54 مکی 54 الطَّارق 74
طارق)کوبندة شب که ستاره ای درخشان 

 ابتداییاست( از آیة 

 47 274 7 مکی 7 األعلی 78
خداوند(  أعلَی)بلند مرتبه ـ یکی از صفات

ختم می شود « ی»*همة آیات سوره به 
 که الف ممدوده است.)دنیا(  44غیر از آیة 

 54 275 48مکی  48 الغَاشِیَة 77
ره به روز قیامت که اغَاشِیَة)پوشاننده(        اش

 فرا می گیرد. ازآیه اول همه راحوادث هولناک آن 

 58 275 48مکی  48 الفَجر 77
امام فَجر)سپیده دم(       آیة ابتدایی 

 )احادیث ذیل آیات ابتدایی و انتهایی سوره()ع(حسین

 بَلَد )سرزمین یا شهر مکه( آیة اول 58 270 52مکی  52 البَلد 78

 42 272 54مکی  54 الشَّمس 74

الناقه)شتر ماده(  شمس)خورشید( والشمس آیة اول
صالح )نام پیامبر قوم ثمود( رسول اهلل ،  (45ناقة اهلل)

*همة آیات  (45)ناقةصالح رسولُ اهلل ناقة اهلل ( ،45)

ختم می شود. *در بردارندة « ا»سوره به الف ممدوده
 ( مورد. 44بیشترین قسم در قرآن )



 

 

 

 54 272 7مکی  7 الیل 75
لیل)شب(       ازآیة اول، همة آیات سوره به 

 ختم می شود.« الف مقصورهی »

 44 274 44مکی  44 الضّحی 75
 ضُحی)نیم روز و تابش خورشید در آن( آیة اول

 2امید بخش ترین آیه قرآن، )ع( از نظر علی 

 7 274 45مکی   45 الشَرح 70
          شَرح)وسعت دادن( انشراح ، ألم نشرح               

 همه از آیه اول

 7 278 57مکی  57 التِّین 72
همة آیات  0تِین)انجیر( والتین ، غیر از آیة 

 ختم می شود.« ن»به 

 4 العَلَق 74
 مکی  
اولین سوره 
 نازل شده

278 47 
      دوم عَلَق)خون بستة آویزان ـ زالو( آیة

 آیة اول« عنوان القرآن»إقرَاء )بخوان(

 2 277 52مکی  52 القدر 78
«                  إنّا إنزَلناه»قَدر)اندازه گیری( 

 ختم می شود.« ر»همة آیات سوره به 

 7 277 40مدنی  488 البیِّنَة 77
اهل »بَیِّنة )دلیل روشن و آشکار( لم یَکُن  

« قَیِّمة(« »منفکّین اولانفکاک،)« »الکتاب
 ختم می شود« ه»و آیه آخر به « ة»همة آیات به 

 اول ةآی ال )لرزش شدید( ، زلزَلَة      اززِلزَ 7 277 8مدنی  75 الزّلزَلة  77

 عادیات )اسب های دونده نفس زن( آیة اول 44 277 40مکی  40 العادیات 488

 44 488 58مکی  58 القارعَة 484
)کوبنده(       یکی از نام های  آیة اول قارعَة

ختم « ة»قیامت اولین آیه و آخرین آیه به 
 می شود.

 تکاثر )فزون طلبی(        آیة اول 7 488 44مکی  44 التّکاثُر 485

 5 484 45مکی  45 العصر 485
عصر آیة اول  والعصر)فشرده ،بعدظهر،مطلق 

 ختم می شود.« ر»زمان( *همة آیات به 

 7 484 55مکی  55 الهُمَزة 480
هُمَزة)بسیار بدگو و طعنه زن و عیب جو( لُمَزة 

 ختم می شود.«ه»و«ة»به  سوره همة آیات

 2 484 47مکی  47 الفیل 482
آیة اول                              «        أَلم تَرَ»فیل،

 ختم می شود.« الم»به  سوره همة آیات

 0 485 57مکی   57 قُرَیش 484
قُریش        نام قبیل ای در مکه  

 برای اُلفت دادن(  آیة اول«)لِإیالف»

 8 485 48مکی   48 الماعون 488
ماعُون)وسایل ضروری و کوچک زندگی( 
الدین)روز جزا و آیین( أرأیتَ)آیا دیدی(  

 ختم می شود« ن»همة آیات به 



 

 

 5 485 42مکی  42 الکَوثَر 487
ختم « ر»آیات به کوثر)خیر فراوان(، *همة 

 می شود. )کوچکترین سوره قرآن(

 4 485 47مکی  47 الکافرون 487
کافرون)حق پوشندگان( آیة اول عبادت ـ 

 ختم می شود«ن»اولین وآخرین آیه به جَحد)انکار(

 5 485 44مدنی  485 النَّصر 448
نَصر)یاری( ، تودیع )خداحافظی( ، چراکه گفته 

آخرین  واند این سوره به وفات پیامبر اشاره دارد 

 سورة مکی است که بر پیامبر نازل شده است

 2 485 4مکی  4 المَسَد 444

مسد)لیف خرما(، تَبَّت)مرگ و هالکت باد( 
لَهَب)شعله سرخ آتش(، ابولهب)نام یکی از کفار 

                                    (عموی پیامبر قریش
 ختم آیات به حروف قطب جد)ب،د( 

 0 480 55مکی  55 اإلخالص 445
شناسنامه خداوند(                                                  «)نسبة الرَّب»توحید، األساس،

                             نور،نجات،قل هو اهلل ـ الصمد
 ختم می شود.« د»ه *همة آیات ب

 2 480 58مکی  58 الفَلَق 445
فَلَق)شکافتن سپیده دم( یک از معوَّذتین 

پایان می « قطب جد»همه آیات به حروف
 پذیرد.)ق ـ د(

 4 480 54مکی  54 النّاس 440
مرتبه در این  2ناس)مردم( تکرار واژة ناس 

ختم می شود. « س»سوره همة آیات به 
 عاصمآخرین سورة مصحف حفص 

 

 

 


