
 
 

 

 سورة الحجر .1

  () مرات في القران 5

 /1يونس (      ) 

 /1هود (                          ) 

 /1يوسف (      ) 

 /1ابراهيم (                      ….. ) 

 /1الحجر (       ) 

 الحجر

  1اآلية 

 (  ) القران فيالوحيدة 

 7/الحجر (                 ) 

 الحجر

 7اآلية 

 () مرات في القرآن 3

 /59البقرة (            

      ) 

 /57االعراف (                                       

             

                   ) 

 /22الحجر (           

   ) 

 الحجر

  22اآلية 



 

 

 مرات في االنعام 3( ...  مرات في القران ) 5

 /83االنعام (              

  ) 

 /128االنعام (                              

                                

            ) 

 /139االنعام (                           

            ) 

 /25الحجر (        ) 

 /6النمل (       ) 

 الحجر

 25اآلية 

  (     ) مرتان في القران

 /43آالعراف (             

       .... ) 

 /47الحجر (          ) 

 الحجر

  47اآلية 



 
 

 

 ( .. ومرة ) (  ) مرتان في القران

 /74االعراف (                         

            

   ) 

 /83الحجر (      ) 

 /149الشعراء (     ) 

 الحجر

 83اآلية 

 (  ) مرات في القرآن 3

 /106االنعام (                               ) 

 /199االعراف (       ) 

 /94الحجر (             ) 

 الحجر

 94اآلية 

 


