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  جدول تقسيمات اجزاء و احزاب قرآن كريم براساس برخي مصاحف مشهور -2پيوست 

  
  جزء

  

  
  آيه -سوره 

  
مصحف 
  مركز

  
  طاهر/ نيريزي 

  
  ضباع

  
  )حفص( مدينه

  
  
  
  
  
  
  
1  

  

  اول قرآن
  

.......  
  

.........  .........  
  

........  
  

  26- بقره
  ان اهللا

نصف     2ربع
  الحزب

  1ربع الحزب

  44- بقره
  اتأمرون

  2حزب  2-الحزب  3ربع
  

  1نصف الحزب

  60- بقره
  واذااستسقي

نصف     4ربع
  الحزب

  1الحزب ارباعةثثال

  75- بقره
  افتطمعون

  2الحزب  3حزب  3-الحزب  2حزب

  92- بقره
  ولقدجاءكم

نصف     2ربع
  الحزب

  2ربع الحزب

  106- بقره
  ماننسخ

  2نصف الحزب  4حزب  4-الحزب  3ربع

  124- بقره
  واذ ابتلي

نصف     4ربع
  الحزب

  2الحزب ارباعةثالث

  
  
  
  
  
  
2  

    142- بقره
  سيقول

  2جزء
  3حزب

  3الحزب  2الجزء  2جزء  2- الجزء

      158- بقره
  ان الصفا

نصف     2ربع
  الحزب

  3ربع الحزب

      177 - بقره
  ليس البر

  2حزب  2-الحزب  3ربع
  

  3نصف الحزب

    189- بقره
  يسئلونك

نصف     4ربع
  الحزب

  3الحزب ارباعةثالث

 203- بقره
  واذكروا

 3-الحزب  4حزب
  )ن(ومنهم- 201آيه

  4الحزب  3حزب

 219- بقره
  يسئلونك

نصف     2ربع
  الحزب

  4ربع الحزب

 233- بقره
  والولدات

  4نصف الحزب  4حزب  4-الحزب  3ربع



٢ 
 

 جدول تقسيمات اجزاء و احزاب قرآن كريم براساس برخي مصاحف مشهور

 

  
  جزء
  

  
  آيه –سوره 

  
  مصحف مركز

  
  طاهر/ نيريزي 

  
  باعض

  
  )حفص( مدينه

الم تر      243-بقره  2
  الي

نصف     4ربع
  الحزب

  4الحزب ارباعةثالث

3  

تلك    253-بقره
  الرسل

 3جزء
  5حزب

  5الحزب 3الجزء  3جزء  3-الجزء

قول    263-بقره
  معروف

نصف     2ربع
  الحزب

  5ربع الحزب

ليس    272-بقره
  عليك

  2حزب  2-الحزب  3ربع
  

  5نصف الحزب

و ان       283-بقره
  كنتم

نصف     4ربع
  الحزب

  5الحزب ارباعةثالث

قل  15- ال عمران
  اؤنبئكم  

  6الحزب  3حزب  3-الحزب  6حزب

نصف     2ربع ان اهللا  33- ال عمران
  الحزب

  6ربع الحزب

فلما  52- ال عمران
  احس

  6نصف الحزب  4حزب  4-الحزب  3ربع

و من   75- ال عمران
  اهل 

نصف     4ربع
  الحزب

  6الحزب ارباعةثالث

4  

لن  92- ال عمران
  تنالوا

 4جزء
  7حزب

  7الحزب 4الجزء  4جزء  4-الجزء

نصف     2ربع ليسوا  113- ال عمران
  الحزب

  7ربع الحزب

و  133- ال عمران
  سارعوا 

  2-الحزب  3ربع
  

  2حزب
  

  7نصف الحزب



٣ 
 

 
  جدول تقسيمات اجزاء و احزاب قرآن كريم براساس برخي مصاحف مشهور

  
  جزء
  

  
  آيه -سوره 

  
ف مصح
  مركز

  
  طاهر/ نيريزي 

  
  ضباع

  
  )حفص( مدينه

4  

 153- ال عمران
  اذ تصعدون

نصف     4ربع
  الحزب

  7الحزب ارباعةثالث

 171- ال عمران
  يستبشرون

آيه - 3-الحزب  8حزب
  )ن(فرحين-170

  8الحزب  3حزب

 186- ال عمران
  لتبلون 

نصف      2ربع
  الحزب

  8ربع الحزب

 1-نساء
  ياايهاالناس

  8نصف الحزب  4حزب  4- الحزب  3ربع

    12-نساء
  ولكم نصف

نصف     4ربع
  الحزب

  8الحزب ارباعةثالث

5  

 24-نساء
  والمحصنات

 5جزء
  9حزب

 5الجزء  5جزء  5-الجزء
  9الحزب

 36-نساء
  واعبدوا اهللا

نصف     2ربع
  الحزب

  9ربع الحزب

      58-نساء
  ان اهللا

  2حزب  2- الحزب  3ربع
  

  9نصف الحزب

  74-نساء
  فليقاتل

صف ن    4ربع
  الحزب

  9الحزب ارباعةثالث

      88-نساء
  فما لكم 

  3- الحزب  10حزب
  اهللا-87آيه

 87آيه3حزب
   اهللا

  10الحزب

    100-نساء
  ومن يهاجر

نصف     2ربع
  الحزب

  10ربع الحزب

     114-نساء
  الخير

  10نصف الحزب  4حزب  4- الحزب  3ربع

  



۴ 
 

  مصاحف مشهور جدول تقسيمات اجزاء و احزاب قرآن كريم براساس برخي
  
  جزء
  

  
  آيه -سوره 

  
  مصحف مركز

  
  طاهر/ نيريزي 

  
  ضباع

  
  )حفص( مدينه

5  
 135-نساء

  ياايهاالذين 
  4ربع

نصف   
  الحزب

 ارباعةثالث
  10الحزب

6  

 148-نساء
  اليحب 

  6جزء
  11حزب

  6الجزء  6جزء  6الجزء
  11الحزب

   163-نساء
  انا اوحينا

نصف     2ربع
  الحزب

  11ربع الحزب

    1-مائده
  ياايهاالذين 

 3آيه2حزب  2- الحزب  3ربع
  حرمت

  

  11نصف الحزب

   12-مائده
  ولقد اخذ اهللا

نصف     4ربع
  الحزب

 ارباعةثالث
  11الحزب

    27-مائده
  واتل عليهم

  28آيه3- الحزب  12حزب
  لئن بسطت

 28آيه3حزب
  لئن بسطت

  12الحزب

   41-مائده
  ياايها الرسول 

نصف     2ربع
  الحزب

  12ربع الحزب

   51-مائده
  ياايها الذين

  12نصف الحزب  4حزب  4- الحزب  3ربع

   67-مائده
  ياايها الرسول

نصف     4ربع
  الحزب

 ارباعةثالث
  12الحزب

7  

 82-مائده
  لتجدن 

  7جزء
  13حزب

  83آيه7-الجزء
  واذا سمعوا

 83آيه7جزء
 واذا سمعوا 

  7الجزء
  13الحزب

  97-مائده
  جعل اهللا

نصف     2ربع
  الحزب

  13ربع الحزب

  109-مائده
  يوم يجمع 

  13نصف الحزب  2حزب  2-الحزب  3ربع

  جدول تقسيمات اجزاء و احزاب قرآن كريم براساس برخي مصاحف مشهور



۵ 
 

  
  جزء
  

  
  آيه -سوره 

  
  مصحف مركز

  
  طاهر/ نيريزي 

  
  ضباع

  
  )حفص( مدينه

7  

     13-انعام
  وله ما سكن 

نصف     4ربع
  الحزب

  13الحزب ارباعةثالث

   36-انعام
  انما يستجيب

  14الحزب  3حزب  3-الحزب  14حزب

   59-انعام
  وعنده مفاتح

نصف     2ربع
  الحزب

  14ربع الحزب

    74-انعام
  واذ قال 

  14نصف الحزب  4حزب  4-الحزب  3ربع

     95-انعام
  ان اهللا

نصف     4ربع
  الحزب

  14الحزب ارباعةثالث

8  

   111-انعام
  ولو اننا 

     8جزء
  15حزب

     8الجزء  8جزء  8-الجزء
  15الحزب

   127-انعام
 لهم دارالسالم 

نصف      2ربع
  الحزب

  15ربع الحزب

   141-انعام
  وهوالذي

  15نصف الحزب  2حزب  2- الحزب   3ربع

    151-انعام
  قل تعالوا 

نصف     4ربع
  الحزب

  15الحزب ارباعةثالث

   1-اعراف
  المص

 12آيه3حزب  3- الحزب  16حزب
  قال ما منعك

  16الحزب

   31-اعراف
  يبني ءادم 

نصف     2ربع
  الحزب

  16ربع الحزب

   47-اعراف
  واذا صرفت 

  16نصف الحزب  4حزب  4- الحزب  3ربع

  
  
  



۶ 
 

  جدول تقسيمات اجزاء و احزاب قرآن كريم براساس برخي مصاحف مشهور
  
  جزء
  

  
  آيه -سوره 

  
مصحف 
  مركز

  
  طاهر/ نيريزي 

  
  ضباع

  
  )حفص( مدينه

8  
    65-اعراف

  والي عاد 
نصف      4ربع

  الحزب
 ارباعةثالث

  16الحزب

9  

    88-اعراف
  قال المال

    9جزء
  17حزب

    9الجزء  9جزء  9-الجزء
  17الحزب

  117-اعراف
  واوحينا 

نصف     2ربع
  الحزب

  17ربع الحزب

    142-اعراف
  و وعدنا 

  2حزب  2- الحزب  3ربع
  

  17نصف الحزب

    156-اعراف
  و اكتب لنا 

نصف     4ربع
  الحزب

 ارباعةالثث
  17الحزب

    171-اعراف
  واذ نتقنا

  18الحزب  3حزب  3- الحزب  18حزب

    189-اعراف
  هو الذي

نصف     2ربع
  الحزب

  18ربع الحزب

 1-انفال
  يسئلونك

  18نصف الحزب  4حزب  4- الحزب  3ربع

      22-انفال
  ان شر

نصف     4ربع
  الحزب

 ارباعةثالث
  18الحزب

10  

    41-انفال
  واعلموا 

   10جزء
  19حزب

   10الجزء  10جزء  10الجزء
  19الحزب

      61-انفال
  وان جنحوا 

نصف      2ربع
  الحزب

  19ربع الحزب

       1- توبه
  ةبراء

  19نصف الحزب  2حزب  2- الحزب  3ربع

  



٧ 
 

  جدول تقسيمات اجزاء و احزاب قرآن كريم براساس برخي مصاحف مشهور
  
  جزء
  

  
  آيه -سوره 

  
  مصحف مركز

  
  طاهر/ نيريزي 

  
  ضباع

  
  )حفص( مدينه

10  

   19-توبه
  اجعلتم    

  19الحزب ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع

     34-توبه
  ياايها الذين  

  20الحزب  3حزب  3-الحزب  20حزب

     46-توبه
  ولو ارادوا    

  20ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

      60-توبه
  انما الصدقت  

  4حزب  4-الحزب  3ربع
  ومنهم  - 61آيه

  20حزبنصف ال

      75-توبه
  ومنهم  

  20الحزب ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع

11  

      93-توبه
  انما السبيل  

   11جزء
  21حزب

آيه 11جزء  11- الجزء
  يعتذرون94

   11الجزء
  21الحزب

     111 -توبه
  ان اهللا   

  21ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

     122-توبه
  وما كان   

  123آيه2-الحزب  3ربع
  الذينيايها

  123آيه2حزب
  يايهاالذين

   21نصف الحزب

    11- يونس
  ولو يعجل   

نصف الحزب     4ربع
  ولقد- 13آيه

  21الحزب ارباعةثالث

     26- يونس
  للذين  

  3حزب  3-الحزب  22حزب
  قل- 21آيه

  22الحزب

    53- يونس
  ويستنبئونك

  22ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

      71- يونس
  واتل عليهم 

  22نصف الحزب  4حزب  4-الحزب  3ربع

  
  
  
  



٨ 
 

  جدول تقسيمات اجزاء و احزاب قرآن كريم براساس برخي مصاحف مشهور
  
  جزء
  

  
  آيه -سوره 

  
  مصحف مركز

  
  طاهر/ نيريزي 

  
  ضباع

  
  )حفص( مدينه

11  
    90- يونس

  وجاوزنا 
  22الحزب ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع

12  

      6-هود
  بةوما من دا

   12جزء
  23حزب

   12الجزء  12جزء  12-ءالجز
  23الحزب

     24-هود
  مثل الفريقَين 

  23ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

      41-هود
  و قال اركبوا 

   2- الحزب  3ربع
  وهي -42آيه 

  آيه 2حزب
  وهي 42

نصف 
  23الحزب

      61-هود
  و الي ثمود

  23الحزب ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع

      84-هود
  مدين و الي

  24الحزب  3حزب  3- الحزب  24حزب

     108-هود
  و اما الذين

  24ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

     7-يوسف
  لقد كان

  4حزب  4- الحزب  3ربع
  قالوا-11آيه

نصف 
  24الحزب

    30-يوسف
  ةو قال نسو

  24الحزب ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع

13  

    53-يوسف
  و ما ابرئ

  13جزء
  25حزب

  13الجزء  13جزء  13-زءالج
  25الحزب

   77-يوسف
  قالوا ان يسرق

  25ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

   101-يوسف
  رب قد ءاتيتني

نصف   2حزب  2- الحزب  3ربع
  25الحزب

  



٩ 
 

  جدول تقسيمات اجزاء و احزاب قرآن كريم براساس برخي مصاحف مشهور
  
  جزء
  

  
  آيه -سوره 

  
  مصحف مركز

  
  طاهر/ نيريزي 

  
  ضباع

  
  )حفص( ينهمد

13  

     5-رعد
 وان تعجب  

نصف     4ربع
  الحزب

 ارباعةثالث
  25الحزب

    19-رعد
  افمن يعلم

  26الحزب  3حزب  3- الحزب  26حزب

    35-رعد
نةمثل    ا

نصف     2ربع
  الحزب

  26ربع الحزب

   10- ابراهيم
  قالت رسلهم

 11آيه4حزب  4- الحزب  3ربع
  قالت لهم

نصف 
  26الحزب

   28- ابراهيم
  الم تري الي

نصف     4ربع
  الحزب

 ارباعةثالث
  26الحزب

14  

    1- حجر
  الر

  14جزء
  27حزب

  14الجزء  14جزء  14-الجزء
  27الحزب

    49- حجر
  نبئ

نصف     2ربع
  الحزب

  27ربع الحزب

     1-نحل
  اتي

نصف   2حزب  2- الحزب  3ربع
  27الحزب

    30-نحل
  وقيل 

نصف     4ربع
  الحزب

 باعارةثالث
  27الحزب

    51-نحل
  و قال

  28الحزب  3حزب  3- الحزب  28حزب

    75-نحل
  ضرب اهللا

نصف     2ربع
  الحزب

  28ربع الحزب

    90-نحل
  ان اهللا 

 91آيه4- الحزب  3ربع
  واوفوا

 91آيه4حزب
  واوفوا

نصف 
  28الحزب

  
  



١٠ 
 

  جدول تقسيمات اجزاء و احزاب قرآن كريم براساس برخي مصاحف مشهور
  
  ءجز
  

  
  آيه -سوره 

  
  مصحف مركز

  
  طاهر/ نيريزي 

  
  ضباع

  
  )حفص( مدينه

14  
    111-نحل

  يوم تأتي
 ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع

  28الحزب

15  

     1-اسراء
  سبحان

   15جزء
  29حزب

   15الجزء  15جزء  15-الجزء
  29الحزب

     23-اسراء
  و قضي

  29ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

     50-اسراء
  قل كونوا 

نصف   2حزب  2- الحزب  3ربع
  29الحزب

     70-اسراء
  و لقد كرمنا

 ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع
  29الحزب

     99-اسراء
  اولم يروا 

 101آيه3حزب  3- الحزب  30حزب
  ولقد

  30الحزب

     17-كهف
  و تري

  30ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

     32-كهف
  و اضرب

نصف   4زبح  4- الحزب  3ربع
  30الحزب

     51-كهف
  ما اشهدتم

 ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع
  30الحزب

16  

     75-كهف
  قال الم

    16جزء
  31حزب

    16الجزء    16جزء  16-الجزء
  31الحزب

     99-كهف
  و تركنا

  31ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

    22-مريم
  فحملته

   2-الحزب  3ربع
  )ن(فاجاءها-23آيه
  )ط(و إنَّ  36آيه

 27آيه2حزب
  فاختلف

نصف 
  31الحزب

  



١١ 
 

  جدول تقسيمات اجزاء و احزاب قرآن كريم براساس برخي مصاحف مشهور
  
  جزء
  

  
  آيه -سوره 

  
  مصحف مركز

  
  طاهر/ نيريزي 

  
  ضباع

  
  )حفص( مدينه

16  

    59-مريم
  فخلف

نصف الحزب     4ربع
  تلك -63آيه

  31الحزب ارباعةثالث

      1-طه
  طه

  32الحزب   3حزب  3- الحزب  32بحز

     55-طه
  منها خلقناكم

نصف الحزب     2ربع
  انا-48آيه

  32ربع الحزب

     83-طه
 وما اعجلك 

 77آيه4حزب  4- الحزب  3ربع
  ولقد

نصف 
  32الحزب

    111-طه
  و عنت

  32الحزب ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع

17  

     1-انبياء
  اقترب

   17جزء
  33حزب

   17الجزء  17جزء  17-الجزء
  33الحزب

    29-انبياء
  و من يقل

  33ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

    51-انبياء
  و لقد

نصف   2حزب  2- الحزب  3ربع
  33الحزب

    83-انبياء
  و ايوب

  33الحزب ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع

     1-حج
  يا ايها الناس

  34الحزب  3حزب  3- الحزب  34حزب

    19-حج
  هذان

  34ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

    38-حج
  ان اهللا

نصف   4حزب  4- الحزب  3ربع
  34الحزب

  
  



١٢ 
 

  جدول تقسيمات اجزاء و احزاب قرآن كريم براساس برخي مصاحف مشهور
  
  جزء
  

  
  آيه -سوره 

  
مصحف 
  مركز

  
  طاهر/ نيريزي 

  
  ضباع

  
  )حفص( مدينه

17  
      60-حج

ن ذلك و م  
  34الحزب ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع

18  

    1-مؤمنون
  قد افلح

   18جزء
  35حزب

   18الجزء  18جزء  18-الجزء
  35الحزب

   36-مؤمنون
  هيهات

  35ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

    75-مؤمنون
  ولو رحمنهم

  3ربع
  

نصف   2حزب  2- الحزب
  35الحزب

       1-نور
  ةسور

  35الحزب ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع

      21-نور
  يا ايها الذين

  36الحزب  3حزب  3- الحزب  36حزب

      35-نور
  اهللا

  36ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

      53-نور
  و اقسموا 

نصف   4حزب  4- الحزب  3ربع
  36الحزب

    1-فرقان
  تبارك

نصف الحزب     4ربع
  انما-نور62آيه

  36الحزب ارباعةثالث

19  

     21-نفرقا
  و قال 

   19جزء
  37حزب

   19الجزء  19جزء  19-الجزء
  37الحزب

     53-فرقان
  و هو الذي

  37ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

     1-شعراء
  طسم

نصف   2حزب  2- الحزب  3ربع
  37الحزب

  
  



١٣ 
 

  جدول تقسيمات اجزاء و احزاب قرآن كريم براساس برخي مصاحف مشهور
  
  جزء
  

  
  آيه -سوره 

  
ف مصح
  مركز

  
  طاهر/ نيريزي 

  
  ضباع

  
  )حفص( مدينه

19  

    52-شعراء
  و اوحينا

  37الحزب ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع

   111-شعراء
  قالوا 

  38الحزب  3حزب  3- الحزب  38حزب

   181-شعراء
  اوفوا الكيل

  38ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

      1-نمل
  طس

نصف   4حزب  4- الحزب  3ربع
  38الحزب

     27-نمل
  قال

  38الحزب ارباعةثالث  نصف الحزب     4ربع

20  

     56-نمل
  فما كان

 20جزء
  39حزب

 20الجزء  20جزء  20-الجزء
  39الحزب

     82-نمل
  و اذا وقع

  39ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

    12-قصص
  و حرمنا

نصف   2حزب  2- الحزب  3ربع
  39الحزب

    29-قصص
  فلما قضي

  39الحزب ارباعةثالث  صف الحزبن    4ربع

    51-قصص
  و لقد وصلنا

  40الحزب  3حزب  3- الحزب  40حزب

    76-قصص
  ان قارون

  40ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

   1- عنكبوت
  الم

نصف   4حزب  4- الحزب  3ربع
  40الحزب

  
  



١۴ 
 

  جدول تقسيمات اجزاء و احزاب قرآن كريم براساس برخي مصاحف مشهور
  
  جزء
  

  
  آيه -سوره 

  
  مصحف مركز

  
  طاهر/ نيريزي 

  
  ضباع

  
  )حفص( مدينه

20  
  26- عنكبوت

  فĤمن 
  40الحزب ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع

21  

   46- عنكبوت
  و التجادلوا 

 21جزء
  41حزب

 21الجزء  21جزء  21-الجزء
  41الحزب

      1- روم
  الم

  41ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

    31- روم
  منيبين

نصف   2حزب  2- الحزب  3ربع
  41الحزب

      54- روم
  اهللا

  41الحزب ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع

     22- لقمان
  و من يسلم

  42الحزب  3حزب  3- الحزب  42حزب

    11- سجده
  قل 

  42ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

    1-احزاب
  ياايها النبي

نصف   4حزب  4- الحزب  3ربع
  42الحزب

    18-احزاب
  قد يعلم

  42الحزب ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع

22  

    31-احزاب
  و من يقنت  

 22جزء
  43حزب

 22الجزء  22جزء  22-الجزء
  43الحزب

   51-احزاب
  ترجي

نصف الحزب     2ربع
  يايها-49آيه

  43ربع الحزب

    60-احزاب
  لئن

     2حزب  2- الحزب  3ربع
  ان الذين-57آيه

نصف 
  43الحزب

  
  



١۵ 
 

  زاب قرآن كريم براساس برخي مصاحف مشهورجدول تقسيمات اجزاء و اح
  
  جزء
  

  
  آيه -سوره 

  
  مصحف مركز

  
  طاهر/ نيريزي 

  
  ضباع

  
  )حفص( مدينه

22  

      10-سبأ
  و لقد ءاتينا

  43الحزب ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع

      24-سبأ
  قل من 

  44الحزب  3حزب  3- الحزب  44حزب

      46-سبأ
  قل انما  

  44ربع الحزب  لحزبنصف ا    2ربع

     15-فاطر
  يايها الناس

نصف   4حزب  4- الحزب  3ربع
  44الحزب

     41-فاطر
  ان اهللا 

  44الحزب ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع

23  

      28- يس
  و ما انزلنا

 23جزء
  45حزب

 23الجزء  23جزء  23-الجزء
  45الحزب

      60- يس
  الم اعهد

نصف الحزب     2ربع
  ن ا-55آيه

  45ربع الحزب

    22- صافات
  احشروا 

نصف   2حزب  2- الحزب  3ربع
  45الحزب

    83- صافات
  و انّ من 

  45الحزب ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع

   145- صافات
  فنبذنه 

  149آيه-3حزب  3- الحزب  46حزب
  فاستفتهم

  46الحزب

      21-ص
  و هل 

  46ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

      52-ص
  و عندهم

  54آيه-4حزب  4- الحزب  3ربع
  ان هذا

نصف 
  46الحزب

  
  



١۶ 
 

  جدول تقسيمات اجزاء و احزاب قرآن كريم براساس برخي مصاحف مشهور
  
  جزء
  

  
  آيه -سوره 

  
  مصحف مركز

  
  طاهر/ نيريزي 

  
  ضباع

  
  )حفص( مدينه

23  
       8- زمر

  و اذا مس
  46الحزب ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع

24  

      32- زمر
  فمن اظلم

  24جزء
  47حزب

  24جزء  24-الجزء
  24الجزء
  47الحزب

      53- زمر
  قل يعبادي

  47ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

      1- غافر
  حم

  2حزب  2- الحزب  3ربع
نصف 
  47الحزب

     21- غافر
  اولم يسيروا

  47الحزب ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع

     41- غافر
  و يقوم

  48الحزب  3حزب  3- الحزب  48حزب

     66- غافر
  قل اني

  48ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

     9-فصلت
  قل ائنكم

  3ربع

  4- الحزب

  )ن(ان الذين -8آيه

  )ط(حم -1آيه 

  4حزب
  حم -1آيه

نصف 
  48الحزب

    25-فصلت
  و قيضنا

  48الحزب ارباعةثالث  نصف الحزب    4ربع

25  

    47-فصلت
  اليه يرد

  25جزء
  49بحز

  25جزء  25-الجزء
  25الجزء
  49الحزب

   13-شوري
  شرع لكم

  49ربع الحزب  نصف الحزب    2ربع

    27-شوري
  و لو بسط

  2- الحزب  3ربع
  32آيه2حزب

  و من
نصف 
  49الحزب

  



١٧ 
 

 جدول تقسيمات اجزاء و احزاب قرآن كريم براساس برخي مصاحف مشهور

  
  جزء
 

  
 آيه -سوره 

  
مصحف 
 مركز

  
  طاهر/ نيريزي 

  
 ضباع

  
 )حفص( مدينه

25

    51-شوري
 و ما كان  

 نصف الحزب  4ربع

حم 1-زخرف
49الحزب ارباعةثالث

  24-زخرف
      قَل 

  3حزب 3- الحزب50حزب
و من  -36آيه

 50الحزب

    57-زخرف
 و لما ضُرِب 

نصف الحزب   2ربع
فاختلف-65آيه

 50ربع الحزب

     17-دخان
 و لقد فتنا 

  31آيه4حزب 4- لحزبا 3ربع
 من فرعون

نصف 
 50الحزب

     12- جاثيه
 اهللا الذي

50الحزب ارباعةثالث نصف الحزب  4ربع

26

     1-احقاف
 حم

  26جزء
51حزب

  26الجزء 26جزء 26-الجزء
 51الحزب

  21-احقاف
 واذكر

 51ربع الحزب نصف الحزب  2ربع

    10-محمد
 افلم يسيروا 

  2- الحزب  3ربع
  )ن(ذلك -9آيه
 )ط(الذين - 1آيه 

  2حزب
 الذين -1آيه

نصف 
 51الحزب

    33-محمد
 يايها الذين

  نصف الحزب  4ربع
 

51الحزب ارباعةثالث

      18-فتح
 لقد رضي

 52الحزب 3حزب 3- الحزب52حزب

    1-حجرات
 يايها الذين 

 52ربع الحزب نصف الحزب   2ربع

   14-حجرات
قالت االعراب 

  4- الحزب  3ربع
  )ن(انما المؤمنون - 15آيه

 )ط(ق - 1آيه 

  4حزب
 ق - 1آيه 

نصف 
 52الحزب

  



١٨ 
 

 جدول تقسيمات اجزاء و احزاب قرآن كريم براساس برخي مصاحف مشهور

  
  جزء
 

  
 آيه -سوره 

  
مصحف 
 مركز

  
  طاهر/ نيريزي 

  
 ضباع

  
 )حفص( مدينه

26
       27- ق

 قال قرينه 

52بالحز ارباعةثالث نصف الحزب  4ربع

27 

    31-ذاريات
  قال    

 27جزء
53حزب

 27الجزء 27جزء 27-الجزء
 53الحزب

     24-طور
 و يطوف 

 53ربع الحزب نصف الحزب  2ربع

     26-نجم
 وكم من ملك

  2- الحزب 3ربع
  )ن(ام لالنسان - 24آيه 

 )ط(وللّه-31آيه

  2حزب
 وللّه-31آيه

نصف 
 53الحزب

      9-قمر
 ت كذب

53الحزب ارباعةثالث نصف الحزب  4ربع

 1- رحمن
 الرحمن 

 54الحزب 3حزب 3- الحزب54حزب

      1-واقعه
اذا وقعت     

 54ربع الحزب نصف الحزب  2ربع

     75-واقعه
 فال اقسم 

  4- الحزب  3ربع
  لقرآنانه  -76آيه

 

نصف  4حزب
 54الحزب

    16-حديد
 الم يأن 

54الحزب ارباعةثالث نصف الحزب  4ربع

28 

     1-مجادله
 قد سمع 

   28جزء
55حزب

   28الجزء 28جزء 28-الجزء
 55الحزب

    14-مجادله
 ا لم تر الي 

 55ربع الحزب نصف الحزب  2ربع

     11-حشر
 ا لم تر الي 

نصف  2حزب 2- الحزب 3ربع
 55الحزب



١٩ 
 

  
 اس برخي مصاحف مشهورجدول تقسيمات اجزاء و احزاب قرآن كريم براس

  
  جزء
 

  
 آيه -سوره 

  
مصحف 
 مركز

  
  طاهر/ نيريزي 

  
 ضباع

  
 )حفص( مدينه

28

  7- ممتحنه
 عسي اهللا 

55الحزب ارباعةثالث نصف الحزب  4ربع

    1- جمعه
  يسبح 

  صف-3حزب 3- الحزب 56حزب
 يايهاالذين-10آيه

 56الحزب

   4- منافقون
و اذا رايتهم 

  نصف الحزب  2ربع
 اذ جاءك -1آيه

 56ربع الحزب

    1- طالق
 يايهاالنبي

نصف  4حزب 4- الحزب 3ربع
 56الحزب

    1- تحريم
 يايها النبي

56الحزب ارباعةثالث نصف الحزب  4ربع

29

     1- ملك
   كت

 29جزء
 57حزب

 29الجزء 29جزء 29-الجزء
 57الحزب

     1-قلم
 ن

 57ربع الحزب نصف الحزب  2ربع

      1- حاقه
اقة  ا

نصف  2حزب 2- الحزب 3ربع
 57الحزب

   19- معارج
ان االنسان 

57الحزب ارباعةثالث نصف الحزب  4ربع

     1-جن
 قل اوحي

 58الحزب 3حزب 3- الحزب 58حزب

   20-مزمل
 ان ربك 

 58ربع الحزب نصف الحزب  2ربع

     1- قيمة
 الاقسم

نصف  4حزب 4- الحزب 3ربع
 58الحزب

  



٢٠ 
 

 جدول تقسيمات اجزاء و احزاب قرآن كريم براساس برخي مصاحف مشهور

  
  جزء
 

  
 آيه -سوره 

  
 مصحف مركز

  
  طاهر/ نيريزي 

  
 ضباع

  
 )حفص( مدينه

29
   19-انسان

 و يطوف 

58الحزب ارباعةثالث نصف الحزب  4ربع

30 

      1-نبأ
  عم

  30جزء
 59حزب

  30الجزء 30جزء 30-الجزء
 59الحزب

    1-عبس
 عبس 

 59ربع الحزب نصف الحزب  2ربع

    1-انفطار
 اذا السماء

  مطففين -2حزب 2- الحزب 3ربع
 ويل-1آيه

نصف 
  59الحزب

   1- انشقاق
 اذا السماء

59الحزب ارباعةثالث نصف الحزب  4ربع

     1- اعلي
 سبح

  فجر-3حزب 3- الحزب 60حزب
 والفجر-1آيه

 60الحزب

      1- بلد
 ال اقسم

  ليل-نصف الحزب  2ربع
 واليل-1آيه

 60ربع الحزب

    1-شرح
 الم نشرح

  بينه-4حزب 4- الحزب 3ربع
 لم يكن-1آيه

نصف 
 60الحزب

   9-عاديات
 افال يعلم

نصف الحزب   4ربع
 الهيكم-ا-تكاثر

60الحزب ارباعةثالث

  
  
  
  
  
  

 
  



٢١ 
 

  مشخصات مصاحف
اي بر اساس خط عثمان طه، قطع وزيري، انتشارات  چيني رايانه حروف: مصحف مركز .1

 1390:چاپ اول، )اسوه(چاپخانة بزرگ قرآن كريم مركز طبع و نشر قرآن كريم،

 ،)اسماعيليان(مصحف به خط مرحوم احمد نيريزي، قطع وزيري، انتشارات پيراسته .2
 1372: چاپ نهم چاپخانه سيروس،

، شنويس، قطع رحلي، كتابت شده از روي قرآن سلطانيمصحف به خط مرحوم طاهر خو .3
 1329، كتابفروشي اسالميه، بررسي و مقابلة حاج ميرزا ابوالحسن شعراني

 ق.هـ1354قطع رحلي، مصر، دارااليمان، مصحف تحت اشراف علي محمد الضباع، .4

، به خط عثمان طه، قطع رقعي، مدينه، مجمع ملك فهد، چاپ )حفص(مصحف مدينه .5
  ق.هـ 1405

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 


