
 

 

 جدول ختم القرآن في رمضان بالسور

م بتوزيع سور القرآن الكريم على طيلة أيام يمكن للمسلم أن يقو

ات الشهر المبارك ليتمكن من ختمه فيه، حيث يمكن اتّباع خطو

 الجدول اآلتي لختم القرآن في رمضان بالسور:

 لسور التي يقرأها فيها  ترتيب اليوم في رمضان

من سورة  141يقرأ إلى اآلية  اليوم األول
 البقرة.

 142يقرأ من سورة البقرة اآلية  ليوم الثانيا
 .252إلى 

إلى  253يقرأ من سورة البقرة  اليوم الثالث
ومن سورة آل عمران  نهايتها

 .92إلى اآلية 

 92من يقرأ سورة آل عمران  اليوم الرابع
 من سورة النساء. 23إلى اآلية 

 24يقرأ سورة النساء من اآلية  اليوم الخامس
 .150إلى اآلية 

 151يقرأ سورة النساء من اآلية  اليوم السادس
 .81إلى سورة المائدة اآلية 

إلى  82ية سورة المائدة من اآل اليوم السابع
 من سورة األنعام. 110اآلية 

إلى  111من سورة األنعام اآلية  الثامناليوم 
 .األعرافمن سورة  87اآلية 

 88سورة األعراف من اآلية  اليوم التاسع
 من سورة األنفال. 40إلى اآلية 



 

 

إلى  41 سورة األنفال من اآلية اليوم العاشر
 من سورة التوبة. 92اآلية 

إلى  93آلية سورة التوبة من ا اليوم الحادي عشر
 ختام سورة يونس.

من  50سورة هود  إلى اآلية  اليوم الثاني عشر
 سورة يوسف.

إلى  51سورة يوسف من اآلية  اليوم الثالث عشر
آخرها، ومعها سورة الرعد 

 وسورة إبراهيم.

 رة الحجر وسورة النحل.سو اليوم الرابع عشر

 سورة اإلسراء وسورة الكهف. اليوم الخامس عشر

 سورة مريم وسورة طه. اليوم السادس عشر

 سورة األنبياء وسورة الحج. اليوم السابع عشر

 سورة المؤمنون وسورة النور. اليوم الثامن عشر

 سورة الفرقان وسورة الشعراء. اليوم التاسع عشر

سورة النمل وسورة القصص  اليوم العشرون
 وسورة العنكبوت.

سورة الروم وسوة لقمان وسورة  اليوم الواحد والعشرون
 السجدة.

سورة األحزاب وسورة سبأ  اليوم الثاني والعشرون
 وسورة فاطر.

س وسورة الصافات سورة ي اليوم الثالث والعشرون
 وسورة ص.

سورة الزمر وسورة غافر  اليوم الرابع والعشرون
 وسورة فصلت.



 

 

سورة الشعراء وسورة الزخرف  اليوم الخامس والعشرون
 وسورة الدخان وسورة الجاثية.

سورة األحقاف وسورة محمد  اليوم السادس والعشرون
وسورة الفتح وسورة الحجرات 

 وسورة ق.

سورة الذاريات وسورة الطور  اليوم السابع والعشرون
وسورة النجم والقمر والرحمن 

 والواقعة والحديد.

سمع  كل السور في جزء قد اليوم الثامن والعشرون
 "المجادلة".

 كل السور في جزء تبارك. اليوم التاسع والعشرون

 كل السور في جزء عم. اليوم الثالثون
 

 

 جدول ختم القرآن في رمضان بالصفحات

إن ختم القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك يمكن أن يتم بأي 

بحيث يزيل عن نفسه الجهد الكبير، ولو  طريقة يرتاح لها المسلم،

أراد ختم القرآن بالصفحات في رمضان مرة واحدة يمكن أن يتّبع 

 الجدول اآلتي:

 عدد الصفحات عند كل توقيت وقت القراءة في اليوم الواحد

 صفحات  4 عدد الصفحات عند صالة الفجر

 صفحات 4 عدد الصفحات عند صالة الظهر

 صفحات 4 العصرعدد الصفحات عند صالة 



 

 

فحات عند صالة عدد الص
 المغرب

 صفحات 4

عدد الصفحات عند صالة 
 العشاء

 صفحات 4

كنه موفي حال رغبتة بمضاعفة عدد الختم في شهر رمضان فإنه ي

مضاعفة عدد الصفحات التي يقرأها في كل وقت من األوقات 

 المحددة في الجدول.

 

 

 

 


