
 
 

 

 سورة البقرة .1

(        ) 

 الوحيدة في القرآن )وباليوم( .. والبقية )وال باليوم(

 البقرة

 8اآلية 

(         ) 

 الوحيدة في القرآن )اعبدوا( .. والبقية )اتقوا(

 البقرة

 21اآلية 

(       ) 

 البقرة من مثله( .. واألخرى )مثله(الوحيدة في القرآن )

 23اآلية 
(     ) 

 الوحيدة في القرآن )شهدائكم( .. والبقية )من استطعتم(

(    ) 

 الوحيدة بزيادة )كنتم( .. والبقية )ما تبدون وما تكتمون(

 البقرة

 33اآلية 

 ) ةمرتان في البقر  ) 

 /36البقرة (             ) 

 /38البقرة (                

  ) 

 البقرة

 38اآلية 

 )الوحيدة في البقرة            ) 

 بزيادة )   الصف( –آيات )المائدة  3( .. واألولى في القرآن من 

 البقرة

 54اآلية 

 )مرتان في البقرة  ) 

 /52البقرة (             ) 

 /56البقرة (          ) 

 البقرة

 56اآلية 

 ()ي البقرة مرتان ف
 البقرة

 58اآلية 



 

 

 /35البقرة (          ) 

 /58البقرة (           ) 

) 112الثالثة في النحل/               ) 

(     )الوحيدة في القرآن 

)والبقية         ) /( 21)آل عمران– (        /155النساء  – 118، 112( )آل عمران) 

 البقرة

 61اآلية 

(      ) 

 الوحيدة في القرآن )النصارى( أوالا 

 البقرة

 62اآلية 

)مرتان في البقرة            ) 

 /14البقرة (                ) 

 /76البقرة (                 ) 

 البقرة

 76اآلية 

(   ) 

 الوحيدة في القرآن )معدودة( 

 البقرة

 80اآلية 

 )مرتان في البقرة            ) 

 /51البقرة (       ....    ) 

 /92البقرة (      ....    ) 

 البقرة

 92اآلية 

في البقرة ) 4   ) 

 63ة/البقر (            ) 

 /83البقرة (        ) 

 /84البقرة (     ) 

 /93البقرة (           ) 

 البقرة

 93اآلية 

 100البقرة/(    )الوحيدة في القرآن 

 وباقي القرآن )يعلمون( في العنكبوت )يعقلون( ..

 البقرة

 100اآلية 



 
 

 

 آيتان متشابهتان في البقرة

 /89البقرة (                

    ) 

 101ة/البقر (               

       ) 

 البقرة

 101اآلية 

) مرتان في البقرة رأس آية           ) 

 /43البقرة (             ) 

 /110البقرة (                          

         )  

 البقرة

 110اآلية 

 (                                       ) 

 بدون )وما في(  (   )الوحيدة في البقرة 

 موضع بالقرآن 11واألولى من 

 البقرة

 116اآلية 

)مرات في البقرة  3               ) 

 )أثنان منهم                                 ) 

 /40البقرة (          ) 

 /47البقرة (       ..        .. ) 

 /122البقرة (         ..       .. ) 

 البقرة

 122ة اآلي

)فقط في البقرة           ) 

 قبل )التعليم(( التزكية) المواضع األخرى في البقرة وآل عمران والصف

 البقرة

 129اآلية 



 

 

)مرتان في البقرة      ) 

 /120البقرة (                ) 

 /145البقرة (             ) 

 37/الثالثة في الرعد

 البقرة

 145اآلية 

 )مرتان في البقرة     ) 

 /121البقرة (     ) 

 /146البقرة (          ) 

 20/الثالثة في األنعام

 البقرة

 146اآلية 

)مرات في القرآن  6       /  ) 

 99السادسة في آل عمران/...  مرات في البقرة 5

الوحيدة )  /144( البقرة 

(                 ) 

 

 /74البقرة (                                 ) 

 /85البقرة (                           ) 

 / 140البقرة (                ) 

 /149البقرة (                              ) 

 البقرة

 149اآلية 

   ) ... مرتان في البقرة      )... 

 /86البقرة (      ) 

 162لبقرة/ا (      ) 

 البقرة

 162اآلية 

الوحيدة في القرآن )   ) 

 (             ) 170البقرة/

 البقرة

 170آلية ا



 
 

 

 (  )مرتان في البقرة 

 /18البقرة(          ) 

 /171البقرة (                            ) 

 البقرة

 171اآلية 

 رةآيتان متشابهتان في البق

 /168البقرة (             ) 

 /172البقرة (           ) 

 البقرة

 172اآلية 

 الوحيدة في القرآن بتقدم كلمة )به(

 (              ) 173البقرة/

 باقي القرآن )وما أهل لغير هللا به(

 البقرة

 173اآلية 

)ثالث مرات في البقرة        ) 

 /15البقرة (              ) 

 /86البقرة (            ) 

 /175البقرة (                 ) 

 البقرة

 175اآلية 

 مواضع متشابهة في البقرة  3

 /184البقرة (                ) 

 /185البقرة (                    ) 

 /196البقرة (                ) 

 البقرة

 196اآلية 

) ة في القرآنالوحيد     )  ...(          ) 
 البقرة

 206اآلية 

) بالبقرة 3      ) 

 177الوحيدة بالنصب في البقرة/

(                

 البقرة

 215اآلية 



 

 

        ) 

 83( في البقرة/ الثانية بالجر ليس بها )

(                              ) 

 215في البقرة/ ( الثالثة بالجر .. وبها )

(             ) 

 (    ) فقط في البقرة

 باقي القرآن )وهاجروا( بدون )الذين(

 البقرة

 218اآلية 

)مرات في البقرة  7  ) 

 ( بزيادة )واو( بعد آية الخمرتالية )مت 3

 /219البقرة (        ) 

 /220البقرة (         ) 

 /222البقرة (       ) 

 البقرة

 222اآلية 

  )مرتان في البقرة    ) 

 187قرة/الب(              

           ) 

 /229البقرة (   ….               

       ) 

 البقرة

 229اآلية 



 
 

 

)آيتان متشابهتان في البقرة          ) 

 /231البقرة(         ) 

 /232البقرة (         ) 

 البقرة

 231اآلية 

 )آيتان متشابهتان في البقرة          ) 

 /234البقرة(         ) 

 /240البقرة (           ) 

 البقرة

 240اآلية 

 )الوحيدة في القرآن     ) 

 باقي القرآن )وهللا غني حميد(

 البقرة

 263اآلية 

)مرتان في البقرة                ) 

 /219البقرة(                                 

  ) 

 /266البقرة (                             

     ) 

 البقرة

 266اآلية 

)الوحيدة في القرآن         ( 

 باقي القرآن بدون )من(

 البقرة

 271اآلية 



 

 

)فقط في البقرة    ) 

 /215البقرة (                                 

          ) 

 /272البقرة(               

               ) 

 /273البقرة (   …                         

          ) 

 ) 60واألنفال/ 92األخريان في آل عمران/  ) 

 البقرة

 273اآلية 

 )مرات في البقرة  6      ) 

 /38البقرة (    .....   ) 

 /62البقرة (       .....    ) 

 /112البقرة (         .....  ) 

 /262البقرة (         .....  ) 

 /274البقرة (       .....   ) 

 /277البقرة (       .....      ) 

 البقرة

 277اآلية 

 


