
 
 

 

 سورة آل عمران .1

 )الوحيدة في القرآن       )  

 باقي القرآن )في قلوبهم مرض(

 آل عمران

 7اآلية 

(     ) الوحيدة في القرآن 

)والبقية )       ) /( 61)البقرة– (       /155النساء  – 181، 112( )آل عمران) 

 آل عمران

 21اآلية 

 (     مرتان )

 /80البقرة (         ) 

 /24آل عمران (            ) 

 آل عمران

 24اآلية 

  (   )الوحيدة في القرآن 

(                        ) 

 باقي القرآن )غالم( 

 آل عمران

 47اآلية 

 (      ..... ) نآيتان متشابهتان بالبقرة وآل عمرا

 /147البقرة (          ) 

 /60آل عمران (          ) 

 القرآن ... في آل عمران )تكن( .. وسائر القرآن )تكونن(في  4

 آل عمران

 60اآلية 



 

 

 وغيرها حنيفاً فقط  ( )الوحيدة في القرآن 
 آل عمران

 67اآلية 

 آيتان متشابهتان بالبقرة وآل عمران

 /120البقرة (                  ) 

 /73آل عمران (                 ) 

 آل عمرانالوحيدة في القرآن )إن الهدى هدى هللا( ب

 آل عمران

 73اآلية 

 آيتان متشابهتان بالبقرة وآل عمران

 /174البقرة (                                        

                                                 ) 

 /77آل عمران (                                             

               ) 

 الوحيدة في القرآن )وال ينظر إليهم( بآل عمران

 آل عمران

 77اآلية 

 آيتان متشابهتان بالبقرة وآل عمران

 136/البقرة (             

               

     ) 

 /84آل عمران (             

               

   ) 

 آل عمران

 84اآلية 

 ...   )مرات في البقرة وآل عمران   3    )... 
 آل عمران

 88اآلية 



 
 

 

 /86البقرة (        )وهي الوحيدة بزيادة الفاء 

 /88آل عمران  /162البقرة (      ) 

 آيتان متشابهتان بالبقرة وآل عمران

 /160البقرة (           ) 

 /89آل عمران (          ) 

 آيتان أخريان متشابهتان في النور والنساء

 آل عمران

 89اآلية 

)مرات  6        /  ) 

 الوحيدة في آل عمران .. والباقي في البقرة

 /99آل عمران (              ) 

 144( البقرة/الوحيدة )

(                 ) 

 آل عمران

 99اآلية 

آيتان متشابهتان في البقرة وآل عمران )         )  

 /242البقرة (                              

        ) 

 /103آل عمران (     ...        

      ) 

 59و النور/ 89أخريان في المائدة/ 2

 آل عمران

 103اآلية 



 

 

)فقط في آل عمران مرتان       ) 

 /86آل عمران (         ) 

 /105آل عمران (                     ) 

باقي القرآن )        /153و النساء/ 253–213( ... البقرة 

 آل عمران

 105اآلية 

 )مرات  3         ) 

  .. )  61البقرة/   ) - /112آل عمران (      ) - /78المائدة 

 آل عمران

 112اآلية 

 (        ) مرتان في آل عمران

 / 10آل عمران (                ) 

 /116آل عمران (                   ) 

 17الثالثة في المجادلة/

 آل عمران

 116اآلية 

)الوحيدة       ) )بدون )كانوا 

 مرات )ولكن كانوا أنفسهم يظلمون(  7والباقي 

 9الروم/ – 40العنكبوت/ – 118النحل/ – 33النحل / – 70التوبة/ – 160األعراف/ – 57البقرة/

 آل عمران

 117ية اآل

 (       )فقط في آل عمران 

 باقي القرآن )لعلكم( 

 آل عمران

 118اآلية 

)فقط في آل عمران    ) 

 84باقي القرآن )هؤالء( ... وردت )أوالء( مرة ثانية في طه  

 آل عمران

 119اآلية 



 
 

 

 (      ) في آل عمرانآيتان متشابهتان 

 /109آل عمران(                  )  

 /129آل عمران (                

      ) 

 آل عمران

 129اآلية 

 (    )) آيتان متشابهتان بالبقرة وآل عمران

 /214البقرة (              ) 

 /142آل عمران (            ) 

 16في التوبة أم حسبتم ( الثة )الث

 آل عمران

 142اآلية 

 (    )  آيتان متشابهتان في آل عمران

 /100آل عمران (               

       ) 

 /149آل عمران (            

       ) 

 آل عمران

 149اآلية 

 (  )فقط في آل عمران 

 باقي القرآن )رسوال منهم( 

 آل عمران

 164اآلية 

   )الوحيدة في القرآن  ) 

 وغيرها )بما كانوا يكتمون(

 آل عمران

 167اآلية 

 آيتان متشابهتان بالبقرة وآل عمران

 /154البقرة (               ) 

 /169آل عمران (               ) 

 آل عمران

 169اآلية 



 

 

  )الوحيدة في القرآن   ) بالتنكير 

 والباقي )وهللا ذو الفضل العظيم( 

 آل عمران

 174اآلية 

 (.......  ) خواتيم آيات متشابهات ومتتاليات في آل عمران 3

 /176آل عمران (     .........       ) 

 /177آل عمران (           ) 

 /178آل عمران (       ........   ) 

 وهي مجموعة في كلمة )عام(

 آل عمران

 178اآلية 

 (  مرتان في آل عمران )

 /81آل عمران (      ) 

 /871آل عمران (        ) 

في البقرة ) 4   ) 

 آل عمران

 187اآلية 

 ( / ) آيات متشابهات ومتتاليات في آل عمران 4

 /169آل عمران (             ) 

 /178آل عمران (        ) 

 /180آل عمران (           ) 

 /188آل عمران (      ) 

 آل عمران

 188اآلية 

 (   )فقط في آل عمران 

 (باقي القرآن ) 

 آل عمران

 197اآلية 


