
 
 

 

 سورة النساء .1

 ( ) الوحيدة بالرفع في القرآن

 (            ) 

 النساء

) آيتان متشابهتان في النساء 8اآلية          ) 

  /5النساء (   ....           ) 

 /8النساء (   ...         ) 

 (   .......   )آيتان متشابهتان في النساء 

 /11النساء (                  

         ) 

 /12النساء (                ) 

 النساء

اآلية 

11/12/13 

 الوحيدة في القرآن

(           )و     (  (     و     )       ) 

(      /     ) 

 /83البقرة (              

         ) 

 /36النساء (             

          )   وهي الوحيدة بزيادة الباء 

 النساء

 36اآلية 



 

 

) الوحيدة في القرآن        ) 

 (                                 

                            ) 

 النساء

 47اآلية 

 ) مرات في القرآن 3            ) 

 /23آل عمران (             ) 

 /44النساء (             ) 

 /51النساء (          ) 

 النساء

 51اآلية 

 (     الوحيدة في القرآن  )

(                 

                 ) 

 وغيرها )وكان هللا عزيزاً حكيماً(

 النساء

 57اآلية 

 22الكهف/ – 40هود/ اآلخرين( بالرفع ... هذه األولى ..   ) في القرآن مرات 3

 (  في باقي القرآن )

 النساء

 66اآلية 



 
 

 

   ) مرات 7   /    ) 

 في البقرة( )الوحيدة 

 /64البقرة (             ) 

 في النساء( )الوحيدة 

 /113النساء(            ) 

 /83النساء (           ) 

 كلها )عليكم(( 21 – 20 – 14 - 10مرات في النور ) 4

 النساء

 113اآلية 

  ابهتان في النساءآيتان متش

(                           ) 

 /48النساء (                                      

                  ) 

 /116النساء (                  ...                 

                 ) 

 النساء

 116اآلية 

 والنساء آيات متشابهات بالبقرة وآل عمران 3

 160قرة/الب (           ) 

 /89آل عمران (          ) 

 /146النساء (           ) 

 النساء

 146اآلية 



 

 

 آيات متشابهة في البقرة وآل عمران والنساء 5

 /61البقرة (  ) 

 /21آل عمران (     )  

 3 مرات (   )/النساء (155النساء  – 181، 112)آل عمران 

 155اآلية 

)مرتان في القرآن      ) 

 /88البقرة (          ) 

 /155النساء (            ) 

) الوحيد في القرآن        ) 

 وغيرها )سوف يؤتيهم(

 النساء

 162اآلية 

   ) آيتان متشابهتان في النساء       ) 

 /137النساء (     …           ) 

 /168النساء (               ) 

 النساء

 168اآلية 



 
 

 

مرة في القرآن  ) 11        في النساء 3( .. أول 

 /57النساء (                

                  ) 

 /122النساء (             

                  ) 

 /169النساء (                

        ) 

 النساء

 169اآلية 

(                                 

           ) 

 بدون )وما في( ...  (   )الوحيدة في النساء 

 (116موضع بالقرآن )األولى البقرة  11الثانية من 

 النساء

 170اآلية 

) آيتان متشابهتان في النساء        ) 

 /170النساء (           ) 

 /174النساء (                ) 

 النساء

 174اآلية 

  آيتان متشابهتان في النساء

 /127النساء (             ) 

 /176النساء (           ) 

 النساء

 176اآلية 


