
 
 

 

 سورة المائدة .1

 آيات متشابهات في القرآن 4

 /173البقرة (                 

         ) 

 /3المائدة (            ....    

        ) 

 اآليتان األخريان باألنعام والنحل

 المائدة

 3اآلية 

 آيات متشابهات في النساء والمائدة 3

 /25 -24النساء (                                   

         .....      

                    ...                 

           …) 

 /5المائدة (     …           

                                   ) 

 المائدة

 5ية اآل

 آيتان متشابهتان في النساء والمائدة

 /43النساء (                                              

                                                     

             ) 

 /6المائدة (                                          

                                                    

                

                                              ) 

 المائدة

 6اآلية 



 

 

  ختام آيتين في آل عمران والمائدة )   ) 

 /119آل عمران (               …                 

           ) 

 /7المائدة (                                     

                  ) 

 23الثالثة في لقمان/

 المائدة

 7اآلية 

 آيتان متشابهتان في النساء والمائدة

 /135النساء (             ) 

 /8المائدة (               ) 

 المائدة

 8اآلية 

 آيتان متشابهتان في المائدة )       ) 

 /2المائدة (              ) 

 /8المائدة (               ) 

 المائدة

 8اآلية 

رأس آيتين متشابهتين في النساء والمائدة )        ) 

 /155النساء (              ) 

 /13المائدة (                ) 

 المائدة

 13اآلية 

تان في المائدة )آيتان متشابه           ) 

 /17المائدة  ....... (                                     

               ) 

 /18المائدة  ........ (                                    

        ) 

 المائدة

 18اآلية 



 
 

 

 (    )مرات بالقرآن  3

 /54البقرة (  ...      ) 

 /20المائدة (  ...          ) 

 5الثالثة في الصف/

 المائدة

 20اآلية 

)مرات بالمائدة  3        ) 

 /7المائدة (       ) 

 /11المائدة (           ) 

 /20المائدة (            ) 

 المائدة

 20اآلية 

(                        ) 

 (47الزمر/ -  18) الرعد /لبقية )الفتدوا به( الوحيدة في القرآن )ليفتدوا به( .. وا

 المائدة

 36اآلية 

(                   ) 

 ء ويعذب من يشاء( الوحيدة في القرآن .. والبقية )يغفر لمن يشا

 المائدة

 40اآلية 

)آيات متشابهات بالنساء والمائدة  3    ) 

 /46النساء (             ) 

 /13المائدة (              

        ) 

 /41المائدة (        ….                

          ) 

 و هي الوحيدة بزيادة )من(

 المائدة

 41اآلية 



 

 

 (  /  )آيات  3

 /150البقرة (           ) 

 /3المائدة (             ) 

 /44المائدة (            ) 

الوحيدة في القرآن )  بإثبات الياء في البقرة ) 

 المائدة

 44اآلية 

 آيتان متشابهتان في البقرة والمائدة

 /217البقرة (             ) 

 /54المائدة (             ) 

 المائدة

 54اآلية 

 ان والمائدةآيتان متشابهتان بآل عمر

 /167آل عمران(    ....              ) 

 /61المائدة (                  

           ) 

 المائدة

 61اآلية 

آيتان فقط في القرآن كالهما في المائدة )      ) 

 /41المائدة (        )........ 

 /67المائدة (        )......... 

)باقي النداء في القرآن       ) 

 المائدة

 67اآلية 

(                          ) 

   )الوحيدة في القرآن       ) 

 وغيرها الظالمين أو الفاسقين

 المائدة

 67اآلية 



 
 

 

(      ) 

 (17الحج/ - 62) البقرة /الوحيدة في القرآن )الصابئون( .. والبقية )الصابئين( 

 المائدة

 69اآلية 

) مرتان                 ) 

 /62البقرة (              

      .....    ) 

 /69المائدة (            

       .....      )      )بدون )فلهم أجرهم 

 المائدة

 69اآلية 

( / ) )مرتان  8 ) 

 ( في البقرة ) 4

 /63البقرة (            ) 

 /93البقرة (           ) 

 84ة/البقر (     ) 

 /83البقرة (        ) 

 (  )في آل عمران  2

 /81آل عمران (      ) 

 /187آل عمران (        ) 

 ( ( / )) في المائدة 2

 /12المائدة (          ) 

 /07المائدة (       ) 

 المائدة

 70اآلية 



 

 

آيتان متشابهتان في النساء والمائدة )           ) 

 /171النساء (               ) 

 /77المائدة (                ) 

 المائدة

 77اآلية 

 ( ( )   .. )12  سور  3مرة بالقرآن فقط في 

 في المائدة  3في آل عمران &  3( ..   مرات ) 6

 /64آل عمران (                 ) ..... 

 /99 – 98آل عمران    (                          

               ( 

 /59المائدة (               ) 

 /68المائدة (                ) 

 /77المائدة (                ) 

 في المائدة 2اء & في آل عمران & واحدة في النس 3مرات بدون )قل( ...  6و 

 /65آل عمران (        ) ..... 

 /71-70آل عمران (                                 

       .......) 

 /171النساء (            ) 

 /15المائدة (       ) 

 /19المائدة (          ) 

 

 المائدة

 77اآلية 



 
 

 

 )مرات  3         ) 

 /61البقرة ...(             ) 

 /112آل عمران ...(             ) 

 /78المائدة (               ) 

 المائدة

 78اآلية 

 آيات متشابهات بالمائدة  3

 /52المائدة (             ) 

 /62المائدة (            ) 

 /80المائدة (           ) 

 المائدة

 80اآلية 

)المائدة  مرتان في                   ) 

 /10المائدة ... (                     ) 

 /86المائدة  ... (              ) 

 المائدة

 86اآلية 

)مرات في القرآن  4         )  

 /242البقرة (                               

        ) 

 /103آل عمران (     ...          ) 

  /89المائدة (        ...         

               ) 

 59الرابعة في النور/

 المائدة

 89اآلية 



 

 

 ( ) مرات في القرآن 4

 /225البقرة (              ) 

 /235البقرة (       ......      ) 

 /155آل عمران (     ......         ) 

 /101المائدة (         .....      ) 

 المائدة

اآلية 
101 

 (     /  )آيات متشابهة   4

 /170البقرة(                   

       ) 

 /61النساء (              ) 

 /104المائدة (                  

            ) 

 21/الرابعة في لقمان

 )وإذا قيل لهم آمنوا ... ( 91وفي البقرة/ 

 ةالمائد

اآلية 
104 

 آيتان متشابهتان في البقرة والمائدة

(      …          ...         ) 

 /170البقرة(                   

       ) 

 /104المائدة (                  

            ) 

 المائدة

اآلية 

104 



 
 

 

 )آيتان متشابهتان في المائدة            ) 

 48/المائدة ... (           ) 

 /105المائدة  ... (              ) 

 المائدة

اآلية 
105 

 آيتان متشابهتان في آل عمران والمائدة 

 /48آل عمران(                             

           ) 

 /110المائدة (                                 

               ) 

 المائدة

اآلية 
110 

 ( .. اثنان منهم بالمائدة   مرات في القرآن ) 4

 /73المائدة (         …      ) 

 /110المائدة (       ....         ) 

 ... وباقي القرآن بدون )منهم(25& الفتح  90األخريان في التوبة/

 المائدة

اآلية 
110 

 مرات في القرآن ) 3 /    )  

 /52آل عمران (                         

            ) 

 /64آل عمران (       ….       

          ) 

  /111المائدة (               

      ) 

 المائدة

اآلية 
111 

مرة في القرآن  ) 11     /119( .. الرابعة في آخر المائدة 

(                     

          ) 

 169 - 122 – 57أول ثالثة  في النساء/

 المائدة

اآلية 
119 


