
 
 

 

 سورة األنعام .1

خمس سور تبدأ بـ )   ) 

 الفاتحة )     )–  فاطر -سبأ  –الكهف  –األنعام 

 نعاماأل

 1اآلية 

الوحيدة في القرآن )     ) 

(            ) 

باقي القرآن )   ) 

 األنعام

 5اآلية 

 ( الوحيدة في القرآن )

(         ) 

 باقي القرآن )فانظروا(

 األنعام

 11اآلية 

)مرات في القرآن  3      ) 

 /121البقرة (     ) 

 /146البقرة (          ) 

 20/األنعام (           ) 

 األنعام

 20اآلية 



 

 

 ) 47-46-40األنعام/     /   ) 

(             

               

                  

                  

                    

                 

             

            

       ) 

 وهما مرتان فقط في القرآن )ارءيتكم(

 األنعام

 47اآلية 

 () مرات في القرآن 3

 /219البقرة  (           …                       

     ) 

 266/البقرة (                 ….             

                               ) 

 /50األنعام (                                

               ) 

 األنعام

 50اآلية 



 
 

 

 ( ) 55الوحيدة في األنعام/

(              ) 

والباقي )   ..  )46 – 65 - 105 

 األنعام

 55اآلية 

ة في القرآن )الوحيد         ) 

(              ) 

 والباقي )عليم( 

 األنعام

 58اآلية 

 )الوحيدة في القرآن    ) 

(                   

      ) 

 والباقي )فينبئكم( 

 األنعام

 60اآلية 

)القرآن كالهما باألنعام مرتان في          ) 

 /18األنعام (                  

          ) 

 61عام/األن (             ) 

 األنعام

 61اآلية 

 متشابهة آيات 3

 /120البقرة (                  ) 

 /73آل عمران (                 ) 

 /71األنعام (               ) 

 األنعام

 71اآلية 



 

 

 (    )الوحيدة في القرآن 

(                 ) 

 والباقي بدون )عليكم( 

 األنعام

 81اآلية 

)الوحيدة في القرآن      ) 

(                  ) 

 والباقي )ذكٌر للعالمين( 

 األنعام

 90اآلية 

 (   )الوحيدة في القرآن 

(             ) 

 خلقكم(الباقي )

 األنعام

 98اآلية 

 (   )الوحيدة في القرآن 

(             ) 

 الباقي )ذلك آليات / آلية(

 األنعام

 99اآلية 

)مرتان في القرآن        ) 

 /117البقرة (                         ) 

 /101األنعام (                         ) 

 األنعام

 101آلية ا



 
 

 

 (   ..... ) مرات في القرآن 4

 /147البقرة (          ) 

 /60آل عمران (          ) 

 114نعام/األ(    ..           ) 

 ... في آل عمران )تكن( .. وسائر القرآن )تكونن( 94الرابعة في يونس/

 األنعام

 114اآلية 

 (   )في القرآن  الوحيدة

(                     

              ) 

 الباقي )بمن ضل(

 األنعام

 117اآلية 

 تان متشابهتان في األنعامآي

 /22األنعام (               

    ) 

 /128األنعام(             ) 

 األنعام

 128اآلية 



 

 

 

 )الوحيدة في القرآن       ) 

 (            ) 132األنعام/

 (    )آخر هود و النمل 

 في البقرة والسادسة في آل عمران 5..  (    /  )مرات  6

 األنعام

 132اآلية 

 آيتان متشابهتان في األنعام

 /99األنعام (                                 

               

              ) 

 /141األنعام (                             

                  

       ) 

 األنعام

 141اآلية 

 آيات متشابهة في القرآن 4

 /173البقرة (                 

         ) 

 /3المائدة (            ....    

        ) 

 /145األنعام (                        

                ) 

 الرابعة في النحل

 األنعام

 145اآلية 



 
 

 

 151/152/153آيات ختامها متشابه االنعام  3

(   …            …       

      …      ) 

 األنعام

 153اآلية 

 آيتان متشابهتان في االنعام

 /92األنعام (                 

         ) 

 /155األنعام (            ) 

 األنعام

 155اآلية 

)مرات في األنعام  4   /     ) 

 /21األنعام (                  

       ) 

 /93األنعام (                   ) 

 /144األنعام (                  ) 

 /157األنعام (               ) 

 أخرى فيما بعد األنعام 5

 األنعام

 157اآلية 

مرتان في القرآن )            ) 

 /48المائدة ... (           ) 

 164ام/األنع  ... (              ) 

 فأنبئكم( –فننبئكم  –ثم ينبئكم  –باقي القرآن )بما كنتم تعملون( .. بعد "فينئكم 

 األنعام

 164اآلية 

)الوحيدة في القرآن     ) 

(                          ) 

 الباقي )في األرض(

 األنعام

 165اآلية 


