
 
 

 

 سورة األعراف .1

 ( )مرات  7

 74ص/ - 116طه/ – 50الكهف/ – 61اإلسراء/ – 31/الحجر –(  )األعراف  -(  )البقرة 

 األعراف

 11اآلية 

) الوحيدة في القرآن  )  

(            ) 

 والباقي )مذموما(

 األعراف

 18اآلية 

مرتان )       ) 

 /35البقرة (                          ) 

 /19األعراف (                   ) 

 بدون رغدا  

 األعراف

 19اآلية 

 )مرتان                ) 

 /35البقرة  (           ) 

 /19األعراف  (          ) 

 األعراف

 19اآلية 

)مرتان                  ) 

 /37البقرة (            ) 

 /24األعراف (            ) 

 األعراف

 24اآلية 



 

 

)مرتان             ) 

 /48األنعام (     .....     ) 

 /35األعراف (     .....     ) 

 األعراف

 35اآلية 

آيتان فقط في القرآن )     ) 

 /130األنعام (                                ) 

 /35األعراف (                                           ) 

 )يتلون عليكم(وباقي القرآن 

 األعراف
 35اآلية 

 آيتان متشابهتان في األنعام واألعراف

 /21األنعام (                          

                          ) 

 /37األعراف (                                           

                            

    ) 

 األعراف

 37اآلية 

ط في القرآن )آيتان فق      ) 

 /32المائدة  ... (                             

                     ) 

 /37األعراف (                                 

           ) 

)وباقي القرآن      ) 

 األعراف

 37اآلية 



 
 

 

خواتيم آيتين باألعراف متشابهتان )     ) 

 /40األعراف (                             

                           ) 

 /41األعراف (                           ) 

 األعراف

 41اآلية 

آيات فقط في القرآن ) 3أول            ) 

) 43األعراف/                              

     ) 

  31الكهف/ - 9األخريان في يونس/

 األعراف

 43اآلية 

فقط في القرآن ) 3األولى من  ) 

) 44األعراف/                              

                              ) 

 18الصافات/  - 42األخريان في الشعراء/

 األعراف

 44اآلية 

 الوحيدة في القرآن )     ) 

(                             

                  ) 

 7فصلت/ – 37يوسف/ – 19والباقي )وهم باآلخرة هم كافرون( .. هود/

 األعراف

 54اآلية 



 

 

ات في القرآن )مر 4   ) 

 باألنعام وواحدة باألعراف( 3كلها باألنعام واألعراف )

 /46األنعام (                                

                  ) 

 /65األنعام (                            

                        

 ) 

 /105األنعام (                             

               () 

 /58األعراف (                                

           ) 

 باألعراف 3والباقي )نفصل( منهم واحدة باألنعام و

 األعراف

 58اآلية 

الوحيدة في القرآن )       ) 

(                                  ) 

 174 – 32والباقي )ولقد أرسلنا( .. 

 األعراف

 59اآلية 

)الوحيدة في القرآن       ) راففي قصة ثمود باألع 

(                                                ) 

 والباقي )رساالت(

 األعراف

 79اآلية 



 
 

 

)الوحيدة في القرآن    ( ) في قصة لوط باألعراف ) 

(                               ) 

 والباقي )فما كان( )أخرجوا آل لوط(

 األعراف

 82اآلية 

 آيتان متشابهتان في آل عمران واألعراف

 /99آل عمران (                           

                 ) 

 /86األعراف (                      

                       ) 

 األعراف

 86اآلية 

1-          

  نوح(                                

) 

  هود(                          ) 

  صالح(                               

   ) 

  شعيب(                               

        ) 

2  .  

 األعراف

 اآليات

59 – 

93 

مقارنة 
قصص 
األنبياء 
 باألعراف



 

 

  نوح(                 ) 

  هود(                                             ) 

  صالح(                  ) 

  شعيب(                      ) 

 (                       ) 

3-    

  نوح(                      ) 

  هود(                        ) 

4-   /  

  نوح(                       ) 

  هود(                ) 

  صالح(                             

  ) 

  شعيب(                         

         ) 

5-   / 



 
 

 

  نوح(                          

  ) 

  هود(                              

                                           ) 

  صالح(                         …       

        ) 

6-   /  

  نوح(                             

        ) 

 ود ه(                                

 ) 

  صالح(                       ) 

  شعيب(                           

                           ) 



 

 

 آيتان متشابهتان في األنعام واألعراف

 /42األنعام (                            

              ) 

 /94األعراف (                              

                ...  ))وهي الوحيدة في القرآن )يضَّرعون 

 األعراف

 94اآلية 

 آيتان متشابهتان في المائدة واألعراف

 65ة/المائد (           ) 

 /96األعراف (           ) 

 األعراف

 96اآلية 

 الوحيدة في القرآن في قصة موسى والسحرة باألعراف

 120  ..(        ))في غير األعراف )فألقي .. 

 123  ..(        ))في غير األعراف )قال آمنتم له .. 

 124  ..(   ) األعراف )وألصلبنكم(.. في غير 

 األعراف

 اآليات

103-

126 

قصة 
موسى 
 والسحرة

)مرتان                ) 

 /49البقرة (                          

                                ) 

 /141األعراف (                        

                        

    ) 

 األعراف

اآلية 
141 



 
 

 

مرتان في القرآن  )      ) ....  

 /163األنعام  ... (                       

                   ) 

 /143األعراف  ... (                     ) 

 األعراف

اآلية 

143 

)مرتان في القرآن        ) 

 /60البقرة (           

                           ) 

 /160األعراف (  ...                        

              ) 

 األعراف

اآلية 

160 

 مرتان بالقرآن 

(   ...     ...                                 

   ) 

 /57البقرة (                               

                                 ) 

 /160األعراف (                                

                                       ) 

 األعراف

اآلية 
160 



 

 

 مرتان ... قصة بني إسرائيل والقرية

 

 /59-58البقرة (                          

                           

                          

              ) 

 /161-160األعراف (                      

                      

                        

              ) 

 األعراف

اآلية 
161-
162 

)مرتان              ) 

 /65البقرة (                         

     ) 

 /166األعراف (                         

    ) 

 األعراف

اآلية 
166 



 
 

 

 متشابهتان في األنعام واألعراف آيتان

 /165األنعام (                        

          ))اآلية األخيرة( 

 /167األعراف (                               

                             

     ) 

 األعراف

اآلية 

167 

 )مرات  3      ) 

 /63البقرة (                           

                ) 

 /93البقرة (                       

  ) 

 /171األعراف(                              

                         ) 

 األعراف

اآلية 

171 



 

 

مرتان في األعراف )           ) 

 /159األعراف (                          

     ) 

 /181األعراف(                        

       ) 

 االعراف

اآلية 
181 

آيتان متشابهتان في النساء واألعراف )     ) 

 /1النساء (                            

             ) 

 /189األعراف (                          

                   ) 

 االعراف

اآلية 
189 

 


